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Pierwszą sprawą były

przygotowania planu i budZetu na rok
przyszły a drugą decentralizacja
kompetencji Wojewódzkiej Rady
Narodowej na rzecz rad narodowych stopnia
podstawowego.
Zgodnie z ustawą o systemie rad
narodowych i samorządu terytorialnego, od nowego roku WRN
przekazuje znaczną część swoich

wagę

radnych zebranych
wczoraj na sesji plenarnej
WRN w Kielcach skupiły
dwie główne spI·awy. z których
j~dna powtarza się każdego roku
o tej porze. a druga daje o sobie znać raczej dość
rzadko.

"Koncert otwartych serc"

Za Ol czel ie pielwszej cze'c·

Dziś

planu rocznego na 1989 r.

SIę

obrad X plenum KC PZPR

Se jm

Porządek dwudniowych 0brad obejmuje
długą listę
spraw. Przede wszystkim
rząd
przedstawi
Sejmowi
swój projekt planu konsolidacji
gospodarki na
lata

•
•
•

1989-1990.
DOKOŃCZ.

dv tLal5~

Przemówienie Woici<>chll Jaruzelskiego
Dyskusja i wystąpienie Mieczysława
RakowskiegQ
Zmiany W składzie kierownictwa partii

21 bm. zakończyła się,
po
dwudnJowych obradach, pierwsza część X plenar nego posie-

NA STR. 2

dzenia Kom itetu
Centralnego
Polskiej
Zjednoczone j
Partii
Robotn iczej
W środę kontynuowano
od
rana dYSkusje nad
referatem
Biura Politycznego
"Reform a
partii - warunkiem powodzenia strategii odnowy i reform"
oraz nad informacją o aktualne j sytuacji gospodarcze i kraju.
Pod(!zas obrad poinformowano o depeszach jakie z okazji
jubileuszu 40 rocznicy powstania Polsk iej Zjednoczonej Partii
Robotniczej przesIali do Komitetu Centralnego - w imIeniu
Naczelnego Komitetu ZSL jego
prezes Roman Malinowski. a w
imieniu Centrninego
Komitetu
SD przewodn icz<l cv CK TadeU~7 \Vit .. ld l\flvilr7'~ .
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CENA 15
scenie dzieci _ olOesp"ru
Tańca Towarzyskiego
dZ ia łaj:lr
cego przy kieleckim WDK.
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Do świąt
coraz bliżej

Na

Plomby

chętnych

są,

brak

Fot. Al. Piekarski

VVarunki prezydenta
odstraszyły inwestorów

Wielu kielczan wczorajszy wieczór spędziło w miejscowej hali
widowiskowo-sportoweJ uczes~nicząc w .. Koncercie otwartych serc". Impreza, której inicjatorem .był wojewódzki Dom
Kułtury stanowiła przegląd dorobku kieleckiego środowiska artystycznego, a zgromadzone pieniądze uzyskane' ze sprzedaży biletów zostaną prltekazane Da pomoc ofiarom kataklizmu w Armenii. Publiczność 'zasiliła kouto
kwotą około 700 tys. zł.
(alu)
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się

choinkowymi prezentami

j)lln.

uprzcllnim przygotowaniu - do
zabudowy. W Kielcach dokonano rcje.!.t' u takich terenów
i
okazalo ~ię. że jest ich sporo:
18 nadll~l\cych się nawet
pod
budynki wielorodzinne oraz 15
mnieJ'i'Lych w samym centrum,
na których można stawiać kanicnice mniejsze, ale piętrowe,
I. przeznaczeniem parterów
Da
punktv uslu,owe i handlowe.
W polowie listopada br.
(o
czym informowaliśmy)
prezyDOKOŃCZENIE
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Agnii' .~ zka Czek'i\ła języka oolskiego
W tej szl<{)le już

nauczycielka
zatrudniona
29 lat:
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- Jestem op: ei:unką samorzą
du uczniowskie g:>. Udział w tej
pięknej akcji nasza sz.kola ma
od początku 'stn:enia .. f.:(' ",.,
tj. od 17 l"t. W tym I-:-'r)' ~,
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,20-

DOKOŃCZENIE

Euiwa

NA STR. 7

ha le_ .... ~~ J~) ul _~:,,~z .... cu
stawowej nr 13 w Kielcach.

fu.O.,,,,

ouaco ...... "y ze Szkoły PodFot. Al. Piekarski

Szkocji

Rozb~ się "jumbo jet"
Z258 osobami na pokładzie

NA STR. 7

Wcwraj
odwiedziło
nas
mnóstwo g{)ści. Oto Jedna z
Wizyt. Zebrane dary przywle- I
źli do redakcji sankami. Mn6- .
stwo paczek . pakunków i zawiniątek dołączyliśmy do "mislowej" kolekcji. T() u oomink i
zebrane od uczniów SP nr 13
im Whdysl1'wa J3g ,elly w
Kielcach.

W

LONDYN. NOWY JORK PAP.
W środę w gOdzinach wieczornych na szkockie miasteczko
Lockerbie spadł należący do amerykadskich
linii lotniczych
"Pan American" .. boein, 747" z
258 osobami na pokładzie. NajprawdopodObniej nikt nie zdolał
przeżyć katastrofy.
ą również
ofiary wśród mieszkań(' ów Lockerbie.
"Jumbo jet" wystartQwał e godz.
18.25 czasu GMT z !omdyóskiego
lotniska Heathrow, skąd l eciał
do Nowego Jorku. W niceałą godzinę po stareie. w odlt'~łości 0kolo 530 km na ~ólno(,llv-za.
chód od Lond nu samolot zniknął
z ekranów radarowyeh.
rwał
się również kontakt radiowy
z
samolotem rejsowym nr 103. Tui
OOKOtorCZENIE NA
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Swięteczne tradycje staropolskie

Czy Elvis żyje?
Moda sYlwestrowa
Tajemniczy Roger Moore
-

~Wi .. łv.

Nowe

opłaty

10

użyłkowol'iie

odbiorników rodiowych

łv

Swierk'owe drzewko kupione przez panie widoezne na
naszym zdjęciu z pewnością
będzie piękną, świąteczna ozdoba
mieszkania. Prawdziwych choinek, których jakhv
moieJ sprzedawano w tym
roku nie zastąpią nawet najstaranniej wykonane sztucz·
ne,
pozbawione
aromatu.
\Vv,;ląda jednak. że i ta tradycja w narodzie zaginie. a
m'ejsce
parhnąrych świer
ków zajmą roraz popularniejsze choinki z plastiku
(alp)
Fot. Al. Piekarski

POlItyka wydawanIa zwolnte-ń
lekarsk ich z pracy
od dawna
wywolu,e sporo emocji I wqtpl lWOŚCI
Pracodawcy n iekIedy
zarzucajq lekanom zbytnIq pochopn JŚĆ przy orzekaniu
niezdolnOŚCI do pracy . choTlY
z
kole I na,.zelca;q na zby tniq surowość pr zedstaw ICieli
Esk uLapa, Ody pnY1dz ie im wypIsać
druc zek L-4. Prawda leży prawdopodobn ie pośrodku ...
Przypomn i jmy,

43 200

zł

Od l stycznia 1989 roku

kary za
rosną

opIaty za przyjemr:ość słuch~n!~
radia i
oglądarua
teleWIZJI.
Roczny abonament będzie kosztował 5400 zł
(dotychczas 4200
zł). Opłata roczna za korzystanie wylacz'lie - r'ldiocdbiorników wyniesie 780 zl (dotychczas
600 zl).

telepajęczarstwo J

W połowie br. zmieniono takzasady naliczania kar za użytkowanie nie zarejestrowanych
odbiorników radiowych i telewizY3nych. Na pytania czytelników związane ze sposobem regulowania opiat za radio i te-

tll ds. Radia i Tele lVizji.
- Jakie są kary za nie zarejestrowany odbiornik?
- Jeśli chodzi o telewizor lub
telewizor i radio. kara równa Je~t
o ś m i o kro t n e j
wY50~{()śei
rocznej opłaty abonamentowe:!.

z Biura Ekonomicznego Komite-

DOKOIQ'CZENIE NA STR. 7

że

lewizję

odpowiadają

specjaliści

http://sbc.wbp.kielce.pl

obotl/lq ~uje

że

dotycl,czas

trójstopntowy sys-

tem or zekan ia: lekarą yna praWO wydać pacwntl\tbn ~wolnle 
n ie do g dm . kl'ero ·on.k przychodni - do 30 dnt
komIsja
leka rska tJowyże, tf! I , q~resu.
Jest to listem c zas'oth! , NI. krytylcotl'o'lly prze z lelcany i. .. pacjentów.
Postanowiono
WięC
wprowad:ić nou'e
zasady wydawon la L-4.
Nowe pr zep 's Il

r,

u 'prowadzajq :m,IH." poleoajqcq
OOKONCZENIE NA STR. !

-Zakończenie pierwszej cześci
obrad X plenum KC ZPR
DOKONCZENIE ZE STR. 1
Następnie
obrady
plenum
toczyły się {>rzy drzwiacJl zamkniętych. W tej części posiedzenia glos zabrał członek Biu'fa

Politycznego KC PZPR, prezes
Rady Ministrów Mieczysław F.
Rakowski,
który
przedstawił
węzłowe problemy polityki go&podarczej • społecznej.
(Tekst wystąpienia zamieści
ła praS3 poranna).

Sprawy organizacyjne
kolei Komitet
Centrałny
I'Ozpatrzyl sprawy ocga.nizacyjne. Wojciech Jaruzelski
poin:(orImował o zgłoszeniu rezygnacji z funkcji
członka
Biura
Politycznego przez: Józefa Baryłę, Jana Główczyka, Zbigniewa Messnera, Zygmunta
Murańskiego, Tadeusza Porębskie
go, Zofię Stępień, a z funkcji
~kretarza KC przez: KazimieJ,"za Cypryniaka, Jana Glówczyka, Mieczysława F. Rakowskiego i Andrzeja
Wasilcwskiego.
Rezygnację z funkcji
członka
KC PZPR zgłooili
natomiast:
Stanisław Bejger, Janusz Florcw;yk i Marian Woźniak.
W głosowaniu jawnym Kom itet Centra,lny rezygnaeje
te
Z

przyjął.

I sekreiarz KC PZPR przedstawił

następnie

kandydatury
Biui Sekretariatu

do Komitetu Centralnego.

POIli tycznego
KC PZPR.
Powolano komisję skrutacyjRą, po czym
przeprowadzono
tajne glosowa,n ia.
.
Członkami Komitetu CentralJlego zostadi przy 212 ' ważnyeh
oddanych
głosach:
Zygmunt
Onrzasty ' (162 głosy),
Marek
Józefiak (200 głosów),
l'dyta
Korepta (195 glosów),
Roman
Kupijaj (199 głosów), Stanisław
Kwiatkowski (184 głosy), Leszek
Miller (195
głOSÓW),
Wiktor
Pyrkosz (137 głosow),
Janusz
Reykows,ki (161 głosów) i , Ma,rian Stępień (185 głosów).
W
następnym . gtosowaniu,
przy 221 ważnyClh
oddanych
głosach, wybrano na sekretar;o;y
. Komitetu Centralnego: Stanisława CiOSKa (143 głosy), Zygmunta Czarzastego' (150 głosów),
,Leszka' Millera (195 głOSÓW)
i
1\Iariana Stępnia. (194 głOsy). '
Na członków aiura Politycznego KC PZPR zostali wybrani:
. Słanisław Ciosek (143
głosy),
Kazimierz Cypryniak (198 gło
Sów), Iwona Lubowska
(127
głosów),
Zbigniew
Michałek
(221 głosów), Wiktor
Pyrkosz
(181 głosów), Gabriela Rembisz
(206 głosów), Janusz Reykowski (150 głOSÓW)
i
Zdzisław
Swiąłek (201 głOSÓW).
Na zastępeów członków Biura Politycznego KC wybrano:
Zdzisława Baliekiego (202
gło
sy),
Marlia
Hołdakowskiego
(204 głosy) i Zbigniewa Sobótkę (209 głosów). .
W toku plenum Wojdech JaIru:zelski WTęczył z okazji czterdziestej rocznicy zjednoczenia
polskiego ruchu
robotnieze.go
)la

Dor kieleckiego
rr Polmozbytu"
Cenny dar Gtrzymała od kieleckiego "Polmozbytu" Klini3!:a
Chirurgi,i AM w Krakowie Oddział Kliniewy Chirurgii w kieleckim Szpitalu Wojewódzkim.
Są- to dwa egzemplarze
nowocZC6nych czytników do druku.
Pochodzą one w darze od załogi przedsiębiorstwa . w imieniu
ktllrej przekazał urządzenia dyrektor naczelny kieleckiego "Pol_
rnozbytu" Leonard Sikora. Czytniki w istotny sposób ułatwją
pracę kliniki zwłaszcza w sferze dyda.ktyeznej i na llIkowej.
(wp)

m

NUME.fł

249

STRONA 2

medale ,,40-lecia PZPR"
Jym
członkom
naczelnych
władz
partyjnyoh, którzy wstąpili do
partii przed Kongresem Zjednoczeniowym. Niech ten symbOoliczny akt - podkreślił m.in.
będzie wyrazem
szacunku
i uznania, dla drogi życiowej
towarzyszy, którzy od wezesnej
młodości związali na stale swoje losy z losem naszej partii,
uczestnkzyli w jej szeregach w
dziele budowy
ooejaJistycznej
Polski. Dz.isiaj mówił I sekretall"z KC - kiedy myślą wybjegamy w przyszłość, nJe zapominamy
jednoeżeśnie
o
przeszłości.
Chylimy
czoła
przed
bojownikami
naszej
sprawy, ludżmi, którzy swoje
umysły i serca, swój
ooorny
trud, oddali partii od
chwili
jej na-rodzin i nadal
wiern4e
jej służą. Wojciech Jaruzelski
złOtŻył
uhonorowanym podzię
kowanie za wieloletnią slużbę
oraz żyezenaa sukcesów w dalszej pracy i życiu osobistym.
Medale ,.40-lecia PZPR"
otrzymali: Józef Baryła, Stanisław Bejger, Zbignicw
Blechman, Czesław Borowski, Zofia
Grzyb, Czesław Kiszczak, Bogusław Kolodziejczak,
Barbara
Krupa-Wojciechowska,
Ernest
Kucza, Jeny Majka,
Władysław Pożoga, Mieezysław F. Rakowski, Florian Siwicki i Jerzy
Tymiński.
Na zakończenie obrad przemówienie wygłosił Wojciech Ja!fuzelski. W swoim
wystąpieniu
pow iedział m.in.:
Wyczerpaliśmy porządek obra.d pierwszej części X plenum

Komitetu Centralnego
PZPR.
Dobiega końca rok 1988. Pragnę wam wszystkim, towarzysze, pOdziękować serdecznie .za
sumienną służbę klasie robotniczej, ludziom pracy, narodowi.
Nadchodzący rok 1989, rok krajowej
konferencji delegatów,
rok wyborów do Sejmu,
rok
kolejnych wysiłków nad
porządkowaniem gospodarki i ży
cia społecznego, może nie bę
dzie łatwy. Ale I)'lusi być bardziej owocny. :2:yczę wam, d~o
dzy towarzysze, środowiskom,
które reprezentujecie,
osobom
wam bliskim, dobrego zdrowia,
wszelkiej pomyślności,
wielu
sit i inwencji w realizacji wieł
kich celów i zadań w nadchodzącym nowym 1989 roku.

nctgorico

Zapasy

z wiatrakami ~

Gdy brakuje konsekwencji... '..
~

DOKONCZ.t.NIE ZE SER.. 1
na tym, że lekarzem w!l<ia;qcym ztAXJlnienie przez calu okres zas i lko-Wtl , o więc do pół
roku ,
jest lekarz prowad zący
leczenie. Gdy L-4 zbli-iy się do
ok resu 30 dni, lekarz, tzw. prowadzący,
będzie
z&bow ią zany
skierować pacjent4 na konsuUację do ordynatora
wlaściwego
odd ziału. szpitalnego, kt6ry oceni
dotychczasową
dzia!ołność
diagnostyczną i
tera,peutl/cz1l4,
za sadność wyd.awania zw oln ień,

zaleci ewentualnie dalsze badatlia.
W prZt/pad'ku gdy w ZOZ
nie ma oddziału o wymaganym
projilu. opinię konsultacyjną powinien wydać spec;alist.a wyznacz-cny pTzez lekarza u: ojew6d zkiego w porozumieniu. z wojewódzk i m nadzorem specjalistycznI/m. Dzięki taJciemu. rozwiąza
niu, pocje-nci zyskają większą
dostępność do konuLltant6w,
Propon.owane zmiany reformujak widać, nadzór nad orzecznictwem le-karskim, kt6ry
z adm inistracyjnego zmienia się
w merytcrycmy , fachowy.

ją,

Jak
poznfoT1nowala
Halin.a
Cwirko
dyrektor Depo Tt4mentu Medl/cyny Z.apobiegawczej MZiOS. nowe przepisy ukażą się w formie rozporzodzenia m inistra zdro.wia. Wejdą one w życie prawdopodobnie od
stycznia nowego Toku i n.a razie oQl)wiązywać będą przez Tt>k.

