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Pl'a.wdmi·wa wi(lOSl[\a coraz bliżej.

Na polach i dz.iał'kach
ogrodniczy.cb z każdym
dn~em
roch Coraz w.iększy J.uż się ()me, kepie grządki a nawet sieje. Niektól"ZY posieli ma·r chew
i piet.ruszkę. A tymczasem iilllli
dopiero sposobią się do zakupu
na.sioo . naw()ZÓw, środków
ocbr(Jllly roślin. drobnego spmęW
ogrodn.iczego. folii drrewek ...
Co mogą kupić. co im ofentle
handel i sa jaką cenę? Csy aaopatrzenie sklepów
nasknnych
jest prllyzwoite, dostosowane do
potneb?
Odpowiedź dyorektora Zakładu
'laopatrzenia Og.rodnjczego
w
K:.ekach p. Alfreda Dom&«alskiqo jest uspokajająca . nawet
pocieszająca.
Wszystk-iege ce
potrzebne dz iał komcom jest uod
dostatkiem. może tylko z wyj'lVkiem toUi ogreckii<:zej i nas!on ()gónków. heŁerorz:yjnych. Radość z niespotykanej w latach
poprozednich oferly
hand10wej
st,udZli sk'l!tecZJllie wzrost
cen.

Odzież

skórzana
z Miastka

W por~a{\w z roIoi.em. uobieglym za wszystko płacimy o 70
proc. wJęrej.
Przecii:t.Die o 70
proc. Niektóre wyroOby zdroź.ały
znac7Alie wyiej. Można sobie nawet pozwolić na u·wagę. że ne
przedW1io8niu n~e tyUco słońce
idtzie w górę. reny takie.
W ha.ndl:u flIlajd'llSą się wszyst- .
kie podsta.w owe,
poszuk4wa~H~
nasiona, a brak ogórków heterozyjonych zastą.pić można bez
trudu innymi odmianami. W innych re}onach kraju wystę,po
wały i nadal uilrzymują się kło
poty z l'Jakupem nasion arl>uzGw, • Nr 53 (4075'
ba,kłaźanów . br()kułów, kabaczCENA 20 Zt
ków itp. W K ielcach i w woj .
kieleckim ~ ni~byt popula<me
, nasilOna upra.w są ()góillie dQStępne.
Podaź

na wozlYw mi,neralnych
jest wY'l'ażnie większa niź pnred
rokiem
Są wszystkie rodzaje
środków sypkich i płynnYCh wieloskładnikowych
i
jednoskładn~kewych łączn ie z ..kuktusem" "azofoską" salebrą
am<>!l'()wą m~nikiem . superfosfatem potrójnym. ' ,,f1()~ittem"
itp Ró:i;nica jest w idOC'rJna, n~e '
tylko w poda ży. ale także w cenie. Np. przed r()kiem lO-kg
pa.c?Jkę "fro kbuslł" nabywałO' się

za 346 zł. a terarz; 7JQ 527 zł. Podobnie w,zorosl.a cena .• azofoski"
i innych nawmów Więcej pła
ci się tak~ za w apno mag,nezowe
dow()'ŹIOne z woj. op<>lskiego. Gdz ie indziej w kraju
cena j~t taka ~am'll. ale z za-

,
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Bociany na polach

7

oniec fikcji prawne; - tak'
by o kreślić wejście
z dniem dzisiejs zym ustawy - . prawa
dewi zowego, uchwalonego przez Sejm 15 lutego br. i ogłoszonego w D ztenniku Ustaw nr 6 z 21 lutego br.
Dzięki tej u stawie kończy się
zakaz ob r otu walutami ob cymi
przez obywateli
PRL. Nowe
prawo dotyczy bow iem zar6wno os6b fi zycznych jak i podm iot6w
gospOdarczych. Przedsi~bi orstwa i instytucje z ysk ują
możliwość
nabywania Ś'Todk6w
dewizowych zo sprzedaż swoich
towarów i usług za g'ramcę o
także na p rzetargach waZJ.to-

R

Fabryka Rękaw~czek i Odz~.,
zy Skórzanej w Miastku wyprodukuje w tym roku 155 tys. szło
odzieży sk~rzanej oraz l miron
70 tys. par różne~o tYi>u rękawi
CZek. Odzież wytwarzana jest
w krótk Ich seriach, nic więc
dziwnego, że zakładowa wzorcownia ma pełne ręce roboty.
W Miastku szyje się ze skór
Świ ńskich licowych oraz welurów i nubuków. Czę!ić produkcji wysyłana jest na ł'ksport,
min, do RFN, An~lii, Szwecji
i Francji.
Na zdj~ciu: skórzaue kreacje
rodf>m z M;astka.
(; <1'" _ Stefan Kraszewski

NA <ITR

można
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"liczydło"
Czy ~buwie ma
zdr.owia naszego

wpływ

na stan
serca, ne rek.
wątroby? ZależnoOść wydaje się
pozorna. A jednak. Już 5 tysięc y
lat temu Chińczycy Odkryli zwią
zek między różnymi strefami w
stopie. a poszczegÓlnymi organami i c7e~ciami nas7 ego c;"la.

Tradycyjne przekazy powiaiż b:>e iany przylatują do
nas zwykle w okolicach k alendarzowego Józefa. czyli 19 marca. Wiosenna temoeratura 000~zas tegorocznej zimy sprawiła,
z~ w województwie oo~lsk'm od
kIlku dni na polach, lą"ar h i w
zagajnikach buszują iuż na d ~
bkre. bociany. Szcz€góhie
0ohcach Kra!>kow·c. (!J ' gowka,
Glubczyc i Strzelec Op~lskich
POjaWiło slę ich sporo jak na
tę Pocę roku. Niektóre wracają
~ starych gniazd. inne buduJą nowe.

W Kielcach "maluchy" (1988 r.) za 3,7 mln.
nie znalazły nabywców • W Poznaniu "bisy'~
po 5,2 mln, "polonezy" po 10,5 mln zł rozkupiono
"na pniu"

Od kilku miesięcy krajowy
rynek samochodowy przecilO dzi swoistll metamorfozę. Zapoczątkowały ją decyzje minislra Mieczysława Wilczka w
sprawie dalszej produkcji rodzimych "czterooh kółek" oraz
nowych zasad sprzedaży samochodów. . Ale nie
tylkO.
Dzięki
zmianie
niektórych
przepisów jak grzyby po deszczu wyrastać zaczęły spółki
handlujące nowymi i używa
nymi samochodami
sprowadzanymi z zagranicy. Od 1
marca br. obowiązują nowe,
jednolite stawki podatkowe
od samochodów (10 i 5 proc.).
Wreszcie "drgnęły zielone" co
zapoczątkowało
również spadek cen ' na niektóre sam()chody (w porównaniu do grudnia
ub. roku) m.in. w "salonach"
na warszawskim Bemowie i
w kieleckiej Miedzianej Górze.
Dopełnieniem tego wszystkie' go jest także likwidacja a sy g nat i sprzedaż "pol()nezów",
FSO" i maluchów" - prosto
~'pod igł; - na przetargach
w "Polmozbycie". A więc, co

naj czel,a?

•

Na początku XX więku w Stanach ZjednoczoOnych stworzene
terapię strefową proponując pacjentom masaż pow ierzchni stóp
i rąk. Jeśli przy niewielkim ucisku strefy odniesienia pacjent
odczuje ból w tym miejscu
świadczy to o tym, że od{>()wiad ający mu organ jest chory. Moź
na to wyjaśnić następująco; na
stopach i ręka.ch znajdują się
zakończenia
nerwowe. na których powstają stwardnienia. ro-

poaaia we
Reutera, awaria,
w niedzielę
mi, es'zk:~n,có,w ~lo posba~ .. k

było
p-ądu,
zost~la
18J10""nilntt'''ft;~ przez kota.
":·-e ftf>ut e- - z-ohił

t rans·
CAF -

Jer.y Pas;::cowskJ

Biuro Polityczne przyjęło plan
obchodów 50 rocznicy
nap ści
hitlerowskiej na Polskę - wybuehu n wojny światowej.
Z~poznano się z informacją o
polityce wyznaniowd p:lństwa,
a zwła.~zcza projek tami ustaw
rc!\,ulującvch

Pen iedziałkowa

tacja ponad 40 aut w centrum
.. Pelmezbytu" przy ul. l Maja
w Kielcach dowod'li, że szykują się du że zmiany.
Mimo n iższych (w s\.osunku
dO' giełdowych) cen
pojazdÓW
n ie było wielu nabywców. W
~ .~li znalazłe się raptem 20 00sć b
z czego do licytacj i przy~tąpjl<i jedenaście. Przetarg roz[X'Czę o od drugiej licytacji sarnoc!J<.dów, które w poprzednim
t ern' nie nie zostd) zakupioOne
.. Pod młotek" poszły wozv kilkul etnie w różnym stanie. Wśród
zjt>;\dienych. równ ież pojazdy z

http://sbc.wbp.kielce.pl

życia

•

złoży

wizytę

W Iraku

Kuwejcie

W najb l iższych dm ach prezcs Rady Ministrów Miet'zysław I~. Rakowski
złoży wizyty oficjalne w Re pUblice
Ira ck iej oraz w pailst wie Kuwejt. W Bagd adzie prem ie r
M. F . Rakowski będzie przebywal na zaproszenie I wiceprem ie ra Republiki Irackiej
T. J . Ramadana. a w Kuwejcie n3 zaproszenie następcy
tronu i premiera. szejka Saada al-Abdallaba al-Sababa.
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(PAP)

- W to, CO się stało, nie. mogę
pory - mówi Joanna Detko

11- tn-

oka

uwierzyć

do tej

a

"królewskiej gry"
9 stycznia 1986 r., na kolumnie sportowej "Echa Dnia"
ukazaJa się rozmowa z 14-J~~
nią szachistką, Joanną Detko,
wówczas misLrzynią okręgu w
kategorii juniorek i seniorek.
Była uezennicą siódmej klasy Szk oły Podstawowej nr 7
w Kielcach, zawodniczką Kolejarza, a wcześniej drugoligowego zespołu AZS. Jej największym sukcesem byl start
w półfinałowym 'turnieJu do
mistrzostw Polski, roo:egranym
w Gdyni. W finałach nie wystąpiła, ale uznana została za
wschodzącą
gwiazdę
"krółewskiej gry" ...
Od tego ezasu minęły 1.ny
i w ubiegłą niedzielę w
Poznam'u, dziś l'1'-lełnia Joanłata

DOKOŃCZENIE

trzęsie

BERLIN PAP. Siedem
osób
rannych w czasie trzę
sienia z.iemi,
spowodowane~o
wybuchem w kopalni soli potasowej im. Ernsta Thaelmanna
w l\lerker w powiecie Bad alzuu~en. W pięciu ~minach · uszkodzone zostały liczne domy
mieszkalne oraz Obiekty użytecz
ności publicznej, zawalił się zahvtkoW'Y kościół. We wsi Vc>elkershausen. będącej epicentrum
trzęsienia uszkodzeniu \lłegło 80

d ziedzinę

(PAP)

(13 bm.) Ucy-

O OKONCZENłE

tę

sp ołet'zne~o.

NA 8TR. 8

siedmiu osób rannych znajduje

zostało

a~enl~Ja

PRL.

Samochody "pod młolek"

o

WSl\lstko przez kota

Rok XIX

Nr indeksu 35003

•

'Wśród

-

1989-3-15

zł
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:v

przeiył.

środa,

do masowania stóp

dają,

s.,' .. ~·~ w

Kielce,

Pl ISSN 0137-902X

H bm. Biuro Polityczne KC
PZPR oceniło sytuację społecs
no-polityczUJI w kraju . ze sscze~ólnym uwz~lęduieniem zjawi.<k
w największych skupiskat'h akademickich.
Omówiono stan rozmów przy
"okrą~łym
stole", . rozważająo
szanse
siągnięcia
pomyślnf>g.
ich sakońcunia. Odniesiono się
do projcktu zmian w ordyna('ji
wyborc!:ej orali w Konslytu('ji

·iu

•

•

Ziemi

ptoc. spośród 360 tamtejszych
domów; a 15 z nich w o~ele nie
nadaje się do zamieszkania. Na
terenie kilku okolicznych gmin
stwierdzono ponadt.o liczne uszkodzenia sieci ~azowt'j i kanalizacyjnej. Wystąpiły także przer wy w dopływie ener~ii elektrycznej.
Na pomoc poszkodowanym natychmiast pospieszyli członkowie
oddziałów obrony cywilnej kraju, wojskO oraz sałogi poblis-

się także

Polak

w R
kieh zakładów p racy.
Niemal
natychmiast przystl\piono do usuwania szkód.
We wtorek rozpoczęła cIzi alalnośc specjalna komisja powiatowa, w ktorej pracach uczestniczy p rzewodniczący Okrę~o\VeJ
Rady Narodowe j w Suhl, Arnold
Zimmermann, Komisja zajęła się
koordynacją działań,
mających
l!ełne u'lunięcie sdtód.

na celu

DOKONCZt:N18 NA STIL

t

:. RaUa PaAsh\l!a

w

k.opabtriJacłt

•

zakłada

Czy Polska

samolikwidację
wstąpi

•

St,rajki

Samochody "pod młotek"

do EWG?

l konferencji prasowej 1. Urbana
Na wstępie w <.:Zo.ra·jsr.:ej konferencji prasowej w centrum
~lnterpressu"
rzecznik
rządu
.J . Urban wy·głosU
oowiadczenie. Stwierdził m.in., że rozpOczyna się okres, który przcsą
chi o przyszłości Polski. W poniedziałek odbyło się posiedze-aie Rady Państwa poświęcone
cłebade nad projektami zmian
w kOrultytucji i nową rdynae.ją
wyborczą. '
Przypuszczać
należy stwierdził rzecznik że Rada Państwa zakłada
samolikwidację.
Spodzic)Vać
sil:
również można, że Sejm skróci
swoją kadl'.Jlcję, aby umożl i wić
przeprowadzcnie
)1owych, Il-stopniowych wyborów. Pierwsza lura po.~ł.użyłaby do wstepnej climinacji kandyd:ltów, w
drugIej zaś wyłonieni zostaną
po.~łowic i członkowie Senatu.
"Dobiegają końca prace "okrą
głego stołu"
i poszezl>gólnych
jego podzespołów. Trwają prace nad
oddzieleniem
tych
spraw, w których udało się
do~ć do porozumieni a, od tych,
które ciągle budzą kontrowersje i rozbieżnośoi.
Obecnie J(ończy sil:
ćpoka,
która
trwała
dziesięciolecia.
~ZPR nie będzie
już
mogla
sama zdecvdować o żadnej ustawie. Każdy krok wymagać
będzie
negocjacji.
Polityczny
układ sil w
nowym
parlamencie jest ciągle niewiadomą.
.Jesteśmy jak pacjent
w czasie operacji, o której co prawda już dziś powiedzieć można,
że pewnie się uda. Niewiadome
są jednak ciągle pooperacy jne.
powikłania. W obecnej,
złożo
n!li sytuacji społeczno-gospodar
Clzej okazać się może, że
demokratyczny układ polityczny
i
konieczność
negocjowania
wszystkich posunięć spowoduje błokadę parlamentarną
uniemożliwiającą
wprowadzcnic
szybkich i radykalnych zmian.
Nie sieję pesymizmu
powiedział .Jerzy Urban. Polski
nie stać dzisiaj na taką klęskę.
Następnie minister J. Urban.
omówił stosunek Zachodu
do
.naszych przemian stwierdzając
m.in., że zarówno radykalizm '
partii jak i postawa opozycji
z Lechem Wałęsą na czele zaskoc zyły

świat.

