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Naw.ełgÓrri- 'om ·dopiekł :

lwvcieża nienawiść
niekterycll innych rejonach Al'menii i Azerbejdżan. ..
świadczył cen. Szalalin zwu.zaDe jesł II tym, ze obie słrony
nawołuA luilność ilo zbrojeni~
si.ę · i .. łwonenia .adziałów __
jówkarzy•
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"plan Balcerowicza"...
Wczoraj od 'rana nie podjęła
,p racy częśi: gór.n.ików kqpal1t
"Czerwone Zagłębie" l "Kazimierz Juliusz". W godzinach' popołudniowych do strajku _ przyłączyli . się
górnicy Kopalni
"Niwka-Modrzejów". Wstrzymały wydobYCie tego dnia także
załogi
kopalni dolnośląskich:
"Thorez", "Wałbrzych" i .,Victoria". W kopalni "Czcrwone
Zagłębie"
próbę
mediacji ze
strajkującymi
podjął przewodniczący Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ "Solidarność " Andrzej Lipko. Mediacje i wy-

transmisja
p~emlera w Sejmie
cz,wall'tkowych obrad
premier Tadeus'Z Mazo- '
wygłosi
przemówienie,
pl'Zedsta wi Izbi.e i
:połeclleńiSt1NU zasadnicze kierefornly pańStwa.
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alar:mujące
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#

•

WleSCl

domach dZIecka
•

głoduje

n'le
K

&noście

drli
temu w
telewizy,}nym cyklu .. N·ie
stój...
pomóż" wystq.piła
oktorka., Krystyna Janda,
- . powolujqc . się 00 "GoW~rczą" ożnajm.iła

.Z

Io,miqcym się l bólu gl~sem, że
w państWowy<:'h domach dziec. 100 'dlieiiona Stawka ży,wieniowa
wynosi' 44D zł i w związku z
tym .. osierocone dzieGioki mdleją'
l -9~U. ·Gdy ·t.o u'slyszałem, ' zo-

samochodu

łósię boi konkurencji?
Jt:dnym i:uku - świeże jajka po 500 zł, w nysce masło
2.2G9d, kawa "Wiener" - 7.500 zł za 25-dk&, paczkę. Gdzie
wszYstko'! -:- oczywiście w samym centrum Kielc.

M

ieszczące się

tutaj sklepy

spoży:wcze mają kłopoty ze
sprzedażą masła po 2.38-1 zł

i jajek po 590 zł za
sl'Jtukę. Jest i ka.wa "Vłienex", ale
nikt się na nią nie "rzuca", bo
cena 9.960 zł. Tymczasem wokół
za

kostkę

handlujących

"obwoźnie"

DOKO'S"CZENIE NA STR. 6

kręciło mi się w głowie ze zło
· ści. Ró.żne mieli'Śmy w Polsce

Podwyżka

. nie. zdo,rlyło, by- cierpiały one głód. A tu n<lgle z
ust popularnej oktorlci słyszę, m
. mniej ni Więcej, że za obecnego rząd!! premiera Mazow,ieckiego . p~dopie cmi w <l 001 och _
dziecka omdlewają zgłod-u . I
taki tekst "leci" z państwowej,
rządowej telewiz}i?
.Ja k jest n ap rawdę, za py lałem u żródła, c zyli w pań stwowy ch
doma ch dziecka
w Kie lcach.
Oto co usłys zale m.
Mówi IWONA WIECZOREK,
za stępczyni . d yre kto ra
Państwo
wego Domu Dzie cka p rz, ul.
Armii Czerwone j 126 :
- Słyszałem o tym. co moW!lo pal'Ji Jonda w telewizJi. To
bzdury. Kto dzi.siaj wyżyvit się
za 440 zł d~iennie ? Przecież tyle kosztują dwie bułeczki. W naszej pla.cówce mamy 87 dz ie ci
. nigdy

- się

DOKOŃ'CZENIE ŃA STR. 7

cen ryb i ich przetworów

Po wyczerpaniu zapasów ze starych - tańSZYCh dostaw ryb
morskich . o 100 i więcej procent pod rożały one w sklepach detalicznych "Centrali Rybnej" w Szczecinie. I tak od 16 bm. np. tusze z
błekitka kosztują 4.889 zł za kg (poprzednio 1.667 zł), tusze z
mintaja - 6.899 zł (2.333 zł), filety z mintaja - 14.667 zł (5.000 zl1,
filety z makreli wędzonej - 13,710 zł (6.000 zł), a śledzie solone
paczkowańe - 15.000 zł (6.150 zł) . Podobnie wzrosły ceny konserw.
DOK OŃCZENIE ' NA STR. · 2

" głośnego

Plon

nzqdy, 'Ole kożdy z nic,," pomię

ta/ . o osieroconych d~i~ci(lch i

Nowe

cła

lówni. f~nansiśd z, ,~ia~o me
go mlfilSterstwa Jezdzą sobie włoskimi autami marki
Lancia" lt'ją służbową benzy~t; i wc~le nie martwią się ~
czc:ści zamienne do ~wen~ualn~J
naprawy tych pojazd~w. ~', włas
rpc wspaniali
męzczyzUl
w
swoj~,h równie wytwornyc~ autiloch z metalicznym
lakler~~

CI

CAF -

AP

wymyślili koll'jną

"rewolU CJę

w' cbch obowiązujących na gra-

nicach
Rzeczypospolitcj
Polskiej. Rze komo głęboko za~o
chani w rodzimym . przemySIe
motoryzacyjnym, ktory produ-

na lancie
kuje przecież coraz bardziej nowl)czcsnc i ekonomiczne w eksploa~a cji samochody,
panowie
finansiści postanowili
skończyć
ze spl'owadzaniem do kraju nad
Wisłą jakichś tam mercedesów,
opli, fordów. volkswagenów. a
bliŻe ,.zaprzyjainionych" skód,
ład i wartburgów.
Pl'Z"d wprowadzeniem zaporowych cel na import samochodów do Pol ki tłumaczono współ
obywatelom,
że w ten sposób
pozostaną w kraju dewizy,
a
przecid tutaj też można kupić
ponądny samochód placl\c wa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

cen leków

Jak informuje Ministerstwo Finansów, z dniem 17 stycznia br_ '
wzrastają od 100 do 900 proc, urzędowe ceny detaliczne około 80
pozycji leków. Podwyżka cen tych leków, produkowanych głów
nie w oparciu o surowce importowane. wynika z szybko rosnącego
pod koniec ub.r. kursu dolara wobec złotówki.
utrzymywanie dotychczasowych cen powodowało pogłębiające się
trudności finansowe przemysłu fal'maceutycznego, który jako jeden · z nielicznych pracuje od nowego roku przy stabilnych cenach
urzędowych . wyznaczonych przez pailstwo w warunkach dużego
wzrostu kosztów p rodukcji (wzrost cen pali w, energii. wyższe koszty kredytów).

Najnowsze

telefonu"

•

I...

:.

I

jeszcze aktualne

zus

•

przepisy
,

radycyjnie już .. głośny telefon" z udziałe.m przedstawicieli Zakładu Ubez-

pieczeń

Społecznych cieszył

się

ogromnym
zainteresowaniem
czytelników. Z-ca
dyrektora,
Jerzy Dalka i kierowniczka Wydziału

Zasiłków,

Krzemińska

Mieczysława

przez dwie godziny
odpowiadali na pytania zainteresowanych sprawami wysokoś
ci rent i emerytur oraz zasił
ków rodzinnych. Nie tracąc więc
czasu na wst ępne rozważania,
przystępujemy do odpowiedzi na
najczęściej powtarzające się pytania.
•

Kiedy emerycI I renciści
obiecane 128 tys. zł?

otrzymają

Koniec z ao ą mtoryzacją
karnawalu Nzrasta
damskiej. Tak
~"Jmn,j,,1 twierdzą renomowamody. organizujące
teraz pokazy nowych
Koronkowy komplet wina ZdjęCiu ko~ztuje W
Ok. 230 dolarów. Ich

jaśnienia prowadzą również kie-rownictwa kopalń, związkowcy.
Ze wstępnych informacji uzv. skanych przez dziennikarza PAP
w Krajowej Komisji G6rnictwa
, NSZZ "S" oraz Federacji Związ
ków Zawodowych Górników wynika. że podłożem samorzutnych
protestów górniczych są żąda_ o
nia dotyczą ce regulacji płaco
wych, problemy wynikające z
tl'ybu wpl'Owadzania reformy. a
także zagadnienia wewnątrzzak
ładowe
kopalń.
k ontrowersje
personalne itp.
DOKOŃCZENIE NA STR 2