Obrady Sejmu
DOKOŃCZ. ZE STR. l
Dziś
w pierwszym dniu
posiedzenia
Sejmu
Izba rozpatrzy także projekt
ustawy budżetowej na rok
przyszły wraz z projektami
siedmiu aktów finansowych.
Również w pierwszym czytaniu
przedstawione będą
dwa projekty ustaw (fundusz
obSługi zadłużenia zagranicznego oraz fundusz rozwoju
ęksportu), a także projekty
prawa bankowego oraz ustawy o NBP.

(PAP)

o

..o

tygodni tenw pisa:Jljśmy o pladze łt!a:;zanych gaa'aiŻy w •
K}ekaeh, które w OISta,t;n,ich tIr7.ech, czterech la.tach wypełniły O
nlemał ws:zy1S'lJcie placyJd, obrzeża ooiedli, poł:xJeza ulic, a na- .;
wet pallik·in-gi. Iillifo'rnlQwa'Inśm y Q podję~ych de<:yz.jach w tej
s.prawie przez władcre m iasta: bJaszaki mU9lZą zniknąć z miejs- •
o
kieg? pejzażu. a w ich miejsce do końea przyszłego pięelolecia i
Kiłka

naJezy wybudować około f tysięcy garaży stałych, murowa..
nych, wedln&" zatwieł'dzonego typowegO projektu,

Deeyrz.jepodjęto. na łamach
"Echa Dnia" pobwiero'Zlił ją prezydent ma·asta, Bogusław Ciesielski, a tymczasem - jak nas
iiJlformują czyte-Iniey od tego czasu w nie-któryeh
rejonach przybyły nowe
ga~aże,
zmontowane z blasza.nych płyt
w ciągu jednej nocy. Więc jak
to je,t pytamy ponownie
prezydenta - zamiasf ubywać ,
te zaśmiecających miasto blaszaków przybywa? Czy władze
są aż tak bezsil:ne, że pozwalają wręcz drwić ze swoich deeyzji? Rozumiemy i wyraźmie p isaliśmy. że tego problemu nie
rozwiąże się w
ciągu
jednego
miesiąca czy
roku, pon-ieważ
właścicielom stojących już garaży trzeba w zamian zaoferować te docelowe, których budowy jeszeze nie r<YL~'Zęto. Ale
na ooczątek godząc sie na okresowe DOzostawienie istnjeiąeych
blaszaków. trzeba orzynajmm.iej
położyć kres n<lwym .,jnwestyejom" tego ty):)U. Przyoo:ntJJ1ijmy
ponadto, że najnowsze zaTzą
d-zenie mi'nistra przemysłu kategorvC2.nie zabrania używania i
wvk'lrzystvwania deficytowyeh
blach do budowy tego rodrzaju
obiekt6w.

- I&to-t'llie
Drzyrznaje mezydent B. Ciesielski - w ostatn ich tygodniach zanO'lowaliśmv
ki<lk~ orzypadków berr,oraWlllego
DOstawienia garażY . Ale pora,wda
jest ta,k a, że blasza,na trodę na
.. malucha" m<Xltu}e gie w ciagu
jednej
nocy.
zaś
liikwidacja jej lrwa roik. I o dl'lliwo
naj.trud,niej jest zlikJwidować taki obiekt. który
został
POs-Ławionv na terenie nań..<>t:wo
wym. ponieważ nie wiadomo
nawet (j czasami trud-no ustalić), do kogo cm należy.
Jeśli
blaszak postawiono bez zezwole_
nia na działce prywatnej, wówczas wyegzekwowanie ' roz,biórki
iest Pl'06tsze. Właściciela ta,kiego terenu można ukarać opla tą
za sam-owolną z.mianę użytko
wania gruntu (były ~at.nio ta-

kie przypadkti . a kary wynosiły na wet J><> kBka miqiOlllów zł),
zaś
tego,
ktÓ!l"Y
postawjł
garaż czekają sanJt.cje admiQ'l4Slttra~yjne z kolegium włącomie.
I ta:k.ie przypad'ki też były. A~e
i tu czas llitkwidacji 1e&t długa .
Każdy ma prawo odwołać się
t>d decyzji prezydenta do im5rtan('ji r67nych szczebli i cała Pl'0cedtura trwa również około r0-
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Trzeba dodać mÓWli dale~
prezydent miasta - że w
ostatnich miesiącach wydali<śmy
:-ó'~ nież kilkanaście p00woleń na
tymczasowe postawle.nóe garażu,
na orzvkład Drzy ulicy Leszczyńskiej. na{! salnką w rejonie
ba zV PKS Graz w ruekJtórytCth 0s'edlaeh , z zastrzeżeniem, że n.ie
maga byc ooe monlo'Wa:ne z
pły1 blaszanych. Wlaśckie1e wiedl. ą, że z chwilą
udostęlJll1ienia
;.11 garaży mUTQWanyeh. te będą
mus.ieli rozebrać.
Tyle najnowszych wiadomoś
ci na temat walki z blaszanymi
Karazami w Kielcach. Cała spraWa przypomina raczej ,,zapasy
z wiatrakami", a władze miasta
juz na sta.rcie wiatrakom pomagają.
wygrywać,
nie sza.nują
\.-łal'nycb posta.nęwień. Wypada
nam więc "przypomnieć sta.r~
prawdę. zc
właśnie
wszelkie
prowizorki i tymczasowe obiekLv trzymają się najdłuźej i 'Za
kilka lat mogą. być duze trudIlości z rO"llebra.niem tego,
co
d"ilisiaj pozwoliło sie zbudować
na zasad'1.ie lokalizacji tYDlczasowej.
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DOKOŃCZENIE

ZE STR, 1

uprawnień w dziedzinie planowania i realizacji inwestycji o
charakterze lOkalnym radom
stopnia
podstawowego,
przy
czym zadania rozpoczęte bądź
przewidziane w planie zbiorczym
na lata 1986--1990 będą finansowane w dotychczasowym trybie.
Każda
zaś
nowa
inwestycja będzie się mogła odbywać od
początku do końca a więc
od
fazy projektowania do całkowi
tego zakończenia budowy na rachunek czyli z pomocą środków
finansowych zgromadzonych w
mieście czy gminie. Równocześ
nie z tą decentralizacją dokonuje się reorganizacja służb inwestycyjnych a 17 przedsię
biorstw zmienia organ założy
cielski przechodząe spod auspicJow wojewody w podległość
prezydentów i naczelników.
Ruch i zmiany jakie dokonują
się w tych dniach na obszarze
naszego województwa są częścią
składową i ogniwem
ogólnego
procesu decentralizacji władzy w
naszym państwie. Dotychczas z
układu centralnego stopień wojewódzki w Kiekach uzyskał 19
przedsiębiorstw. a wojeWOda kielecki jest już organem założy
cielskim dla 76 jednostek gospodarki uspołecznionej, zaś prezydenci i
naczelnicy zaledwie dla 26. Kilkanaście przedsię
biorstw oddawanych - mówiąc
umownie - "terenowi", stanowi
znaczny majątek i potencjał materialny i techniczny, tym bardziej że są to firmy o niezjych
wynikach ekonomiczno-fin anso-

wych i nie najgorzej wyposażo
ne w instrumentarium produkcy jne. Są to przecież takie jednostki gospodarcze jak KBM w
Kielcach, Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Pińczo
wie, POM w Brzeziu, "Organika-Benzyl" w Skarżysku i inne.
Wszelkie korzystne zmiany a decentralizację uprawnień do
takiej kategorii zaliczać przecież
trzeba, bo radom narodowym niż
szego szczebla i terenowym
organom administracji państwo
wej przybywa władzy, prestiżu
i splendoru - przyjmuje się radośnie i ochotnie. Tej
radości,
jak na razie rady narodowe stopnia podstawowego a także prezydenci i naczelnicy raczej nie
objawiają. a jeśli już to raczej ...
n\epewność i zaniepokojenie o . .,
finanse. Miasta i gminy obawiają się głównie niedoboru środ
ków inwestycyjnych. Decentralizacja wyprzedza, niestety, zapowiadaną ustawę sejmową
o
własności komunalnej, która mogłaby
stanowić
oparcie dla
przedsięwzięć
inwestycyjnych.
Tworzenie
nowych jednostek
produkcyjnych i usługowych -

.,

';;

zakładów spółdzielczych, spółek,

czy
warsztatów
nie
nastą
pi z dnia na dzień, z tygOdnia na tydzień, nie przybędą
nowi
podatnicy
w
gminach i miastach a wiele prac
inwestycjnych potrzebnych pilnie
w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego
podejmować trzeba bez straty czasu, zaraz, natychmiast. Krótko m6wiąc
władzy przybywa więcej i szybciej niź ..• pieniędzy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

brzmiał

głos

przewodniczącego

że na realizację zadań społeczno-gospodarczych
w roku
przyszłym województwo kieleckie ma zapewnione
środki
w

rady,

wymiarze ... 40 procent potrzeb.
Przewodniczący WRN R. Zbróg
i wojewoda W. Pasternak złoży
li radnym życzenia świąteczne i
noworoczne.
(stl

•

Wczoraj

•

również

•

w Radomiu
sesja Wojewódzkiej
Rady Narodowej. Podczas o>brad, którymi kierował
przewodniczący WRN T adeusz Karwieki, omówiono założenia przyszłorocznego
planu społeczno
-gospodarczego dla regionu.
W wielogodz.innej
dYSkusji
radni opowiedzieli się za takim wariantem planu,
który
przewiduje przeznaczenie
30
proc. nakładów inwestycyjnych
na cele związane z rolnictwem i
odbyła

się

gospodarką

żywnościową.

Stwierdzono z naciskiem, iż bez
gruntownej poprawy zapleeza
i uzbrojenia teChnicznego wsi,
tj. poprawy zaopatrzenia rolnictwa w wodę, przyspieszenia
prae melioracyjnych, komasacji
gruntów jest nierealne
intensyfHtowanie gospodarki żywno 
ściowej w Radomskiem. Postulowano tei rozszerzenie dostęp
ności ro\ników do kredytów
i
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7, 9, 19, 28, 30, 39, 46

2, 16, 21, 31, 35
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Radomiu

Finanse zdają się teraz i
chyba będą przez cały rok następny a może nawet dłużej bodaj największą dokuczliwością w
realizacji planów, programów i
ambicji. Na wczorajszej sesji
WRN w Kielcach dość głośno za-
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Sesje WRN w Kielcach
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racjona1'izacji politykli zatrudnienia na wsi.
Zabierając glos
w dYSkusji
przewodniczący Rady
Społec:z
no-Gospodarczej, Lech Jaworski powiedział, iż w przyszłym
roku należy przede wszystkim
skupić wszystkie środki na inwestycjach już od .lat realizowanych oraz skierować nakła
dy na modern.izację i rozbudowę

przemysłu

rolno-spożyw

czego, który przyniesie szybkie
efekty gospodarcze. Radni
w
debacie wiele miejsca poświęci
li budownictwu mieszkaniowemu. Z obawami mówiono
o
słabym zaawansowaniu
planu
5-letniego. Podkreślono, iż jego
wykonanie po trzech
latach
si ęga zaledwie 55-57 proc., przy
załweniu
iż budowlanym
w
tym roku uda się wykonać z.adania, co też nie jest takie pewne. Postulowano w związku z
tym skierowanie uwagi na rozwój mocy przerobowych przed-siębiorstw budowlanych, poprawę na tym odeinku organizacji
pracy i dyscypliny oraz wydatne usprawnienie procesów inwestycyjnych.
Radni opowiedzieli się za nierozpoczynaniem w
przyszłym
roku nowych inwestycji, które
n·ie gwarantują szybkiego ich
ukończenia i konkretnych
korzyści gospodarczych, (wyłączono
"mieszkaniówkę" i sektor żyw
nościowy).

W drugiej cz~ści obrad ra{!nl
przyjeli kierunki decentralizacji uprawnień i kompetencji ze
szczebla wojewódzkiego "w teren".
(włm)
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• "Jedynka" już produkuje
W styczniu 1989 roku ruszy nowa
piekarnia przy ul. Ostrowieckiej • Koniec epoki okrągłych bochnów
• Powrót do słodkich wypieków
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Anteny paraboliczne: z lewe;: - pierwsza zainstalowana w latach 70. na budynku głównym, obok - największa obecnie funkcjonująca w Psarach.