Minister Urban stwierdził takie, że rząd będzie się
musiał
wyeofać z obietnicy dotyczącej
28-procentowego wzrostu
cen
w tym roku.
Następnie rzecznik rządu poinformował o strajku w trzech
1k0I,',alniach 11a ~ą~,kll:. "Marcel, "Moszczelllca
l
"Jamrzębie ".
Skrajnie radykalne
grupy używające nazwy "Solidarność", ale nie związane z 0sobistościami :z.asiadającymi przy
"okrąglym
s\.ole",
blokują
wjazdy do tych kopalń i występuj,} z trzema
. żądaniami:
wolnych sobót, wypłaty 14 pensji oraz wyrzucenia PZPR
z
obrad przy "o:krąglym stole".
<ieneralnie jednak w kraju 0lIaaa fala strajkowa.
Na zakończenie oświadczenia
rzeczn ik rządu "uroczyście
i
dobitnie" pr7.e-prosił działaczy
skupionych w Stowarzyszeniu
Działaczy
Samorządowych
za
nieprawdziwą

informację. którą

na temat obrad tego gremium
podał na wcześniejszej
konierencji prasowej.
- Skoro mówi się, że współ
pr.aca w ramach RWPG
jest
lueją, to czy rząd polski zabie!lać będzie o reformę tej organizacji, czy też starać się będzie
uczestniczyć
.w
struktnrach
EWG? ("Głos Robotniczy")
- Wszyscy odczuwamy.
że
dotychczasowe formy współpra
cy w RWPG
nie wystarczają
ale przesada jest mówienie w
tym przypadku o fikcji. Współ
praca w ramach tej organizacji jest przecież f·aktem. OczywL4cie pragniemy aby nastąpi
ły tu poważ ne zmiany,
które
jak do tej pory dOkonują
się
zbyt wolno, chociaż VI ostatnim czasie pojawiły się sygnały o j1ewnym ich
p~zyspieszel

EO
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niu. Polska

nie ma

zamiaru

przystępować do EWG chcemy zaś jak najściślej wspólpracować ze wspólnotą europejską .
- W sobotę generał W. Jaruzelski oświadczył,
że
Polska

zmierza w kierunku
socjalistycznej demokracji parlamentarnej. Czym różni się ona od
zachodniej demokracji parła
mentarnej? ("Reuter")
- RÓ'L.ni się tym, że fltmltocjonuje w socjalizmie.
- Czy może się zdarzyć, że
Sejm zmieni przyjęty przy ,,0krąp;łym stole" pakiet wyborczy w taki sposób, że opozycja
uzna to za nic
do przyjf}('ja?
(Biuro
organhaeyjne
Lecha
Wałęsy).

- Pl'zy "okr<lgłym !iŁoJe" l·epre7.entowane są wszystkie zorganizowane
siły
polityczne
wchodzące w skład parlamentu.
'V ielostronne zatem porozumienie przy "ok.rągłym stole" znajdzie swoje odb1cie równiei w
woli parlamentu. Spekulowanie na ten tEmat w wymiarze
realnym jest więc malo
sensowne. W wymiarze prawnym
natomiast oznaczałoby, że Sejm
PRL przekreślił cały dorobek
"okrągłego stoI u".
Nie sądZI;
jednak, by chcial WZłąC
na
fiiebie ta'k ie hil>toryczne odium.
- Mija wbśnie pierwsze pół
rocze rządu M. Rakowskiep;o.
Czy pańskim zdaniem okre.~ ten
wzmocnił czy osłabił
kondycję
polskiej gospodarki? (Biuro organizacyjne Lecha Wałęsy).
- Moim zdaniem, wzmocnił.
Wniósł: bowiem
fundamentalne
ustawy, które wraz z dyskutowaną jeszcze ustawą o mieniu
komunalnym stanowią podstawowy pak iet reform. Rząd
pod.jął tei wiele decyz.ji likwidujących
gospodarcze non sensy i uciążliwe dolegliwości codziennego życia. Teraz jeśli uzyska
na to społeczne
przyzwolenie _. zamierza doprowadzić do urynkowienia calego żywnościowego sektora naszej gospOdarki. Planowane są
t akże radykalne
zmiany
w
strukturze
przemysłu,
m.in .
zamknięcie pewnej lic21by
kopalń, po to, aby
pracowników
zlikw idowanych obiektów pr::ekazać do innych
działających
zakładów wydobywczych i zapewnić
górnikom
5-godzinny
tydzieit pracy.
Poczi)tkowy optymizm i rozpęd nowego rządu natrafiły w
ostatnim czasie na bariery
w
postaci inflacji i stTajków.
- • .Jał\ie są poglądy połskie
go rz ąd u na temat zmian dokonujących się
na
Wę.gTzech?
(,Magyar Nemzet")
Z wielkim zainteresowaniem i życzliwością
śledzimy
te zmiany. Podobieństwa mię
dzy reformami w naszych krajach są bardzo znaczne.
ALDONA

ł.UKOMSK"

(Interpress)

DOKOŃCZENłE
Gośeie

z Win.n 1ey z wizytą
na ziemi kielcełriej

Na Kielecczyźnie przebywaprzez kilka dn.;
delegacja
radzieckiego DOSSAF z zaprzyjażnionej z Kielcami Winnicy: pik Michał Sowieliew przewodniczący delegacji, Borys
WierguI;'Zow, Stiepan SuuezenkG i WasH Czajka.
ła

Goście
kładów

zwiedzili kilk.a
zapracy na Kielecczyźnie
i uczestniczyli w spobkaniach
z aktywem LOK. M.in. byli w
Małogoszczu,
w
Jędrzejowie,
gdzie zwiedzili "R~kord " . Kolejną wizytę złożyli w
staraellOwicaC'h, gd~ie m.in. sęxYt.'ka,li
si~ z młorlziC'i.ą l.o><~ 8skłH
Meciy('7.!J yc.h.
ZegJ:L<1.j'lc r auzi",cJr.icb.
gooci,
prezes kieleckiej insb.),lC'j; LOK,
sekretarz KW P-Z.p.R. _.- Henryk
Ozięblowski podzip'"kowal im za
udział w wielu spotkaniach z aktywem LOK 1 życz,-l wieln osiągn·i~ć w it'h codziennej ;>racy.
.
(tsz)

DOKONCZ"ENIE ZE STR. 1
wy ch od innych pr zed siębiorstw.
Osoby fizyczne natomiast będą
mogły kupować dewizy ~ kursie wolnorynkowym zarówno w
kantorach walutowych NBP, jak
i pryw(l.t11ych otwieranych za
zezwoleniem Narodowego &.nku Polskiego.
Nowe prawo przynosi n iezwy kle istotną zmianę dla rencistów
i
emerytów
otrzymujących
świadczenia
z zagranic y. Jak
wiadomo, dotychczas obowiązy
wala zasada wypłacania tych

w złot ówkach
po
przeliczeniu dewiz według oficjalnego kursu. ObecrUl u stawa

wewnętrzną

wymienialność zło
przyszłOŚci
do wymienialności zewnętr=ne;.
Tak więc intencją ustawy jest
umocnienie złotówki jako jedy-

tówki i dąży się w

nego środka płatniczego w Polsce.
Tymczasem na rynku obserwuje się spadek wartości dola ra, a co za· tym idzie, także innych walut zag ranicznych. W
niektórych ośrodkach "zielonego" można :Tuż kupić za 2600 2800 zł otych ...

Po wydarzeniach w ' Krakowie
Wtorkowa (14 bm.) "Trybuna
Ludu" drukuje pod tytułem
"Potępiamy barbarzyńskie akty
znieważające
pamięć
radzieckich żołn.ierzy" list przewodniczącego Narodowej Rady Kultury lłogdana Suchodolskiego
do Dymitra Lichaczowa i Nikołaja Samweliana. Jest to odpowiedź
prof. Suchodolskiego
na ich list otwarty, zatytułową
ny "Gorzka chwila", a opublikowany kilka dni temu w "Gazecie Krakowskiej".
Oto treść listu:
Łączymy się z naszym'i radzieckimi przyjaciólmi w uczuciach goryczy i żalu oraz oburzenia wobec krakowskich wypadków. Potępiamy barbarzyń
skie akty, znieważające pamięć
radzieckich
żołnierzy,
którzy
zginęli w walce z hitleryzmem,
także i o naszą wolność. Ich
męstwo i militarne umiejętności
ocaliły Kraków przed zm~
niem.
Solidaryzując
się
w ree,kcji
DQ ten baroorzyń.&ki akt wandalizmu stwierdzamy, jak w-y-

wadami np. karoserii, relklamOwane przez 4ch pierwszych wła
ścicieli. Emocji nie bylo. UCZefitniczący w
przetargu kupowali
z góry upatrzone egzemplarze
po ... cenie wywoławczej. " Polonez" 1,5 C (1984) poszedł za
4,650 tys. zł, "dacia" (00 gieł
dzie nie reprezentowana) - 1986
za 3.750 tys. zł, 1985 - Ul
2.650 tys. zl i 2.550 tys. zl.
Dupiero przy "maluchu" (1988)
- "trochę" potluczonym- dwóch
klientów podbijało cenę z 1.950
tys. zl ·do 2.200 tys. Z pewnością egzemplaIYl ten pojawi się
w'krÓ'ł;ce na giełd zie --za... dużo
więksrze

kazuje śledztwo, iż był on dzielem małej kilkuosobowej grupki młodzieży. Pokazało się też,
iż inna, a może ta sama, grupka, może dwuosobowa, obrzuciła kamieniami zabytkowy krzyż
przed kościołem kamelitów na
Piaskach w Krakowie, zniewa-

pieniądze.

"Nie ruszono" natomiast " poloneza" 1,5 -LE. (1986) za 6.800
tys. zł. który podObnie jak nie
sprzedany w drugim terminJe
"traba nt 601 L" (1987) za 1.950
tys. zł przeszedł do dys'pozycji
dyrektora " PoJ rnozbytu". ,Byli
jednak chę1Jli, którzy deklarowali się nabyć te wQlZ.y taniej
(czy napisali podania
nie
wjem).
Tyle o drugiej I:kytacjJ L .. o
calym przetargu. Pełnym zaskOcze-niem dla organ i7.atorów byly
bow iem wyniki pierwszej licytacji samochodów. wśród których
znalazły siEl. aż 23 pojazdy z
1988 ,r. na gwarancj.i .- 20 " maluchow" i 3 "FSO 1500" z drobnymi usterkami. Były to czę
ściowo
"zubożone"
w c7..as ie
transportu
samochody
(brak
kola zapasowego, lusterek itp.)
lub z wadami drzwi, lakieru,
itd.). Wśród "ma~uchów" kilka
mialo up. kola zapasowe od "bisa" (czyżby tzw. samochody z
" nicspodlZianką"?).
.
Okazało się jednak, że proponowane Celty wywoławcze za
"malucha" 3.750 tys. zł, "FSO" 5.750 tys. zł - mimo że śred
nio o kilkaset tysięcy, a z po-

"Posesja '89"

świadczeń

wprowadza obowiązek sprzedaży bankowi tylko 60 proc. renty lub emerytury. Pozostałe ~
proc. można będzie zatrzymat
sobie w walucie obcej.
Nowe prawo dewizowe tworzy podstawowe elementy wewnętrznego rynku walutowego.
Dz ięki niemu
wprowadza się

ZE STR. 1

Wydział Zdro~ia
SpołCC'Znej
Urzędu

i Opiekj
Miejskiego w ·Kielcach informuje, iż wzorem lat ubiegłych
rozpoczyna się akcja ,,Posesja'89.". Wobec powyższe
go zwracamy się do lllieszkańców naszego miasta, zal~'adów prjlcy, instytucji, organizacji społecznych. szkół,
placówek służby zdrowia i
właścicieli prywatnych
posesji o skuteczne włączenie
siC; do naszej wspólnej akcji, aby osiągnąć cel, jakim
jest miasto czyste, uporząd
kowane i esteLyczne.
Pierwszy etap będzie trwał
od 10 m,.tca do 29 kwietnia
1989 l'oku.
Wszelkie uwagi od mieszkańców
przyjmuje
zespół
intel'wencyjny, tel. 443-01.

pozostaną na zawczołgi,
które
przynosiły wolność.
Także
mnie osobiście, pozwalając mi
wyjść z ukrycia.
Traktujemy
więc to, co się stało w Krakowie z wielką surowością, ale i

W
sze

pamięci

radzieckie

ze spokojem i nie przeceniamy
społecznej
i politycznej waż
ności tej manifestacji, będącej
chuligańsldm
wybrykiem.
Skierujmy raczej uwagę IlQ-

List B. Suchodolskiego
do uczonych radzieckich
zając symbol religi·i tak drogiej
polskiemu narodowi. Obok antyradzieckiej wymowy
zbezczeszczenia pom,oika radueckich
Żołnierzy staje wymowa
antychrześcijaliska i antynarodowa.
Ale te chuligańskie wyczy.ny
nie mają mocy zatrucia chrz3ś
ci~ńskiej religijności i nie mają
siłV skaźenia w naszej pamięci
polsko-radzieckiego
br a terstwa
broni, umocnionego w zwyciflskich walkach na naGlej ziemi.

http://sbc.wbp.kielce.pl

szą
ną

na głęboką treść .hlstoryczlistu otwartego D. Lichaczowa i N. Samweliana. Chodzi
o koncepcję wolności "jednej i
wspólnej", realizowanej w toku
walki ludów, ofiarnej i powszechnej. Chodzi o polskie i rosyjskie ł.radycje takiej wałki.
I wai.ne w tym liście jest wskazanie na rolę Polski wśród narodów słowiańskich. Szczególnym urokiem
intelektualnym
tego tiatu jest wskazanie na

daLk.iem .J>()nad milion zloty<;h
-taniej ni.ż nil giełdzie me
wzruszyły uczestników pr(letargu do tego stopnia, żeby przysotąpić do IJcytacji. Za cenę wywoławczą
sprzedano zaledwie
dwa "maluchy" i jednego "FSO
1.500" - podobno z góry upatrzone przez nabywców, któr>zy komenlowaH te zakupy ("wybrałem to co chciałem") niczym w
salon.ie ,,mercodesa".
Pozostałe pojazdy w przyszłym
miet'JiąC'U będą
licytowane po
raz d-rugi. Z ja.kim skuikiem?
Nie wiadomo. W opinii uczestników przetargu wystawjone samochorly byly po pr06ł.u
za
drogie. Czy oz.nacza to nadchodzący spedek cen przynaJlJl,ll:ie ·. na "malucha" trudno
d7..iś pow ied7.ieć.
Zdaniem pracqwników "Polm07.bytu", poniedziałkowy przetarg był nietypowy bo lud zie
czekają na ceny
samochodów
sprzedawanych już według nowych zasad j ustabilizowanie
się dolara, l{tórego cena w stosunku do 4lbieglego roku wyraźnie spad la.
Być może doczekamy się więc
w końcu przynajmniej częścio
wego zbliżenia cen do IYZeczywistej warto~"Ci produkowanych
w kraju pojazdów. Chociaż ... w
po7..na ńskim "Polmozbycie"
nowiutk.ie tegoroczne "polonezy"
poszły w ubiegłym tygodniu na
przetargu po 10,5 - 11.5 mln zł,
a " bisy" po 5 5,2 mln zł.
Prawdziwy galimatias.
CKAZ)

Wczoraj W·kraju
• Prokurator generalny PRL
wydał postanowienie rehabilitacyjne, gen. bryg. Augusta Emil~ Fieldorfa, b. zastępcę oBtatnte~o dowódcy
ArmH KrajoweJ, skazanego
'ViI
kwietniu
1952' r . na karę śmierci i straconego w rok później.
• 14 bm. rozpoczęły się w
Poznaniu 51 Targi
Krajowe
Wiosna '89" W czterodniowym
handlowaniu· uczestniczy
1200
producentów z przemysłu kluczowego, • rzemiosła, spółdziel
czości i firm polonijnych.

TOTEK

płaci

• Zestaw I - liga polsko-wJoska: 8 rozw. z 13 tral. - wygr.
po ok. 598.000 zł, 224 rozw. z 12
tral. - wYgI'. po ok. 21.000
zł,
~.'71 rozw. z 11 traf. wygI'. po
ok. 1500 zł, 19.028 rozw. z 10 traf.
-. wygr. po ok. 250 zł.
• Zestaw II - liga angielska:
5 rozw. z 13 traf. - . wygr. po
2.217.278 zł, 200 rozw. z 12
traf.
- wygr. po ok. 55.000
zl, 2584
rozw. z 11 traf. - wygr. po ok.
4000 zł, 21.GOO rozw. z 18 trat. wygr. po ok. 500 zł.

przenikanie się kultur polSki ej
i rosyjskiej oraz radzieckiej, w
procesach formowania się ludzi
i kształcenia ich świadomości
historycznej i moralnej. Wielka wymiana wartości ·kulturalnych trwa i rozwija się współ
cześnie.
Pogłębia
ją
proces
destalinizacji, tak ważny i rozlegly w obu naszych narodach.
Uczestniczyć w
tym procesie
znaczy to tworzyć i rozwijać
" nowe myśleni.e" i budować w
Europie DasZ "wspólny dom" .
Taka destalinizacja sięga głę
biej niż barbarzyńSkie ekscesy,
w których kamienie i farby używane są
zamiast argumentów, a bezmyślnie konstruowana dywersja niszczy wspólnotę
ludzj i godność człowieka. My
jednak, wierni powiedzeniu, że
kara.wana Idzie dalej, nie porzUCImy naszego szlaku,
na
którym tak wiele jest do zrobienia wspólnie.
Kończę tę odpowiedź nadzieją , iż w tych działaniach będą
miały
wiele do
powiedzenia
nasze dwie instylucje, Narodowa Rada Kultury i ·Radzie,~ki
FunduSZ Kultury, powiązane od
dawna wspólnotą celów i działall.
.
(PAP)

" Przedwiośnie

Trochę
trochę

Makijaż :z;robio.ny nieudolnie: brak c:z;asu, kosmetyki krajowej produkcji, Nic dziwnego.
WYSTAWA
Istotuie różnorodna: obrazy wykonane różny
mi technikami w różnych formatach, rzeźba, e-ksP?zycja biżuterii wykonanej
przez Grażyoę
Pletrzykowskl\. Efektowna, ale konwencjon:llna. Oglądając wystawę kolejny raz - już
wiem, kto zrobił coś specjalnie dla mnie. Niezmiennie pan Zbigniew Kurkowski. Ironia?
Gorzki żart? Protest? Odnoszę wrażenie, że
wszystko z całą gamą innych nienazwanych stanów. I wystarczyłyby tylko te dwie prace
("Czerwone na zielone" i "Nie dokończony !y'?jzaż"), aby uświadomić sobie, że bieda wbrew
historycznym obiegowym opiniom nie tak bardw znowu sprzyja talentom. Używając określenia "bieda" myślę również o przerażającej
unifonnizacji, przeciętności we wszystkim, co
robimy, co tworzymy. Ta prawda widoczna
jest także w działaniach artystycz,nych. I to
jedna z refleksji tewarzyszących mi w czasie
wizyty w BWA.
Inny autor. dla prac
którego mam ogromny szacunek - to niespokojny, niepokorny i inteligentllY Marek Wawro. Na .. wyrównanie" nastroju - s\łbtelne, delikatne, tajemnicze malarstwo pani Ewy Samulik i nastrojowe
"Krajobrazy" pa.ni Anny Krzykiewiez. Potem
jakby potwierdzenie teorii, że tylko na chwilę,
że zaraz trzeba dalej... praca Tadeusza Smużyńskiego .,Słońce. drzewo i znów ... "
Jeszcze jedna refleksjl\: wydaje się, ie niektórzy kieleccy artyści wielkość swoich dziel
rozumieją chyba zbyt dosłownie.
(łuk)

'89"
•

zImy,
słońca ...