Dokręcanie śruby....·
Podwyżka

(PAP)

kopałn~e~ ob. ~q/Yc

lutą wymienialną.
Jeżeli ktoś
d ał nabrać się na taką bajeczkę,
to już d zisiaj wie, że to co moż
na kUl)ić w Polsce zostało obło
żone

również wysokim cłem, a
do tego podatkie m obrotowym.
Mówi się o tym, że Cl'ny samochodów importowanych i sprzedawanych przez
Prze dsiębiorstwo
Handlu
Zagranicznego
POL-MOT WZl'OSIlit w 1990 roku
(w optymistycznym
wariancitl)
o 30 procent.
Nowa, niejasna
przyszłość
gospodarcza stawia
jednak pod dużym znakiem
zapytania
działalność
spółki
POL-MOT. Imporł samochodów

DOKOŃ.CZENIE NA STB. 'l

Wprawdzie w telewizji 0że nastąpi to jeszcze '
w styczniu br., jednakże d.
chwili obecnej nie zostały wydane żadne przepisy dotyczące
tej wypłaty. ZUS jest przygotowa.uy do wysłania przekazów
DOKO'S"CZENIE NA STR . S
głoszono,

Śledztwo w sprawie
strzałów

w Warszawie

~ro~urator
rejonowy
ula
dZlelmcy Warszawa-Sródmieścio
informuje, że 13 bm, wszczął
śledztwo w sprawie użycia broni .
palnej w czasie interwencji po,j_
jętej przez funkcjonariuszy MO
w porze nocnej tego dnia w rejonie
Domów
Towarowycb
"Centrum" w Warszawie.
OOKONCZEN1E NA STR. f

IgQ~CO
,

.:_~,,::;.:~ -,

/

~

,

.

Rrtda Ministrów podczas osta/ni ch obrad P"zyję/a projekt
oc.!!ekiwanej ustawy o partiac~
politycz1Iych. Oc~ekiwanych al~owiem . prawny status pa1"tii
Jest wa::nym elementem reform
ustrojowych, majqcych na celu
stworzenie waTltnk6w do rozwOju pltlralizmu politycme!Jo.
DOKO~ (,ZENIE NA STR. J

.

45 roczmea
wyzwolenia Radomia

spraWie

Wczoraj z okazji 45 rocznicy
w yzwolenia ziemi radomskiej
spod okupacji niemieckiej w
Radomiu odbyły się okolicznoś
ciowe uroczystości. W miejsc:,ICh
pamięci narodowej złożono KWIaty, m.in. na cment.arzach przy
111. Limanowskiego, ul. Wal'. szawskiej i na F irleju. Delegacje partii, przedstawiciele WP
i TPPR zlożyli kwiaty ' przed
pomnikiem Zwycięstwa. W i>0ludnie delegacja władz wojewódzkich z wojewodą - płk.
Alojzym Wojciechowskim, prezydentem
miasta,
Marianem
Kurkowskim
i przewodniczą
cym WRN. Tadeuszem Karwickim, złożyła kwiaJty przed poonm'k iem Zoln-ierzy Rad.zi€{:lk,ich w
parku im. Tadeusza Kościuszki.
Z okazji 45 rocznicy wyzwoll!nia lładomia władze miejsKie
spotkały się z grupą
zasłuż'l
nych obywateli. W placówkach
kulturalno-oświatowych
odbyły
się imprezy poświęcone historii
i terażniejszości
grodu
Jlad
Mleczną.
(wlm)

Najder niewinny
Naczelna P rokuratura Wojskowa

umor zyła
śledztwo
przeciwko
Zdzisławowi
Najderowi, zlecone
jej przez Izbę WOjskową Sądu
Najwyższego. Nie stwierdzono popelruenia przestępstwa; Najder
podejrzany był o szpiegostwo.
Podjęto
też postępowanie
zmierzające
do przywrócenia Najde-

rowi polskiego obywatelstwa.

DOKOSCZENIE ZE STR. l

tacyjne w formie masówek, oflagowania kopalń (bez przerwania
wydobycia) ogłoszono
również tego dnia w kopalniach
"Ja.worzno", "ZMP", "Siersza",
"Makoszowy", "Komuna Paryska".
Komisja
Zakładowa
NSZZ
. , Solidarność" Kopalni "Czerwone
Zagłębie" w Sosnowcu w teleksie z 16 bm. podkreśla m.in.,
że powodem tego prot~stu jest

DON,OŃCZENIE

ZE STR. l

Tak kształtują się nowe ceny w Szczecinie. W innych regrionach
kraju - z uwagi na Koszty transportu - będa one z pewnością
znacznie wyższe.
.
Na tym zapewne jeszcze nie koniec. O-\i:azuje się bowieąl, że firmy zagraniczne (m.in. z Danii) skłonne są.. kupić każdą ilość ryb
bałtyck ich oferując przedsiębiorstwom połowowym od 1,5 do 2 dolarów za kg. Z prośtego przeliczenia wynika, że' te transakcje są
dla rybaków bardziej opłacalne piż sprzedaż surowca przetwórniom
krajowym.
Od wtorku obowiązują też nowe ceny na: ryby słodkowodne. Np.
węgorz żywy kosztować ma 45.200 zł za kg, leszcze, w zależnoś
ci od wielkości, od 3.450 do !:fi50 zł za kg, okonie od 5.500 do 1.100
zł za kg, a pstrągi od 20.550 do 19.900 za kg. Za r kg sielawy pła
cić będziemy 8.300 zł, a łososia patroszonego z głową 43.000 zł.
O 200-250 proc. drożeją również konserwy z ryb słodkowodnYCh.
Droższe lodówki, pralki i zamrażarki "Polaru"
Lodówki i pralki - automaty z wrocławski ego "Polaru" podrożały przeciętnie o ok. 30-40 proc., a zamrażarki 40-50 proc.
.
Drożej w "Peweksie"
Od ~6 bm. wzrosły ceny sprzętu rtv i używek w PEW "Pewex".
TeleWIzory kolorowe podrożały średnio o 5-10 proc., magnetow.idy o ok. 15 proc., a wideokasety o 10-12 proc. Za wódkę krajową
klientom przyjdzie płacić od 40 do 50 centów więcej na butelce
tj. aż o ok. 30 proc., a za alkohole zagraniczn~ - od kilku pro~
eent (np. za brandy) do ponad 30 proc. (np. za whisky). O kilkanaście procent droższe są też papierosy.

o

godz. 6 odwiedziliśmy d ziś
al?tekę dyżurną przy ul. Buczka.

~Je:;tety, nie dowiedz ieliśmy się
Jakle są nowe ceny leków. Jak

M.m.
antybiotyki
produkcji
"Polfy" z Tarchomina w tym n.p.
ampicylina, mieszanki ziołowe i
zioła. a także niektóre materiały opatrunkowe.
Nie zdrożały
natomiast leki importowane, na
które obowiązują ceny umowne.
.

nas poin formowała farmaceutka.
mgr Antonina Czekańska, o }lOilwyżce dowiedziała się w czoraj - Cenniki przyszły llbyt późod klientów, którzy od godziny
no._
20 do 23 tłumnie zawitali do apteki i wykupili leki na ponad
400· tys. zł, tj. lO-krotnie więcej
iIliż w czasie zwykłego dyżuru.
Apteka nie dostała
natomiast
żadnych nowych
cenników na
leki.
- Dla{!zego tak sic stało?
- I dl atego
d ziś leki
będą
spytaliśmy w roznlo~ie telefojE\'lzcze po starej cenie.
nwznej dyrektora, Jerzego Pfadta z kieleckiego ..Cefarmu".
NIEO TR02NA JAZDA
- Po prostu, decyzję minisPRZYCZYNĄ WYPADKOW
tra finansów z H stycznia br. o
podwyżce cen na około 150 leNieostrożni kie.rowcy spowodoków i materiałów
opatrunkowali aż 6 wypadków drogOWYCh.
wych otrzymał~m wczoraj o goskrzyżowaniu
W Kielcach na
d:r.inie 14. Nie było więc szansy
ul. Armjj Czerwonej i Źródło
Da przesłanJe
kopii cenników
wej, Katarzyna K. kierując fiado aptek.
tem FSO 1500 potrąciła na przej- Co zdroźało?
ciu dla pieszych kobietę, która
- Niektóre leki, na które 0doznała wJelu
obrażeń ciala.
bowiązywały . ceny urzędowe.
Ranną przewi~zjono do szpitala.