Q-

Sygnały w kosmos - tranzytem przez Ps ary
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:-Led laty jroyny d<>jazd d<>
sl.licji sateł!tarrnej w Psarach stanowił kręty, wyboisty trakt wśród świętoklrzyskich
lasów. Dopier<> na miejscu.,
w
odsłoniętej d{)/'i'llie poja.wiała się
przed przybyszem bryła okrąg
łego budynku głównego,
Ziwień
crona ogromną anteną pa,raboliezną. Dziś. po kilku'Ilastoleooiej
r<>zbudowie. do Centrum Łącz
ności Sateli.tarnej w Psaa-ach do-
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jeżdża się malowniczą, szeroką .
asfaltuwą. drO<gą,
a budynek
wraz z 13-metrową anteną, słu
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do przekazywania programów telewizyjnych w systemie
"Intersputnik" wygląda niepo2lOrnie. Obiekt rozrósł się znacznie. przybyły nowe anteny parabod.iczme. znaoznie większe od
tej pierws7ej.
UI"Uchomiono nowe systemy "Intersat" umożliwia telewizyjny przekaz wydarzeń o świato
wym cnan.kterze. m.in. olimpiad, k01lceortów. znanych z e)tranóvv
naszych odbiorni,ków.
mos-tt. M"~wa - Waszygton 0ra? łqc:zność telefooic-z,ną tranzytem przez kosmos ze Stanami Zjedr.o';zonymi
i Kanadą.
"Inmarsat" zapewnia
łączność
telef<lilliczną i telefaxową ze statkami i platformami wiertniczymi.
Nowoczesność. która dotarła do
niewielkiej wioski w Górach
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Świętokrzyskich

sprawiła ,

zaqpatrzehiu w pieczywo

decydują piekarnie PSS. Prywatne zakłady, choć ich wyroby cieszą s i ę dużym powo-'
dzeniem, są tylko uz,upełnie
mem rynku. A więc zmiany
na lepsze mogą być tylko reZlu1tatem działań spółdzielczoś

Q

n-

ci "Społem" Wszystko wskazuje na to , że po atach chudych nadchodzą lepsze czasy,
a to za SiPI'awą
inwestycji,
któ'·e
przyn vsą
radykalne
przemiany w staJrachowickim
piekarnictwie.

że

Psary trafiły nawet do popularnych encY'klopedii. a w śro
dowisku łącznościowców znane
są na całym świec i e.
(AI.P)

dziś

żącą

-

Artur Ciosk sprawdza zajętość kanałów
na Oeeanie
Atlantyckim. Gdy robiliśmy
zdjęcie. na kanale II łl\czył
się z lądem statek radziecki.

połozen't:m

się

buwy-

funda-~Rtów

n10-

Współpraca

la10[ie
w
cire-

PI

kieleckiej tUrmy

wiertmczej ze stroną radziecką
ma n:e tylko charakter technic7no-prod'llkcyjny
ale także
socja!:lr· reJu-eacyjny. Niedawno
.,GeOolwiert" kielecki podpisał
poroz;umienie z jedną z firm
geologiC'llllyeh w Rydze o wymianie wcz.aBOwo-kol()łlijn~j. W
czerwcu przyszłego roku
(la
dwóch turnusach w ośrodku za-

fN-

sygn",u telewizY3nego.
Zdj~cia Al. Piekarski
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5 lat "Sofixu"
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Irma dobra

racji

Zagranicr.na firma ,,sofix",
w wojevvódZltwie
radomskim, zdobyła sobie zas~użoną ren<lII'nę. Pr<l<klkowane
przez nią ()buwie młodzieio
We i sportowe z.ni!ka dosłow
nie. z pólek sklepowych.
Fum.a roz.poczęła oracę w
pery~ery jrrej dzielnicy miasta
Fla'le}U w pomieszczeniach
skromnych. 1)rodukując obuwie
spor~e. W ciągu ki11<:u zaled,wle lat wzbogaciła się w
n~wą halę produkcyjną z zaIIUarem zwiększenia prooukdziałają.ca

w

Stróży

wypoczywać

koło

będą

My-

guście

z ZSRR,

a pracownicy przedk ielee-kieg<> w OŚ'rod
kac-h wypoczynkowych w Związ
ku Radzieckim.

siębiorstwa

(lit)

W zwoleńskiej

młemarni

Spirytus z serwatki
,.serwatki - uboozony produkt
przerobu mleka na sery i kazeinę, wyd-z.iela się z mleka w
następstwie kU'I'czenia się sk.rzepll, wykorzystywana jest w hodowli jako pasza dla zwierząt.
a także w przemyśle do wyrobu cukru roleokQwego" - cz)"tamy w leksykonie naukowo-t.echmcznym wydanym w 1984 r0ku.
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kłwowym

ślenic

pod

w.alco·Nnię.

jaKOŚĆ

agnhogorsku

II

mownym kryptonimem .. 2000".
W&ród pierwszych eki·p,
które
już tam były i pracowały %i1lalazły się dwie brygady
Przedsiębiorstwa Robót Wiertniczych
i Górniczych z Kielc.
Lałem
bieżącego roku kieleccy wiertnicy pojeChali do Magnitogorska z pełnym
e'kwipunkiem
tech.nicwym i wybili st<> Qtworów. które wykorzystane zosta!.ą do 'XIwodn ienia gr.untu przed

Teodora Raczek «:olltroluje

P(. d~to je n i':;'llill
równocz.p§r.ie na d >\.OC'1
frontach .
Jes ieni<l 1985 r ·A :u na terenach
przemyslowo-sidad(, v" ych przy
uL Ostrowieckiej
t'OZipoca.ęto
budowę nowej PIekarni o wolności produkcy}nej 12 ton pieczywa w ciągu d.wóch zmian.
Zaraz potem, w połowie roku 1986, poddano gr>untownemu remontowi starą piekarnię
nr 1 przy ul. Radomskiej. Wyłączenie z ruchu zakŁadu, który mógł dostM'czyĆ w ciągu
doby, przy pracy trzyzmianowej, 7,2 tony pieczywa musiało s,powod()wać na
ryn.'kiU
spore niedostatki. Trrzeba było "iecz.ywo sprowadzać z zewnątr.z. Ostatni()
z pomocą
nadchodziło
Skarżysko,
od
września br. ok. 900 kg pieczywa dosl.areza do sklepu filrmowe~'l przy alei Manifestu LipcowegO GS w Mirou
Te:rae przyszedł czas efektów. W pierwszych dniach
grudnia rozpoczęła pracę zmode.rnizowana piekarnia nr 1
przy ul. Radomskiej. Kosmem
60 mln 2lł poprawiono znacznie warunki socjalne załogi ,
u.r7.ą.dz0Il{) nowoczesne magazy"!y mąki i magazyn ekspedycji Dla klienta, oczywiticie,
najistotmie,;.sze są zmiany w
system.ie produkcji. Zrezygn<>wano z pracy tlrzy'lJl'lli.anowej,
co oznac.:z.a wpra wdzie zsnniej-

leleclde dziurv"
W Magnitog()rsku zaczęły
wstępne prace poprzedzające
dowę wielk iej walcown i pod

o
nu
go

chleb - do Stara

Gdyby wśród staraooowiczan rozpisać ankietę dotyczącą naj.bardziej dokuczliwych bolączek dnia codziennego niechybnie
wśród nich znalazłaby się sprawa zaopatrzenia w pieczywo.
Od lat mieszkańcy narzekają tu na niedostatki
ilościowe
(szczególnie drastycznie w zakresie lPieczywa drobnego), a
także jakościowe (trooinia,gte
gliniaste "gnieciuchy" .są na porządku dziennym).

ia
~-

świeży

Po

ej

I

solidna
Swój mały jubileusz radomska fi1rma obchodzi w OObrej
kondycji fi.nansowej,
czego
d()wodem jest m.in. pomoc dla
młodzieiAJ.wych drużyn sportowych, s1lkół, członków Klu.bu
Sportowego ,,Radomiak" czy
radom.skiego sz<pitala.

cji do miliona par. Fabryka
zatrudnia 400 0000 i 40 chałupników. Moglabv produkować więcej, gdvl.>y nie trudnośCi

materiałowe

I

sur~o

we. Okazuje się, że róinie jest
z tą równokią se:ttorów, jeśli
idzie o przydział mater i ałów.
"Sofix" produkuje głównie
na potrzeby rynku radOlTl6klego, sprzedając obuwie w firmowych sklepach. które są
nieustann ie
()bleg311e przez
klian w.

W

najbliższej

przyszłości

"Sofix" zamierza ro~zyć
profil produkcji , m .in. o stroje sportowe, Mesy, lwir<tJt,i,
czapki i rękawiczki.
(j.

1l'Yb.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dzisiaj tę infurmację moi:na
rozsze,l.yc. U zwoleńskich mlecza. zy dowiedzieliśmy się. że ,
scrw.. tki produkowany
będzie
spirytus na podsta.wie ory~nal
nego pomysłu opatentowanego w
PoLsce. DoIŚwiadczalny zakład w
Konwie podjął już taką produkcję. Efe~ty są zachęcające, dlatego też Ok.ręgowa SpóMzielnia
M1ecz,,;-sJta w Zwoleniu zdecydowała SIę w swoim nowo budowanym zakładzie
przetwórcz)m w Ziel<>nce Nowej zain'Italować urządzenia do wytwarzania spirytusu. Powstaną one
w ramach
budowy II etapu
zw<>leńskiej mleczarni. Realoizacja rozpocmie si ę w stycroiu
1989 roku i ma trwać trzy l.ata.

•

OWIC

nenie wo lnm.c i wypieku do
4 lon, ale dz.ęki temu me bę
due już wysyłane du s.klepów
p ieczywo zi.mne proouk()wane
pod r zas zm iany pooołudmowo
-wi eczo.r.n ej. Ponadto 7aprzestano definitywnie wypieku 2-kii<lgramowych okrąglych bochrnków. Stary, bradycYlJ1Y w
StarachOWicach
asortyment
z.as t ąp i<>no
zgrabnym chlebkiem o wadze 1 kg, podłużnym,
w~godnym
do sporządzania
karjapek. Niebagatelna jest też
7-1Tllana
sposobu Uran poortu
pieczywa do sklepów . Zamiast
wielkich metalowyCh koszó.w,
wpr owadzono plastikowe pojemniki, w których mieści się
ty~ko sześć bochenków To powinno wyeliminować deformację chleba w czasie jego podróży z piekarni na sklepowe
półki.

Rozruch 12-tonowej piekarni przy ul. OstrowieekieJ, który miał nastąpić w połowie
bieżącego roku. został opóżnio
ny z powodu różnych talfapalów wykonawczych. W g:rudnilu trwa jeszcze likwoidacja
hcznych uslerek, a w pierwszych dniach stycznia przYHIego roku wypieki li: nowego
zakładu trafią do sklepów. Podllbnie ja>k: w przypadku unodeI'Ilirowanej ,,jedynki", będzie
t~ chleb podłuimy () wadze 80
dlkg.
Wówczas
nadejdzie okres
istotnych zmian w całym IYstemie organizacyjn!!,m star .....
chowickiego
piekarnictwa.
Przede wszys>tkim postan()wiono. że piekarnia nr 2 przy uł.
11 Stycznia, zwana "gigantem"
zostanie adaptowana na ciastkarnię, aby zastąpiĆ
zakład
produkcyjny tej bramy, który
spłonął
w
roku
ubiegłym.
Uzyska
się
możliwość wypieku w ciąg-u doby
3 ton różnego rodzaju ciastek i ciast Taka w·ieLkość ty~h
przysmaków. jak twierdz.i dyrektor starach()wickiej PSS,
Lech Switakowski, nie będzie
w<;hłonięta
przez miej~()wy
rynek . A więc po ra<:z. pierwszy
s.tarachowiclcie piekarnioł;.wo l:
tradycyjnego "imJportera" przekształci się
w
"eksportera".
Będzi e w stanie zaopatrywać
w wyroby ciastkaaSkie sąsied
nie tereny. Ni~ koniec na
tym. Zmiana asortymentu produkcji zapowiada się także w
piekarni nr 3 przy ul. Bema.
W przyszłości nie będzie się
tu wypiekać tradycyjnego chleba, bowiem zapotrzebowanie
miasta w całości zaspokojĄ
piekarnie przy Radomskiej i
Oslrowieckiej
Zakład
przestawi się na wytwarzanie pieczywa specjil.listycznego. jak
to ty. pumpernikie" chrupki
"P.
(AN-NO)

Komunikat PKP
Wschodnia Dyrekcja Okrę~o
wa Kolei Państwowych w Lublinie informu-te. że w .kresie
świl\t dla zabezpieczenia zwięk
~zonych
przewozów pasażers
kich do dnia ! stycznia 1989 r.
kursują dodatkowe pocią~i dalek~bieine.

Natomiast w dniach tS grudnia 1988 r. i l stycznia 1989 r.
zostają odwoła.ne niektóre
poc~gi
pasażerskie z uwagi
na
małą frekwencję pooróżnych.
Szczegóły o kursowaniu ww.
putlil\gów w rozkładacb .hudv
PKP i w nunktach ·nf~rmacji

na stal'jach.
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dzień

lada

gwizdek na fajerant

~łodki produłkt

ze

I)Ocząt_e~ parę . pokrzepiających zdań, bo. jakże mogło
by byc maczeJ, skoro mowa o eukrowmach i eukrze.
Nie znaczy to jednak wcale, że
końcowe
UWagi I
wnioski także będą słodkie i łatwe do przełknięcia. Cukrownie
Kieleckie" kończą już tegoroczny cykl produkcyjny. Przerób
buraków na c u kier rozpoczęty w ostatnich dniach września piltrwa jeszcze tylko parę dni. Wszystko wskazuje, że krojenie
buraków zakończy się we ,,\Vłostowie" 23, a w "Częstocicach"
i "Łubnej" 24 grudnia, mś produkcja cukru potrwać może jeszcze najwyżej dwie doby dłużej. W każdym razie kampania cukrownicza 88 nie wejdzie w następny rok kalendarzowy o czym jeszcze nie t'a k dawno nawet nie ma.rzono. Nieodległe to przecież lata, kiedy produkcję cukru zaczynano we
wrześniu, a kończono w lutym. Kampanie cukrownicze trwały
110 dni, a czasem dłużej.