.To już tradycja: po raz czternasty pt:ezentacJa prac plastycznych środowisk kieleckiego
r~domskiego i tarnebrzeskiego.
A
pytani~
clą~le to samo: jaka jest ko~dycja środowisk?
SIDlem przypuszczać
że prace pokazane
w
kieleckim BWA stanowią przekrój i mają dać
odpo~łedź na postawione (głównie sobie samej)
pytame.
'
•
W E RNISAZ
N a puszona feta, dam.skie kreacje koniecznie
w modnym kolorze czer lli lub wściekłego różu
pierwszy garnitur władz. niemalże intelekhl8l~
ne rozmewy typu: .. wystawa świetna, tylko
dlaczego tak ciasne?". "zobacz, wystroiła się,
jak woźny w d71eń nauczyciela", "a kto to ten
facet?" itp. I niepckój: jakie win<> podadzą?
(Nie podali). Uśmiechy i komplementy pod
adresem twórców (.,OK, stary. OK"). a do są
siada złośliwe pytanie: ,,00 autot- chciał przez

to

pcwiedzieć?"

Kolejne

rezerwaty. przyrody

Wobronie
la ccl.ów na'llkowych, dydaktycznych. histGry=ycłl
i k,rajooo.'\Q,2l()wy.ch . dla ochrony i utl'lZyman'ia naturalnych
fragmentó-w środowiska , tworrzy
się rezerwaty
przy'rody.
Pod
Iron~ec 1966 roku na Kielecczy<ź
nie byro 48 takkh obsz:ał"ów, o
łącooej p()wierzcbm'i ok. 1400 ha.
Obejtuują one tereny o cennyoh
wa·rtoOCiach i cechach pr;zy,rodn iczyc h. Ze 'Y·zg1ęd'll na .róimo-

D

tracollłlo środowiska
rodn~ć

dzieli się je na leśne,
Uorystyc.r oe, stepowe, prTly,rod;r
nieożywionej, torfowiskowe. sło
noroś}owe, ol'\ni-Łologiczne i lm'ajobra.rowe.
Do znanych rezerwatów, nie
tyl!ko w naszym regionie,
ale
i IV k·raju, należą: .. Świnia Góra ., w gm. Bliży<!l. g&ie opieką objęto pierwotne lasy dawneoj
Pusz,c:zy Świętokorzyskiej;
"Radomice" w gm. Morawica,

Ile warta polisa?

Wgre wchodzi 16 milionów
półdziełc<zy Za.kład Ubezpieczeniowy "Westa" to
n1JOO,a f~rma, ale już baJrd.ro lJnana z telewi,z.Joi, radia, pra&y. Z rek:lam wiemy, że " We6t.a.. ch.ron i pnued stra tarni i ła
m.le mor.op_'! w ubezpieczeniowej branży. Jej atut to niekonwOll('jonalneść pamiętamy o
u.be71pieczeniu na wypadek 2;8chor.'wania na AIDS czy u-trot,y
głosu prleZ w<kalistKi est·radowe. Dzi<:ki C'zę!<to lron.kuł"encyj
nym opłatmn , zakład
zysku.je
coraz: w';ęcej kl;ectów.
- W &l"udn,ju ubiegłeg,o roku
Ubezpieczyłem
w
"Weście"
&pl"Lę: Z.I Q·jQ'liJą<.Y się w meiffi
9klepie komisowych przy placu
Plal'ly:zantuw \V Kielcach - mówi Włodzimierz Jezierski, wlaś
ciciel f~NUy "Jotex". - Z OO<Z.mowy jaką
przeprcwadziłem
wY'pe-tnia.jąc polisę wyl11i kało, że
w l'!azie kradzieży U>5ta.ną mi
~ypłacone pieniądze maksymalnIe do kwoty 50 miJ..ionów z,lot~h.
Po włamania (16.1. br.)
kiedy to łupem zł<>dziei stał się
sPrzęt o wartości 32 miJionów
zrotych, "We&ba" powełując się
na q .... Q~ wew,lH;,t.rzne prrepisy
zapowiedziała,
że powinienem
ot.~7.ymać tylko k.wotę odpowia:
dap~q połowie wartości skract.z,'C'nych prrwdmi.otów. Ma się
tak s.lać pcnieważ w d,niu wIa~an·3. w sklepie znajdo>wał się
woal' Z!l ok. 60 mln zł. Zatenl
wl!: . We6ty" co drugi pnzedml~>t by} ubezpiec:z;ony.
Oczy~ISCI~. 7~ksiJeu\ od raZilI swoJe \\ątpIlwośd,
Dowiedzialem
~ię , że moją spra wę rozstrzygnie
Zarząd Główd1y w Lod:z;L
W
mlE'<;iąc IX' kradzlciy obrzymałem
zalIczkowo 15.700000 z,l. W ślad
za tym nie nadeszły jednak do~umenty o>k.reślające sposób wyhczenia szkooy. W połowoie lu~oC:Zło.nkini Rady Nadzorcre-;
obIecała pcwiadomić
mnie o
df'Cyzjach Zarządu "We6ty". D0tąd czekam na wjadomość.
W "Weście" pracownik, któ~ ubez:piec:z;ał "Jotex", bwierd'z.i,

S

iż

właścidel

tej spóbkii rrIIusi.ał
pr:z;ez niege poi'llfoNru)wa.ny
od czego jest uzaleimiOlla wyookeść ods1Jkodowan ia. Dla.tego
każdy klient pobwie.rd.za włas
nym podpisem, że za.poonal się
ze wszystk'lOli potr:z;eooy.mi przepisami i zasadami istotnymi dla
jego interesów.
Na polisie "J()texu" tadciego
podpisu ni.e ma.
Dyrektor kieleckiego Odd.z.ia,łu .. Westy " Kazimien Bień zapew-nia tę jego mrma realilZu.je
swe zooowiązania rzetelnie
i
({'rminowo. Np. po włamaniu do
"Itechu" (także
w
Ktielcaoh)
wstały
uregu,lowUle
spralWy
barow szy·bko.
- T&ka suma (a chodrz.i o 16
mi:li<>l1ów - dop. red.) bo d1I.a
nas nie problem.
Fit'ma jest
pl'IZcciei: wypłacalna - ~
nuje 1yrektor.
- Na<'al nie mam odpooWliOOlZi
być

laką

.decy.zję

podjął

za·rv.ąd

-

powtar:z;a właściciel ,,Jotexu".
'l'l'1wa ocz.ekiwani.e, a sprawa,
skądi'lląd jednostkowa, re wzglę
du na kwotę nabiera znaczenja.
W. ,TYMOW'!KI

u·t.w C 1'.l\O'O Y. dla ochl'Gny CU'iOW,
niegdyś
pos~i'tege
gatJu.nk"\l;
w g>m. Pińczów ,
,.Gra·bo'wiec"
gdzie 1JI1a,jdlują się rzadkie sba.ilowłska

rośl~n

podlegają-cych
"Wały" w
wysŁę.puje

och!rorue gatu.nlkowej ;
gm. Racla.wruce, gdzie
.r.oolłłli(J.ooć

stepowa; "Biale ~u
gi" w ~m. Da.les.zyce - najwięk
s.zy w woj. kieleckim - u·t'WoI'Z011y dla zachewaoia naburał
nege kompleksu tofoW1iGk; "łAl
gi" w gIm. W~wa - ol'1ni-tologimmy; " Ja6k'il[lia Raj" - g~
logiczny.
Bezpośrednią Q,piekę nad rezerwatami spra.wują właściciele
i za.rrzą.dcy tych ()biektów - admi'lliogt,racja laoow pańsbwowych
(on aj WJi,ęcej jest leśnych), specjaLnie zabrud-nieni sbriilnicy
i
Skaż DebJrony Przyrody. Każ
dy tak.i obsza.r, n~ezależn·ie
od
!.ego czy zajmuje kilkadziesiąt
arów, c.zy kiJkaset
hekta"ów,
!E'St oz.nakowany, a tam, gd7,ie
możliwe - ogrodzony. Odpowiednie tabl'ce info>rmują o przepisach pcrządkowych,
zach.o'\vaniu sie. a także i o tym, ClZy
rt:-rerwaty są udostępnione
do
Zlwiedz;Jllla, c.zy nie. W ięks:wść
z nich iest wylączona z l'ludllU
k!'l'ystycznogo. Jakże często wanda.le chuligarn i pscoudeburyści
nie dat'lują lJIlako~ ()SŁrz.egaw
cr.ym, gablotom, za~mi-ecają bereon,
wydeptują nowe ści.eZki,
niSZ\Alą rośli.ny.

Jak inf<YMliuje
wo}ewódz,k.i
kQ.llserwa tor przy·rody w Koelcach, mgr inż. TadeUBZ Wi'llia.rki, w 1968 rc.k.u pmygotowaClO
dokumentacje projektowe dla 8
nowych rezerwatów przyrody:
"Gary Kopaczowej". ..Wolicy",
.. Wietrzni",
"Wegli " ,
.. GÓr'y
ChocimsJci.ej", "Góry Za.kQlwej"
,.Obm.u Langiewiaa" i .. Oblę
gorka" .•Po :rebl'ani opi.nii specjalistów. przesłan.e one z05taną
do Mi'Ilisterstwa Ochrony Śro
dowiska i Za ()bów Naturalnych
w cellu. ich za;twierd7-enia.

J.
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Buska do

Pęd do zwiedzania
OŚCiell
nYQIt klra.jów nie slC\Jbnie. Nie
zawsze jednak same dobre
chęci
wy starczają.
Trzeba
jeszcze wykupić wycieczkę , a
z tym je!'>t rÓŻflie. Zadzwonił
do nas czytelnik z BU'ska Zdroju:
"Chciałem
wy jechać
do
Związku Radzieckie~Q na wycieczkę. Poszedłem sześć
dni
temu do ..Gromady" w Busku.
Odpowiedz}Qno mi
dy, że
żadnych wycieczek nie ma. Po
sześciu dniach zadzwoniłem i
wtedy poinformowano mnie.
ic wszystkie wycieczki zostały

Związku

Za

pięć

lat

owo mleczarni
w Ostrowcu Swiet rzvskim
.Sklep n.a.bial&wy w OsC..J'owou. Wchodzimy do Hodka. N ..
polkach i na ladzie rzędy jogurtów o różnych smakach serków
h~og~jZ?waoycb także w ktiłku odrni aoa.ch, dalej kokłaile.
kefiry, S01letamy w różnyeh ~.a.łunkach, mlf'ko w pros'&ku.
by,n.a.jmn.iej
nie iari. ( ni.e w ciągu d()by 550 tys. l,ilbrow
Preoosi Oklręgowej Spół_
mleka. Na pl.a.cu budQwy o~y
dzietni
M!ec:z;a.r,skiej
ul. Ba.łtowGkiej (20 ha powie=mo.wl,,! o tym. jak najba.rdzie-j
cooi).
gdzie
WykOil'Zy&tUjąc
SlentO. RolJma,wlamy jednak n'ie
sprzyjającą pogodę podczas te_
o tym, jak joot dzi<ś, lecz jak
gorocznej zimy cały czas praoo_
ma być. Kiedy? W 1994 r. Za'pe_
wćIJłi fachOWCY z krakO'Wskieg.G
wne teraz niejeden czy.tclnilk
.,Bud<>st·alu" widać już betonowe
weet.chnął ciężke oowiadomi'wszy
zr~by,
pierws:r.e kon8Łruk-cje.
sobie. że dopiero za 5 lat w 0ścIany, II nawet całe bu<l.y.nk.i..
sotrowieok,clJ
sld~pacłl
będaJie
Różnica międiZy 9la.rą, anow",
pod dostatkiem mlccz.nych pro.
mlecumią polegać bęózi~
n1.e
duktów. Qbecn ie mlecz8!rne db.&tylko na wiclkości . a.le i to
ją przede wszyst.kim o dostarz,nac:mie bard~ieoj i&totne - na
czenie najball'dziej pvdstawowych
profilu prodUokcji. 09brow.iCQW
a.rŁyk·ułów. Hierat'chia jest n8zakład wytwarzać będzie także
&tępu jąca :
najpierw
mleite.
przywożone dzi<ś z Kielc w 9laśmietana, masło i twa,róg, a d0dowych iłOOciach m.in. ~udy
piero późn~ej s.ery i c.a,/.a resz.
i serki
homogeniWlWane.
00
ta. Niedoinwestowany pr:Z~ y5ł h.aJ. produkcy jnych wlt~y a.u..
spożywczy n'ie może ooWliem za.
tomlłtYzalCja. Uspra wrn to lu(\Ę..
spokoić wszystkoic h potr'Zetb, kwką pracę , lIla·bwi ją i na doda..
re - trzeba kon~ecr.nie dooać le'k wcale nie 9pOo1\'OO uje redu..
stale rosną.
,
k-c)j za·trudnienia poniewati no...
- Dwa laJta temu sprzedawaw~ mleczarnia będ1.ie gif{anA.em,
liśmy na naszym terenie czyli
WI~ na wot bior(I,C popra w:ltt na
w OsbrowC'U . Starachowicaoh i
newoczesno$ć techń()l~.jć i lIak
d.z.iew ięciu gminach dwie tony
stwn.rzyć w niej ł;rz.e.ha
nowe
twarogu d.ziennie.
D1liś
promiejsca pracy dla . ode. 400 orob.
dukcja dochodz.i już do 5 ton
Z tą nowQCzesno6cill to
nie
i w.szystko się sprzedaje - zaujest jedna,k sprawa pr06ta. Bra.w.aża prezes Stanisław Za~kie.
ki rynkowe i zbyt wyoockie C&wieli.
Okrę-gowa
SpóMz,jelnia
ny ja·kichkolwiek lin.. J)r<KkI.k...
M1eczarska w Ostroweu
nie
cyjnyeh dla prremysl'll ~yw
może jednak nieu&ta.nn·ie zwięk.
czego na ZachOO.zie nie n!lOQwtlszaó potencjahl produkcy jncgo
ja oplymiozmem. Wiceut"eQ'.e5 J_
pcprzestając tyl:ke na
remonKarwaia tłumaczy:
tach. modernizacjach i częścio
- Wprawdz,ic cheemy Drodu..
wej rozbudO'Wie. Obecnie przekewa.c: w prz.yszlośoi rnw..ko i
rabia się ka.żdego d.ni.a 120 tys.
na.poje o pM:edluwn ym okreei.e
1 mleka, a przec ieri w 1952 roku
przydatnol;c; d<> sf)OŻyd . tyt\ko
gdy wybudowano za,klad p.rzy że mooimy mieć de tege kQłti~
uJ. Za.głoby przerabiał on o 100 tys.
ne opakowanie. a te są u nM
Htłirów mnie;. Czy za.tem w staniedootępne.
rych
mUtrach można jes1JCre
- Gdybyśmy na.we<t la.ue ozwiększyć i urozmaicić pl'oo·uk.
pako>wa n i a już rn~elri to PtI'O'cję? Prezesi spółdzielni już kild ukcja mleka
o prz.edb~..onej
ka lat temu powiedzieli - nie.
trwał~i
nie byłabY ~
Ogran icrony teren zakladu mię
mO'Żl i wa.
Najpierw musimy w
dzy linią kolejową . og,rookami
sposób nowoczoony 7.orga.ni-.
doz,ia.łkowym1 i Kamien.ną uniewać hooewłę.
Do pac:z;kowaon.i.a
moili wia rozbudowę.
ZrcslJtą .
na dłuż j nadaje się tyl.ko mae-.
gdyby nawet w sposób niezwyk.o wysokieoj jak~i oochodlzą
kły' zaczęto
prooukawać
wię
ce od krów karmi()llycł1 w odcej, to i tak należałOby czym
powiedni SpOSÓb
()1Jflajnllia
prędzej ograniczyć wzrost. gdvż
wicepre:z;es Leszeł!; Bu~aj. To n.ie
zwiQksronej ilości odpadów nie
są spra.wy łatwe pon;ewaź wyprzyjęłyby osadnik i ściekowe. O
magają
ogromnych
n Rlkładbw.
wytmdowaniu oczY6ZCzalni przy
Chyba z tego powod'u mimo naul. Zagłoby nie ma
mowy z
wo!ywań do dcmooooo]i'l;aC)ł !Me
bralku odpowiedniego miejsca.
slychać w mleczalI'&hvie o kooR_
tej sytuacji podjęLo decyzkurencji
ję o budowie nowej mlePieć IM cz€okania te ruewQll..
c:z;arni w Ostrewc u. Będzie
pliwie dhl.go. Ta.k!i OIkres budoto na.jw.iększy zakład w WQ>jew.v zaplanowano jednak p.rzy_
wództwie, którego moce
promJel'7ając umia.ry i ootrrelby do
duk.cy;ne umożliwią p:rozoerobierealiów (czytaj: kłop04.ów 7.11.()patrzeni~wych i innych). Pesymiści obserwują-cy wi.eol(! inwes_
Komunikat Prokuratury
tycji oows ajl\cych w c.klprll,
Itejonowej w Kielcach
iście
h istol'\'cZlTl y<'l\ TlWf!a się
jedn k obawi.ać. że terma... reMęzezyzna, kt~ry w nocy
11
te na 21 sierpnia 1988 roku na ali7,acji bej bu<iffivy i tltlk 2lOs~nie prz.e6un.iętv.
~renie Morawiey
udzielił
po- Co to . te nie - pl"'Oite&lum.cy pobitej kobiecie, doproje 7JC1ecyd~W8t1ie 'lorezes Zac1lkiewadująt'
j~
na
porliernit
wicz.
- .. Budosta.l" oracu ie rvt.WojewódZkiego zpitab. Specjami-cznioe i nie ma DOwodu 00
Iislyczner;o
dla Nerwowo
i
snucia czarnvch orci(nm.
PSYChicznie Cborych w Moraooną
z
najwaamJejs:zydl.
wic y, proszony jest o zr;loszepraw Zlwiązanych z r<JlJrUnie się 40 Prokuratury Rejonochem mleczann jest mo_
wej w Kiel('ach, ul. Sienkiedernizacja miejsloiej .oczys:ocrz.a.Iwku 25, p. 15 w r;odz. 7.36-15.
ni ścieków, gdyż dziś jej urzą
dzenia nie pozwalają na z,utylirowanic wszystkich nieczy toś
ci prawie 80-tysi~zn~o mJama.,
a odpady poprodukcyjne'z no_
WL't!{) zakładu musza być kierowa,ne db- oczysw:z;alni. W innyYll
mówienia. Z rozumial ,że
w
prz"oadku nie można by był,o
takiej sy tuacji grupy zorganirolJpocząć
produkcji.
Tak jak
w Gra.jewie. gdzie nOlwo wvzowane mają
pierwszeństwo.
budowana mlcc7Jarnia czekll..m
Do niedawna sprzooawaliśmy
bezproduktywnie okragly rok na
je. zcze wycieczki na Węgr~
roz.l"IJICh osadn.ików ści kowych.
(jooną ala zakładu. trzy na in- W Ostrowct\ tak się nie
dywidualne zamówienia). Już
stan ie - za.pewnia wieeplI'€'z}'żadnych miej. c do czerwca nie
dent Tadeusll Kasza. - W,\>l"Zyl!;złym roku k<,ńczymy
mooerrn..
mamy. A w ogóle. to zgłoszeń
zację ()becnej OC'l.ys2lC'llIlttn';.. a w
na wycieczki l'czeba" dokonybieri:ącym prz.y8t'l'Pu)cmy 00 bonwać wcześniej. A co do poruoowy n<lW'elj.·
szonej tu sprawy, to interwe-