Dziś

Ol->kana Paweł G.
f iatem
1Qąp
na
skutek
zbyt szybkiej
jazdy
wpadł w
poślizg i uderzył w
słup ośw.ietl~n:iowy.
Zaró\W1o
Na

ulicy

k'ierująe

A 2

- Chciałbym za~z.ąć od przyz.naillJa się do - :ni.OO.na powiedzieć - 'k.lę;s>ki. W grudniu powiedziałem, pallstWU, że n,ie będzie
my jeść gorzej. Trzcba sobie poWIedzieć, że dziś,

dliwiać się, mówiąc, że opierałem
się na dostępnych prognozach

i wyliczeniach. Te prognozy nie
były moje, ale ja odJ)Owiadam
i za rząd, i za wyliczenia, na
które się poWołuję. W sposób
nieoczekiwa.ny kontynuował
J. Kuroń - wzrosły ceny żyw
ności. Spodziewaliśmy się ruchu
cen w górę, ale wszystko wskaz.Ywało, że w
odniesieniu do
żywnośei będzie on najmniejszy.
Ceny tych artykułów były 00wiem na granicy
równowagi
popytu i podaży. Nastąpilo jednak szaleństwo rYnku. Częściowo
wywołane
histerią, ale
przede
wszystkim wynikające z monopolizaCji handlu oraz szeregu
dzialań
nieodpowiedzialnych.
Odpowiedzialność
rozkłada się
Ba bardzo różne ogniwa. Nie bę
dę tu wyręczał ministra rynku

SAMOCHODOWI

zanotowali dz.is rano funkcjonariusze RUSW POlliie'Wali zapewne n ie
wszyscy
właści
ciele pojazdów zawiadomili mi-

rano
licję

o kd"adzieży lub włamaniu,
liczba ta z pewnością lest jeszcze wi.ęlooza. Mjn. w K ielcach
przy ul. Nałkowskiej nieznani
sprawcy przez wybicie bocznej
szYby wlama,1i się do mercedesa,
skąd skradli radao "Safari", koło zapasowe, aparat słUChowy i
inne rzeczy wa rtości około 500
marek RFN.
TELEFAX I 500 RUBLI
JAK KAllIFORA

ZNIKNĘŁY

Ni eznan i sprawcy włamali się
w nocy n,a ul. Domaszowskiej
do pewnego zakładu Usługowo
-Produk.cyjnego skąd skradli ' telefax, srebrne monety, 500 rubJ.i i radiomagnetofon o łączn~j
wartości 13 mln zł. Postępowa.-

http://sbc.wbp.kielce.pl

musielibyśmy

zrezygnować

raI

kowicie. Bo komu potrzebny jes
rząd bez programu?
W każdej sprawie z wyjątk ien
żądań płacowych można się po

rozumieć. Na,t omiast jeŚli chod
o zarobki. to -trzeba powiedz,je
jasno - stwierdził J. Kuroń
że rząd żadnych p ieniędzy ni
daje. Pład zakład z tego co m
jak sam ustal-i. Gdyby rząd spr'
bował w tej
sprawie ustąpić
znaczyłoby to. że sam ustępuj
- innej drogi nie ma. S trajk
są sprawą pom.ięązy dyrekc ją
załogą
przedsiębiorstwa, kiór
muszą załatwić sami w ' ramac
swoich możliwości, mając jed

jąc

Refor
wymag
admini:
dyrekc.
Tymc
ee do l
zachow

artykUł

czasem
ezych (
państw

Jedn(
oraz je
!lego p
w rę cz I
ezytyw

nocześnie świadomość, że przed
siębiorstwa, które
przekrocz
granice bezpieczeństwa t.i.na nso
wego, będą upadać.

Oś'

dowy
- - - - - - - - - " ' I I Praq

wersji

Zważl

Interes na wódzie

w aktU!
Wykazu

go, wyr

Milion za .100 butelek
{/owe ceny alkoholu wpropewne zamieszanie nie tylko wśród amatorów "jed.nego głębszego". Sporo pytań, nied01nówieii te.warzyszyło w komentarzach do poniedzi.alkowych cen a~koholu te
kieleckich sklepach " Pewexu".
Tu ceny nie drgnęły, choć właś
nie od te!J(J dnia ogloszono ich
podwyżkę. Nic t'eż dziwnego, że
"ognista woda" zaczęła znikać
w zawrotnym tempie. W niektórych sklepach dolarowych
tuż
przed ich zamknięciem oferowano wyłącznie koniaki.
Tak
było m.in. w "Puchatku", gdzie

N

I

wadziły

_nie
w tej sprawie
RUSW w Kielcach.

prowadzi
(KAZ)

Aż 15 włamań do samochodów

kuj

nie

damy spadek płacy realnej, !
na~
nie oznacza odpowiadającego m
tek
spadku poziomu konsumpcji.
tegO musimy dotrzynrać, w kai."'F____
dym z tych ezłonów. Nie możemy w tym momencie zmieni
polityki i nagłe zacząć dawa
Oś
pieniądze.
Oznacz ałOby to, i
rezygnujemy z programu; a jei
rezygnujemy z
programu, I

w

protestacyjną.

WŁAMYWACZE

klęski

I
opi

"Zakazane piosenl{i'

wyniki planowanych w tym tygodniu negocjacji KKG " S".
Aktywną, roszczeniową postawę zajęła Federacja Związków
Zawodowych Górnictwa kierowana przez Rajmunda Morica
prowadząc w ostatnich tygodniach bardzo mtensywną akcję

GRASOWALI

do

-

wewnętrznego.
W tej sprawie
obraduje nieustannie Biuro InZebra
terwencyjne Rządu, które stara
oSwiad(
się reagować na bieżąco.
pełnej
• stai
Z sytuacji, w której się znady,tryb
leźliśmy, było oczywiste, że bę
W cyklu " Wojna i film" Te prakty~
dziemy wychódzić stromą drogą.
lewizja Polska
dziś
po ra kOlliun~
Im bardziej droga jest stroma
llierwszy
pokaże pełną wersj
na początku, tym szybciej nastą
niejednokrotnie
.prezentowa
llYc
pi sukces - stwierdza J. Ku• prz
na małym ekranie w ok.rojo le korni
roń. - Niemniej, by t.o, co mówinym kształeie ,,zakazanych pw ty sytu
łem w grudniu, sprawdziło się,
senek". W tej właśnie oryginal
trzeba pOdjąć szereg działań, zanej wersji odbyła się 8- styCl
równo od strony rynku, jak i u• uw
nia 194'1 r . .premiera pieFwszeg cyplinu
bezpiecz'ającyeh
płace.
Zapozrealizowanegp po wejnie pol nościQw
wiadaliśmy, że restrykcje finan________________________________________________
~----...sadnion.
Inopol p
S'kiego fi·! mu.SOwe
będą olbrzymie; że zakła-

"Jastrzębie", będącej zakładem
wiodącym Przedsiębiorstwa Eksploatacji Węgla "Południe", oświadczyła,
iz n.ie podejmie
żadnych radykalnych akcji
do
końca tygodnia,
czekając
na

pasażer wa,jdują

według róź

n ych sondaży, ponad 40 proc. rodzin powiada, że je gorzej, że
ma duże kłopoty z utrzymaniem
dotychczasowego- poz.iomu spożycia. Nie zamierzam usprawie-

drastyczne, zdaniem zało.gi, obzarobków. Już wielokrotnie sprawy te były sygnalizowane odpowiednim władzom niestety, zawsze kończyło się na
obietnicach.
.
Popieramy reformy nądu premiera Mazowieekiego, ale nie
kosztem zdrowia górniczych załóg i ich rodzin stwierdza
oświadczenie
podpisan e przez
przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Kopalni "Czerwone Za~Iębie" Piotra Damowicza•
W oś wiadczen iu NSZZ "Solidarność" Kopalni "Komuna Paryska" stwierdzono 'm.in., że
płace w górnictwie są tak ustawione, iż przymus pracy w soboty istnieje, mimo 'a nulowania
osławionYCh 300 procent. "Rozumiejąc wS:lielkie realia sytuacji
kraju nie możemy jednak pogodzie się z dalszym spadkiem
wartości naszych dochodów. Nie
może być lak, by górnik
po
miesiącu pracy z sobotami i niedzielami zarabiał mnicj niż wiele innych branź. Dość już podawania
średnich
zarobków
górników. Niech Polska w koń
eu realnie spojrzy na warfość
pracy ,órnika w porównywalnym wymiarze czasu pracy".
Jednocześnie zażądano rozmów
władz z przedstawicielami Krajowej Komisji Górnictwa.
Komisja Zakładowa "S" KWK

kierowca , jalk i
się w szpitalu.

Kuroń:

Ja.k co wtorek, w~aj przed kameram.i telewizji wystąpi'ł mi
nister pracy i polityki soc-jalnej .Jacek Kuroń. Powi~dział m.in.:

niżenie

Jak poinformował Stefan Piweński wiceprzeWOdniczący
Fed~racji ZZG akcje protes-

Jacek

Przyznaję się

Strajki i protesty wkopalniach.

D~kręcanie śruby....