Wszyscy fachoowcy

doskonale

ca i szkodzi rachunkowi ekonomiezno-finansowemu
głównie
dlatego, że buraki PO. zbyt dłu
gim oczekiwaniu na przerób nie
tylko ! wytracają zawartość cukru, ,ale także po proobu gniją na placach składowych
na
skutek mrwów i odwilży. W 0. statnich paru latach ud'lło się

dobranoc

248

rzężący dźwięk,
gładka. lśniąca tkanina
jedwabna, 6) pieniądze dane w
celu przekupienia kogoś, 7~ ką

POZIOMO: l)

głos,

5)

pielowy albo od deszczu, 9) dykta,
12) plazmodium, zarodziec.

ten n ieko,rzystny proces opanować i zdecydOWanie
pvprawić
parametr produktywności przede WSZ) stkrlm przez
skró~enie
czasu od wykopków do wj"obu
cukru. W roku ubiegłym kampania cukrownicza
w
tIzech
cukrownjach przynależnych do
Państwowego

Prze<lsiębiorstwa
K:ieleclije". a więc

.,Cukrownie
w Ostrowcu. Kazimierzy Wielkiej i Włostowie trwała 84 dni.
I był to rekordowy cykl produkcyjny. Nikt nie wie, kiedy
da się ten wynik poprawić. W
tym roku wszystkie k,ieleckie
cukrO'wnie przystą.piły do produkcji w ostat nich dniach września. Koniec jak już wspomnieliśmy nastąpi w najbliż
szy ch dniach. Po świętach Bożego
Narodzenia
w
naszych
słodk ic h
fa brykach będzie
po
robO'Cie. Tegoroczny cykl trwać
będz i e około 87 dllli. Trzeba to
uznać za wynik bardzo dobry i
fakt... pokrzepiający. Inny powód do pokrzepienia
widzieć
trzeba w pokonaniu
trudnoś
ci i kłopotów jakie wystąpi ły
przed rozruchem cukrowni. W
ostatnich dniach września
we
wszystkich zakładach
produk~yj nych .. Cukrowni Kieleckich"
n ip.pokoił bardzo niski stan zap :tsów węgla. Nie wykluczano
I,a we t Ole bezpieczeństwa przerw
produ k cy jnych na skutek braku
tego czynnika energii. W miarę
upłYWU
czasu
udało
się
,>zc zę śliwie uzupełnić zapasy wę
gla i zapewnić pełną ciagłość
orodukcji. T to jest także powód do pokrzepienia. Zadowoienie i pokrzepienie można doóatk'Jwo widzieć w dobrych plonach buraków spokojnym biegu
,:,rodukcy jnym. przyzwoitej zawartości
cukru w burakach.
sprawnym dowozie surO'wca z
pu u któw skupu do cukrowni w
wvkonan iu oddziałów PKS w
Busku. Ostrowcu i Końskich ...
W tym roku z 11.700 ha plantacJI buraków cukrowych cu,kl'ownie zrzeszone w .,CukrowOlach Kieleckich" uzyskały ponód 400 tys. ton surowca. PrzeciQtny plon oszacowano na 350
kw intali z h ektara. a więc o 6
q w i ęcej niż w roku ubiegłym.
Jak łatwo zauważyć, w roku
bieżącym buraków urosło wię-

PIONOWO:
1) podstawa, 2)
wonna, 3) stolica Ukraiń
skiej SRR. 4) numerowy. bagażowy, 7) długotrwały brak deszczu i upały , 8) fotografia. 10) falista albo zygzakowata, 11) dychawica.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redak·
cji "ED" (wyłącznie na kartach

pocztowych) w terminie siedmiu
dni od daty niniejszego numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę ksiąz
kową.
Karty pocztowe bez ku)lonu będą wyłączone z losowania.
"ECHO DNIA"
Kupon nr 248
lłozwiązanie

krzyzówki nr 233.
POZIOMO: berlinka, lektorat,
neon, od~on, alasz, iglu, tarapaty, odsiadka.
PIONOWO: baloniarstwo, latynos,
naroże,
astronautyka,
dziupla, andrus.
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Dźwig

Popularne kontenery mJg<l
zastosowanie również iakG
pomieszczenia użytkowe, świa1czy o tym oferta Fabryki Spr;~ę
tu Okrętowego "Meblomor" w
Czarnkowie. Zakład ten dostar .
cza pojedyncze kontenery, jak i
całe segmenty biurowe.
mieć

Czyni to w kooperacji z "Unikonem" w Szczecinie, który dostarcza kontenery. "Lubmorem".
wyposażającym je w sanitariaty,
zaś sam podejmuje się ich montazu
łącznie z wyposażeniem
meblowym.
Pierwsze osiedle
kontenerowe powstało w Chałupkach i znajduje się w nim
laboratorium wrO'Cławskiego Instytutu Ochrony Srodowiska.
Przed
rokiem
oddano do
użytku
22-segmentowy biurowiec w Czarnkowie. Są dalsze
zamówienia. M.in. Polska ~glu
ga Morska ze Szczecina ma zamiar kupić kilka segmentów
kontenerowych z przeznaczeniem
na archiwum dOkumentacji.

sąsiada,

który - chobije regularnie żonę
i skandalicznie się upija
w całym bloku budzi powszechny
szacunek.
Przywieziony
przed paroma laty z ,,saksów"
.. mercedes"
przesłania
ewidentne braki cywilizacyjne. Posiadauie wozu tej marki jest w
Polsce nobilitacją.
Sięguijmy do statystyki.
W
ciągu pierwszego półrocza 1988
roku drogą prywatnego importu przyjechało do Polski 2906
samochodów, z czego tzw. oso·by fizyczne sprowadziły
2526
samochodów. W takim samym
okresie ubiegłego roku trafiły
do kraju tylko 1054 samochody.
Jeszcze lepiej nowy trend 0brazują notowauia
B s~crpn!a
1987 i 1988 roku. W
SlCrpWU
br. przekroczyło granicę i zostało "celnie odprawionych" aż
pięć razy więcej samochodew
osobowych niż rok wcześniej.
Wśród sprowadzanych
przez
Polaków marek króluje oczywiście ..mercedes" w I pół
roczu br. 667 sztuk, w tym 62ł
napędzane
silnikiem dieslowskim. Na drugim miejscu znalazł się ..volkswagen"
- 503
sztuki z owych 2906, w
tym
419 wyposażonych w
siłniki
wysokoprężne.
Z popularniej-

M

co

,

nowoc<oesne statwszystkich liniach, ale
takowe tylko na niektóW tej
sytuacji armator
zadowolić choćby takim

międzynarOdowym

tytuł

"Armatora
1938 w Brazylii". Wyróż
to przyznaje co roku brai magazyn
żeglugowy
nienie

usług

_~aaa nlmlłycn

Jk

l.zaia sie prog.nQZV?

Amerykańskie
czasopismo
"High Technology Business" podaje, że prognozy ekonomiczne
ogłaszane na . Zachodzie na podstwie anatiz wyspecjalizowanych
ośrodków badania koniunktury
częste

zawoozą,
powodując
nierzadko duże straty wśród
przedsiębiorstw. Tak np.
przed

5 laty nader optymistycznie 0-

ceniono perspektywę
rozwoju
rynku urządzeń i uslug zwią
zanych z systemami komputerowymi dla gospodarstw domowych; prognoza mówiła o obrotach w tym zakresie r ~ ędu 7
miliardów dolarów w 1987 roku
(na calym rynku kapitalistycznym). Tymczasem
zapotrzebowanie okazalo się dużo mniejsze i szereg firm prOdukujących
te urządzenia i uslugi poniosło
straty np. firma .. Reeder"
55 mln dolarów. Firma z
USA "Venture
Development"
prOdukująca m.in. roboty przemysłowe zawierzyła prognozom
mówiącym o mo7Jiwości
zbytu robotów za ponad 800

Staroż~ny

ser

mln dolarów w 1987 roku; faktyczna sprzedaż firmy wyniosła
jedną. trzecią tej sumy. Inna
firma amerykail~k.a, specjalizująca

się

w

pł'odukcji

ciągu

pół

roku zaledwie 57, w
tym 23 diesle. O ile niska cena z pewnością zadecydowała
e wyborze ,.skód", e tyle mała
popularność "fiata" tylko 77
samocbodów tej marki
sprowadzili Polacy - może blldzić
zdziwienie.
Druga istotna informacja, jaką otrzymałem dzięki
uprzejmości

Głównego

Urzędu

Ceł,

dotyczy geografii zakupów. Na
2906 aut aż 1872
przyjechały
do Polski z RFN 1 196 z Berli!la Zachodniego.
Następna
na
tej liście jest Belgia (tam po-

Piłsudski

1989
będą

dwa kolejne statki
serii: "Bydgoszcz",
ończyła już próby mor-

.. W dniu 2.IX.44 wpłynął meldunek, że w Radoszycach Niemcy

Na

najbliższe

lato

Japończycy

przygotowują na
lato kostiumy kąpie
lowe w bardzo kolorowe wzorY. W tym kolorowym kierunk. idzie zreszt" eala moda.
najbliższe

CAli' -

Pana

palą i trzymajq ludzi no rynku do rozstrzelania. "Szory" zarządził
zbiórkę, powiedział porę słów i szybki wymarsz, kierunek Rado -

szyce. Som "Szory" no koniu no przedzie. ja z kolegq Tadeuszem
Urbonkiem. PS. "Orlik", byliśmy wyznaczeni jako szperacze lewoboczni. Marsz był bardzo szybki, ponieważ zależało no czasie i no
ludziach" - Oto fragment obszernej relacji Mariana Pietra sa, ps.
.. lis", partyzanta wojujqcego najpierw w oddziale .. Hubala", następnie .. Jakuba - Roboto". a później już u "Szarego" uczestnika
akcji m.in. no więzienie w Końskich.
napisał Mieczysław Osowski ps. "RabaKilku innych, walczqcych pod rozkazami Antoniego Hedy
żołnierzy, m.in. Teofil Stowski - "Kret", zapowiedziało nadesłanie
uwag i komentarzy do prezentowanych no łomach .. Echo Dnia"
fra9mentów książki.

pomysło

we i tanie zabawki na choinkę. Takie efektowne
ozdoby
ch.inkowe pod
faehowym
ekiem twórczyni
ludowej, Heleny
Półtorak,
wykonali na zaję
ciach praktyczno-technicznych
uezniowie
ze
Szkoły
Podstawowej nr 45 w
Lublinie.
CAP M. Trembecki
dobno bardzo tanie są
samochody z silnikiem wvsokopreż
nym) ze 196 autami. Innc kraje. z których Polacy sprowadzali dla
siebie
samochody,
straciły na nasz:t
rzecz
niewielkie ilości pojazdów.
Stawka celna w Polsce jest
ustawioua w ten sposób.
ze
preferuje samochody stosuukowo nowe (przekroczenie bariery 5 lat automatycznie pocia~a

cel-

przywI luby!
jeclno wyjaśnienie.
trendy
staty•••.... hl"..
Pederalna
Wprowa_
czystości

run
na
w kataliza_

i jednocześ
się star-

.ozhv'lll',,"';~

w ..

nek".

pod choinke

Jeśli ktoś szuka oryginalnego prezentu pod choinkę i dysponuje sporą gotówką. można
mu polecić kupno najnowszej
monety okolicznościowej. jaką
Mennica Państwowa wybiła i
wprowadziła do obiegu w drugiej połowie
grudnia. Niecodzienność tego wydarzenia polega na nominale monety i 0sobie. którą przedstawia na rewersie.
Nominał
wynosi 1>0wiem... 50 tysięcy złotych, rewers
przedsta wia
zaś
wizerunek marszałka Józefa Pił
sudskiego.
Moneta wykonana
j~t
ze
srebra próby
750, wazy 19.3
grama, zaprojektował ją artysta plastyk prof. Bogdan Chmielewski.
Moneta z .. Dziadkiem"
ma
najwyższy
nominał z
dotychczas wybltych monet. Do tej
pory rekord należał do monety
również srebrnej przedstawiającej papieża Jana Pawła II. o wartości 10 tysięcy zło
tych.
Czy moneta o nominale 50
tys. złotych jest przejawem postępującej inflacji? W pewnym
stopniu zapewne tak. Nie jest
jednak tajemnicą. że monety
okolicznościowe wybija się przede wszystkim z myślą o zbie-

wencji, by powstały

zł.

•

Po wydrukowaniu fragmentów przygotowywanej ksiqżki nadeszło do
redakcji, o także bezpośrednio do autora. sporo listów. Czas no
krótkie podsumowanie ...

Nówa moneta 50 tys.

Wystarczy tro-

za sobą zwiększenie cia na samochody o 50 proc.), wyposażone w
silnik
wysokopn'ny
nie przekraczający pojemności
skokowej 1800 cm sześc. Za laki pojazd płaci się cło w wysokości 600 zł za cm sześc. pojemhości siluika. Przekroezenie
tego litrażu powoduje wzrost
stawki e jedną trzecią
do
900 zł za cm sześc. Za samochody z silnikiem benzynowym
do 1600 cm sześc. płacimy 700
zł od ower;o
centymetra, za
pojemności wyższe hlż 1000

•

,

O akcjach "Szaraków"

chę
kOlorowej
bibułki.
słomy
i... własnej in-

t

•

(PAl)

choinkowe

Ser o nazwie "domiati", który był spożywany w starożyt
nym Egipcie, wkrótce
bedzie
produkowany we franCUSkiej
Owernii.
Ser ten. wg starożytnej receptury. prOdukowany jest w
40 procentach z mleka krowiego, zawiera dużo soli. bo aż 3.5
procent (przeciętnie francuski
ser ma od 0,8 do 2 proc.), odznacza się silnym
aromatem.
który daje mu specjalny gatunek zielonej papryki. Ser ten
bez obaw może być przechowywany w słoikach przez ponad rok. Smakosze wolą go nawet, kicdy jest starszy.
(055)

szych marek moina jeszcze wymieuić .. audi" (to przecież
w
gruncie rzeczy też
.. volkswagen") - 207, "forda" - 192 i
,,skody" - 162 wozy. Renomowane ,,BMW", które na Zachodzie
jest konkurentem "mer('edesa",
w Polsce konkurencję te przegrywa: sprowadzono ich
w

W Nowej Zelatlldilj odkTyto
nieda wno zna.czne złoża siarki.
Zalegają one w grubych na 10-20 metrów pokł.adach na głę
bokO'Ści do 80 m. w ilości około
57 mHionów
ton.
Planowane
jest zag05podarowanie złóż z uwagi na ich wysoką jakość i
łatwość eksploa:tacji. Prace nad
budową kopa.lni i zakładu przetwórczego rOZlpoezną się już w
przyszłym rooku . CzeŚĆ orodukdi
p"eznaczona :ro6tan~e prawdopodoonie na ek$pori.

Tanie zabawki

ożył

"Chan", "Elski

dla polskiej siarki

przyrzą

dów i aparatury badawczej. powinna
s!Jcdziewać się na
podstawie zleconej do opracowania prognozy - obrotu . rzę- ;
du 1 miliaJ:da dolarów w 1990
roku; tyinaczsem np. w 1987 r;
sprzedaż
nie przekroczyła 5
prO'C. tej sumy. Najwięcej nietrafnych prognoz dotyczy takich
dziedzin, ja '{ elektronika, przemysł komputerowy, lotniczy
i
kosmiczny.

Czytelnicy o "Szarakach"

Konkurent

świad-

6 nowoczesnych,

drobnicoww Stoczni
Paryskiej w Gdydla
potrzeb linii
iego wybrzeża Ameryki
iowej. Statki te noszą
"Warszawa II", "Kra" Lublin II", "Łódż II".
'n II" i "Polonia". Brakontrahenci podkreśla
to statki o pięknych
zawijające regularkraju, a ponadto ich
. lnclwi,e są zawsze bardzo
serdeczni. Nic więc

lubi...