To

J

Radzieckiego ..•

wykupione do ' czerwca włącz
nie. To jak to z tym jest? W
ciągu
szesCIU dni wszystko
wykupiono? I jak rozumieć tę
pierwszą informację, którą otrzymałem?"

Kierowniczka oddziału buskiego Ogólnokrajowej Spół
dzielni Turys.tycznej "Gromada" Stanisława l\Iatyja: " Do
ZSRR mLeliśmy dwie wycieczki dla grup zorganizowanych z jednej ze spół dzielni i
z uzdrowiska. To jest bardzQ
mało, a chętnYCh
z ~kładów
pracy dużo, którzy zresztą jurt
w ubiegły.m roklU składali za-

http://sbc.wbp.kielce.pl

niujący

musiał źle zrozumieć.

W piątek jadę do oddziału
w Krakowie i może jakąś dodatkową ofertę
uda mi się
przywieźć....

(~aril
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Handel za dewizy

\ Kraj warzyw -

Przez

kto ma. z siQda...
Od kilku tygodni, co parę dni, dil kieleclLiego oddz.ialu Ptnskiej Izby Handlu Zagranicznego zgłaszają się zainteresowllrIri
importem towarów obcokrajowcy. "Najazd" partnerów na
pmz to niewątpliwie rezultat niedawnego, szerokiegootwarcia naszej gospodarki na kontakty z rynkiem walutowym mówi dyrektor W ł a d y s ł a w K o g u t. Rosnąca
liczba
spotkań z przybyszami z różnych~ stron świata (od Związku
Radzieckiego po Kanadę) zapowiada d()bry rók. Sądzę, że wy·
dłużająca się na moim biurku lista kandydatów do zawierania
kontraktów i powiększający się w szufladzie skład reklam&wych bibelotów nie będą ostatecznymi rezultaiami przeprowacłronyeh rozmów.
zmian.. W ubiegłym room 45
proc. wpływów poohodzHo z I
CJobszaru pła.tnicze.go, a 55 proc.
z II. Rejestr odbiorców obejmował 82 kra.je. Nie2'JllJiennie od
la.t
największym
partnerem
handlowym Kielecczyzny pozo.stawał
Związek
Radtie<:k·i.
KoOptYJ\lIist yc-zll8
lejne pozycje wśród
państJw
staty&ty'k a
so~ j.alistycznych
zajmowały:
Czechosłowacja, WQgry i NRD.
Posiadając 139 organirz.acjoi g06podal"czych, Oobecnych na rynkach Mitlliony rok zaznaczył się dy_
namicznym W?ll'o.stem EokBporlu
z,agraniCZlflych. Kielecczyzna rozdo
krajów
skupionych
w
poczęła go ja.ko 15 pod wzglę
RWPG
. zwłaszcza zaś do Bu./:dem wiclkOli<:i (wśród 49 wo;""
gaJrii.
Wśrod państw strefy do_
wództw) ekspoctel' w kraju. N-a
larowej głównymi kontrahenko·niec grudnja w wyka2:ie podtami były: , Republi:ka Federa·1na
miotów
parająCYCh się sprze,
Nieilliec. Wielka Brytania i
dażą wyrobów i usług za dewi2y przybyło 31 jednostek.· Chiny. Większe niż w 1987 rok,u
się dostawy
do sta(}kazaly
Końcowy wyni1k ubiegłoroc-znej
nów Zjednoczonych . .
działalności wszystkich nie jest
jeszcze dokładnie znany (staZarabiają wielcy
tystycy nie uporali się z rozliczeniem Huty im. M . NowOotki)
i mali
jednakże w iadomo
jrui ponad
Od 1983 roku po.zycję Clkf.''''OIl',
wszelką wątpliwość. ż,c licząc
tera numer ,,1" w regionie zaj_
wg cen transakcyjnych - uzys
muje ootrowiecka huta. (W ukano co najmniej 116 mld zł, co
biegłym roku zanotowała
CJona
Ooznacza
80-proeentowy przypOrtad d wukrotny przyrost doro.st wartości w stOS'Unku
do
chodów ze sprzedaży produkcji
roku 1987. Znaczny wplyw na
w II Oobszarze płatniczym) . Na
to raptowne tempo VI'Z<rostu
następnych miejscach w kolejmiała zmiana kursu rubla i doności plasuja się: .. Exbud" (oralara. ale i bez tego bilans był
wie 23 mld zł) ... Predom-Mes.ko".
by dodatni. bowiem utrzymuje
FŁT .,Iskra". Kiele<:kie Zakłady
się tendencja zwyżkowa udzia_
lu eksportu w sprzeda(v o"ó,
Drob iarskie . "Chemar". Fabry_
ka Urządzeń Trans.portowych w
łem.
SuchedniOowie. FSC w StarachoStruktura kiel"Un,kowa w hanwicach. .,Fosko" w Ska,rżysku.
dlu zagranicznym wo-jewó<lztw a
Przedsiębiorstwo Obrotu Z.w~
od 3 lat nie wyk.azuje istotmyc h
rzęta.mi
Hodowlanymi.
FSS
.• P(}lmo-SHL" i Za,kła.cJy Przemysłu Owocowo- v.,- 81rzywnego w
Pińczowie (ponad 2 mld :zł).
W rozróżndeniu resortowym
dOominuje prze mysł maszynowy.
którE'go udział w oałym ekspor_
cie wynosi 66.5 proc.
Reszta
przypada na inne gałE}ZJie (w
tym budownictwo i rolnic>bwo).
ora,z drobną wytwórcz06ć.
Istniejące na sw lecie państwa
Z pionu drobnej wy"twór -7<>ś 
arabskie zamieszkuje obecnie ci . do której zaliczają się spół
według obliczeń jordańskich ded2ielnie pracy. rzem\06ło i Zrukmografów - 210 milionów ludład Dookonalenia
Zawodowe~o
no~ci. 'X. związku z dużym na
(razem 32 jednostki) w ub. r.
o&,ół przyrostem naturalnym w
wyslQJno za g-ranicę to.W.a.I'ÓW za
tych państwach, będą one miaprzeszło 2 mld zł. Po raz pierwły w 2000 roku, a więc za U
szy
w swojej historii urzeczyłat,
przYPuszcz3lnj~
288 mln
wistniały kontrrukty
wa.lutowe
mieszkańców.
Najludniejszym
gminne spółdzielnie .•Samop()krajem arabskim jest E,ipt (53
mocy Chłopskiej" (np. w Cba:r_
mln mieszkańców), a posiadają
sznky. Złotej p.f.ńcoowekiei. Paeym najmniej Iudnoici - 3Oł-ty
canowle I Łopueznie) orM: pM:ć
sięczny zaledwie, ale bogaty w
przeds iębiorstw
zag·r.a.nicinyoo.
ropę naftoWl\ Katar na Półwys
(.. Di'l'la" . . ,AGK" ...Bork", .. BeiI"le Arabskim.
(PAl)
_Arn" i .. Hen-Ch·t"ist").
Ze6Zło.roc~e obroty na zasa_
dzie wymiaony z ~jallni -ja1i&tycznymi
wynlO6łypon-aG
180 mln zł i w 213 były udziałem Domów Towa·rowych ..09trum". a w liS WPHW.
obcy rok oz,na0C2ałby rok
lepszy
od poprzedniego.
Należałoby
za,tern sporo
sobie Oobiecywać. a.1oowiem ten
poprzed·ni. cz)'lli ubiegły
1986
b)'ł ba·rdzo ko.rzys.tny.

D

Na dqbran=,

.Krzyżówka nr 53
POZIOMO: 1) kartofel. 5) pobiera rentę. 6) inkaust. 8) bandyta. przestępca . 9) osżukańcza
gra, 12) to, w co się człowiek
odziewa, 13) fryz arkadowy, 01'nom ent architektoniczny ciągły.
:Złożony z szeregu małych arkad (anagram wyrazów TURA
+ K ARA>.
PIONOWO: 1) może
larna, 2) plujka albo

być

potse-tse,
3) urzędnik doko)1Ujący kontroli.
inspekcji, 4) wi elodźwię k, zbudowany z dźwięków znajdują
cych się blisko siebie w skali
muzycznej (anagram wyrazów
STER + LAK). 7) ptak z rodziny sikor. o długim ogonie.
8) karczma. dom zajezdny. 10)
wynik , rezultat. 11) oszukańcze
przed sięwzięcie.
Rozwiązanie

krzyżówki przepod adresem redakcji "ED" (wyłącznie n.a kartach pocztowych) w terminie
siedmiu dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książkową. Karty pocztowe
bez kuponu będą wyłączone z
le5owania.
syłać

należy

"ECHO DNIA"
Kupon nr 53
Bozwil\zanie

krzyżówki

IH'

38

POZIOMO: mizantrop. groszo,;ób. Trafalgar, miażdżyca, amilłOkwas. papet(>ria. an!ypatia.
PIONOWO: magot. zgoda. naEwa, raróg. )lobór. reizm. fiżon,
leżak ,
akacja, ampla, impet.
.06t~P . ....·kret. sława.

'Neptun
~biety

Da morzu ~ ponoć
czasem pecha w każdym razie minęły już
czasy. gdy kobieta mogła ukończyć
uczelnię morską i po
latach praktyki morskiej zostać
kapitanem, Jak dotąd, udało się
to u nas tylko kpt. ź. w. Danucie
Kobylińskiej-Walas.
Kilka kobiet zdobyło
szlify oficerskie.
ale obowiązki rodzinne na dłu_
:żej odrywają je od zawodu. W
tej sytuacji na wniosek d)św i~d
czonej kadry długoletn'rb pracowników morza władze morskich uczelni
podjęły dec~ję.
przynoszą
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210 mln
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(Ko.respondeBcja z Sofii)

opłaca, ności

Spośród
wSlelk,ioCh wyeksp<>:rtowanych dóbr najkorzysLIliejsze wskaźnik,i opłacalności llIZy_
skały pręty i blaChy
uni,wer_
sa.lne (wysyłane do państw II
obszaru) z OSJtrowca, usługi serwiso>we. roboty budowlane i usługi
budowlano-montawwe
"Exbudu", mrożone truskawki
z k ieleckiego Pl'2eClsiębio,rstwa
Przemysłu
Ch łodn ic ze,g o oraz
pojedyncze wyroby meblarsk,ie
ze StaraChowickiego Przedsię
biorstwa Przemysłu . Drzewnego.
Eksportowano równ ice towa_
ry o nieopłacalnym wskaźniku.
W tej gl"Upie zna,lazły się: prof.iJe grube i półwy.ro,by hutnicze
z Ost-rowca. maszyny i urzą
dzenia walcCJownicze z ko.neckiego .. Kowcntu". teltlura falista
z Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych. n·iektóre 'ga_
tunki "iarna siewneg-o z Cen~aloi Nasiennej w K ielcach ora2:
soki jabłkowe i dżemy owocowe z zakładów Sl!>Ółcl 7,:elmości
ogrodnic.zo-pszczelarskiej
i
ZPOW w Pir'czowie. Dziś liczy
się wsza.kż,c każdy , Dolar. toteż
te transa ke je także wzmocniły
finansowo kasy. ' do których
wpłynęły.

śród
wielu cZYIłników.
które zmieniają się w
konta'k tach
handlowych
Kioelecczy'Żny ze światem. jeden
od lat )XXlOStaje niezmienny; o
w ielkości eks>portu województwa
decydują wciaż potentaci i producen oi.
którzy sam{)dzielnie
podejmują działania w poszukiwaniu nowych rynków zbytu.
zwiększają dostawy do dotvch_
czasowych o.dbiorców O'I'az ofe_
ruja sprzedaż nowych . a~.(}rty
ment6w. Do szczupłego grona
tych firm usiłu5e dołaczyć FSC
w Starachowicach. która organ,i7.uje własne biuro handlu zagranic7.ne/!o. Plany na ten rok n ie
za,powiadają
prze tasowania w
czołówce wojewódzkiej l ig i eksporterów.
(em)

W

łynąca

7 bm. z ruleJscolwości Anady r
micznym na radzieckim ,Ui''''.'''ffi
wielkiej wyprawy
poJtóżników. Zam ie rzają oni
dowych ohszarach Czukotki i
Wyprawa ,potrwa 2 m ies iące
na Alasce. Celem wyprawy
Eeringa mostu przyjaźni i
ko~k i i Alaski". Na zdjęciu:
pned startem.