DZIS LEKI JESZCZE
PO STARYCH CENACH

r Minister

elektrowni
w Za.rnowcu, nie przyjęła wniosku o jego przeprowadzenie. W proteście przeciW tej
decyzji dwóch radnych złożyło'
swoje mandaty W tej sytuacji
czworo
młodYCh
ludzi, prowa.• Biuro Polityczne KC PZPR
dząCYCh od 40 dni glodówkę i
rozpa trzył o stan przygotowań do
XI ZJaźdu PZPR. Przeprowadzo- uzależniającycll jej przerwanie
no analizę aktualnej syt\lacji w od decyzji pozytywnej w kweorganizacji i stanie materialnym stii referendum, zdecydowało się
prasy partyjnej . .W związku ze kontynuować swój protest.
• Prymas Polski przyjął ł6
zdarzającymi
się
przypadkami
niszczenia mienia partii i zaj- bm. członków Prezydium Niezależneg
o Samorządnego ZWiązku
mowania budynków, postanowiono zwrócić się do rządu o Zawodowego Rolników Indywito, aby zapisana w Konstytucji dualnych " Solidarn ość" z przezasada p aństwa pravfnego była wodnicz ącym Gabrielem Janowrzeczywiście
egzekwowana w skim.
praktyce.
.
• Po raz 26 kole/pum tygod• Prezydium Senatu postano- D.i-ka "Ekran" przyznało doroczwiło zwolać jego posiedzenie 19
ne nagrody "Złote Ekrany'" za
stycznia o godz. 10 w Sali Ko- twórczość telewizyjną. Laureatalumnowej S enatu. Na porządku mi za rok 1989 są: Jan Skotnicdziennym m.in. inicjatywy usta- ki, Krzysztof Ki eślowski, Iga
Henryk
Bista,
wodawcze Senatu w sprawie sa- Cembrzyńska,
morządu terytorialnego.
Ireneusz Engler, Andrzej Fidyk,
• Nadzwyczajna sesja WRN Aleksander Małachowski, Row Gdallsku , która rozpatrywała man Lasocki.
sprawę lolrałnego referendum w
przyszłości

jądrowej

W RADOMSKIEM
• W Magnuszewie Eugeniusz
K.
jadąc ciągni.k.iem
marki
"Jelcz" z naczepą na luku drogi nie zachował należytej ostroż
ności i zjechał na chodnik, następnie
ud~rzył w
budynek
mieszkalny. Kierujący doznał
poważnych obrażeń ciała

r

trafił

do szpitala w Kozienkach. Budynek mieszkalny, w któ.ry uderzył pojazd, uległ z.niszczeni u.
• W Kozienicach na ul. Radomskiej Iwona M. jadąc samochodem mark.i .. Zastawa" nie udzieliła pierwszeństwa przejazdu motocykliście. Sławom.i r,a K..
odwiezion() z oiężkimi obrażenia
m·j. ciała do miejscowego szpitala.
• W Radomiu na ul. Traugutta T~resa D., kierując małym
f.iatem potrąciła przebiegające
go przez jezdnię Stanisława L.,
który doznał obrażeń ciała i ZQStał przewieziony do miejs1::owego
szpitala.
• W Radomiu na ul. Starokrakowskiej Ąndrzej Sz. jadąc
samochodem
"Golf"
potl'ąc'ił
idącego poboczem Józefa Z. Pieszy doznał obrażeń ciala i trafił
do S7.p1tala.

Oś

wcześn;iej sprzedaul!/ln'll spiryi~
po 6 dolarów za litr byl juŻ nil
osiągalny.
.
. .
Wczaraj, we wtorek byle 11011
co inacze-j. Wywieszka w "Pewl
ksie", w hotelu "Centralnym
oznajmiala., że placówka tv ty
dniu je~t nieczynna z po\vod
przeceny. Jeszcze imacze; b~
natomiast w innym
kielecki
sklepie przy ul. J.arzę·bino tve
gdzie tuż po jego otwaróu nal
tąpil masowy wykup wódek. p
kilkunastu minutach i ten
wex': zostal zamknięty. Szczę
liwi, a raczej bogatsi, pocz u
się ci, którzy się w nim zna
leźli.
' .'
- "Ty ku ... masz jeszcze papi
ry - brodaty biznesmen żujijc
gumę 'lapy tal kolesia. Mo;
bym y wzieli kolejne sto flas zt
"konia", bo p rzecie to czy sty !te<res, skoro ma wóda podro: 1
pól papiera na bu.telce".
Takie dialogi towarzys zylY::
nienkom sprzedajqcym zach
i rodzimej
produkcji
lo Wa
Przeliczano głośno,
licytoWar.
się, ile i kto wziął Więcej J<Ta
tówek. "Bizmesmeni", kt~ry~
stałym miejscem prac'y są klel~"
bazary lub "stójka"
~:
bankami SA oraz szerokie g:~
no lokalnych meliniarzy ,i l%a
ludzi interesu, zrobili zno w a
lejny, dobry interes. Łatwo ~d
tviem przeliczyć, że ~kor~ ~~i
klZ w sklepie kosztUJe ś'Te t
25 tys. złoty~~, za.. p~, Utr:, sto
"pewexowskle
,,~yto, P
101
rej cenie, równa się 16 tys.
tych. ~upujqc więc za do a
100 butelek zarabia lrię be.z ~~
silku okolo miliona. J edm k tJińc
myślą jak przeźyć
do ol/
miesiąca, zaś drobni spel>tllOllG
zastanawiają się jak innych
bić w butelkę.
. ' ce
W przypadku pOdwyzkJ .. )0
na al1whol, w tej operaCJI .Pn
mógl im handel. Skoro Zf!lla ()
cen na alkohol obowiązUJJ ce
poniedziałku, dlaczego nowesad
ny nie wchodzą we tvSZY
plaeówki równocześnie?
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Redakcja otrzymała ostatnio cztery istotne dla
opinii publicznej oświadcz enia, kt óre poniżej drukujemy, dokonując w nich skrótów tylko i wyłącz
nie ze względu na ich znaczną obj ętość przekraczającą możliwości druku w całości. Uczy niliśmy
naszym zdaniem - w szystko, aby zachować w
tekstach najbardzie j istotne treści.

ej, e
o m
JCji.
v kai
m o i e - - - - - - - -..
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Oświadczenie

dawa

to, i
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Zarządu

Prezydium

Regionu

Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

U, t
ć rai

Re forma, którą podjął rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego
wymaga błyskawicznych zmian i elastycznego działania.. ze strony
Itkiel administracyjn ych władz wojewódzkich na czele z wojewodą oraz
dyrekcji zakładów pr.acy.
ię ~
chod
Tymczasem zarówno sytuacja rynkowa, jak i sygnały docierają
edz.ie ce do nas z zakładów pracy, wskazują na nieudolność i działania
:oń
zachowawcze osób odpowiedzialnych. Brak na rynku podstawowych
y ni a rtykułów żywnościowych i przemysłowych, które zalegają tymco m
. spró czasem magazyny i chłodnie. zakrawa na sabotaż reform gospodarczych oraz jest jawnym działaniem spekulacyjnym przedsiębiorstw
stąpic
p ań stwowych, których organem założycielskim jest wojewoda.
Łępuj
Jednocześn i e budzi społeczne oburzenie fakt, iż majątek PZPR
Itr ajk
oraz jej agend ' powstałych z zagrabienia części majątku społecz
~cją
kiór lIego pozostaje nadal we władaniu tych organizacji - służy on
amac wręcz pomnażaniu ich dochodów kosztem społeczeństwa, co jest odc jed czytywane jako grabież majątku narodowego. (...)
przed
krocz
Oświadczenie przedstawicieli 83 komisji zakła
y je

!lani!(

-

dowych NSZZ "Solidarność" kieleckich zakładów
pracy.

Illd'
Zebrani 10.I.1990 r. w siedzibie

oS wiadczają:

ji

Zarządu

Regionu

Swiętokrzyskiego

1"

• stanowczo SRtzeci wiamy się praktykowaniu dotychczasowej
dystrybucji towa-r:ów żywnościowycli 1 pl'zemysłowych jaka jest
praktykowana. Ma ona znamiona spekulacji i wykorzystywania
koniunktury politycznej,

,any!
k ro~
h pw

• przypominamy, iż podobnej treści oświadczenie przedstawiciele komiSji zakład'owych wydali w miesiącu sierpniu 1989 r. i niestety sytuacja się powtarza,

T
) ra
wel'sj

,ginal
styez

• uważamy za nieodzowne natychmiastowe podjęcie krokó~ dys~ szeg
cyplinujących kierownictwa zakładów prOdukujących arty'kuły żyw
~ pol
nościowe oraz zajmujących się dystrybucją, aby ceny były uzasadnione ekonomicmie, a nie były bezzasadnie za wyżane przez Ill()nopol produkcyjno-dystrybucyjny.
Zważywszy, że brak jest zaangażowania wojewody kieleckiego
w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a wręcz działania jego
wykazują cechy sabotażu poczynań rządu Tadeusza Mazowieckie~o, wyrażamy wojewodzie kieleckiemu wotum nieufności.