I Inni •••

przyznano PLO

jakość

się

skie i przygotowuje się do inauguracy jnega rejsu, oraz .. Radom" , który przejmie armator
w drugiej
połowie przyszłego
roku. Linia południowoamery
k a ńska
stanie się zatem
w
przyszłym roku wizytówką nowoczesnego tonażu gdyńskiego
armatora.
(as)

mieć

Prywatny import samochodów
ciaż

Kontenery
obiektami użytkowymi

na polityków

"Nawet 5-tonowy dżwig nie
jest w sŁanie wyrwać naszych
polityków z... glębokich foteli. w które zapadli". (Vukoje
Marković. delegat
na serbską
konferencję partyjną ZKJ).

am

13) klątwa kościelna.
wiśnia

cej i więcej też było surowca
nJ cukIer. Z ogÓlnej dostawy 0kclo 400 tys. ton buraków 150
t ys. to trafiło do .,Częstocic",
130 tys. do "Łubnej" i 120 tys.
do "Włostowa" . Wydajność buraków nie jest w tym roku
mn ie JSza niż w ro·ku ubiegłym,
a zatem skoro surowca kupiono
Więcej , w ostatecznym rachunku więcej też będzie gotowego
produktu.
I to wszystko co może być
optymistyczne.
Z mniejszym
zadowoleniem i bez satysfakcji
trzeba godzić się z rachun-kiem
kooztów
i...
dotacjami
dla
przemysłu cukrowniczego.
W roku ubiegłym olantatorow i płacono za tonę buraków urzędową cenę 6.200 zł i 550 zł
bonifikaty za terminową dosŁ a wę. W tym rO'ku stawka podstawowa podniesiona wstała do
10,200 z ł za tonę. a bonifikata
za ternllnowy dowóz do 1020 zł.
Za piE:!,iądze wydane w roku
ubiegłym przez . cukrownie
na
5 ton buraków w roku bieią
cym moźna było kupić tylko 3
tony. Już chOĆby z tej orzyczyny koszt produkcji cukru poszedł wyrażnie w g"Órę. Podrożały także usługi transportowe.
wyższe ceny płaci się za węgieL
kamień wapienny , energie elektrycZJlą',
części
zamienne
do
maszyn. remonty itp. Koszt produkcji 1 tony cu.k ru wzrósł do
188 tys zł, a cena detalicz,na l
kg cukru w sklePIe wynosi 165
co C'Znacza. że tona cukru w detalu jest tańsza o 23 tys. niż w ...
cukrowni. Do wyrównania rar.hunku kosztów trzeba zatem
23 ty~. zł dotacji do każdej tony Słodkiego produktu. Dopiero po takiej dopłacie państwo
wej cukrownia może mieć bilans zerowy. Jak zatem w takim układzie ma powstawać zysk.
fundusz rozwoju i jakim sposobem obniżać się mają kwoty
subwencji państwowych. skoro
~0'a7
bardziej powiekszają się
dvsproporcje miedzy kos'Ztami
p r"<l ukcji a cenami zbytu? Zamiary i założenia teoretycZJle
!'lkoś wciąż nie moga wejść na
tt' samą droge która chodzi praktvka gospodarcza Dotacje zamiast maleć. nadal rosna Nie
tyiko zresztą w cukrowniach.
(si)

•

Sl~inienl!ean~n~

słoną'"dotacfą

N

wie<lzą , że cykl dłuższy od 100
dni obniża efektywność produkcyjną , pow i ększa straty surO'w-

•

czyszczacze modeli. Tauiej~ one
tam szybko, dzięki czemu stają się idealnym obiektem zainteresowania pracujących
'J na
czarno" Polaków.
Jeszcze jeden ciekawy
element
przynoszą
informacje
GUC' - spada zainteresowauie
sprowadzaniem
z
zaKrauicy
motocykli. W pierwszym pół
roczu ub. roku
przywieziono
do Polski 3372 jednoślady, a
w ciągu pierwszych 6 miesięcy
tego roku zaledwie 2310 motocykli. Motor to
jeduak
!lic
"mercedes"...
Z nieoficjalnych
informacji
wynika, że uie przewiduje się
podwyżek taryfy celnej na samochody, choć róiuie II
tym
może być.
Istniejący
system
można uznać za dobry, lecz z
pewnością nie jest on dos1!on~
ły. Daleko nam do
uas'ycema
popytu na samochody. Sprzedaż "pewexowska" oznacza
w
przypadku marek
krajowych
i krajów socjalistyczuych
.szczuplenie puli przeznaezonej
na rynek .. złotÓWkOWY". Kolejka tych, którzy dali się .. wrobić" w przedpłaty w 1981 roku
ro'uie Jeśli ktoś ehce i może
mieć :,mercedesa". uiech go sobie kupi w RFN. Zazdrosnym
przypomnijmy, że Pan Bóg l tak
go pokarze przy pierws;zej lepszej awarii .••
JACEK SWIDZntSKI
(lnlerpress)

(dmp.)

http://sbc.wbp.kielce.pl

raczach

czy osobach. które zena pamiątkę.
z całej emisji
jest tezauryzowana, co przyczynia się do zamrożenia części
pieniędzy
będących w
obiegu.
Tak też zapewne stanie się z
monetą z "Dziadkiem" pierwszą po II wojnie przedstawiającą jego wizerunek. Jak poinformowano
nas
w
Skarbcu
Emisyjnym.
moneta
zostanie
wybita w nakładzie ok. 1 miliona sztuk. Pierwsze egzemplarze trafiły do banków w II po.łowie grudnia. Ogółem w grudniu wybitych zostanie ok. 100
150 tysięcy monet,
reszta
będzie tłoczona przez cały 1989
rok. Można je kupić w oddziałach
Narodowego Banku PolSkiego w miastach wojewódzkich.
Przy okazji warto przypomnieć, że przed II wojną świa
tową
były w
obiegu aż trzy
monety z podobizną Józefa Pił
sudskiego.
Przedstawiały
one
ten sam wizerunek, różniły się
natomiast nominałem. Moneta o
nominale 2 zl wybita została w
1934 i 1936 roku, ważyła 4.4
grama. Moneta 5-złotowa bita
była w latach 1934-38, ważyła
11 gramów. Moneta lO-złotowa.
bita w latach 1934-39, ważyła
22 gramy. Wszystkie wykonane
były ze srebra próby 750.
Oprócz tych monet obiegowych, w 1934 roku - w dwudziestą rocznicę wymarszu Legionów - wybite zostały dwie
monety okolicznościowe o n0minale 5 i 10 złotych. Miały
one awers taki sam jak monety obiegowe - czyli przedstawiający profil twarzy marszalka Piłsudskiego,
różniły
się
natomiast rewersem przedstawiającym orła strzeleckiego,
takiego,
jakiego używano w
Legionach.
W tym samym 1934 roku wybita została specjalna moneta
tzw. klipa - o kształcie kwadratowym i nominale 10 zło
tych. Wybito jej zaledwie 300
egzemplarzy. stąd też dziś jest
to wielki numizmatyczny rarychcą zostawić je
Większość mone t

Wdzięczny jestem za sprostowanie daty pojawienia się niemieckich samochodów pancernych
pod Starachowicami. Pomyłkowo
podolem - opierojąc się no relacji .. Szarego" - dzień 8 wrześnio.
gdy tymczasem Niemcy podeszli pod miasto już w środę, 6 wrześ
nio 1939 roku. Zwrócił uwagę no ten bląd Mieczysław Matynia,
zoś omowiajqc to wydarzen ie Władysław Bobrowski napisał m.in.
"Działo przeciwlotnicze, koliber 45 mm, zostały ustawione w
kilku punktoch Storachowic ( ... ) i rozpoczęły ostrzeliwać kolumnę pancernq. Jeden wóz pancerny został trafiony i stanął w pło
mieniach. natomiast drugi uszkodzono w pobliżu ulicy Ostrowieckiej. I ten wóz został w czwartek 7.1X. zociągnięty do zakładów.
Zakłady nie procowoły od 5.IX ., jednak znaleźli się fachowcy
i ten wóz pancerny wyremontowano o .. Szory" mógł nim odjechać .....

Jeszcze bardziej od sprostowań i relacji ucieszyły autora od
dawno poszuk iwane zdjęcia żołnierzy .. Szarego". Henryk Chmie lewski nadesłał fotografię Henryka Nadgrodkiewicza - "Chana",
zoś
Regino Przeniosło zdjęcie swego pierwszego męża, zamordowanego przez gestapo w grudniu 1943 roku. Z dołączonego
do zdjęcia listu wynika. że mylnie podawano nazw isko "EIskiego"
we wszystkich dotychczas wydanych książkoch i artykułach; aresztowany podczas wielkiej "wsypy" w Storochowicach w sierpniu 1943
roku, szef referotu II Komendy Obwodu lIżeckiego Armii Krajowej
nazywał się Zdzisław liss - takie bowiem nozwisko wpisane zostało
w jego metryce, o później w innych dokumentach.

tas.
Według
informacji
uzyskanych w Towarzystwie Archeologicznym
i
Numizmatycznym
wartość przedwojennych monet
przedstawiających

Piłsudskiego

wynosi od kilku do kilkunastu
tysięcy złotych. Oczywiście najcenniejsze są monety z nie uszkodzonym wizerunkiem, bez
starć
i porysowań. Zachodnie
katalogi numizmatyczne wyceniają np. monetę 10-złotową na
20-30 dolarów.
A ile za lat kilka warte bę
dzie 50 tysięcy złotych z "Dziadkiem"?
lłOMAN

DĘBECKI
(lnłerpre )

Henryk Naugrodkiewicz
- "Chan"

Zdzisław liss - "EIski"

Nadal licząc no pomoc
współpracę czyteln ików szczególnie
o zdjęcia lub relacje osób uratowanych z aresztów i wię 
zień przez partyzantów zarówno .. Szarego" jak i "Robotnika": ze
Starachowic, Końskich, Kielc, Przedborza i Radomsko.
proszę

STANIStAW M. JANKOWSKI

31-123 Kraków
ul. Szujskiego 11 m. 3

sygnał

Nasz

Jest gwarancja i ...
Czwartek,
22 grudnia 1988 r.
Dziś

Radom

okladamy tyczenia
ZENONOM
HONORATOM

I.

TEATR POWSZECHNY
Im.

lutro

Jana

Dzis

Kochanowskiego
PanI Dulskiej"

"Mo ralność

g.

18.

WIKTORIOI\I
SI:.AWOMIROM

KINA
"Bałtyk"

-

USA .

gel" -

"Przyjaźń"

Kielce

" Odeon"

Zeromskiego

KINA
..RomanUca" - "Mściciel znad
Zóltej Rzeld" - ChRL, l. 15,
"Bez Utoścl " - USA, l.
18, g. 17.45, 20. Wideo: " Moderstwo w Orient Expressie" - ang.
l. 15, g. 15.30, 18.
"Moskwa'· "Pan Kleks w
kosmosie" - pol. bo., cz. I i II
g. 14.30, "Mecz " - węg . 1. 15, g.
17-.30 " Siekierezada " - pol. l . 15,
g. 19.45.
g. 15.30

"Studyjne" "Embriony" węg. 1. 15, g. 19.30. Wideo: "Grey-

stoke -

legenda Tarzana" -

-

"Pan

ang.

1. 12, g. 15.15, 17.15.
"Roboklik." "Dziewczyna

w

-

"Critters" -

USA,

l. 12, g. 15.30, 17.30 " Koniec sezonu n a lody" - pol. l. 15, g . 19
"Hel" - "Wielka draka w chiń
skiej dzielnicy" - USA. l . 12, g.
15.30 "Sławna jak Sarajewo" poL l. 15, g. 17.30. 19.30.
APTEKI: stały dytur nocny
nr 67-010 pl. zwye1ęstwa 7.
61-01 ul. Traugutta 40.
pelnią:

INFORMACJA słutby zdrowia
- czynna 8-20. tel. 261-21. Informacja o usługach - 365-85.
•
TELEFONY: Strat Potarna m
PogotOWie Ratunkowe tlili, Pogotowie Energetyczne - Radom 1191.
Komenda MO 2$1-36, Pogotowie
Ml11cyjne m, Pomoc drogowa 9S'l.

z

hote lu "Excelsior" - pol. l. 18,
g. 15. "Star ' SO" - USA l. 18, g.
17, 19.
"Amonit" - nieczynne
"Sabat" - nieczynne

l

karżysko

GALERIE
GALERIA RWA "PIWNICE"
Uj. Lesna 1 - Wystawa malarstwa
"KIeleckie plenery - Wólka Milanowska '88" - czyn'rla W godz.
11-11

DOM SRODOWISK TWORCZYCH
.. PAŁAC T. ZIELUltSKIEGO" Wystawa malarstwa Waldemara
Byslaka; Wystawa gobelinów Marii Sajdak.
MUZEA
MUZEUM NARODOWE - plac
Partyzantów Wystawy stałe :
"Przyroda Klelecczy%fly", "Broń
w zbiorach Muzeum Narodowego
w Kielcach" . Wystawy czasowe:
~,Malarstwo
Marianny W1śnlos",
"Szlakiem I Brygady", "Nabytki
z lat 1984 - 1988", ..Klasa robotnIcza Kielecczyzny" - czynne w
godz . 9-'-17.
RurZEUM NARODOWE - plac
Partyzantów - nieczynne.
. NARODOWE "PALAC" - plac
Zamkowy - "Wnętrza pałacowe
XVII I XVIII w.... "Galeria Malarstwa polskiego" - C%ylUle w
godZ . ~16.
MUZEUM
LAT SZKOLNYCH
S . ZEROMSKIEGO - nieczynne

.I

lUNA
"Wolność"

"BIały smok"
USA, bo.. g. 15.30. ..W klatce"
,pol. l. 18, g. 17, 18.
.. Metalowiec" -

~

MUZEUM
REGIONALNB
Im.
gen. broni Zygmunta BerUDga W
SkarżySku-Bejowie

na 90 -

Sloueea-

lJl.

czynne 11-17.

APTEKA DYZURNA: OT
ul. Apteczna 7. tel. 315-27.

.......

POSTOJB
nec PKP -

!IWo-

TAKSOWBKI

te!. 137-0&.

KINO
ł.JSA..

_,S'tar"
"Komando"
L 15. g. 16, la.

APTBKA DYZURNAI
StasZica l. 64-79.

Dl'

29-G'1ł1

Iłl .

POSTOJE' TAKSOWEKI
ny - 53-10 ł 53-80.

~

4

Ostrowiee

MUZEUM H.
nieczynne
uBuł.nJk:"

-

KINA
uLiliowa

]

kuła"

-

APTEKI - staly dyZUr nocny
pelnIą nr 29-001 ul. Buczka 37/39,
nr 29-00B ul. Sienkiewicza 15.

ZSRR, bo., g. 15.30. "Mona Lisa"
- ang. l. 18. g . 17.30. 19.30.
"Przodownik" - brak termina-

PORADNIE DY:2:URUJĄCE: dla
dzieci I dorosłych ul. Pocieszka
II (przychodnia Rejonowa) czynna codziennie w godz. 17-21. StomatOlogiczna - Przychodnia Rejonowa nr 15, ul. Karczówkowska 35 - czynna w niedziele I
święta w godz. 7-19. dyżur nocny od godz. 19 do 'I.

APTEKA DyZURNA;
ul. Starokunowska 1/1.

INFORMACJA O LEKACH czynna w godz. 7.30-15.30 z wydni śwlątec%flycb I dnl
wolnych od pracy - tel. 523-32.

rza

M'

CE.~TftUM
INFORMACn TURYSTYCZNEJ " IT" - tcl. 486-66
C"mne do 16. w soboty do 14
POSTOJE TAKSOWEK: Osobowe f'worzec PKP tel. 534-S1. ul.
Słowackiego 31-29-19.
ul. Jesionowa 31 -79-19. Postój taksówpk
bagażowYCh ul. ArmII Czerw.
tel 31-09-19. Postój samochodów
cię2arowych ul. Domaszowska

SI-D8-ID.