Pierwsze
o zbrodni

aby nie przyjmować do wyż.szych
szkół morskich kobiet. Tak było jeszcze do niedawna. Czy tak
będzie zawsze?
' Na pytanie to ,odpowiada rektor WSM w Gdyni. prof, dr bab.
Piotr Jędrzejowicz: - Nie zabraniamy już kobietom wstępu
na uczelnię, Jeśli znajdzie się
druga taka dziewczyna , tak zdecydowana jak późniejsza kapitan w spódnicy, to z pewnością
poradzi sobie z barierami utrud-

Lucky Luke

• reli ministranta?

Papież .Jan Paweł n od dawna . już zaleeał posluliw&łIie się
w szeneniu wiary wS:lIelkimi
dostęjlOymi
mec'(iami, w tym
równiez dobrym komiksem. Toteź
wiadomoić
o wykupieniu
niającymi
dziewczętom
pracę
niemal połowy francuskich i
na morzu. Od nowego roku abelgijskich wydawnictw tego
kademickiego wprowadzone zosrOdzaju przez działającą Da
taną studia przygotowujące spec jalistów obrotu
morskiego. Z - !'Zeez Bo&,a i papiria Groupe
Ampere wywołała pewien niekolei wydział mechaniczny urupokój wśród miłośników te&,o
chamia kierunek
eksploatacji
typu literatury. Czy znaczy to,
siłowni statków rybackich oraz
źe Lucky Luke będzie teraz zastudia inżynierskie dla technomiast &,nębić złoczyńców słuź~
logów,
Na
obu
kierunkach
clo mszy, a Asterix zostanie
dziewczęta będą mile widziane.
mnichem'? .
WAl)
~

B

może już wkrótce bę
dziemy posyłać dzieci I
chodzić sami
na kursy
cołlciem oowego języka. No~a
AO go
u r o J1 i. Wymyśłony zestał przez francuskiego profeso-

m

średniej

szkoły.

wystartowała

iążki
ńskiej

katyńskiej.

Praca
"Epitafia oficerów polskich pochowanych w Katyniu",
przygotowywano przez KAW no
podstawie ' materia~ów opracowaPodczas

tegorocznego
salonu
samochodowcgo w Genewie zaprezentowano po raz
pierwszy w Europie limuzynę "honda. NS-X".
CAF - AP

róinicach w pisowni, ołe
mniejszych w wymowie.
Joeł ' landaise nie szedł wzorem
naszego rodoko twórcy

jeszcze niedawno
jako kraj warzyw i owoców
Bułgaria ma coraz ubożs~y
"zielony rynek". Liczne programy zapełnienia sklepów tym,
co rodzi
urodzajna bułgarska
ziemia, zostały po prostu na
papierze. "Na usprawiedliwienie
zawsze coś się znajdzie - pisze
sofijska popołudniówka "Weczerne Nowiny" _
a to warunki
klimatyczne są złe, a to umowy
z
producentami nie realne. A:
stół biednicje, szczególnie zimą
i wiosną, w czasie "nowalijek".
Na sofijskim rynku, a ten jest
i tak zawsze najlepiej zaopatrzony w stosunku do innych
miast i rejonów, tegoroczne
przedwiośnie zieleni się słabo. A
jak oceniają
sytuację władze
miejskie - ani mieszkańcy, ani
licznie tu przybywająey turyści
nie, mogą oezekiwae witaminowego rogu obfitości, choe w nfektór)"ch asortymentach oczekuje
się poprawy. O skali )K'oblema
świadczy
fakt, li przy lIapotrzebowaniu . miasta (me licJąe
przyjez8nych) na 310 łyS. łoll
warzyw i owoców, zawarte umowy przewidujl\ dostawę tylko
HO tys. ton. Trochę więcej niż
w r oku 1983, ale nadal za mało
w stosunku do potrzeb.
Zdaniem specjalistów ma nie
być problemów z wczesnymi warzywami (sałata zwykła siewna. cebula dymka. zielOony cz()snek,
rzodkiewka itp.) i ziemniakami. Rzadkością na wiosennym stole będą jednak szklarniowe pomidory i ogórki: zamiast 6
tys. ton tylko ... 230 ton. Brakować
będzie także zielonej fasoli, zielonego groszku, popularnej tli
jarzyny bamja" kalafiorów. Niezadowalające

międzynarodowego

W sto lat po Zamenhofie
yć

autono. do
ekipa
tysięcy km po 10Cieśninię Berin&a.
wiosce Kocebu
puell Cieśninę
Czupolarnicy
CAF - TASS
okręgu

m

Na półkach księgarskich popublikacje

jawią się niedługo
poświęcone zbrodni

świat: ·
mieszkańców

raskaWy

"li~ony ry~ek"

Ubogi

Arabski

~nów

dla " ko iet
I

K westtia

bez warzyw?

maja i czerwsię,
nakla~em Wy"Książ ka i Wieoza"
P'III~ SIClwa Madajczyka pl.
katyń ski".
Autor wy,
relaCje i przekazy. a
ki
niedawnych eksPW'I'lsko·,radziieckiej komiNa tej pod stadomniemany przeh
wypadków.
~1Il ....,iE',·n;' też będzie punie publikowane
archiwów ang ia.l_ ..... :~,. l.:._L
polskich
I

do powSl~chnego

"IW,~;;",

,;ę

no nanym
Proporcje s'ów w
stępujqce: 30 proc.
".clchtvll., z rodziny ję30 proc. z grel

języków s'owiań

z nordyckich.

Odporne , na

trzęsienia

śmieSlnie

("tok

}ołIbf

Czedt

rozmawiał

z FRłflCuze", po Mg ielsleo-rosyjsku" - nopis. •
swoich
wroieniocłl
froncu5łla
dziennikorko), ole zorozem i zrozumiale nowet dło pl'Zypodłlowe
go słuchacza.

Joelo lol'l-

o

Proso

więcej

eu-

również

Dawni architekci ze wsi Ła
gicz w górach Wielkiego Kaukazu doskonale opanowali technikę budowy domów odporll:vch
na wstrząsy sejsmiczne. Jak
stwierdził kierownik Laboratorium Fizyki Wnętrza Ziemi Instytutu Geologii AN Azerbejdżanu,
Farid Kulijew, kładli
oni w fundamenty budynków
swojego rodzaju pasy z drewnianej kostki. które pełniły r-olę amortyzatorów przy wstrzą
sach ziemi. Dzięki temu wszystkie domy były odporne na dość
częste W tym rejonie trzęsienia.
Niektóre ze starych domów stoją już ponad 300 lat. Tę zasadę
wykorzystują
obecnie
takż,c
współcześni budowniczowie. jednakże rolę amortyzatorów peł
nią pasy żelbetu.
(APł( PA..,

dołse' e.

francusko pisze coraz
I CI nowym języku, I o
Jego twórcy. Profesor uay ong ielsklego w liceum w Chauffours. w okręgu IIliers-Combroy.
Jest lingw i stą z zamiłowonia i
wykształcenia. Jego żono
jest
Hiszpanką z pochodz~nio. Ma
to znaczenie o tyle. że prof.
Landc.Ise przez ponad 15 lot
tworzył nowy język pilnie studiujqc niemal wszystkie języki
ropy. Po tych studiach doszedł
do wniosku, że wiele słów we
wszystkich językach naszego kontynentu ma wspólne
korzenie,
wiele słów ZOOC'l'f ~o samo przy

będzie

zaopatrzenie w niektóre owoce,

.. wynalazek"
esperanta, b io łostocclanina Luddużym zaintl!resowika Zamenhofo i nie układał
się już go młodzi
nowych słów, nie konstruował
francuskich szkól.
sztucznie wyrazów. Czerpał do
swego języka słowa istniejące r"'1a'l,,,,,~ szybko zwolenż mo bardzo prow innych językach a zrozumiałe
(pod tym wzglę
dla wielu narodów. W ten spowłaśnie espesób powstał właśnie język u r ojest nawet dla
p i. Jego już istniejący słownik
zawiera 15 tysięcy wyrazów, co,
ły. Ci co
zdan iem francuskiego lingwisty,
b . w języku uropi
!'lm, on wprawdzie
wystarczy w pe'ni, aby język

Filolodzy krzywią się jak zwykle no nowy język. Ale mimo
to może on znaleźć wielu zwolenników jako 'atwy środek komunikowania się Europejczyków,
tym bardziej w CIosach postę
pującego zbliżenia narodów no
tym kontynencie._ Kiedy "Prawda" opublikowała korespondencję o nowym języku - z ZS~R
nadesz'o do francuskiego profesora kilka tysięcy Iktów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

jak morele, czereśnie brzoskwinie. truskawki.
.
Podstawową przyczyną niedoborów na "zielonym rynku" jest
systematyczny spadek produkcji, ten zaś wynika - zdaniem
rolników - m.in. z nisltich ceu
skupu, które czynią pracochłon
ną uprawę
warzyw i owoców
nieopłacalną. Niskie
ceny skupll pOWOdują, iź nawet przy dobrym urOdzaju
znaczna część
plonów pozostaje na polach nie
zebrana. W rezultacie warzywa
i owoce są w Buł&,arU bardzo
łanie, ale me
ma ich w skłe
paeh_
JBltZy ROMAN

LogUDGW (zastępca dyrektora Erds. gospodarCZYCh): Brodskiego nie znam osobiście. Po raz
pi~rwszy sl?otkałem go tu, w są
dZIe. Tak zyć, jak żyje Brodski.
dłuż~j nie ~ożna. Nie zazdroszczG
rodzlcom, ktorzy mają takiego syna. Pracowałem z pisarzami obracałem się w ich środowisk'u. Porównuję Brodskiego z Olegiem Szestins~im. Ole~ jeźdZi z brygadą agitacYJną, ukonczył Leningradzki Uniwersytet Państwowy i Uniwersvtet w So~ii. Wi~cej, Oleg pracował
w kopa Im. Chc~ pOWiedzieć że trzeba pracować. Wówczas i' wiersze
kt?re u~ład.a Brodski byłyby praw~
dZlwyml wlerszami. Brodski pOWInien zacząć żyć po nowemu.
O.: Mimo wszystko, świadkOwie
powinni mówić O takta.ch. Oni zaL
. S.: Potem pani będzie mogla ocemitażu

Coraz ciepld za oknem, c:l.':ts
pomY81ei: o kostiumie kąpie
lowym...
CAF - AP

Nasze lektury

me

skrupułów

Bez

l'ęCe betałj.oo,u Wa<tfen-SEl.

do przepta,w
na Dnieprze, wtP8dła w'e\lzdążającego

koa ,,gromada Rosjan z ro<z'bitej
otocz.ooej w kotle za Białym
stokiem
dywizji
sowieckńe.j.
Chcieli się pro:ebić lasami na
w.scnód, ale zabraJsło im sił. And a.II\lltll je j i, ani prOoW ian tu. Ich
była cała masa, a nas zaledwie
cz.tery.stu". O losie jeńców ZI8.decydował dCJowódca. Uczytn.ił to
"świadomie i be2 wahania. Tamci zreSztą byliby i tak wyginę
'li z wycieńczenia. Z jak.ch 2apasów miałem ich żywić"? tliumacrz.ył się. z.najdując się w
k.il!ka lat p6iniej. w celi śmier
ci wraz z wnymi zbrodniarzami
hitlerowsk imi.
Decyzja dowódcy
bataliuw
Waffen-SS, sturmbannfuehrera
Ottona von Valentina była pod_
jęta be2 skrupułów. Bezbr=i
jeńcy zostali bestialsko wymordCJowani. Esesmann otto von Valentin t<> bohater powieści Andneja Kuśniewicza
"Eroica".
Jest to Austria·k z podupadłej
l'lQdziny arystokratycznej. który
po~odQw.any zarówno przywią
zamem do burszowsko-militarysty:crzmej tnad-ycji j~k i ideologią
Nltzschego wiąże się z ruchem
faszystowskim i zostaje Ootaca.rem SS.
ł

Anonsowaną

w~za IlWŻna

powieść

uznać

Kuśnie

jedną z
najlepszych rzeczy o fa.szyźmie
jaiko zjawislru nie tylko
yxH."~
tyc~ym, lI'Ie i kulturowym. a
także psycoo1ogiC1Jtlym. Bohater
"Eroiki" potrafi odróżniać fas.zy'llOl ,,!Ha maluC0kich". demag<>gię
adresowaną
do
dusz
prymitywnych,
od subtelł1i.ej
~ W'ZOl'U "fa.w.yzmu "dla ea~
~", anektującege pewne WH-

za

50mi Ffo~zi _oioją, je . .
~i MO sens. PrI!fIlajmnl&j •
ItIułieltby się uczyć
"tego 0ang ielskiego", który
Podobnie myślą
zresztq Hiszpanie, SkandynawoW, Niemcy. Może u ropi będzie
rzeczywiście wspólnym jęlykieM
Europył Tym bordziej je świat
Ino już precedens stworzenia
nowego języko no bozie pewnej
językowej wsp6lnoty. Tok włośnie
stało się w Indonezji po wywal. Cleniu niepodległości. Z leiłlcu
dziesięciu języków p_sto' to",
sztucznie język ogólnoindonezyjski, który znakomicie ułatwił Integrację
wewnętrzną
wyspiarskiego państwo i przyjął się w
pełni w ciągu zoledwie
trzydziestu lot!
kfopnego
Jołewa

świat.

Przysz'ość

pokaże,

czy UTOpi

się rWwym, uniwersalnym
językiem Europy
i świata. W
każdym bądź
rozie esperanto
może mieć konkurenta.

stanie

TERESA

CEBRZYŃSKA

~ ial\eołekttlaline,
a
także
t;WO!l>cle P<>Jc;,c wartości moraLne.
Oczekiwany od dawna uka2.al
się w.reszcle lOm. t.rrLeci "Polskieco czynu zbl'ojncgo w li wojnie świaloowcj" przcdstawJający
dzieje "Polskiego ruchu opo-ru".
Opracowanie to po raz p ierwszy przedstawia calQŚ(;iowo dzieje NLChu Ooporu w dziedzilllie miHta.rnej, petłd.tycznei, spolecmej,
kiulturalńo-oświat.owej i gOSI»darczej. Po raz pierwszy tez ukazano kompleksCJowo g gl'a!ię
pol ityczną polsk iego ruchu opo00, wSilystkie jegO podstawowe
nurty I kierunki . oraz posta.wy
paLrioty>czne środowisk, warstw
i kias społecznYCh, powstałe w
padzI mlu stronnictwa polityczne i organizacje wojskowe,
a
także zachod2ące w p()Silczególnych ~rgani=cJach procesy przewartośc lowanla ideowych ewolucji. __
Cieszyć się można tyJ,ko, ze ukazała się ta ksiąi.ka, boWIem
w swiadomości hist.orycznej naszego społeczeńsbwa zagadnienia
'" nieJ poruszane są wciąi aktualnę i żywe. chociaż stan wiedzy o poszczególnych
p=blemach powa:M! ie jest zrÓŻnicowa
ny. Wsród nas cOoraz więcej jest
te~az .tych, którzy bądż nie ~
mlę!laJą CJo.kupacii albo tei znają ten okres jedynie z rodzinnych przekaz()w, z f.illmu tele'ol(}z}i czy litera.tu.ry pięknej.
Po czterdZIestu latach od
c!JJw ':H napisania r~opisu, wydana została także ksiąilka Zo_
fii KObylańskiej •.ze wspomnień
.aDillU'i\IB~ki". A u lorka należa
ła
do ~inacji
wojskowej
~~nfedet:acJI Narodu, organizaCJI pra.wlcowej i nacjonalistycznej, lrtÓira w. 1943 roku podporządJrowde ~ AK.
W maju.
1M3 roku KobyJań6ka :z.nałazła
3ię VI oddziale pat'tyzanckim i
jako saoitari u6ClJta przeszła wraq;
:I nim" Podłasia p~ BialO6toc-

CCYlZl1ę aż

CO Wi:lIJa.

Wli;PQmnoi.enia napi.sane są nie-

zwy~le

pcoeto i l.z.z.pret~nsjo

nalnie, a przy tym

w ła.sr.cza

przejmująco

koiedy~ mal-u je a.u-U!cr~
k.a ~a.z. żołnie-rsklego
Wu.d\l.,

lo

r~dOlicl

l

sukcesów,

zeznania

świadków.

Świadek

Dienisow.

goryczy

ftlept>~odv.!ń i tragizmu pat'ty~

zandtlcb , śmierci których przy
apriI'Vffi'4!)SZyU. oowodzeniu ~_
r:a bylo nieta. unj,knąć. ~y
tym
wszystkim nie pomm~ęto
,,~orzkkJ;l . pigułek". Miały boWil>em mle)$Ce sta.roia z "czerwoną " partyza ntką oraz kontakty z NieIru:ami. " ... ~hodzi
ły: do nas wiadomości na temat
flirtu
"Ragnera" z Niemcanń
(,:~g'Iler" ~ył dowódcą kompanu w batalionie ..Lecha")". Komenda Główna AK i Komenda
Okrt;.gu AK posta.wiły pod sąd
imkjatorów tego rodzaju poczynań ..." Wielka szkoda, że nie udało mi się wy~perać potwierdzenia tego .faktu we wspomnianej książce .. Polski ruch 0poru". k óra pretenduje do op)'acowan ia na}pelniejsrego
:lo
dot)'lChczasowych.
(W~.)