-

Oświadczenie woj~wody
W 'dniu 15 stycznia br.

odbyło się

kieleckiego.
Urzędzie

Wojewódzkim w
lKielcach spotkanie' kierownictwa UrzędU 'Wojewódzkiego z Prezydium Zarządu Regionu Swiętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", w
o nil jktórytn wzięli -udział dyrektorzy i prezesi ważniejszych jednostek
PeW! handlowych i przemysłu rolno-spożywczego.
Iny71l
Spotkanie poświęcone było omówieniu i wyjaśnieniu najważniej_
łJ ty
~zYch problemów funkcjonowania województwa ze szczególnym u~tv od jwzględnieniem zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe i przeby
mysłowe na tle sytuacji ogólnokrajowej..
.
'
,..
iecki
~godnie z nową polityką nieodzowne są zmiany l ,elastycz!l0sc d';laijotve an w zarządzaniu gospodarką. Winno to następowac wszędZie, to Jest
I l1al
te tylko w administracji państwowej, ale również w zakładach p r a~k. p Cy, za równo zajmujących się produkcją, dystrybucją, jak i zaopaI "pe
trzeniem rynku.
.
'
.
zczęJ
Są to jednostki samorządne i samodzieln~. w tym lakze ~poldzlel
)ocz~
ete. Możliwości in~erencji w ich działalnosc SI\ praktyczrue II!-ocn.
znd lO&'raniczone, a interesy ich załó~ nie zawsze. są do pogod~eDl.a z
lPotrzebami ogólnospołecznymi. Dlatego też nasze propozycJe ł supapi
~stie cz(:sto nie znajdują zrozumienia u producentów i handlowi;UjąC

1M

hlsZ I

ty

j,

iroże

lU )1Ii

:hod

eow.

Pomimo tego w interesie nadrzędnym jakim jest łagodzenie nied'ostatków, a także realizując postulaty kieleckiej "Solidamości" z

Ładny

ga;:~ktuję to nie tylko jako realizację złożonej deklaracji, ale
przede 'wszystkim jako swój służbowy i Obywat elski obowiąze!!:.
Stąd też zdecydowanie nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem
o
sabotowaniu reform gospodal:czych i p\>czynań rządu.
- Doszl iśmv do zgodności (w czasie spotkania - przY'p. red.), że
wspólnie Iłędiiemy podejmować działania dla przełamywania niemożności w funkcjonowaniu jednostek gospodarczych i administracyjnYCh , w tym kontrole magazynów i składów żywnościowych.
W rezultacie spotkania uzgodniono, że podjęte zosŁaną przez administrację mediacje w sprawie zamierzanYCh wzrostów cen na
chleb i przejazdy pasażerskie środkami MPK.
Ustalono także, że w terminie do 17 bm. przekaże do Zarządu
Regionu Swiętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" szczegółowe programy działań w kompleksie -rolno-spożywczym oraz formy dalszej
WSpólpl'acy administracji z --Zarządem Regionu.
Oświadczenie Sekretariatu KW PZPR w Kiel-

cach.
W drugim numerze ,.Gazety Kieleckie j" z 11.I.1990 r . zamieszczono uchwałę Prezydium K ieleck iego Komitetu O bywat elskiego
w sprawie własności budynku Komitetu Wojewódzk iego PZPR.
N ie wnikając w to , kogo i w oparciu o jakie zasady i normy
reprezentuje Kielecki Kom itet ObY'/atelski , prz y pisujący sobie
prawo ferowania wyroków ·i wypowiadania si ę w imi en iu społe
czeństwa uznaje m y za potrzebne oświadczyć co nas tęnuje :
• Akt notarialny nr 2709 '52 stwierdza . że 117T1 m kw. parceli,
na której stoją budynki Komite tu Wojewódzkiego jest własnością
tegoż komitetu , a n.ie skarbu państwa.
• Budynki , co

potwierdzają

zostały za pieniądze
członków.

Wobec

rachu nki z ich budowy postawione
PZPR, w tym także re składek i rękoma jej

powyższego ,

własnością

obiektami przy ulicy Ze romskie go 5 jako
PZPR a nie skarbu państwa dysponuje tylko KW

PZPR ( ... )
Uchwała Prezydium Komitetu Obywatelskiego oprócz wprowadzenia w błąd opinii pUblicznej narusza dobre imię- i naraża na
straty moralne i materialne Kom itet Wojewódzki. Dalsze tego rodzaju prÓl5y zmuszą nas do wystąpienia na drogę sądową.
8EKRET.~RIAT

gest

Czasy co r az cl ęzsze, w ' portf elach coraz m niej. Zwłaszcz a
w , rodzin ach, k tóry m si ę nie
przele wa. Każda forma pOOlOcy takim właśn ie l'odzinom,
zwłaszcza dzieciom ,
liczy
się
więc szczególnie.
Ostatnio otrzymaliśmy informację od dyrektorki Szkoły Podstawowej
nr 13 w Kielcach - mgr Elżbie
ty Bojary, iż w jej szkole 26
uczniów spożywa posiłki,
do
których dopłacają: P S "Społem", Miejski
Zespół
Ekono_
miczno-Administracyjny
Szkół
oraz Komitet Obywatelski "Solidarność". Z tej formy pomocy
uczniowie,
których
rOdziny
znajdują się w trudnej sytuacji
matel'ialnej, korzystają już od
pażdziernika ub. roku.
(.J.)

'Opinia fachowców
ze

Skarżyska

Dom sie nie~zalali
Najpierw sensacyjna wiadopo Skarżysku.
mówiono o tym w Szydłowcu l
w Suchedniowie, dotarła również do naszej redakcji: jeden
z wieżowców przy ulicy Kunickiego przechyla się na bok l
grozi zawaleniem.
mość rozeszła się

Pojecohałiśmy
d-o Skariyska.
żeby sprawę walącego się budynku zb,lłdać na miejscu.

"Bohaterem" opowieści przekazywanyclt z ust do us.t
jest blok nr 9 przy ul. Kunic_
kiego w osiedlu Przylesie 1.
wybudowany i administrowany
do tej pory przez Zakłady Metalowe .. Mesko". W grudniu ubiegłego roku mieszkańcy budynku zauważyli rysy i pęknię
cia na ścianach w klatl!:ach
schodowych o czym
zgłosili
kierownictwu administracji. Natychmiast powołano specjalną
komisję, która 12 grudnia dokonała
oględzin
obiektu.
Stwierdzono, że rysy i pękniecia
pomiędzy
płytami
spocznikowymi a ścianami osłonowymI
klatek
schodowych
powstały
wskutek tzw. współpracy tych
elementów. Elementy te nie są
konstr.ukcją
nośną
budynku
(ani samych klatek schodowych)
i nie stanowią - zdaniem komisji - żadnego zagrożenia dla
mieszkańców. Podobne objawy
stwierdzono zresztą w dwóch
innych wieżowcach w tym osiedlu . Polecono jedynie wvpełnić
betonem powstałe 0d,pryski i odnowić klatki.

KW PZPR

(.JPA)

100.

DOKOŃCZENIE ZE STR. l

it< ciągu 10 dni od daty wyania przepisów.
Niestety, do
'Ormi nu faktycznaj wypłaty natórYc ez}' doliczyć jeszcze czas do'jele C ęczenia ponad 200 tysięcy prze, p~
azów przez ' pocztę. Przewiduetny, że pierwsze przekazy do! grO
i tz U rą do zainteresowanych po 28
w kC tYcznia, ale wyplata wszystkich
'o bO o,ędZle trwała od. 10 do 15 l u tewód
·edni
~ Minister Kuroń zapowiea, t
..~~ł, że każdy emeryt i rellJ sto
. -I' r..t • otrzyma w styC%niu 129
'. ~~~
~s:' .a. w 11ltym l6ł tyli. Czy w
lota.
O~lll eJSzym terminie ZUS bę~ wY
wję
11~ POtrącał te kwoty z bie\eyełt świadczeń?
"oń c
ula n!
h na ~; Sprawę terminu płatności
~:ll?~i7dzianYCh 120 tysięcy już
~J~Sll1liśmy wyżej. Przy czym
,: ezy zazna'czyć, że pieniądze
r' będą wysłane odrębnym prze;zent.
Natomiast
kwota 160
S
r ' Zł, czyli zaliczka na poczet
ta zYszłej pOdwyżki po 80 tys.
u stYCzeń i luty bieżącego 1'0u~ będzie wypłacana wraz z
Gr wą emeryturą i rentą w
l ~al~YCh terminach płatnośahCZka ta będzie · póiPiej