NUMER 249

STRONA 6

.071

POSTOJ'E TAKSOWEK: pl. Wol534-92, ul. Slenkiewiolla

ności

282-61.

Końskie

jątkiem

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe m. Pogotowie MO !HI'. Straż Pożarna
998 Pomoc Drogowa liliI. Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 991 Kielce - Teren 956. Pogotowie Gazowe łl-JO-20 I 1192. Pogotowie Wodoe1ągowe 994. Pogotowie wod.-kan. c.o. elektrycz.
ne RPGM czynne w godz. 7-23
t<!1. 463-88. 436-9'1 Pocztowa informacja o Usługach 1111 . Informacja
PKP ilO. (nformacja PKS 602-7i.
Hotel .. Centralny" 6U-U.

wiadomości

16.25 Dla
młodYCh
widzów:
Kwant"
17.15 ':.Teleex press"
17.30 "Szczepan
Helpolski
Kuter" wojsk.
progI'.
dok.
17.55 "Powiew skalnego wiatru"
film dok.
18.20 "Sonda": "Na szkle malowane"
18.50 Dobranoc:
"Opowiastki
pod choinkę"
19.00 .. 10 minut"
19.10 "Sejmowe spotkania"
19.30 Dziennik TV
20.00 "Jutro, pojutrze, za t~
dzień"

20.05 "Dempsey i Makepeace na
tropie" (4) - "Srebrny dolar" - ang. serial. krym.
21.00 "Pegaz" - mag. kult.
21.59 "Prezydenci":
Andrew
Johnson
22.15 Chwila z piosenką
22.30 O Romanie Dmowskim
progr. dok.
22.45 DT - komentarze
PROGRAM n
17.25 Program dnia
17.30 "O nową szkołę"
16.00 Program lokalny
16.30 Magazyn .. 102"
19.00 "Muppet show, czyli rewia gwiazd"
Carol
Channing
14MIO "Puls": "Swiat pnleCiwłro
AIDS" (2'
20.00 Tego jeszcze w Odessie nie
było ... rep.
21.00 Ekspres reporterów
21.30 "Panorama dnia"
21.45 Kino studyjne "Dwójki":
"Dlaczego?" film fab.
prod. CSRS, rei KareJ
Smycek
28.116 Komentat'z dała

Jutra

MUZEUM WSI KIELECKIEoJ
nieczynne
OBLĘGOREK
SIENKIEWICZA -

Kleks

kosmosie" - l, II cz. pol. bo.. g.
15.15. "Dzieci gorszego Boga" USA. l. 15, g. 18. ZOo

TEATR
Im. Stefana
ll1eczynny

"Krótkie spięcie"
l. 12. g. 15. "Harry AnUSA, l. 18. g. 17.15. 19.30.

PROGRAM I
14.00 TTR, język polski, S. III:
Współczesne życie
kulturalne
14.30 TKR:
Przechowywanie
sprzętu rolniczego
16.20 Program dnia i D T -

I

lUNA
"Pegaa" -

••Złote dziecko'· -

USA, L 11, g. 15.30, 17.30. • ...
.. Aałyft3le" - nlecaynne

Jędrzejów
KINA
.,Gdynia" - nieczynne.
Uwaga: Za ewentualne antan,
\'1
programie kin redakCja nie
odpowiada.

PROGRAM I
8.30 ..Domator": Nasza pacała
6.35 "Domowe przedszkole"
9.00 Teleferie: Kino najmłodszych: "Cudowna podróż"
(11) - serial austriac. i
kino TDC: "Kłamiesz Melito" (1) - serial jug.
9.55 DT - wiadomości
10.05 DT dodatek gospodarczy
W.20 "Cudza sprawa" - radz.
film tab., reż. Dzida Ritenberg
11.30 "Domator": Kuchnia świa
ta - nasza poczta
ł3.30 TTR. produkcja
roślinna.
s. lI: Wartość użytkowa
gleb
14.00 TTR, produkcja zwierzęca,
s. I:
Przydatność
pasz
własnej
produkcji w ży
wieniu zwierząt
15.30 NURT - praca z uczniem
zdolnym: Czy warto rozwijać swoje uzdolnienia
Uwacal Za ewentualne zmiaDy w procramie TV re4akeJa
nie odpowiada.

"DOROTA" 66-206 Mirostowice skrytka 10. Oferty matrymonialne krajowe, zagraniczne.
74-p
KUBIOKI Tomasz zgubił bilet
wolnej jatzdy MPK Kielce.
7564-«
NOWEK Mił'OISław i Nowek
Elżbieta zgubiłi bilet miesięcz
ny PKS relacji Kielce - Obłę
~ór.
7S85..g
MAClUK Grzeg<mz: z,g.ublił legitymację