Dieołsow (instalatOr rurociągów):
Brodskiego
osobiście
nie
znam.
Znam go natomiast z wystąpień naszej pr~sy. Występuj~ tu jako obywatel,l przedstawiciel opinii społeczneJ. Przeczytałem gazetę i jestem oburzony tym. co wyczynia
Brodski. Chciałem zapoznać się z
jego książkami. Poszedłem do biblioteki - nie ma jego książek. Pytałem znajomYCh, czy
słyszeli
o
kimś takim? Nie, nie słyszeli. Jestem robotnikiem. W całym swoim
życiu tylko dwa
razy zmieniłem
pracę· A Brodski? Zeznania Brodskiego, że zna dużo fachów mnie
nie satysfakcjonują, Zadnego' fachu
~ tak krót~im .czasie wyuczyć się
me da. POWiadaJą, że Broltski jako
poeta coś tam sobą reprezentuje.
Dlaczego więc nie był członkiem
chociażby jednego zespołu? Nie zgadza się z materializmem dialektycznym? Przecieź Engels uważał, że
to praca stworzyła człowieka. A
Brodskiego to sformułowanie nie
zadowala. On myśli inaczej. Być
może jest r2eczywiście bardzo uzdolniony, ale wobec tego dlaczego nie znajduje drogi do naszej
literatury? Dlaczego nie pracuje?
Pragnę wyrazić opinię, :że mnie. jako robotnika, jego praca nie zadowala ..
S.: $wiad k Nikołajew.
Nikołajew emeryt:
Osobiście
nie zetknąłem się z Brodskim. Chcę
powiedzieć, :że od trzech lat jest on
mi znany z powodu tego zgubnego
wpływu, jaki wywiera na swoich
rówieśników.
Jestem
ojcem. Na
wła nej skórze przekonałem się co
z~czy mieć syna. który nie pracUJe. U mOjego syna nieraz widzialem wiersze Brodskiego. Poemat 'tV
42 rozdziałach i pojedyncze wiersze. Znam Brodskiego ze sprawy
Umanskiego. Jest takie przysłowie:
powiedz, z kim przestajesz.•. Umanskiego znałem osobiście. Jest to
zadeklaro-wany wróg Związku Radzieckiego. Słuchając B rodskiego
widziałem własnego syna. Mój sy~
też uważa si~ za geniusza. Podobnie jak Brodski, nie chce prarowa~ .
Tacy ludzie, jak Brodski I Umanski, wywierają źgubny wpływ na
swoich rówieśników. Dz.iwię się rodzicom Brodskiego. Widocznie mu
potakiwali. Wtórowali mu. Forma
wierszy wskaZUje, że Brodski potrafi pisa~ wiersze. Ale oprócz szkody Wiersze te niczego nie przyniosły. Brodski to nie tylko darmozjad.
To wOjujący pasożyt. Dla takich
ludzi, jak 'Brodski. nie powinno by~
żadne) litości (oklaski).
Ławnik T.: Czy świadek uważa ,
że wiersze Brodskiego wpłynęły na
jego syna?
N.: Tak.
S.: Wpłynęły ujemnie?
N.: Tak.
O.~ Skąd świadek wie, że to byłY
wiersze Brodskiego?
N.: Była tam teczka, a na nie)
napis: "losif Brodski".

(lO)
(Cj~

dalszy w

poniedziałek)

-'
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Dziś składamy

tY,czellia
LONGINOM
KLEMENSOM

PROGRAM LOKALNY
na UKF 70,48 MUl:

TEATK
Im.

Kochanowskiego
pani Dulskiej"

J.

"MoralnoŚĆ

jutro
IZABELOM
OKTAWIOM

g. 16.

"Bałtyk"

"Glini.aN

-

z

Be-

veriy Hills II" - USA l. Iii, g.
19.45. "Kosmiczne' jaja" USA, l. 12, g. 17.30.

15.15,

Ki.lce

.. PUl' jaźIiI' - "Skorumpowani"
f ... l. 15, g. 15.30, 1".10. "Smieroionośna
ślicznotka" USA, l.
- 18, g. 19.39. seans pnedpremiecowy.
_

TKATa
Stefa... .:&e~o""iefJe
..S·duda,.. .- g. 141. kn.

"M.oskwa" "Krokodyl Dundee" aust<eal. l. 12, g. 15.15,
17.n. "Maski" - er. l. 15, g. 19.45.
,,studyjDe" "Niewinni ezarodzieje" - pol. l. 15, g. 15.15, IV.
.,Robotnik" - "Kogel mogel"
pol l. n, g. 15. "Blue Velvet" - USA, l. 18, g. 17, 19.
"Jł.monłt"
.,8ałf.ł"

-

-

APTIlKIa

nocny

TELEFONY: strat Potarna _,
Pogotowie Ratunkowe 1199, Pogotowle Enerl:etyczne - Radom 991.
Komenda MO 251-36, PogotowIe
MilicyjnI! 99'1. pomoc Ih'ogowa 96'1.
(

l" SlwrtyHo:]
"Kopałnie

1K6Ia
USA, l. 12, 1.. 1S.lIG.

Salomona" mojej

"Pn:yjacieł

przyjaol.6łI<>i"

-

ł9.

MUZEUM REGIONALNE . ..
gen. broni Zygmunta ~rllng. w
8karźysku-ReJowle.
ul. 8100_na - nieczynne.

.-toM

APTEKA DY2URNAc nr
Zielna i2, tel. m-U3.

Iłl.

POSTOJB TAKSOWBlIc
~c PKP lei IM-OS.

_ZBA

8wG-

plaC

Starachowice

NARODOWE .,PALAC"
plac
Zamkowy - "Wnętrza pałacowe
XVII I XVIII w.", "Galeria ·Malarstwa Polskiego" - czynne W
godz. 9-16.
MUZEUM
LAT
SZKOLNYCH
S. ZEROMSKIEGO nie_czynne.
MUZEUM H .
czynne 10-16.

APTEKI - stały dytur aocny
pelnI" nI l!9-001 ul Buczka 3'1/39,
nr 29-003 ul. Sienkiewicza 15.
PORADNIE DYZURUJĄCE: dla
dzieCI I dorosłych ul Pocieszka
U (Przychodnia Rejonowa, czynna codzIennie w godz 17-21. stomatologIczna - PrzycRodnla Rejonowa nr IS. ul Karczówkowska 35 - czynna w niedziele I
święta w godz 7-19. dyżur nocny od godz 19 do 7.
INFORMACJA O LEKACH czynna w god'" 7.30-15.30 z wyjątkiem
dni śwIątecznych I dnl
wolnych od pracy - tel. 513- 32.

hKOlIRl8Cja -

5.30 Aktualności dnia wopr. B .
Wllilickiej 13.05 .,Na gospodarstwie
nie ma smaków" - aud. A. Kopcia.

"Robotnik" -

TeLEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999. PogotowIe MO 99'1 . Straż Potarna
99S. Pomoc Drogowa 981. Pogotowie Energetyczne Kielce - Miasto 991 KI"lce ' - Teren 956. Pogotowi .. Ga70we 31-20- 20 I 992, Pogo>.owle Wodoclągqwe 984. Pogotowie wod ·kan co..
elektryczne RPGM czyo-ne w gOdz 7-23
tel 463-80. ł30-97 Pocztowa Informacja o Usługach 911 In formacja
PKP 930 Informacja PKS 602-79,
Hotel .. Centralny·· 625-11
CENTRUM
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ "IT" - tel. 486-G6
czynne do 16 w soboty do 14.
POGRZEBOWE:
DyNr tel. 31-79-47.

całodobowy.

..Star" -

ER~_53_
. ___

~.

nieczynne.

APTEKA DY2URNAtc
ul. Staszica 1. 64-79.

0'1"

POSTOJE TAKs&WIiH:
Rt" -

r

lI-M6
tełefo

53-10 I 53-80.

Ostrowiec

]

mecz

piłki

Real Madryt -

.. 8&m()Chodu. "star 660", pogotowie technliczne
1ł'l4Z (bez wyposażenia), nr rej. KIK 766D,
iy~ 35 proc., eena wywoławcza 4.615.000 ~
•

hoven
Raport - ~.
narodowa
28A6 DT echa tkHIl

silnika 8-21,

fabr. 861045, zużyoie

M

eena wywoł~za 354.000 zł

..

•

ffłtRik~ S-N, Itr f,Qbr. 800468, 114ńf.eie
e9łM 'NY"NołaWeM 34'5.060 zł

siła" t1J':'2ł,
()@ftQ

IlOŻllfłł

PSV Eiod-

~

w·ym. jednostek:

Ił samochodu wywrotki "tatra", typ 815S,
KER 735C. zużycie 70 proc., cena
9.000.000 zł
.

M'

15.55 Losowanie Expr_ r..etIaa
i Super Lotka
~.OO "W • świecie
ci&y"
pre>gc. dla niesłysz"cyołl.
16.25 Scena TDC"
1e.50 rna
dzieci:
..Wy. . . . .
prof. Ci~kawskJieto"
1-'1.15 "Teleexpress"
17.30 "Spojrzenia"
18.00 Listy do Leszka Mlll_
HI.20 ,,Dawniej
nlż wczoraj":
"Archiwum XX wieku"
111.50 Dobranoc: "Miś Uszałft"
19.00 ,.10 minut"
19.10 "Sejmowe ~_a'"
19.30 Dziennik TV
20.00 "Pytania dl1>ia"
20.15 Studio Sport: M4et~
Świata w Jeździe Fig_
wej na Lodzie OI'K ok.
21.00

kadr, tel 350-53, w. 213.
. 83-k

•

Itr

10

fam. 524-ł87, m*Ycl-e
295.000 zł

wywoław<WJ8

~ S-Z,l, lK' :f.abr. 8861~6, · ~te łO
w;ywoolaweza 708.060 7J:

0(N\8

~

"

16.55 Język rosyjski tll&,
17.25 Program dnia
17.30 "A B C" - teI.~ ....
zylrowy
111.00 Progcam lokalny
16.00 "Ze wszystkich ,"-lO
mag. re-po.rterów
1e.6f1 "IT Rzeczpospolita _ _'na": Kraków
29,98 "Służąca Zerlina" __
nodram wg opow. -.ewmanna Brocha, rei:. Silefan Szlach tycz
21.38 "Panorama oma"
UA6 ,,07 zgłoś &.ię"
t1.!lO
"Hieny" serial 'BP
23.15 "Telewizja nocą"
Z4.00 Komentarz dała

silnika S-~l, M fabr. 865911, 7M.~ie
OOOR6 wy'WQła.~ ~4_000 2lł

.. silnika 8-47, oc fabr. 3929,
na wywoławeza 12.000 zł
.. siinilka C-47,

JU'

e6rul wywoławc?Ja

zużycie

fabr. 32795, :M!liycia
12.000 zł

. . si1ni'k-a S-4Q, oc faur. 70470,
OOM wywoławcza 12.000 zł

wży€ie

. . siinilk..a S-4'7, n.r fabr. 7-0618,
(!&nQ wywoławcza 12.000 zł
ł!

siJnilk-a 8-47,

AC

C6R& wywoławx:1}8.

fabr. 3201ł,
12.000 zł.

7M:łJycie

KINA
"Hutnik" - "Trzeoia ozęść nocy" pol. l. 18, g. 15.30. "Mucha" - USA, l. 18, g. 17.80, ' 19.30.
"Przodbwnik"
USA, I. 18, g.

-

n,

"Nietykalni"
19.

APTEKA DY2URNAc
ul. Starokunowska In.

III'

3ł-0'I1

POSTOJE TA&SOWEK: pl. Wol- 537-92, ul. Sienkiewicza

ności

-

282-61.

r~:

PROGłtAM

Pw.eotarg odbędYiie ~ę w 10 rOlOOczym dniu
amIN się wyżej wym. ogłoozenia w siedz~bie

l

8.05 Fizyka, kI. VII:

Ciepło

Zgł08Z&lle tło pr~eot:aJ:gu
K~ae., Ył. 1 Maja 136 w

8.36 "Domator": Nasza ~;
Spróbuj .. , potrafiSl:
8.50 "Domowe przedszkole"
9.15 DT - wiadomości
9.25 "Ośmiornica" (l) wf.
serial sens.
10.30 .. Domator": ,,~o się m~
przydać"

Końskie

Zastrregamy sobie
p8dania przyczyn.

Niewypały!

"PelJaz"
"Zyj I pozwól um~ USA, 1. 15, g. 15.30, 1'1.45,

rzeć"

20.

"AJltyczne" -

brak

teł"minarza

Jędrzejów

12.00 Język polski, ~l. V: Bajka
13.30 TTR, mechanizacja rolnictwa, s. IV: MechanirLacja
zbioru bura,ków
14.00 TIR, produkcja zwierzęfla.
s. IV: Dziedziczność
16.00 Powtórka przed
maturą:
Język polski Stanisław

~ZY.JiMUJEMY do 9pm.eda;ży
kornisotwej aJntyikiuiy krajowe, ZQ~raitliozml> SIclepy LoruzIńskich,
Kmtków.
P&t..rowskiego 36. tel.
66-;1.6-71, Rynek Klepamki 6, tel.
22-32-00.
~

PROGKAM.
.. Gdynia" .. Opoł"'ieść Harleya" - pol. l. 15, g. 15.30, 17.30,

KRĘCISZ

10.00-12.00 "Tele-9"
progc.
regionalny DTV Kraków

legitymaeję

Uwaga! Za ewentualne zmiany w programie TV retłakeja
nłe od-Jlowiada.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Agoieszika
zgubila
zkolną ZST "Che7995-g
(-z.a.rn.

BI'Zó:zJa)
sz.kotln ą ONI z bilet
zstz. Radom .

3578-r

DROGOSZ Sba'WOfTli.r
talon paliwowy nc 6636.l3
ny przez ZTE Kielce.

IIll8I['".

19.30.

Uwaga! F-a ewentualne zmlan:r
w programie
kin red akcja nie
odpOWiada.

Jłrawo _odwoła!l1lia

OGŁOSZENIA

Wyspiański

lUNO

jednostki można
godz. 1~12.

Przystępujący 00 przetargu winni wpłacić w
otłdmału wadium w wysokości 10 proc. ceny
kt~ej najpómiej w przeddzień przetargu do godz.

11.00 "Magazyn
wSPGlnDień":
"Autochromy" (3)
H.10 Przysposobienie
obronne,
kl . VlIJ-I lic.: Uwaga!

KINA

POSTOJE TA KSaWF.K : Osobowe - Dworzec PKP tel. 534-34, ul.
Słowackiego 31-29-19.
ul.
JesIonowa 31-79-19.
Postój taksówek
bagatowych - uL Arm!l Czerw.
tel 31-09- 19. Postój samochodów
cietarowych - ul. Domaszowska
31-08- 19

"Kingsa",," -

1. 12, g. 15. "Gwiezdny p~byS'Z"
- USA, l. 15, g. 17, 19.

dział

«MH.ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
. IW ~ ~j

d1tia

zakwaterowania w poko-

, 0ddział KIELCE, UlI. 1 Maja 136

PR06BAM I
wiadomości

I<obiet

K.l-ELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBóT MOSTOWYCH

TELEWIZJA

16.50 Program

I

jacla hotelowych w miejscu.

PReGRAM •

KlINA

-

·____N_UM__
D STRONA

-

k. l. 15, g. 1'1.15,

DOM SRODOWISK TWORCZYCH
•• PALJł.C T. ZłI&LIIQ"SKIEGO"
- Wystawa gobelinów Katarz.,.ny Kal·kochy.

OBLF,GOREK SIENKIEWICZA -

gwarantując możliwość

Jutffl

lN.-ORMAC.JA służby zdrowia
_ czynna 6-20. teł. lISI-U, InfeM"macja o usługach - 365-85.

"Wolnośt"

GALERIA BWA ..... WNICE'·
POkonlcursowa wystawa plastyki
jrodowisk kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego "Przedwioś
nie a" - c2:ynna 11-17.

USLUGI

dywr

nieczynne

GALBRIE

żur

stall'

pełnią. nC ' G7-010 pl. Zwycięstwa 7,
8'l-01 ul. Traugutta 40.

nlecIP:!ynne

MUZEUM NARODOWE
Partyzantów - nieczynne

16.00 Wiadomości 16.05 Koncert
muzyki operowej - G. Verdi 16.30
, ,,Polemiki - szkol a dla bogaczy"
- aud. Ewy Okońskiej 16.45 Z
nagrań
naszego studia 17.00 Fe. lIeton Andrzeja
Maćkow8kle~
17.10 Dziennik.

PRODUKCJI

•

mężczyzn

"lIel" "Złote
dziecko"
USA, 1. 12, g. 1'0. "Zabij mnie
gl1no" - pol. l. Ul, g . 1'1.15, 19.45.