IOWO

owar.
i kra

w

sierpnia 1989 r. prowadzone są ze strony administracji państwowe3
interwencyjne w ramach współdziałania z tymi jednostkami.
Ich efekte m było , mi ędzy inny mi, pozyskanie w IV kwartale ubiegłego roku dodatkowe j d eficy towej masy towarowej.
Prowadzono rów n ocześnie prace zm ierzaj ące do d emonopolizacji
w skupie, przetwórstwie rol no-spożywczym i ha ndlu. W wyniku
tego skup i przetwórst wo mi ęsa prowadzą już dz i ś - obok Wojewódzkiego Przedsiębio rstwa Przemysłu Mięs ne go - gminne spół
dzielnie. rolnicze spółdzielni e produkcy jne, państwowe gospodarstwa rolne, "Społem", a także szereg osób pry watnych.
Przekazano innym podmiotom gospodar czym ponad 70 placówek
handlowych. Uruchomionych zostało w województwie ponad 1000
nowych prywatnych punldów sprzedaży detalicznej i zakładów gastronomicznych. (... )
Służby finansowe w okresie IV kwa r tału ub i egłego roku przeprow~dziły kontrolę zasadności poziomu cim w 31 jedn ostkach. Kontrolą ob jęto 940 artykułów. W efekcie kontroli w szeregu przypadków służby te wystąpiły do producentów o ponowne przeanalizowanie wysokóśoi cen. Tylko tak mogły wnioskować, bowiem zgodnie z Obowiązującymi przepisami o wysokości cen umownych decydują wyłącznie same przedsi-:biorstwa. Administracyjny wpływ
na poziom cen nie jest tu możliwy, ponieważ prawo nie stworzyło lakich kompetencji. Niezależni e od powyższego w roku ubiegłym, a szczególnie w IV kwartale dla łagodzenia skutków wysokiej inflacji koncentrowane były wysiłki na pozyskiwanie dodatkowych środ'ków finansowych do budżetu wojewódzkiego ze wszystkich możliwych źródeł. Aby zapewnić w miarę normalne funkcjonowanie gospodarki województwa we wszystkich jej dziedzinach
skierowano te środki dla potrzeb słUŻby zdrowia i szeroko pojętej
opieki społecznej, oświaty, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
oraz rolnictwa. Dz i ałania te pozwoliły również na kontynuowanie
szeregu ważnych dla rozwoju województwa inwestycji, potrzebnych
ludności
miast i wsi.
W podnoszonej sprawie dysponowania majątkiem przez partie
polityczne zaleciłem' prezydentom i nac~lnikolIl spr awdzenie prawnych tytułów do lokali i budynków oraz sposob6w ich wykorzystania. Zaleciłem także - działania zgodne z Obowiązującymi w tym
względzie przepisami.
Podzielając troskę Regionu Swiętokrzyskiego NSZZ .. Solidarność"
o powodzenie działań reformatorskich rządu premiera Tadeusza
Mazowieckiego - pragnę jednoznacznie stwierdzić , że jako wojewoda i przedstawiciel rządu realizuję wraz z ' podległą mi administracją państwową, z całą konsekwencją ustal e ni~ i program
tego rządu. Realizuję także własne programy wojewodzkie uzgadniane i zatwierdzane przez Wojewódzką Radę Narodową i jej ordziałan.ia

Plon "głośnego 'telefon "
potrącana przy okazji pod~yżki

w ma.rcu br., z wyrownania naleznego od 1 stycznia 1990
r. Natomiast kwota 120 tys. stanowi wyrównanie za IV kwartał ub. roku i nie podlega zwrotowi.
• Czy wszyscy lIainteresowa.ni otrzymają te l!O i 160 ty ię
ey!
Ze wzglę~u na brak prz~
pisów, nie. po~r~fimy precyzYJnie Oqpowledzlec na to pytanie. Prawdopodo~nie, wypłaty
te będą przysluglwac wszystk im emerytom i rencistom, lecz
. w przy padku pobi~ra~a . . ~ent
rodzinnych przez więcej nlz Jedną osobę, kwaty te będą p~
legały proporcjonalnemu podZlałowi między wszystkic~ u~raw

nionych. Rolnikom, pOl)ler~ Jącym
okresowe renty inwalidzkie, bę
dzie się wypła cać 50 proc. wymieni()llyeh kwot.

•

Podobno

rycnłt

P!ldwyżs1:onO

ener~etyczny

tei

dla k.om. batantów (za korzystanie 11 energii eleklrycznej, gazowej i
cieplnej), kiedy nastąpi wypła
ta?
_ Ryczałt t-en został podwyż
szony z 1500 z,I: na 27~ zł, z
wyrównaniem od l listopada
1989 r. Wypłaty podwyższone
go ryczałtu ju~ się rozp~zęły
od 15 stycznia l będą trwac do
10 lutego. SI\ one
wypłacane
wraz z bieżącą emeryturą lub
rentą·

• De wynosi najniisza emerytura i renta!
_ Emerytura. renta rodzinna renta in walickka I i II g r upy' oraz III grupy dla osób,
które ukonczyly 55 lat - kobieta i 60 - mężczyz na :- wynosi 102 tys. zł. Natomiast w
przypadku inwalidów In grupy, kt6rzy n ie
osi ąg nęU tego

http://sbc.wbp.kielce.pl

wieku, naj niższa renta wypła
cana jest w wysokości 90 tys.
zł. Należy jednak zaznaczyć, że
w praktyce faktycznie wypła
cane są kwoty wyższe od wymienionych, bowiem dochodzą
wyrówn ania za okresy wsteczne
lub zaliczki na poczet pl'Zyszłych podwyiek.
• W styczniu otrzymajam zarOdzinny w
wysokości
5300 311 i dodatek cenowy 39.201
d. Dlacze~o nie
otrzymałam
zapowiedzianych 60 łys. zł!
siłek

-

Od· 1 stycznia 1990 r. za-

siłek rodzinny na każdą uprawnioną osobę przysługuje w wysokości 60 tys. zł. Zasiłki r0dzinne w tej wysokości zostaną wypłacone za
styczeli niezależnie od w y placanych za ten
miesi ąc dodat ków t: tytułu wzrostu cen. Należy dodać, że zasiłki rodzi nne za dany miesiąc
kalendarzowy w y laca się z dołu, na jp6żnie j do dnia L5 nll-

stępnego miesiąca. Począwszy od
zostaną
wstrzymane
wypłaty dodatków cenowych na
osoby, na które przysługuje zasiłek rodzinny, ponieważ kwota 60 tys. zł obejmuje jui te

1 lutego

dodatki.

Pobieram zasiłek rodzillD:r
zakł;r.dw:ie pracy, a ZUS wypła('a mi rentę' redzinną 113 dzie•

w

ci wraz z dodalkami cenowymi. Czy aby otrzymać wyższy
zasił .... k
muszę
dostarczyć zaś
wiad('zenie, .ze ZUS wstrzymał
wypłat~ dodatków cenowych?
-

Nie. pod wyżka zasiłku naz urzędu niezależnie od
czy ZUS wstrzyma wypła
dodaMw rod2linnego. czy tet

stąpi
te~,

tE!

me.

Przekazaliśmy czytelnikom odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania. Są to przepisy obowiązujące
dziś! Jakie
będą jutro, trudno przewidzieć._

M. Z RNOWSKA

EO
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200 zaw.o dów w puli ZDZ

al

Tak, uczestnicy kursu bę
od opłaty. Koszty
pokryje
Fundusz
Pracy, wszak nie muszą oni
zmieniać kwalifikacji z własnej
woli. Należy jeszcze dodać, że
możliwe jest
skrócenie czasu
trwania kursu poprzez zwiększe
nie dziennej i tygodniowej licz":
by godiZłn. Kurs, 'który trwa
obecnie kilka miesięcy, można
przeprowadzić w ciągu miesiąca,
zależnie od potrzeb zainteresowanych.
Wkrótce we wszystkich więk
szych miastach i miejscowościach
województwa kieleckiego powstawać ~dą punkty informacyjne ZDZ, w których oprócz informowania na temat profilu
kształcenia, rodzaju kursó-w
i
czasu ich trwania będzie prowadzone poradnidwo oraz pośrednictwo pracy.
- Mamy nadzieję, ze ZDZ
stanie się prawdziwym Spl'Zymierzeńccm bezrobotnego ...
B. KOZIEŁ
-

dą zwolnieni
kształcenia

łowski:

Na dobranoc
.Krzyżówka

- . Chwileczkę,
skalę potrzeby

nr 12

POZIOMO: 1) lakiei' do powlekania klepek podłogowych,
5)

zastrzeżenie,

wątpliwość.