studencką

zgubił

75~

DUDEK Grzegorz zgubił le gitymację sz.kolmą VI LO Kielce.
~~~~~~~~__~7~..g
ST ACHOWICZ Teodora zgubiła
legitymację
S2lk.oLną
ZSE
Sk.ai'Żysko.
7563-g

http://sbc.wbp.kielce.pl

śnieg I

W Zimie widać, że Kielce są
miaos-tem porzqdrnych ludzi. U-

cze wy;aŚ1lić, że "kopciuch", to
uośl i W<l nazwa ,.puchatka" , pochodząca od wyglądu szklanych
ścian budynkU, wieezO"Tem pTzypomina;qcych okopcone lampy
fl(J.ftowe.
Ale

Ołie

wszędzie 54 porzq.dni
uł. Kil ińskieg-o brnie
śni eżnych grud4ch, ałbo

lud zie. Po
s;ę

r>'· R'KL YC

dać ,eJ.e~7~Z:V1Dle~o p~OI~ra.m·u .

naszym
więc
przeglądu

anten i
wentualnych usterek.
stanie ze zbiorczej sieci brzeri...
płacą. a i w odbiorniki
stowali często po kilkaset
cy złotych.

w

w

roztopione-;,

brunatne-;

licznych tu
nych sklep6rw udają, że
Wlaśc i ci~le

D.,."J w n!... ~'HVJ,'\."
fłie wH~lg{(lSZ~

a zą męki

przechodniów.
Czyżby i do uprzątMI.ia
ników trzeba im zapalić
c;alne zieZone światłe?
Na pomoc -milicji rac:zz,~~'~',o:.~,n~~~:j
liczymy. Pisujący dziś t.I
nieni4, b. m i rnster
nętrznych,
wyja.śnia na

terackiego". że
rozrost sfanowiS>k
MO, oc zy wiacie,
gowych i podoficerów.
raz dzielnicowych, za
tek wy·s a.kich szarż. Te
dzą spr/lowdzać czy mieg
u.przqtnl ęty .

NADLEŚNICTWO PRZYSUCHA
ul. TARGOWA 87, 26-400 PRZYSUCHA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
tła ~rzedaż:

l)

ciągnika

"ursus C-360", rok prod. 1977

2) przyczepy D-46A, rok prod. 1979,

3) przyczepy D-47A, rok prod. 1979,
4) przyczepy D-50, rok: prod. 1974,
i) Ładowacza UNHZ-500, rok prod. 1980.
Przetarg odbędzie się w siedzibie nadleśnictwa w dnJ~.r;;,~",;
30 grudnia 1988 r. o godz. 10.
Przystępujący winni wpłacić wadium W
10 proc. ceny wywoławczej w kasie nadleśnictwa
przeddzień przetargu do godz. 12.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu,
przetarg odbędzie się o godz. 12.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do
lub unieważnienia przetargu bez podania

MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
W IŁZY, ul. 1 MAJA 14a, tel. 340

organizuje
zabawy, bale karnawałowe,
uroczystości weselne,
kuligi z zaprzęgiem konnym
A W TYM:
ZABAWY NA ŚNIEGU
OGNISKA
DYSKOTEKI w ,,sali kominkowej".
Serdecznie zapraszamy
538-lc
. . . . . . . . AA.a.AAl&L.A.c.!'; ~, _

SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

"WESTA"
Przedstawicielstwo w Radomiu

7586....g
biiel7588-g

Kielce.

I ...

przątają
śnieg
z chodnilków,
dzięki czemu, na przykład, ulicą St4.szica , pod "kopciuchem"
i dawnym lwt~lem
" WersaZ",
chodzi się gładko. Trze-Oa jesz-

KOZIEŁ Krzysztof zgubił
let IDiesięcUllY PKS relacji K
Pa.weł

.

Szorie

PS.

leg itymację szkolną TM

Anteny są jeszcze na gwarancji, ludzi w zasiedlanym osiedlu prtybywa. wzrasta też liczba
reklamacji. Nadchodzą święta .
mieszkańcy spod Dal ni
'ją
że nie będą

wracają.

OGLOSZENIA DROBNE

ce Busko.
KARBOWNIK

PROGRAM 1.0KALNY
16.00 Wiadomości w skrócie 16.05
Muzyka 16.20 ,,%0 lat szczepu" aud. M. Bieleckiej 16.as .. Pogorzanle spod Pińczowa" - aud. M.
Janlszewslti~
17.10 Dziennik autorski.

Dziesiątki sygnałów
d ..tyczą
cych wadliwego działania
aonten zbiorczych zainstalowanych
na blokach w kieleckim osiedlu
Pod Dalnią trafia do administracji dzielnicy.
Ludzie skarżą
się na zły odbiór
teleWizji i.
często występujące zaniki obrazu. Po interwencjach administracji w Kicleckim Przedsiębior
stwie Instalacji Budownictwa.
które montowało anteny. fachow_
cy przychodzą, coś tam dostrajają przy wzmacniaczach i. jest
lepiej. Ale na krótko, bo kłopo
ty z odbiorem pro~ramów po-

kłopoty

~

f

oferuje państwu
szeroki zakres ubezpieczeń umownych dla jednostek gospodarki uspołecznionej i nieuspołecz
nionej oraz osób prywatnych.
Stawki konkurencyjne.
Informacja i zawieranie umów ubezpieczeniowych w Dyrekcji Przedstawicielstwa w Radomiu,
ul. Chrobrego 35/37 (urząd skarbowy) p. 15. w
godz. 9-17 (w soboty 9-13) oraz poprzez pośred
ników ubezpieczeniowych posiadających aktualne
pełnomocnictwa ważne z d-owodem osobistym.
:
539-k \
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są, chętnych

lomby

miasta ZOł"CanifZ.OlWal spalz pn.ed.stawicielami spóii mieszlk.aniowych,. zaikia.pracy, spóldrz.ielezośct prahandlowych i rzeZ I»fertą zapoi7J11aJi się
_ n,r~,n,,.,,mie

wszy~y,

kł.órny

d6

pary o taik'ie plomJby zabie...
, Ale Jcie<'ly miasto wylStąfpi.
z kon-kreltnyuni proza;pał po.tenc)a!l!n.ych

Miś"

lusZOIV

ZE 8TK. 1
z klasą Va, bowiem
ucrzęs:lJCZająee
do ;tej
. 'wła.iŚ:I1.j p klasy wy;różnBy się w
prezen tów i wy~ały
wi~.ogl'cl5,z,()ll.y wcześniej kOlllikIU;rs

warJto ta!kże 00':
w SP nr 13 ze-

74 tys-ięcy zlQltych
na koO!ll!to
p;r.lleznacumiem
""'1E><)mlJ.Cy ofiaIom Urrz.E:sienła zieAmmenii.
JJ.alll1 pl»Wwrn.owaĆ czynaszej ga-zety, że do
,'pluswwy Miś" włąmył
Ceeh Rzemiosł Spow Kielcaeh. TIU danie g.romadzono, przeka,z anatomiast na konto D<lmJU
C""_ rJ7.i ,P<'Il<,,,
przy ul,iocy
Alrmii
126 w
Kiekach
zlotyeh.
również

u-

z kieleckiej "Eleoty"
roku podaIowano w'fdzie'W,iaa-skie wartości
180 21. Dlięac.ujemy.
Uga)

. . * .

Do naszej

w

red3!Ju:;1
Radou przy ul. Słowaokiego zgło
się p. Marek Mordka, prrzydla miJ.usińskdch róUle
Po.nad'ttl
przekazał
2 tys. zł ż prz=nacrzedola podopiecrznych z Pań
wowego J)o.mu Dziecka.
1nformujemy"i;i: zgodnie z ży
środ!k.i te przekazaliś
w uzgodnieniu z Kurato':
Oświat.y i Wychl»wania rui
Państwowego
Domu
nr 3 w Radomi u, Wszydotychczasowym
ofia- '
_~O<l.n,~~ za pre!.eonty dla miich w imrleni-u ,'pluszoweMisia" serdecz.nie imękuje
(wlm)

"11111.!II..........
~

• W Kielcach na ul. Zródło
'tomasz M. (l. 16) wbiegł nana przejście dla pieszych. Zopotrącony
przez autobus
Z obrażeniami ciała przew szpitalu.
W Kielcach na skrzyżowa
al. Lenina i ul. Wrzosowej,
K. (I. 58) kierując "po... '.""""n" nie ustąpił pierwszeń
i zderzył się z
Ranny został pasażer
Małyszynie (gm.
kierując

R. (I. 34)

idące

, które

Mirzec)
"malupoboczem

doznały

0-

ciała.

Krajnie (gm. Górno) kie"fiatem 125 p" Stanisław
aby uniknąć najechapieszych wjechał do
po drodze potrącił
z pieszych.
(ck)
miejscowości Odrzywołek

edecZ-

Ilionin,
. l\'

red-

Belsk Duży) kierujący .. fia125 p" potrącił pieszego, 31.ln 'ie~,o Witolda S., który zginął
zdarzenia. Przyczyną
było nagłe wtargnięcie

na jezdnię.
(syk)
Gielniowie na prostym
drogi Tomasz M. jadąc
potrącił
Krystynę
Z.
przewiezieniu do Wo\"ódzlkie'lto Szpitala Zespolone:i~:;'~~.'u::~,~~ na skutek odnie. obraień zmarła. Jak
pnIe
ustalono, przyczyną
ad~~ . byłO niedostosowanie
kOSCJ Jazdy do warunków atrycznych przez prowadzą
pojazd osobowy.
(włm)
.eSlte~,o

brak

• W Ma.niH rozpoezęły 8ię
cIzjj
rozmowy
radzieckiego ministra spraw zagranicznych, Eduarda Szewardnadze 1& saefem filipińskiej
dyplomacji RauleDl Manglapusem. Po południu minister
SzewardnadH społka się IZ
prezydentem Filipin pani~
Cora.zon Aquino, a następnie
odleei z Mamli do Phenianu.
• I:«ip.ska a«encja MENA
podała, Ze iPrtI'&ydeDt Egi,ptll
Hosni Mubarak _prosił w
środę prezydenta Syrii Ha.feza Asada do złożenia w.izyty w Egipcie celem uzdrowienia stosu,nków między obu państwami i a.ktywizac:ji
proce&u pokojowego na BThskim Wschodzie. Do tej JIOł'Y
w kontaktach e«lpsko-syryjskich pGŚrednieo:y król JMdanii, Husajn.

nabywców i m.w~.storów )a'k by
llIl'lalał. Do tej ' pory odze.w je8t
prawie żadet1, mimo że 38 li&toparla minął tenn1n pod~
decyo7ji pr-z.ez zain teoreso.wac ych.
Dl<wugo ta z potl>OI"U a<t.rakcy.jIna oferta 24i:asiła nllgJe zape.ł
pralWie w\S2yatkicl1 chętnyoo'?
NajJepie'J na, t.o pyt.anie odpowiada K.azimierz Gul, dyftktor
Rzem;eśln~c.zej
StpóI.dIDieolni &1dowJanej
" R:zemleśilnik":
Ohcemy rozbudować nieco nasze
za,p iecz.: prOO'Uitcy j!no-mag aa;yn 0we przy ul. stola<rsk:ie',j. Wlaśni.e
po lIąIioI<dzkc jest taka plomba
I:rudowlanll ale na razie sto.i. t.u
kilka domków nadających się
do wy\;ur(zf"Dia. R<;l;; miasta koń
czy sie na w!;kau.ni<u nam te:i
dlział:t<i l pr.:e.kó.zaniu z cały;m
dl»byt.Kiem.
Na nas spadłoby
więc wywłas7JC2a1ie terenu , wyburz.e;nie waląeych się l'Ilder i
zabooowań , zapewnienie mieszkań dla żyjąCYCh tu k,jJkJu rod~ilD, u2Jbrojenie iM.
Na tatki
wydatek po prostu nas nie stać.
W identycznej sytuacji są W6fLyscy, ktÓI'1ZY zainteresOlWa.n'; byłi
ofea-tą pre<Z.ydenta.
Dy,rektm' K. Gul jest zawied2iony
stanowisk·iem
Urzędu
Miasta, bo liczył, że otrzyma
"czystą"

óziałlkę,

nadająeą

a.genc;'e

infc:mujq':

• Dziś
oclbywają
się
w
Algierii
wybory prezydenckie. Do «łosowania uprawnionych jest ponad 12
mln Algierczyków, którzy ukończyli 18 rok życia. Na listopadowym zjeździe Frontu
Wyzwolenia Narodowego wysunięto kandydaturę sekretarza generalnego frontu, płk.
Szadli Bendżcdida.
Głowa
państwa jest wybierana
w
głosowaniu powszechnym na
okres 5 lat.
• W JUlwojorskiej siedzi bie
ONZ
nastąpi
dziś
uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie przyznania
niepodległości Namibii. W uroczystości wezmą uuiał ministrowie spraw zagranicznych Angoli, Kuby, RPA oraz sekretarz &tanu USA George Shultz.

się

od razu pod budowę. Podobnie
myśleli inni.
Natomiast prezyde<nt m'asta - Bogusław Ciesielski - wal"\;nków nie myśli
zmienić tWICildząt,
że miasta
zwyczajr: ~ nie stać na pokrycie wszvstk:(;h ko&ztów, 2lw~ąrz a
n)":h z· p .·zygotowaniem wytypowanyeh
terenów,
Problem
jest rzeczywiście dlUży , pon~
waż p!'ZynajmlDiej połowa plomb
należy
jeszcze do właścicieli
pry!Wa.tnych, ~ją tu rÓŻllle zabudowania, a prawie wszystkie
n.e mają UZbrojenia., ,czyli doprowadzon'y ch
i.nstalacji ge.:z.owyc.h, centralnego og.rze.wania;
wroy i kallaliizaeji. Tirze'ba w ięc
dysponować sporą gotówką,

że

by na taką ofea-tę się skusić.
- A jednak
chętni,
m imo
wszystko są broni swojego
stanO'Wiska
pre!lydent miasta.
_ Na tych właśnie zasada.ch rzemieślnicy
budują
dwa cłomy
przy ul hierczewskielfO. kilka
rodzin wspólnymi $ilami stawia
bu(lynki przy ulicy Kilińskiego
i przy placu Mcu'hlS'Zki.
Być
może za kiJka ~at mówi dalej prEzydent - m .asia będzie

DOKOŃCZENIE

ZE STR. l

czyli w 1989 roku wyniesie 4320ł
zł. Jeżeli słuchamy w domu ..na
dziko" tylko radia, kara jest
d w u d z i e s t o kro t n ą
wysokością rocznej opłaty abonamentowej, czyli w 1989 roku wyniesie 15 600 zł.
_ Gdzie i w jakim terminie
od zakupu odbiornika należy
dokonać rejestracji?
_ W ciągu 14 dni. Formalnoś
ci załatwia się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca
zamieszkania. Za rejestrację telewizora 30 zł, a symboliczne 10
zł za odbiornik, Dowodem rejestracji jest otrzymana na poczcie książeczka opłat.
_ Czy modny ostatnio sprzęt
wideo podlega również rejestr aeji?
_ Nie. Nie ma żadnych opłat
za użytkowany w domu sprzęt
wideo.
_ Kto
zajmuje się sprawdzaniem, czy posiadacze odbiorników mają książeczki opłat?
_ Specjalni kontrolerzy . wyposażeni w odpowiednie dokumenty i uprawnienia.

oZOWVCh I Bułgarii
SOFIA
PAP.
Bułgal'll~
H
"DyX>Żawen Wcstnik opubJ.j4wwał we wtorek rozpor.ządl'lA!1lle
Rady Mimsuów LRB,

uzupm-

niające listę
towarów pod!egającycll zakaWWJi, wywozu I
Bułgaria pr:rez osoby fiz.yCUle.

DOKo9łIfCZENIE

przed
wał się

ZE liTR. 1

katastrofą samolot znajdona wysokości około Ił tYli.

metrów.
lOO-metrowy słup ognia wyrósł
nad miejscem katastrofy. Płonące
szczątki samolotu spadły na staeję benzynową, domy
i samochody przejeżdżające pobliską
drogą A 74 - główną trasą z Anglii do Glasgow. Po potężnej eksplozji okoliczne domy stanęły w
.

płomieniach.

Liczba ofiar katastrofy

moie

okazać się większa, gdyż są rów-

nieź

poSZkodowani wśród okelicznej ludności. Wedlu!; pierwszych doniesień, kilkanaście osób przewieziono do szpitala. Na
miejsce katastrofy pospieszyły
ambulanse. W akcji ratowniczej
uczestniczyły rówiei śmigłowce.
Ogłoszono apel o zgłaszanie się
krwiodawców.
Praktycznie nie można zbliżyć
lIię do miastecska. Całe
niebo

- Jakich formalności nalety
dopelnić, jeżeli np. wyjeżdża
my na dłuższy czas i w związku
z tym nie będziemy używać radia ani telewizora?
- Należy wyrejestrować te urządzenia w najbliższym urzę
dzie pocztowym. W
sytuacji,
gdy oddaje się telewizor do naprawy, np. na 3 miesiące także
można go wyrejestrować.

ary za

- Nie, tylko za
jeden. rak
samo w przypadku radioodbiorników, nawet jeśli w domu są
3 i więcej, opłata jest jak za
jeden.
Należy również wyjaś
nić, iż opłaty za radio obowią
zują tylko w przypadku, gdy w
domu nie ma telewizora. Jeśli
płacimy za telewizor to używa
nie radia praktycznie nie podlega opłacie. Gdy w mieszkaniu
użytkuje się tylko bateryjne ra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

dla pobrzeb

mies7.kaniowyeh.
Powy.ŻJSze l'lIie OOno8i. się do
towarów zakupiony~b w wy9peCjali7.0wanych
skJlepach

"Korekorn". Nie odnosi się
towarów, którycb
wartość w bułga:rsłcich lewach

taicie 00

o produkty zbożowe i ich pochodne, wszelkie wyrOOy Cltkiernicze, k01l6erWY, Natomia5t
zakazem wywozu wśród art y-

nie przekracZQ, połowy wym:enionej przez cudzoziemca sumy dewiz, pod waruklem 'lido.kumentowarua
wymiany
prz.ez bułgarski bank lub bi\1.-

klUłów nieżywnośoiowych 00jęto dooat;kowo wszelkie podszewki, płaszCZe kąpielowe t
ręczniki frotte, wszelkie obuwie, kOnfe'kcję damską i mę 3ką z wełny i materiałów mie-

szanyeh, p iecykU. elektrycz.ne i
grzejniki elektryczne,
chl:>dz.ialI'ki i zamrażarki, wszelkie
rodzaje farb i laltierów, weł
nę i przędzę wełnianą, skóry
naturalne i
wyro.by z nich,

Komunikat MSZ
Departament Konsularny MSZ
informuje, że radzieckie władze
celne wprowadziły zakaz wywozu z ZSKR przez obywateli
PRL i innych krajów, 'Przebywających w Związku Ra.dzieckim na zaproszenie, przedmiotów, których jednostkowa wartość prze-kracza 500 rubli.
W związku z powyższym np.
nie ma już możliwości wywiezienia z ZSKR kolorowego telewrrora, gdyż jego cena jcdnostkowa przewyższa tę kwotę i wynosi 750 rubli.
(PAP)

rozjarzone jest o!;niem. W mia teczku zapanował chaos, wszystkie drogi zostały zablokowane,
przerwane zostaly połączenia telefoniczne mówili naoczni
świadkowie tragedii wkrótce po
runieciu samolotu na ziemię.

Z ostatniej chwili
Według informacji udzielonej
przez .,rzedstawiciela "Pan American Airlines" wszystkich
258 pasażerów znajdujących się
na pokładzie "boeinga 747" ze;inęło. Telewizja BBC podała , że
wśród pasażerów
było
wielu

żołnierzy a.merykańskich udają
się na święta do USA . Na
pokładzie było także 3 dzieci i

cych

członków załogi.
Spadające
ziemię fragmenty samolotu
zniszczyły ponad 40 1l0mów w

15
na

Lockerbie. Co najmniej 11 mieszkańców
miasteczka
zostało
ciężko rannych. Akcja ra.tunkowa tl"Wa.