"ftomantica" - "GUniarz z Beverly HUls" - cz. II, USA, l. 15,
g. 15.30 "Matka Królów" - pol.
1. U;, g. 17.45. "Wiruj"cy sex" ("Dirtl' Dancing") - USA, l. li,
g. 20 - seans pf7edpr~mierowy.
Wideo : "Och, jaki pan szalony"
- ang. l. 12, g. 15.45, 18.

pracy

zatrudni

Radom

MLECZARSKA

WRrZESLEŃ
Maciej
~UJb,ił DI·led: miesię
= y wydany przsz PKS SkaT-

Swtiett.zelkl
.

żysko<>-Kam.

c

P-oW-SZtOOłłNA

~A

.A.-G

Clge:n.c,e·

lLIELCE, ul. MlCIUEWICZ:A la

W. 4'26-1* l .

483-~

zagr anicznych G'ulio A",dre·
oltim. Marszałek Sejmu p rzy jęty
zostanie
w
najbliż ''by
czwartek pł'uz papion Jana
Pawła

informu,ą:
•

••

•

·lo De Jbymu

D) ,,:bila

y

2i)

~ko·

"me

i5'~",

K.I@

55'5 ",

K~

rok pl!'06ł. 1~)
eeoJla wywoła~

6tl~,

~. .

Ol6P, rok prod. 1973,
cena

3ł

kudnjową

~~, ~

~'W!00:8 ~•••

prod.

ł&-W,

C€lfta ~la.~ ~HełOOł
~3- k

43 ,,staiP& ttOO

MIr',

R-Mj

'363G,

:r:@k

p!r.OO. l-9W,
l-.9SG):9Ml

€e:98 wyw&ł~

~

"ąMa §~", :&A<& 2~·5B, rdk

iY

'l~

,~itl ~",

.

~

.

!f>rod. };f)ą.e,

RA-G 276B, rok prod. ł900,
. •
cena ~weza 1~~_

"złła~'. lt>.M& 20013, rok pNd. ~,

O@Da ~Wi&laweraa
~

ł!ił

can3 wywełaW«l;8 ha! A8ł III

..
(ł)

•

•

I

przybył

wizytą

a kil-

marszałek

Sejmu Roman Malinowski • .Jego wizyla poprzedza zapowie,dziany przyjazd do Polski prezydenta Włoch Francesco Cossigi.
Pnewiosiaue są liczue rosmowy na najwyżs:uym szczeblu
parlamentarnym
li
przewodniczącymi obu izb Izby Deputowanych Nilde
JoUim i Senatu - Giovannim
Spadolinim oraz przeWOdniczą
cymi i członkami nieklórych
komisji parlamentarnYCh. Na
szczeblu państwowym z
prezydentem republiki Fran·
cesco Cossig'ą, premierem Ciriaco de Mitą, ministrem spraw

iosna

'lit

•

bliż

"zali!~', ~@ 2~·2B, rok ~

1t9?3
(Jena wywola:W&Ml 1r.•~ •

"ZJił-a

.
"ziła !}ti~",

CEma

wywoł,aw~ 1>.2łt6

RrAG 2468, rok procl.

008

ność poW"IIma nas
nawet pokmzepiać.

5~", Mę;

i!ł

!li

łych, a
łagodna

to z tego poWlOd'1L, że
zima u}a.ł!Wdła ~anii.e wszystkim
bez
wyJąltAtu
S2Jkoo-nikom rośl~'Il.
Do mrurca
oOOwlątL)"Wała 3O-proce."towa bon4Jti1k6Ita na prepara ty cbem.iczne, Duia część rolników i 88down4ków . a talkłŻ.e działikowców
skorzystała z se-zonowego upustu w cC1lie i dokonała WC/l.CŚ·
n ie.j&z.y-oh zakiU.pl!tw. N;e oona-

!MMhM ·tł

"zHa 55'~"'. lt.M:X 2i~:2, rok p.roćl. 1006,
eena wywoław<?:1l6 lo;.~"·d
"st~

"nys,! T

ł9-69,
e~3 wywoła~ 1.~ ·.

A-29", :RAG 232B, roik prod.
m"~

KilA, 8'75H, r,oIk proti. lI88łł,
cooa ~aw(}1JQ 1.~M.ł4

odbędzie się w K1ubie
Źródłowa 19, 30 marca 1989 r. o

"MerklUl'Y~.

gom.

10.

adium w wysokości Hl proc. ceny wy'Wdaw@zeil
najpó2miej w dniu prze<targu IW gOOt&. i
.....M',."'U';~l· bie PAH Kielce, ul. MiokiewiC2a l
eży wpłacić

przypadku

niedojścia

-'ł"DU· ,., odl;>ędzie się

do $,u1!km I prreta~ Jll
w tym samym dniu Q godlI.
unieważnien~a

PRZEDSIĘBIORSTWO

przetargu
124-k

PRODUKCYJNO·HANDLOWI!

"EPROM"

a

Słyszy się pogJąd., że w tym
zużYlÓe chemicznyeh środ
ków ochroony roślin bę,da>ie waca;nie wYfzsze niż w latach ubieg-

1..97~

2'1''8, rok prod. 1-962,
cena wywoław<::aa

uspa:ka.jać,

r o\Qu

ceną wywoławma HłM)t8

,(zm

b)"Wa.ją kropoty, wapna
dooć cq,ęsto brakuje, Ta okolice&-

klu.pe<m

§;3'u", RAG 219'13, POk p:r-oe.. )96ft,

sp. s 0.0.

~-&OO RADOM, uL DĄBROWSKIEGO ł1, tel. 525-73
ODDZIAŁ w BOGORD, uL WILSONA l, tel. 118

OFERUJE NAJWV:2;SZEJ JAKOSCI:
- Selekcjonowany sprzęt komputerowy PC{XT/AT./3łł
I uU~dzenia peryferyjne i podl1espoly PC
- Wyposażenie dodatkowe do PC
- mate.riały eksploatacyjne
- ~erWls wszystkich urqdl1eń komputerowych
- Instalacje sieciowe (NOVELL, OA-LINK)
- reWelacyjne, elastyczne oprogramowQnie uiytkowe:
- finansowo-księgowe
- kadry - place
- ~.gazyn
- srodki trwałe
- planowanie produkcji
- obsługa umów (z fakturowanIem)
:- kosztorysowanie
laku oprogramowanie dla:
- terenowych organów administracJI p.tinwoweJ
- SłuŻby zdrowia
- do,adl1two techniczne i organizacyjne
- opracowania systemów na zamówienie
nietypowych unąaeń elektronkznych.
A KOMPUTERYZAC.JA PRZEDSIĘBIORSTW
GWARANC.JAI
CY.JN'E CENY!
MOZLIWOSt NEGOC.JACII CIINI
•
ZAPRASZAMY!
Etektywu"t _ Perfekcja _ Jlzełelnośt - Operaąwuołt
Mlluokomputery = EPROM

8'ł-k

~

3,5 tys. dolar6w
za fałszywą wizę
Niektórzy z chętnych do wy·
jazdu za granicę wyka7Jują zdumiewającą
łatwowierność.
Ułatwiło to kombinatorom
r oz·
kręcenie w Warszawie
intratnego interesu. Za znaczne sumy
w dewizach dochodzące do 3J!
tys. dolarów grupa "pośredni .
ków", powoł ująca się na znajomości w ambasadzie USA, obie·
cywała szybkie załatwienie wizy. Dawali się nabrać i ci, któ·
rzy obawiali się odmowy, i ci,
którym zależało na czasie. W_izy w paszportach były na tyle
dobrze podrobione i kosztowały
tak dużo, że "sz c zęśliwcy" nawet nie podejrre w ali, iż są fał·
szywe. Dopier o w biuradl lotniczych lub na Jl:ranicy dowiadywali się, że ich wyprawa za
oeean jest niemożliwa. Jeden z
naiwnych znalazł się nawet na
łerenie
tanów Zjednoczonych,
ale tamtejsza słuzba Jl:raniczna
zawróciła go do kraju; wy jeehał on z Polski
do RFN na
podstawie legalnie uzy kanej
wizy, mając w paszpor('ie również wizę do U A tym razem fałszywą.
Prowadząca śled2>two Prokuratura \Vojewóozka w Warszawie
tymczasowo
aresztowała
kilku podejrzanych o fał zersiwa. Zebrane dowody pozwalają domniemywlU'i,
iż tym intratnym procederem zajmuj~
się takie inni "specjaliŚ4li". istnieje
podejrzenie, że " produkowane" ą również wiay in·
nych paÓlit w.
(PAP)

Po

trzęsieniu Ziemi

DOKO~CZENIE
Wśród

ZE STil. 1

siedmiu osób rannyeh
znajduje się tak:ie obywatel polski. .Jest nim kierownik grupy
,,Mo tostalu", n·ldni Zbigniew
Uchto, który wraz _ innymi po•• kodowanymi przewieziony aostał
o szpitala powiatowego w
Bad Salzungen i msjduje
się
pod trGskliwą opieką lekany.
:rego życiu me z&&,rab żadne
Iriebe_pieeselwłwo.

n.

~

W
przemow}(~ uiu
tło
przedstawicieli kół gO'ipedarczych prezydent USA Gcorge
Bush przedsbwil ~łówn/l cele
.. wojej p9lityki wewnętrzuej.
Podkreślił, że na
pl rWS7.ym
miejscu stawia dyscyplinę finansową
państwa,
a wi~
zmniejszenie deficytu budżeto.
wcgo i zrównoważenie docho·
dów i wydatków nąllu ledoralneg-o.
.:- Ministers\wo Zd.rowia Japonii ostrzcgło pr:u,'t'ł spotyciem z.akupionych
wcześniej
winogron chilijskich.
W winogronach importowan ych z Chile zn aleziono tru·
jące związki chemiczne. Jednocześnie
postanllwiono
za·
przestać importu winogron z
Chile oraz wycofali z sprzedaży
w
.Japonii winogrona
sprowadzoJle z Chile.

-ceDV

WVŻ

CIZa bo. że teraz ILie 1l'l8 UJ.dJnych
rezeI"lw dla tycb, które, o grząd
ce przy;pomina.ją sobi e w o&tatn.iej chwili. Mogą je spokojJnie
naby.ć. ale ~t.o w dużych OIP/lkowaniach, bowJem, milW() d!.ugotl'walych ż)'ICzcń i naTrZ.C'Hań
Idlienoteli nasza chernia
nada~
serwuje swoją prod'ukcjll w dużyc h opakowania, lc-kce-Warl.ąiC uzytk'Owników
mał)'ICh działek
pracownleozych i prrLyoomowycb
ogródków. W taki O't.o sposób
n asz p=e.mys.l llllillllOwolmje
umacnia g'rumi pod nowe spół
ki, z:rnJU6Zają.c d'Lia13rowcaw
do
wspóLnegO zak'llpotl pótlitrowego
OfPatkx>wania n.p. ,.owa do101Su "
Móre.goJ 'lak S'ta.rcrLY na kHka lat:
J eszca.e
w
raku ubicglym
tnudll'O było o "rid oaniJ", baKdzo pr:z.ydabn.y do ochrony ogÓ!rków. W tym roku nie brai<'llj
tego prepM".atu podobnie jak
,padofoou", "metaxu", ~trn.iedzi.a .
nu" i WlieJu hllnych
środków
grzybobójczych i owadobójczych,
Jak zapew,oia ycr:. A, Doma.
galski , sklepy na ienno-ogrooni_
crre ma·ją porne możliwoścó zaopa:t.rrz..en.ia się w d·rol:my spr2ęt
og.roo'llicz.y.
a więc motyczki,
grnce,
'oI,-.idly
am~rykańskie.
szpadle, węże 1 konewki. Nie
ma już, niestety. w sprzedaży
mikrociąg!ll ik ów oz pełnymi zesta wami (mA·n, z glc-bog,ryza:rkami, kultywatorami plrugarnJi i
Jro.sial'kam~). ale akurat z tego
p;pwoou
żaden z dzlatkowców
nie będzie 111 a r.zek a ł, gdyrż cała
ta a,pa.raiuI'a ma rację byw na
areale C'O najmniej 2 tys. m,
kw ., a dJz:iałka praC()WniC2a jest
pra.wie 100krotnie mniej.s.za. A
oprÓC'Z tego nie każdy może wyło.żyć na. tak~ ..cymes"
około
pół mili<llla złotych. Nie I'3drzimy też dopytywać się o folię.
Tej też nie ma. Z lIlieCoOOru
de.wiz bierze się og<ranac.zooy 'mport komponentÓłW d'O produkcji lego wy·robu, a to 00 da się
z.robić podlega ścisłej regtlamentacji preferującej duże,
konwa.:kJtacy·jne upralWy ogroo,oicze.

(st)

Premier Belgii
przybędzie

Pols~

W. zaoproozeoie pt:l!eeoo Ro6iy
Mmit!trów, Mieezyslawa F. Ba·
kOW8~ieso w dniacb 28- at GUI.roa be, oficjalną wizytę w Polllce złoży premi
Królos1.w8 Belg.ii, Wiltried MarteDS. Premi&r~wi

towarzy_yć

będzie

mini

ter

06unków
zewtJę~p-,ych
JJMgii, Leo T,iucłema.

Ministtr Censcher
wraca du zdrowia
BONN PAP. Rzecznik pra.sowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN .Juergen Chrubog
oświadczył w Bonn,
że Han
Dietr ich Genscher we VJtore~
poddany został w m'lgunckiDj
klinice operacji
urologic-LlItlQ,
ktÓ1'ą zn-msł dollmzo.
Rzeczaik dodał, że mion; r
GC'Ilschcr
pozosta nie
jeszcze
przez kilka dni na ob:.erwaeji
w klinico, po czym uda 8ill J1Q
rekonwalescencję już w
włos
"I')'TTl do mu .

Rekord w długości
paznokci
DELHI PAP, Po oto, by llJDaJ :d!
w K&4lIdze Rekordów Gud \nC6Sa . m ieszJkaniec Indii Ramesh
Cbat'lma
mut;iad
g'l"U1I1to.wn~
zmJen;ić swój spo6Ób życia. Od
1962 rok'll ruje obci.na pa;z.nokoi
lew j ręki. Obecnie ich dług
wynosi }wż 426 cm, T.rec-ba ie
brzymać w st.a'll1C zło1'J()Dym w
półmetroWYCh speejalnych
fili\.er a·łach , przymocowanych
do
palców. W ptrzecirwnym re~
paiZiIlMcie od łaa'l1óą się pod wro.....

się

Dym cięża.rem:

"Liczydło"

do masowania stóp
DOKOŃ'CZENH:

ZE STR. 1

złogów kry/Otalicz.nych hamującycb
poprawne działanie
narządów. Masaż powoduje lep.

dzaj

sze ukrwienie tej strefy i właś
ciwego organu, Na.jbardziej sku_
teczne byroby ch dzenie boro,
ale jest to raczej niemożliwe.
Pomocne w ter'IPii strefowej może być prezentowane na zdjęciu
.. liczydło", Opalentowany jego
wZÓr produkuje zakład stolarski Janusza Nazara w Stalowej
Woli , "Liczyd ło" znaJazło wielu
nabywców w HoJ.andU. Francjl
i RFN. A czy r()(Z.powszechni się
u nas?
• W Jędrzejowie kie r ujący
..fiatl'm 125p" Ryszar d p. (I. 43)
z nie ustalonye h przyczyn zjechał
z drogi i uderzył w przydrożne
drz~wo. Po odbiciu się od drzcwa zderzył się z nadjeżdżają
cym
..żukiem"
kier owanym
przez Józe1a Ł. (I. 37). W wyniku zderzenia obaj kierowcy
zostali ranni.

• W Kielcaeh na ul. Wy ••
pia!-skiego Wojciech K. (I . 15)
wbIegł
nagle
na
jezdnię
wprost pod kola "malueha'~,
którym kierował Janusz G. \1.
32). Chłopiec
:r;
obrazeni"mi
ciała przebywa ... szpiłalu.
• W Śladkowie (gm. Chmielnik) Franciszka P. (l. 70) wes~ła
naale lIa
jezdnię
i
zostOlła
ŚJDierteme
po~rącona
przez
"volk'lwagena"
kierowanego
przez Stanisława K. (l. 32).

•

W

Solcu

(~m.

Szydłów)

kierująe eiągnikiem
w
słanie
nietrzeźwym Antoni P. (I. 27)
przewoził Stanisława M. (I. !'l)
również w stanie nietraeżwym,
który spadł pod koła cillgnika i
poniQsł jmlerć Jta miejscu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

• W Pnyjmie (gm. Miedzia·
na Góra) Ryszard .J. (l. 38) kierujl\c "żukiem" Da skutek roz·
łl\csenia się wału
napędowejto
uderzył w barierę zabezp;eenjącą w następsłwie czeto jejto
pasażer .Jacek S. doznał obra-

żeń eiala.

•

W Czarnieckiej Górze (gm.