6)

flłynny

obrat Pablo Picassa namalowany pod wpływem wojny
domowej w Hiszpanii'- 8) ogra_ o
niezni:k:, 9) . sojusz partii lub
~ańst-w, 12) odwżajemnienie żło
' żonej wizyty, 13) klika.
PIONOWO: 1) opan<:erzony poja·zd bojowy na gąsienica<:h. 2)
wykaz, spis. 3) hura gah, 4) stl'agal!1ia;rrl:, '1) ludność Iranu, 8) u
:tWierząlt: substan<:ja wydzielana
przez komórki nabłornka, twar.ząca na nim warstwę, 10) obchodzli imieniny 25.VIII., 11) konqpie z Manili.
Rozwiązanie

krzyżówki przepod adresem redakcji "ED" (wyłącznie na kartach pocztowych) w terminie
siedmiu dui od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpowiedzi r()Zlosuje się nagrodę
książkową. Karty bez
kuponu
będą wyłączone z losowania.

syłać

należy

"ECHO DNIA"
Kupon nr 12

na tak dużą
zmian kwalifikacji dotąd u nas nie występo
wały. Czy lJan przypadkiem nie
przecenia możliwości ZDZ?
- Przepraszam, o możliwoś
ciach za chwilę, ale najpierw
chciałbym powiedzieć
coś
na
temat skali bezrobocia. Nie są
dzę, by sięgnęło tych astronomicznych liczb, jakinu jesteśmy
straszeni. Bezrobotnych będzie
IJ;lniej niż się wydaje, !l duże
bezrobpcje pojawi ' się tylko 0-'
kresowo.
W Polsce nie wystąpi tzw.
bezrobocie strukturalne, czyli
wynikające ze znuan w . strukturze .produkcji. Z dnia na dzień
wszystkie przedsiębiorstwa nie
upadną, by potem na ich gruzach powstały zupełnie nowe.

Ulubione menu
Nową lul(susową restaurację otworzono niedawno \V Slawnej'
hollywoodzkiej d zielnicy Bcverly
Hills: "Dining room" . Przejęla
ona tradycję legendarnego lokalu
"Bro\vn derby" i uluies7.cza w
karcie dań ulubione
potrawy
gwiazd ekranu, opatrując je ich
nazwisl,ami.

Oto kilka przykladów: sałata po
prowansalsku Lizy lVlincJli, meksylmńska "Chiii con carne" Eliza_
beth Taylor. spagl1c+.tini z owoc6w

morza

GregorY'ego Pecka,

sernik Franl{a Sinatry, poziomiti
Charlesa Hestona... O cenaCh lepiej nie mówićl

GWIAZDOZBIOR

MĄDROŚĆ

1;YCIOWA
22-letni John Cusack to jedcn
z "nowej fali" amerykańskich
aktorów, którzy szybko podbili widownię. Niedawno wystąpił
u boku "sanlego" Paula Newmana w filmie o narodzinach
bomby atomowej "Fat man and
the LittIe boy" w roli młode
go fizyka.
Cusack dzieli się następującą
"mądrością życiowa":
Chodziłem jeszcze do szkoły, 'gdy zacząłem już grać w filmie. Zwrócił? to na mnie uwagę ładnych
dziewcząt, ale... nudziłem się w
ich towarzystwie. Doszedłem do
wniosku, że lepiej chodzić z
dziewczynami mniej ładnymi
one zadają sobie więceJ trudu'
aby. s!,ę podobać, im bardziej
:l:alezy ...
"Fat man" i .. Little boy" takie bYły kryptonimy dwóch
pierwszych amerykańskich bomb
atomowych. Film reżyserDwał
Roland Joffe ("Misja"), w roli
dokto~a Roberta Oppenheimera
- "oJca bomby atomowej" zadebiutował na dużym ekranie
Dwight Schu~z, znany do
tej
pory .wyłącznIe z telewizji, m.in.
z serIalu "Agencja każdego ryzyka".
.
STRATY MORALNE
Burt Ward, grający w serialu "Batman" rolę Rubina, zaskarżył dwa tygodniki
amery_
kańskie o odszkodowanie w wysokOiŚci 10 milionów dolarów "za
straty moralne". Nastawione na
sensacyjno-pikantne
historyjki
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magazyny napisały, że Ward
jest perwersyjny, zepsuty, organizuje seanse 'seksualne i orgie!
Takie pomówienia wyrządziły
44-letniemu aktorowi szkody nie
' tylko moralne, ale i mogły ugodzić materialnie. Otóż został
on .zaangażowany do prowadzenia telewizyjnych programów
dla dzieci "The earlybird lear,ning program", odpowiadających
na stawiane przez młodocianych
widzów pytania odnośnie przemocy, narkotyków . itd. Dwie
kasety z tym programem znalazły się już w szkołach.
SEKRET :JANE FONDY

I

Złośliwe

języki

powiadają,

że

nie wyglądałaby tak mlodo,
gdyby nie sekretne operacje
plastyczno-kosmetyczne! Jednak
bardziej praWdopodObne wydaje się, że utrzymywanie się w
ta,kiej fc"mie fizycznej i zachowanie - w wieku 52 lat! tak dziewczęcej sylwetki zawdzięcza Jane Fonda
wylansowanemu przez siebie aerobikowi i ściSłej diecie witaminowej.
Nikt nie chce się starzeć,
szczególnie kobiety, a jeszcze
bardziej
gwiazdy
filmowe!
Fonda mówi, że można prze_
ciwstawić się ,:zębowi czasu" i
nie przyjmować go do wiadomości, a to drogą właśnie codziennych ćwiczeń gimnastycznych i ścisłego przestrzegania
diety. "Jeśli naprawdę będziecie
chciały być młode, to będziecie!
Wszystko zależy od was samych!" - raazi Fonda. dodając,
że w równym stopniu co o wygląd zewnętrzny należy trosz_
czyć się o samopoczucie i życie
wewnętrzne.M

Mamy przecież wszystkiego za
mało i nie musimy gospodarki
przestawiać generalnie na nowe
tory, zmieniać profilu produkcji
mi

'

Co się dzieje
w Nachiczewaniu

----l

Mówi prezes Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Tadeusz Or- Do spodziewanych zmian w
gospodarce jesteśmy przygotowani. Zawsze reagowaliśmy elastycznie na potrzeby społecz
ne w zakresie zmian zawo!1u,
zdobywania kwalifikacji. Sam
minister Kuroń był zaskoczony,
gdy poznał nasze możliwości.
Sądził bowiem, że trzeba będzie
tworzyć zupełni e nowy system
kształcenia
zawodowego
dla
tych, którzy stracą pracę. Tymczasem wystarczą ośrodki ZDZ.

granica

(oczywiście

poza niektórywyjątkami). Dlatego sądzę,
że tylko ok. 15 proc. wszystkich
bezrobotnych
będzie
musiało
zmieniać kwalifikacje. Tymczasem my (myślę o ośrodkach
ZDZ w woj. kieleckim)
lUZ
kształcjmy rqcznie ;30 tys. osób,
a możemy jeśzcze więceJ. Czy
nadal pani uważa, że jestem zarozumiały?

-

Kto zatem, pana z.d aniem,
b~dzie musiał zmieniać k walifikacje?
- Największa grupa t.o tzw.
pracownicy umysłowi, czyli administracja przedsiębiorstw. Im
najtrudniej będzie znaleźć nową , pracę ' ze względu na zbyt
ogólne wykształcenie.
Druga
' grupa to ci, którzy chcą zarabiać za granicą (skala tego .zjawiska na pęwn.o się nie zmniejszy, a pqeciwnie): Musżę ~ill.
tutaj pOchwalić, że , tytuły czeladnicze i mistrzowskie, jakie
nadaje naszym "uczniom" Izba
Rzemieślnicza są honorowane w
całej Europie. Następna grupa
- ludzie, którzy pos.tanowią
pra
cować na własny rachunek.
Zachętą do tego będzie na pew_
no umarzalny kredyt Z Funduszu Pracy.
No i wreszcie, jak zwykle,
ludzie chcący poprawić sWOJ
domowy budżet np. niepracujące kobiety, które będą chciały
zostać krawcowymi, dziewiarkami, chałupniczkami itp.
- Jakie wobec tego możliWOSCl zmiany i nabywania kwalifikacji mają przyszli bezrobotni?
_ Prowadzimy kursy przyuczające do zawodu (czyli dające minimum kwalifikacji), kwalifikacyjne (nadawanie uprawnień do prowadzenia określonej
działal ności) i doskonalące w zawodzie.
- Jakie to są zawody?
- Trudno je wszystkie wy_
mienić.
Prowadzimy bowiem
szkolenie w 160 zawodach (oczvwiście robotniczych), ale możemy . ich liczbę zwiększyć do
200. Są to m.in.: zawody budowlane, metalowe, związane z 0bróbką
drewna, mechaniczne,
ale także np. zawody kucharza,
kęlnera, kierowcy, krawcowej i
spawacza, które- zawsze cieszyły
się wielką popularnością. Współ-

pracujemy ściśle z Izbą Rt:eoraz z ośrodkami
ZDZ w innych miastach, np. z
Wrocławiem, dokąd kierujemy
chętnych do zdObycia
zawodu
zegarmistrza. ROZbudowujemy 0becnie swą bazę szkoleniową,
myślę więc, że sprostamy potrzebom
osób
poszu1kujących
pracy.
- Bezrobotni nic będą musicli płacić za kurs, a koszty tego są przecież niemale.
mieślniczą