dio tranzystorowe - także podlega ono obowiązkowi rejestracji.
- Kto jest zwolniony od opłat?

- Począwszy od września 1988
roku z opłat zwolnieni są wszyscy inwalidzi I grupy, a nie jak
do tego czasu tylko ci, którzy
pobierali emeryturę lub rentę.
Również
inwalidzi wojenni i

telepaj~czarstwo

- Jeżcli posiadamy w domu
dwa telewizory, to czy płacimy
za oba?

środki piorące i CZy5oZCzące, .U'maturę 'L mosią&u

Dotyehczasową JQ.'S~
wyrobów Slp()iŻywczych rOZBZeT'ZOR9

Tragedia' w Szkocji

dysp:mo.wać OOJICWlednimi. śr'od

karo l :la takie przy~towy,wa
nie działek w mieście, na jakie
liC7ą niektól'zy obecnie. Będzie
my je ",,-tedy sp,zedawać na zasadzie , prL<::t31 gu. O takiej farmie m~li.my powai.nie, ale jef!It
to oh yi)a :xlległa pnzyszlość.
No cM trudno polemizować z
prezyden tern,
skoro wszystko
uzależnione jest od pieniędzy, a
tych akurat w miejski ej kasie
r.ie ma. Sąd:cimy,
że pnzynajmniej
część
wytypowanych
plomb nie będzie jednak czekać
na lepsze czasy.
Bo jeśli na
taki wydatelk stać indyw4d1ualne O'9O'by, to c::z.y przedsiębiar
stwa, instyt'llcje
spółd:ciełn~
są biedniejsze?
(JPA)

p is

wojskowi posiadający książecz
ki inwalidzkie
wydane przez
ZUS, kombatanci , renciści , emeryci i inwalidzi. Niewidomi nie
będący
inwalidami I
grupy,
kt6rych ostrość wzroku nie przekracza 15 procent, zwolnieni są
tylko od opłat za korzystanie z
radioodbiornika.
Członkowie
Polskiego Związku Głuchych, u
których Ubytek słuchu jest powyżej 80 dB zwolnieni są z abonamentu
radiowo-telewizyjnego.
Od września 1988 roku z opłat
abonamentowych są zwolnione

1'0 podróży

tego kraju.

Ze sportu
o

W zaległych meczach ekstraklasy siatkarzy, mistrz
Polski,
Hutnik Kraków przegrał u siebie
z ostatnil\ w
tabell
Gwaroi"
Wrocław 0:3, a Resovla
wygrała
w Rzeszowie z Stal" Nysa 3:0
O W eJimlnacy jnym spotkaniu
piłkarskich
mlsuzostw
§wlata
,,1talla-90", Hiszpania pokonała w
Sewilli
reprezentacje:
Jrlandii
Północnej 4:0 (1 :0). Było to drugie ZWYCięstwo Hiszpanów, którzy objęli prowadzenie w grupie II.
O Turniej o puchar .,Jzwlestli" wygrali hoke iści ZSRR. którzy odnieśli komplet zwycIęstw
(ł) , a w ostatnim meczu wygrałl
z CSRS 6:1. Drugie miejsce zajęU
Szwedzi
(I pkt.),
zwyciężając
wczoraj Finlandię .:3.
O W rozegranym w Tychach
rewantowym spotkaniu hokelowym reprezentacja Polski
ponownie pokonała Austrię, tym razem 4:2 (1:8, 2:0,

l~).

O Do n iespoddanki
doszło
wczoraj w Moskwie. gdzie
w
meczu o Klubowv Puchar Europy koszykarze CSKA pne/1:rall z
Barceloną 70:77
(32:44). Sibllio I
San EplCanio byli /1:lównym\ autorami sukce~u
/:o~cI.
(pierwszy
zdobył ZI pkt., dMlgl 20 Dkl.).
O W tra4ycyinvm nlebiscycłe
katowlckle/1:o ,.SPORTU" za nał
leDszego pllkal'?a l<ra lu w 1988
roku uznano Rr:7.V~.,'o'a Warzyehe z Ruchu Chorzów.
() Na zakończonych w Tbilisi
akadf'ml<,I<fch m slr7o c twa .." ~wia
ta w judo ósmy "" ...'h l dl,. Polski - tym
raZł'm "r,..:owv
zdol)vłv kobiety w turnieju drużynowym

opr. (ap)

Zginęli

.,

.

na przeJSCłU
dla pieszych

Na obwodnicy trasy nr 7 .,
jadący
..fiatem 1Z5p"
ZbJ!;ntew G. z zydłowca nie zaGr?jc~

Chowując należytej
ostrożności
potrącił
przechodzących przez
jezdnię w miejscu do teg o przez-

naczonym 16-letni~ Ewę B. i 22letniego Tomasza K. Obydwoje
piesi ponieśli śmierć na miejscu.
Kierowca pojazdu
zatrzymany
został do dyspozycji prokuratora.
(syk)

wszystkie osoby, które ukończy
ły 80 lat
(przedtem tylko te
które otrzymywały emerytury
lub rentę). Zwolnienie to obowiązuje od następnego miesiąca
po UkOJlcZeniu 80 lat. Abonent
musi udać się na pocztę z dowodem OSObistym i książeczką opłat radiowo-telewizyjnych lub
tylko radiofonicznych w celu uzyskania odpowiedniego wpisu
do dokumentacji. Bez dopełnie
nia tych formalności nie można
samowolnie zaprzestać opłat.
Według
danych GUS. pod
koniec 1987 roku w Polsce było
zarejestrowanych 9 .8 mln abonentów telewizyjnych i 10.8 mln
radiowych. Wszystkim roztargnionym i zapominalSkim, kt6rzy do tej pory nie zarejestrowali swoich odbiornik6w. radzimy więc szybko zgłosić się do
najbliższego urzędu pocztowego
po ksi ążeczkę opłat radiofonicznych.
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ś
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"EXBUDU" KIELCE

••

•

re
tem i

Ją

Lud

W górnym rzędzie
lewej: szef drużyny, Ryszard Szurkowski oraz zawodnicy - Andrzej Mierzejewski, Marele Szerszyński, Andrzej Półkośn i k
i Marek Kulas.

dq PI
nio, l

W dolnym rzę(bie od
lewej: Mirosław Uryga,
Zdzisław Krudysz, Dariusz
Zakrzewski,
Krzysztof
Wiatr i Andrzej Serediuk.
Fot, ALEKSAND •
PIEKARSKI
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Od Andrzeja do ... Andrzeja

czoraj W sali hotelu "Swiętokrzyskiego" w Cedzynie
kolo Kielc dziennikarzom prasy. radia i telewizji zaprezentowano pierwszą w Polsce. a równicż w krajach 50' cjalistycznych, kolar s ką grupę zawodową .. EXBUD" KIELCE.
, Podczas konferencji prasowej, którą prowadził zastępca dy. rektora .. Exbudu" Jcrzy RACHUNEK, na pytania dziennikarzy odpowiadali: dyrektor naczelny .. Exbudu" Wi'told
ZARASKA.
prezcs
PolSkiego
Zwill,zku
Kolarskiego, dr Zbigniew RUSIN i szef grupy Ryszard SZURKOWSKI. A oto nasza relacja z konferencji:

W

Czy "kolarze "hxuudu' są
przygotowani do startu w w yś
cigach
profesj onalistów!
Czy
m aJą
szansę
nawiazać
walkt: z
zawodowcami?

;:. R . SzurkOWSIU: Bęuąc często
WCZeSDJej startując
w wyściacb uopeo:J', pod-

Da Zachodzie, a

gląnałem
zawodowe
kolar5\\\'0.
RóżDlca między ściganiem się a' matorów i profesjonalistów pole·
ga nie tylko na różnicy dystans6w - ci drudzy pokonują bowiem ponad 200-kilometrowe odc~nki ale takźe w taktyce jazdy. Szanse na sukcesy w za" 0dowy m pelet ome
m a ją
kolarze
wytrzymali, dohn:e je żdżący w
górach i umiejący finiszować. A
takich w grupie mamy. Przygotowując się do sezonu zwiększy
liśmy
natężenie
pracy treningowej. Powinno to da ć efekty. Sezon rozpoczniemy w l'łtym. Bę
dziemy Się ścigac h w Hiszpanii i
we Włoszech, w wYścigacb mniejszej rangi. Chcemy .. miękko"
wejść w okres startowy. Będzie

m

sj ~

jeździć

dopiero

ł'o,o r j c m

w

peletonie

niejszy

"proli".

częsci
sezonu
będzie
dla nas

pier\. szej

"klasyku"

Paryż

-
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start w

Nicea.

- Jak wygląda strona fina nsowo-rozlicz e nio,...,a grupy zawodo,ve i "
.:. \V. Zaraska: Na to p.ytanie nie odpowiem, bo nie wiem.
Mam od tego w p:ze . . . sl~.oJjOrstV\'· Je
fachowc 6w. Z a inwestowaliśmy w
grupę
zawodowycb kolarzy. za pewnili śmy jej warunki treningo'w e

ł

startowe.

v'YJ1osaż"H~mv

, ..

samochody itp., ale to SĄ
2 ~'-1
,·c -. .
.
.,
slębiorstwa. "Exbud" zajmuje się
współpracą z zagranicą 0 _
_
Zeby wejść na rynki, trzeba się
reklamować, a
u.ważam. źe najlepszą rekl a mą jest sport, któr y
wzbudza tak wiele emOCji. Kontakty sportowe g r upy b"1zlemy
zamieniali w kontrakty h,u.,dlowe
przedsię hi orstwa. '1'0 nam się powjnno opłaCiĆ.
W "Exbudzie"
funkCjonu je sprawdzony już syStem 1J'0tvwacyjnv. Płaca zas'lIł
nicza pozwala egzysto wać pracowniko wi. premia Jest za bard? o
d,,'Jrłl robotę, a n agroda za n adsprzęt,

zwyczajne osiągnięc ie . Te same
kiyteria stosować będziemy do
kolarzy. Będ~ sukcesy, będ~ dobrze zarabiać. W pierwszym roku
istnienia grupy będziemy finansować wszystko.
W następnycb
latach grupa musi ".rnbia~ nie
tylko na siebie, ale także przynosić
wymierne korzyści finansowe przedsiębiorstwu. My da~
kolarzom, W"S z y s t k 0, a w zamian będziemy żądać wyników .
Płace kolarzy są I będą uzal eż
nione od efektów ich pracy, czyli od .... v ników uzyskiwan ych w
wyścigach .

- Dlaczego w grupie .. Exbudu"
jest dZIewi ę ciu, a ni:': dziesit:ciu
zawodników?
•:. R. Szurkowski: Mamy w grupie "dziewi>łtkę" która zdecydowała s ię przejść na zawodowstwo.
Mogliśmy
zaproponować
podpisanie kontraktów Marko wi Le~
uiewskiemu, Czeslawowl Jaskule
czy

lIalupczokoWl,

ale uw aża m, że przyjdzie jeszcze na to czas. Musimy b'owiem
godzić
n asze interesy z interesami polskiego kolarstwa. Prowadzilismy rozmowy z kolarski mi federacjami Estonii i Czef./:os owacji. Pierwsi nie dali jescze
odpo'wiedzi, n atomiast nasi południowi sąsiedzi w sprawie Regeca odpowiedzieli negatywnie,
natomiast być
moźe
do grupy
dolączy
Styks. Rozmowy I'l.ldal
- Czy powstanie g rupy zawodoweJ nie godzi
w
Intere&'Y
polskiego kolarstwa?
.:. Zb. Rusin: Przed Piętnastu
laty, gdy z nie żyjącym już prezesem
PZKol.,
Włodzimil'rzem
Gołębiowskim,
pojeChaliśmy
do
Francji na "Wyścig ku Słońcu"
Paryż Nicea, zamarzyło się
nam, by polscy szosowcy mogli
kiedyś, spróbować swych sił ze
sławami zawodowy('h szos w Tour
de

Fra ot'e.

G;ro d'n .. ti'l,

Vl' - , .....

Espana. W tym wyśclgu, O którym ,. srom:n m. nysz::,: d S:"--ur kowski b y ł drugi za legenda rnym ju~ Fddy Mercxem, uznanym n ' • '''no kolarzem stulecia
w ple h: 'cie fra n l:uskiego m ' gazynu "Velo". Przed paru laty
Czes!aw Lang i Lec h
Piasecki
przeszli do o "'ozu profes,lonaJ isD"'. ś

1"""0 .... 10 " " ·
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Sklej grupie zawodowych kolarzy,

8

czywiście

na

szosie

by

Ry-

szard Szurkowski na ich podaniu złożył swój akces.
- Kto będzie liderem grupy?
.:. R.
Szurkowski:
Podjąłem
decy"ję, analizując dotychczasowe
wyniki zawodników, że liderem
będzie
Andrzej Mierzejewski. Oczywiście,
nawet najlepszy pr~

fesjonalista nie jest w stanie utrzymać pl'Zez cały ' sezon, a więc
przez dziewięć miesięcy - od łu
tego do października - optymalnej formy. Będę więc zmieniał
liderów w trakcie trwania sezonu, w lEależności od sytuacJi, jaka wytworzy się na tfllsie ' jakiegoś wyścigu. '
- Czy Zl'obil pan wszystko dla
pOlskiego kolarstwa amatorskieg~ Jako trener kadry'!
,
.:. R. Szurko\Vski: Mam do sie-

bie pretensję. za dlugo bylem
reprezentantem kraju, kadrowiczem. Przez dwanaście lat, wspólnie z kolegami, nie dopuszczaliś
my do głosu młOdzieży. .,Ogrywaliśmy" Ją we wszystkie b
wyśc;igach,
byliśmy
bowiem mocni,
ale nie pomyśleliśmy o tym, że
w

ten

spOSÓb

"zgine,ło"

kijka

bardzo utalentowanycb jednostek .
Będąc trenerem kadry też osiąg
nąłem bardzo dużo Lecb Piasecki wygrał Wyścig Pokoju, a
następnie założył tęczową koszulkę mistrza świata. Z Seulu drużyna wrócila ze srebrnymi mę
dalami. Człowiek pOSZUkuj e zawsze czegoś nowego, ja teź. Chcę
się więc sprawdzić jako szef zawodowej grupy polskich kolarzy.
A na brak zdolnYCh I praco",,;tych trenerów nie m07emy narzekać
Wymienie choć!)y m°e'O
byłego współpracownika, a obecnie

treneTO

Wacława

Notował

kadry

Skarula.
ANTONI

S20S0\\"Ców.

PA WLOWSKI

• Andrzej MIERZEJEWSKI, lat 28, czterokrotny uczestnik WYś'
cigu Pokoju, drugi w 1985 roku. (za Leehem Piaseckim), trzeci w
1987 r. (za Amplerem NRD i Bułgarem Petrowem); czterokrotny uczestnik mistrzostw świata, czwarty w 1987 roku w ViIIach; trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne w latach 198%, 1984, 1988; wielokrotny mistrz Polski, w tym również w wyścigach górskich (1981
1983) •
• Marek SZER ZYŃSKI, lat 28, trzykrotny uczestnik Wyścit;1I
Pokoju, 14 miejsce w 1986 r., 25 miejsce w 198'1 r.; zwycięzca eta
wy w wyścigach w Europie i Ameryce Południowej.
. • Andrzej · POt.KOSNIK, lat 28, 9 miejsce w Tour de P.lo~e w
1987 r.
' . Ha-rek KULAS, lat 25, zwycięzca Tour de Pologne 'Ił' 1985 r ..
uczestnik ' mistrzostw świata ,w 1986 r.
w
WySClgu drużyno·
Wym Uł_ miejsce); zwycięzca Tour d'AnstraUa w 1988 r.; czwarty w
Wyścigu Dookoła Kuby.
• Mirosław URYGA, lat 26. dwukrotny uczestnik Wyścigu Poko·
ju, 23 miejsce w 1987 r., 16 miejs('e w 1988 r., trzeci kolarz Tour
de Pologne w 1986 r., rok później ósmy w tym wyścigu.
• Zdzisław KRUDYSZ, lat 26,
w 1988 r. i najlepszy "góral" tego
•

zwycięzca wyścigu

isier

wyścigu .

Dariusz ZAKRZEWSKI, lat 28, uczestnik mist r zostw świata VI
(czwarte miejsce).

wyścigu drużynowym

• Krzysztof WIATR, lat 23, dobry sprinter, zwycięzca
górskich wyścigach w Europie i Ameryce Polud_niowej.

etapóW

• Andrzej SEREDIUK, lat 29, trzcci kol"rz mistrzostw świata W
1983 roku w Szwajcarii, rok wcześniej czwarty na MS w Wielkiej
Brytanii; trzykrotny uczestnik Wyścigu Pokoju, piąty w majowej
imprezie w 1984 r. 13 miejsce w 1982 r.; wielokrotny zwycięzca W yś'
cigów we \Vłoszech, m.in. Grand Premio della Liberazione (1982) i
Giro deI Bergamasco (1983), wielokrotny mistrz Polski w tym róWnież w wyścigach górskich.
(ap)
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Wygrały jednym punktem!
iecodziennych emocji, tym

razem

niezbyt

starachOWickiej widowni,
Nlicznej
wczoraj drugoligowy pojedynek koszykarek
dostarczył

STARU z AZS GLIWICE, dodajmy od razu wygrany po dramatycznej wałce przez naszĄ dru:iy78:77 (33:36). W ostatnich dwu mlnutacb sPał
kania akademicżki z ' Gliwjc dwukrgtnie obejmowały prowadzenie (75:73 I 77:75), ale c,lny
rzutWioletty LUCZAK za trzy punkty na
kilkadziesiąt sekund przed koń,coWYlD gwizdkiem sędziów
przynlósJ starachowlczankom trzecie W tym sezonie zwycięstwo.
W starachowickiej drużynie najlepiej spisywała
się Ewa KRZYWICKA, która, niestety, już w
26
minucie opuścIla boisko za pięć przewinień osobistych. Jej los pOdzlelily r6wnleż: IWona Legut
(24 min.), Lidia Zło becka (35) i Małgorzata
Pastuszka (38). T a ostatnia wraz z Barbarą Zaj"czkowsk" wzięły po przerwie ciężar gry na siebie,
a gdy w decydUj ąCYCh o losach pojedynku minutach wsparła je celnymI
rzutami
wspomniana
wcześnIej Wioletta l.uczak, cenne zwycięstwo nad

, ,,ę

iu kolarstwa w kraju, a najlepsi

http://sbc.wbp.kielce.pl
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amatorzy, mając w perspektywie
poilpisanie
kontraktu Z "Exbudem", będą robić wszystkO - o-

sąsiadem w tabeli przypadło w
udziale
podOpiecznym trenera Waldemara CYBULAlfoA..
W zespol e z Gliwic pierwszoplanową ' zawodniczką b yła Joanna Dzidowska (przed czterema laty grata jeszcze w kieleCkie j
Tęczy)
Zdobyła
18 pkt., a pon adto
umiejętnie
kierowała
grą
swych mł odszych koletanek. z których
najcelruej rZ"lcala d o kosza Beata Bednarek (23 pkt.) .
Dla Staru punkty zdobyły: Barbara Zaj"CZkowska 17, Ewa Krzywicka li. Ewa
Lisowska
I"
Malgorzata Pastuszka 12, Iwona Legut 9. Wioletta Łuczak a, Agnieszka Brzózka %

O Pozostałe wyaiki: AZS Kraków - Hutnik Kra'
ków 0:11, AZS Lublin - Korona Kraków 77:il,
Staj Stalowa woja Zak Czechochowa 103 :f8,
GUnik Gorlice - AZS Rzeszów 17 :&5. Paazowa l
ROW Rybnik. Liderkami Sil koszykarki StaU Sta·
Jowa Woja 23 pkt., przed GlIniklem 22 pkt. STAJt
nadaj zajmuje , mIejsce (15 pkt.), wyprzedzaja.e
Hatnika (14) i Zaka (13).
A. P A Wl.OlVS;;l

I

, a o
>i ąJ!J:l

zych
tal