Stąporków) Zdzisław Cz. (1. 4lł)
będllCY po
spożyciu
alkoholu
położył się na tory
kolejowe,
zosła! najechany przez lokomI)·
tywę spalinową i doznał obl'ię

eja stopy.

EO

(ck)
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STRONA 1

Sprintem.

- ' W to, có się stało, nie mogę uwierzyć do tej
pory - mówi Joanna Detko

l1-letnia ielczanka na tronie

grv"

DOK08CZENIE ZE STR. 1

na zasiadla na tronie wśród
seniorek. najlepszycb polskich
szachistek. W opinii obserwatorów
zakończonych
mistrzostw, kielezanka była autorką
największej
niespo.
dzianki, a nawet sensacji. Debiutantka, najmlodsza finalistka, zostaje mistrzynią! W
gronie pJ)konanycb
pozostawiła
utytułowane,
bardziej
doświadczone i starsze rywalki w tym także uczestniczki .
olimpiad
szachowych,
zawodniczki w większości rcprezentujące drużyny pierwsżoligowe. W , tej stawce ,zabrakło
jedynie ' ~ńieszki
Brustman ..,;",. aktUalnie . najlepszej polskiej szachistki, mająccj na koncie 'najpoważniej
sze sukcesy na arenie mię
dzynarodowej.
Wczoraj
nowa ..królowa"
krajowych SIlIachów wróciła z
Poznania, gdz~ przez 18 dni
walczyła o tytuł mistrzowski.
Przedstawiciele .. ED" byli w
Kil'lcach pierwsi, którzy zlożyli jej gratulacje .•.
- Tak naprawdę to pierwsze gratulacje otrzymałam od
mojej mamy - mówi Joanna
Odko, szachowa
mistrzyni
wśród kobiet. W o statnich
dniach zawodów, od 12 rundy mama zastąpiła meg o trenera Andrzeja Pałosza, swch is tę AZS Kielce, który musiał wyjecł)ać na mecz z Pogonią Siedlce. Pan Pało ~z jest
moim szkoleniowcem od rOkLl
Do tego czasu trenerem, konsultan t em i kierownikiem w
jednej o sobie był mój tata ,
e n tuz ja s ta
szachowy. Przed
s ze ściu laty uczył mnie pierwszych posunięć białymi i czarnymi figurami. To
właśnie
jemu. w pierwszej kolejności
zawdzięczam ten sukces o jakim przed wyjazdem do sto.licy Wielkopolski tylko marzyłam. W to co się stało aie
mogę uwierzyć do tej pory.
•

W

grodzie

Przemys!awa

odnotowałaś w
15 rundach
dziewięć zwycięstw, trzy remisy i trzy porażki. Ten bilans dał ci pierwsze miejsce
i tytuł mistrzyni krajowej•.•

- ... oraz wykonałam pierwszą normę w kierunku
tytułu
mistrzyni
międzynaro
dowej. TrafiłaQ'l także do kadry narodowej seniorek i Ila
ranking FIDE Międzyna
rodowej Federacji Szachowej.
• Grałaś z najlepszymi szachistkami Polski lecz pozostała Jeszcze Agnieszka Brustman ...
'- Była obecna na mistrzostwach w Poznaniu w charakte'rze goscla i obserwatora.
Myślę, że w przyszłości również z nią spróbuję swych sił.
•
Jakie masz najbliższe

' płany?

'- Nauka. Jestem uczennicą
' II klasy Liceum Ogólnok~ta~
im. J. Słowackiego w
Kielcach. Moją
wychowawczynią jest pani Małgorzata
Olszewska-Witek.
• Często wyjeżdżasz na zawody krajowe i rówrież mię
dzynarodowe (Joasia stadowala m.in. w Czec . osłowacji,
Bułgarii, Związku Radzieckim.

·· cącego

EH

STRONA 8

na Węgrzech), czy ' w związku
z tym nie masz problemów w
szkole?
- W s zystko nadrabiam na
bieżąc l, a w szkole moje sukcesy sportowe ' przyjmowane
są

i.

dużą satysfakCją.

W M-

uce pomaga mi r'ównież tata .
który sam uczy w Technikum
Mechanicznym.
W
wolnym
czasie, choć mam go bardzo
mało , grywam
jeszcze tIa ..
pianinie.
łoi Dziękujemy za rozmowę i
życzymy samych, udanych debiutów i zwycięskich partii.
Rozmawia! M. MICHNIAK
PS. Dla statystyków podaje,my wyniki uzyskane przez
Joannę na . szachownicach Póznania: wygrane partie z Ba~
barą Kaczorowską (AZS UW
Warszawa), Bożeną Sikorą-Gi
żyńską (BBTS Bielsko Biała),
Elźbietą Sosnowska ('lJadnar-

Na zdjęciu Joanna Detko wraz
z rodzicami, tuż po powrocie II
Poznania.
Fot. T. Szmidt
Pułtusk),
Małgorzatą
Wiese-Jóźwiak (Chemik Bydgoszcz),
Bożena
Reczycką

wianka

(Avia. Swidnik), Joanną St1'z"ł
ką (Górnik Czerwionka) Iwoaą Swiecik (Kolejarz
Katowice), Ewą Wierzbicką (Avial,
Joanną
Jagodzińsl,ą
(Ged.. nia); remisy z Grażyną
Szmacińską
(Anilana {,ódź),
Hanną-

Ereńską-Radzewską
(Pocztowiec Poznań) Anną Lisowską
porażki

(Maraton Warszawa);
z - Ewą Kaczmarek

(Lech Poznań), Danutą Kłu
sek (Igloopol Pilzno), Czesła
wą Grochot (KKSZ
Hutnik
Kraków).
(m)
W rozgrywkach I1}flkroreglonu
. kielecko-lubelskiego juniorów i
juniorek młodszych w siatkówce, zakończGno mecze
w grupach eliminacyjnych. Wyłontly
one po dwa najlepsze
ze.społy
które walczyć będą o
miejsca
premiowane udzlalem w kieleckiej XVI OSM. Ostatnie pojedynki miały istotne znaczenie
na
układ tabeli. Wiele spotkań było
emocjGnujących,
a młodzież
wykazała wolI: walki. Stąd w pojedynkaCh na .. szczycie" rozstrzygnięcia
nastąpiły
dopiero
po
5-setowych zmaganiaCh.
W juniorach młodszych
mcczem o "wszystko",
ale
dla
Skórzanych Skarżysko, był pojedynek
z pierwszą
drużyną
Czarnych Radom. Po
ambitnej
walce, zasłużone zwycięstwo odniosła
drużyna
gospodarzy
Skórzanych i tym samym. obok
Czarnych awansGwała do finałowej "czwórki' w ma~rGregio
nie.
Wyniki: Skórzani I Skarżysko
- Czarni I 'Radom 3 :2, Skórzani
I - Czarni II 3 :0, Skórzani II Czarni II 3 :1. Sk-órzanl
II
Czarni I 0:3, AZS Kielce - j'dZKS
KozienIce 3:0 (v.o.), AZS - Pili-

• W Paryżu rozpoczęły ai.ę
mistr1JOstwa świata w łyżwiar
stwie figurowym. 28 lKlłistów
wykon'a lo pierwszego dn·ja za.wodów program Obowiązkowy.
Prowadzi po nim
Aleksander
Fadiejew (ZSRR), który
wyprzedza swego roda.ka. Wiktora
Pietrenkę i Grzerona Filipowskieso.
. • W szpitalu · neurologicznym . w Lyonie zmarł 22-letni
zawOdowy bokser
Wyprzeża
Kości Słoniowej, David
Thi ••
4 marca, w lyońskim
Pałacu
Sportu, w obecności 6 tys. wldi:ó~ zmierzył się on w wadze
superlekkiej z amerykańskim
pięściarzem, Terrencem AUim,
. który znokautował go
w 9
rundzie .• Po utracie i nie odZYSkaniu przytomności w haii,
został on przewieziony do szpitala. Osierocił żonę
i 4-mie-

Bayern

już

awansowa' .
•
anz~

zii Da "iskach Starero
Kontynentu rozegrane zostanll rewaniowe spotkania
europejskich pucharów. Sławką
pojedynków będzie awans do
sięczną córeczkę.
półfinału, II najciekawiej zapowiada się konfrontacja mistrza
• Piąty i przedostatni etap
Hiszpanii Realu Madryt z obroń~
XXIV kQlarskiego wyścigu zaClł bofeum w Pucharze Europy,
wodowców
Tirreno-Adriatico,
holenderskim
zespołem
PSY
który liczył 174 km i prowadził
Eindhoven l'nypomnijmy, że
z Grottammare do Osimo wyprzed
dwoma
tygodniami,
w
gr.ał Francuz, Charlic
MoUet. ~
pierwszy.ro spotkaniu tych dru_
Na finiszu nieznacznie
wyżyn padl wynik remisowy .1:1.
przedził on Szwajcara,
Tonny
Hiszpan·ie, gospodarze dzisiejszeRomingera. Obaj uzyskali ten
go meczu, wierzą w kQńcowy
sam- czas ...L 5.06,17. Zas.adniczy
peleton w którym żna,jdował . sukees. tym bardziej że będą
mieli d<l pomocy 100 tys. widzów,
się Lech Piasecki, przyprowadopingujących swych piłkarzy.
dził po 7 sekundach Belg, Rudi
Hiszpanie l'iczą na swych kibiDhaenes. Liderem jest nadal ,
ców, natomiast
organizatorzy
Rominger o 15 sek. przed Rolpucha.rowego meczu w Kolonii
fem Goelzem (RFN)
(opr. m.)
modlą się, aby w środę 2lllalazło
się ich na trybunach... jak najmniej. Na stadionie FC Koeln
zmierzą się bowiem dwie
obce
miastu jedenastki - Galatasary
Stambul ' i Monaco. "Gospodarzem" będzie mistm Turcji, którego o.bowiązuje za·k az gry na
własnym stadionie za awantury
kibiców. Szykuje się więc prawdziwy najazd turecki na Kolonię,
ale obawy nie dotyczą bynajmniej tylko- złego .zachowania
sympatyków Galatasaray. Około
6
tys.
kibiców
tUFec_
kich wY'kupiło i>'ilet na mecz,
ale tylko 700 z nd.ch otrzymało
wizę
w ambasadzie RFN w
Ankarze. Znaczna częse tych,
którzy otrzymali odpowiedź negatyw~ą
dopuściła się jak
twierdzą pracownicy służb wewnę~rnnych RFN tałszerstwa.
Wbijając
nieprawdziwe wi2y.

Dziennikarz bydgOSkiej Besgłośni Polskiego Radia
rozmawiał z Mirosławem Chmar, lM
jero powrocie z mityngłl
w
Grenoble. Okazało się, że
zawodnik Zawiszy skoczył o tycace nie 5.92, jak podały agencje,
lecz 5,70 i zajął w konkurllie
trzecie miejsce. "Pomyliła się

M. Chmara

prostuje

zapewne francuska agencja
a za nią
inne.
dotyczyła
tylko
mojej osoby. Pozostałe wyniki podane zostały prawidłowe.
W.Yl:'rał Rodion Galaulin (,zSRR)
z rezultatem 5,98, drusi
był
Francuz PhiHppe Coli et. ktllry
skoczył 5,92, a ja zająłem trzeeie miejscc".
powicdział Ta pomyłka

ca Warka 0:3, Stal St. Wola Pilica 0:3, Stal - MZKS 3:0.
1.
2.

Czarni I Radom
Skórzani I S-ko

-

Wieści

14
Ił

2'7 41: 4
2i 3':11

D

Sł:ll

Ił

2%

28:24

14
14

%0
18

19:2S

Ił

l'

14 U

15:31
17:37
4:ł2

ZespGły- Czarnych I Radom
l
Skórzanych I Skarżysko W finale makroregionu będą rywalizować z ams I\IDK Lublin i A~
Swidnik. Najpierw spGtkają sil:
w
n/lsze zespoły z lubelskimi
tzw. dogrywce (mecze I rewan-

http://sbc.wbp.kielce.pl

PUCHAR ZDOBYWCÓW
CHARÓW: KV Moohelenh 'acbt Frankfurt (0:0),
Kerkrade - Sredcc Sofia
Sampdoria Genua Bukarcszt (1:1), CF ' Barcelona
AG Aarhus (1:0).
PUCHAR
UEFA: ,
Drezno
Victoria
(1:1), Real San Scbastian
Stuttgart: (0:1), Ncapoł tus Turyn (0:2).
Relację z meczu Real Eindhoven będzie można
rżeć w telewi.zyjnym bloku
towym, program I począ,tek
20.15.

walka

zbliżony

bilans 316 walk
Podczas czynnej
riery zawodniczej, spotykali
ze sobą pięciokrotnie. Tny
zy wygrał Srednicki, dwa

3 kwietnia br. · naprzeciwko siebie staną Leszek Bałażyńs~i i
Henryk Srednicki. 4O-letni dziś
Błażyński, to mistrz Europy z
19'71 roku (Halle) oraz brązowy
medalista Igrzysk Olimpijskich
1972 (MonaChium) i 1976 (Montreal). Srednicki był mistrzem
świata w 1978 (Belgrad),
mistrzem Europy w 1977 (Halle) i
1979 (Kolonia). Jest o 5 lat młod
szy od rywala. Stoczył 366 walk,
z któryCh przegrał tylko 30.
Natomiast Le1lzek Błtlżyński ma

Błażyński.

że) a potem odbędą się
jeszcze
dwa turnieje z udziałem
całej
czwórki w Lublinie I Radomiu_
A oto finałowa Czwórka po. zaliczeniu meczów mł~ sobą:

Radom
MKS MDK LubUA
3. Avia Swi4nlk
Skórzani S-ko
1. Czarni I

! 3 5:3
Z 3 5:3

2 S 3:5
!

S 3:..

W juniorkacłl młodszych niespodzianką ostatniej kolejki były dwie pora~ki lidera Siarki
Tarnobrzel:' z drużynami radomskimi: l\fKS Orlęta i Radomk"
Spó:fnlony finisz siatkarek kieleckiej LechU pozwolił im na zatrzeciej pozycJI.

jęcie

28

pt>rażek.

Walka w
Zabrzu
przeprowadzona według
dei boksu zawodowego,
pewnymi odstępstwami. <:!lrl.d_l""L1el
się będzie bo.wiem z 9
!ł minuty każda. Obaj
rze starannie
do pojedynku,
sparringi. Ważą
kilogramów.
Wyniki: MKS Orlęta
Slarlca Tarnobrzeg
3 :2,
- Stal Nowa Dęba 3:0
"Radomka - Stal 3:11 (w.o), 88'
domka - Siarka 3:2. Lechia Kiel'
ce - Neptun Końskie 3 :0, LeCIUSI
- Skórzani Skarżysko 3 :0, M"
'Ostrovia - Skórzani 3:2, Ostro'Via - Neptun 3:1.
Siarka Tarnobrze,; 14
MKS Orlęta Radom 14
Lechia Kielce
1&
Skórzani Skarżysko Ił
Radomka Badom 14
Neptun Koflskie
Ił
MKS Ostl'Ovla Ostro Ił
Stal Nowa Dęba Ił
Zespoły
Siarki Tarnobrzeg
MKS Orlęta Radom w finale
kroregionu (system taki sam
i chłOpców) spotykają się z
żynaml MKS U
Węgrów
siedleckie) i AZS I Biała
ska. Mecze finałowe w
brzegu iWęgrowie.
1.
Z.
J.
4.
5.
5.
7.
8.

w

14 2S

Stal St. Wola
AZS Kielce
Skórzani II S-ko
Czarni IJ Radom
t. MZKS Kozienice

PUCHAR
EUROPY:
Madryt - PSV Eindhoven
Steaua Bukareszt - IFK
borr (0:1), AC Milan Brema (0:0), Gaiat~aray
bul - AC Monaco (1:0).

Walką championów określają
organiz~zy nieoodzienny pojedynek, który odbędzie się na
ringu w Domu Muzyki i 'rań
ca w Zabtzu, w poniedziałek,

er~"lft"
ł.

Zestawienie dzisiejszych
dynków (w nawiasach
pierwszych spotkań).

Błażyński ~ Śrędnicki

Młodzież s'

3. Pilica Warka

Pierwszym półfinalistą u. ,~ ". _·_ .. _
·ru UEFA został Bayern
chium, który pokonał
szkocki zesp6ł Head or
thian 2:8 (1:0). Piłkarze
.odrobili wi~c
nhr:umlc'mI"
stratę poniesi()l!lą w
pojedy,!\ku.

Dziewięciorundowa

spod siatki

5.
5.
7.

Celem ich wizyty w . RFN
nie tylko obejrzenie meczu,
także nielegalne pozostanie
tym ~raju i podjęcie nież bez odpowiedniego ",,_ .. ... - .
lenia - pracy.

1. MKS I Węgr6w
Z. Siarka Tamobrze,;
3. MKS Orlęta Radom
ł. AZS I Biała P0'11.
LESZEK
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