Imbir dobry
morską chorobę

na
I

Rybacy z krajów Basenu Karaib~kjego
od da wna przed
wyjściem w morze żuli imbir,
tw: eruząc. że zapObiega on chorobie Illorskiej. Badania pr~e
proW'.ldzone na grupie ochotni_
ków w USA potwierdziły to cał
kowicie. W odróznieniu od stosowanych dotychczas przeciw
chorobie morskiej specyfikówimbir nie daje żadnych skutków
ubocznych w postaci senności.
suchości · jamy
ustnej, spadkn
ciśuienia krwi; ma przy
tym
przyjemny smak. Odkrycie zostało już wykorzystane
przez
szwajcarskie firmy farmaceutyczne, które rozpoczęły produkcję imbirowych pigułek.
(KAR)

'

Pier\vsze doniesienia wad granicy radziecko-irańskiej były a.lal'w depeszach TASS pisano o ,,sfanatyzowanym tłumie,
odurzo.nym alkoholem i n ar:kotyk ami", "niszczeniu urządzeń granicznych", "czynnej napaści na fun kcjonariuszy straży granicznej" i - co zalJ.r:lJIniało sz()Zególnie g,rożnie - "dezorganiza.eji pracy oddzia.łów KGB". Dla radzieckiego czytelnika zahrzmieć to
musiało jak komunikat wojenny. Tak samo odebran·o komunikat o skierowani'll na teren przygrnn-iczny dodatkowych jednosteok KGB (w Zwią1llku Radzieckim Komitetowi Bezpieczel'll,twa
Pallstwowego podJegają formacje straży g.r anicznej) oraz o "zaniepOkojeniu rządu w Tehcranie i postawieniu w stan gotowoś
ci jednostek armii irańskiej".
mujące:

. dni po wybuchu
zabrali głoo tak ze
przedstawiciele
władz
partyjnych Azerbe)dżan:u. Wyraozi:lli Oili. mniej więcej tylko... oburzenie z pOWodu t.en%O-letnia Joanne Stebbi.llgs
dencji kampanii prasowej go"prZeChl\dza się" po zatoce
dzącej w dobre imrl.ę AzerbejChelsea '" Londynie w spedżanu i wywołującej falę niechęci wobec
jego obywateli.
ejalni'e nadmuehiwanym kd- _:I;a'mrlrl'[lgl~,
le.
CAF - AP
PO!Z!l tym. stwie.l'dzili, iż calko.wicie bezpodstaw.ne były mformacie o tłumie pijanych czy
też od~zonych, demontaż zasie:k?\V g·ranicznych był przeproviadzony spokojnie, a nieSIę,
1l\iędży matką' a sy- ktorzy fun;\l:cjon'a:riusze pr~y'.
\i~ł~da'ły . śię . bowiem' . znali się do osobistego w nim
udziału. Indagowani o powód
Na Wybl'leżu Gda·ński.m no ty i s-kopony, j mógł się ł"lIrn •• ·'\JKIO'rKa nie tr&.>'Z~zyzajść powiedzieli on.i dziennisi~iły się macznie napady rapf1Zyglądać jak rabusie
nale~ycie;.. gdy
karzom, że strefy nadgraniczne
są tam zby.t duże i tereny o
bunKowe. W Gdańsku wla·ścicilti Jego miesz:kan·ie.
ehlulJCem; nie miałącznej powierzchni O!koło 20.000
ciel
miesz:ka,nia po usłyszeniu
W Gdyni młody me'ZC:lVZ!ll
czasu, ,;a.jęta własną
hektarów zostały bez sensu oddzwonko otwO"l.y1
drl.wl· I' zastal
I.
• .
•
,.
",omImarce
I b'lO Iyc h ręlt. I,win .• \"• i~c obawiała się, źe
dzielone od reGZty
republi'ki.
brutalnie za.a.takowa'ny przez 4
kach wszedł po bolkona
ją w tym liście oMa to szczególne uzasadnienie
mężczyzn i kobietę· Z.ostał zbiIII piętro, wy/a Olał drzwi i
Tymczasem gdy wreszzwłaszcza obecnie, kiedy te zapowiedziano w M.ookwie ~naC2.maltretować zaskoczoną kob ie
Ollublikowano, okazało
I
tę· Biciem i nożem wymusił no
U l
niej oddanie wszystkich kosz.
nie miał żadnych
towności. Tej samęj nocy zoala·
Duslin Hoffman II żoną
O wspaniałym przeżyci,u okow<lno w centrum portowegD
Lizą.
Słynny
a.ktor święci
powiaoa -f!.j·,ta,r:·?ys.ta
nj·ez.na·..
~e-·
triumfy na Broadwayu w
r.
~
mla·s.ta
przypa dk owego prze·
tytułowej roli "Kupca z Wego Mile High Band z małego
chod~i a, zobiera'jąc mu po rtfe l
necji" Szekspira.
Prescott w sta,nie AriliHla,
.
d
W
d .
z plen i ę zmi.
cią9.u je nel
odpoCAF - AP
Danny Orr:
doby notuje s i ę czasem kilka·
- Występowaliśmy w bane
dzie·siąt przy,padków rozbojów i. _ _ __ _ _ _ _ __
Mat's Salo·on, słucbało nas 1110kradz'ież y mienia. Remedi.um ma·
że siedem, może o~iem osób. W
ją być pistolety g.azowe z RFN,
pewnej
chwili
do
lokalu
które
można już nabywać
wszeoł mo·tocyklista w s,k órza Sopccie.
(o.)
nej ' kurtce i w ciemnych okularach. Poprosił o piwo i gdy
zdjął okulary
poznaliśmy, że
to ... Bruces Springsteen! Po·słu_
chał nas parę minut..: i podszedł
pros.ząc·, abyśmy ' mu pozwoąIi (!) pograć z nami! Po dzie- cuskiego,
która uchodzi obecnie
sięciu minu.tach bar pękał w
kę najbardziej
szwach, tylu zwali-ło się ludzi,
znacza się ogromną
żeby gratis posłuch.ać wieJkieOto co powiedziała'
"Je dy ną rzeczą, którą
go "Bossa"!
dę kocham w filmie, to ...
&pril!1gs-teeiIl nosi właśnie
ukończenia zdjęć!"
przydo·mek
"Boss" ("Szef").
DalIi zrobiła błyskawiczną
Ten jego
z,aimprowiwwany
rierę, lecz zdaje się nie
konce.rt w
małym
barze w
kła dać do niej zbyt
Prescott kwał ponad go-clzinę.
wagi, traktując ją z
W
• ba
zenie m oka.
i<lac
rdzo lubi grać ...

W

killka

R
·
·
k
.
t
.
'
t
·
a U.J.:
. O' moze
B "I b" grac...
"oss

-

-

Szczerość

Ciężkie

czasy

WV JSCla:

dla Polaków

zachodnioniemieckich gne- rynku mniej czy bardzicj
tach pojawiły się w osbt- nej pracy będą teraz dużO,
.
nich dniach całkiem nowe żo gorsze.
Pogorszy się
.",Łna.CJ,_,·y ,jtkn
ogłoszenia. Do prac najelll'\lych,
najchętniej w czasie weekendu
tych Polaków,
oferują się Obywatele z NRD:
jąc z różnych
malarze pokojowi, robotnicy bu- dziczonych po
dowlani i transportowi, panieu- dziadkach, planują
ki do wynajęcia. Te nowe in- się do RFN. Władze
sera ty oddają nową rzeczywIstość niemiecko-niemiecką. Obywatele NRD szybko nauczyli
się, że na Zachodzie można nie
tylko korzystnie to i owo sprze-

W

dać,

pobrać

należną

"stówkę"

w twardej walucie tzw. kwoty powitalnej, . ale także cał
kiem dohrze zarobić "na czarno". W świetle prawa zachodnioniemieckiego jako Niemcy. są
oni w pełni uprawnionymi pracobiorcami i - inaczej niż 'Zatruliniani do tej pOI'y "Da czcrno" na prz y kład Polacy czy Węgrzy - nie narażają
swych
pracodawców na ryzyko drakońskich kar w razie wpadki.
Powinni
o tym
pamiętać wszyscy ci rodacy, którzy Zllplanowali na najbliższe miesiące wyjazdy do Republiki Federalnej. Ieh szanse na tutejszym

Komu "stów~a szlaban?

cyjne RFN wiedzą,
dziwą przyczyną w
laków jest
na; zwłaszcza ze
nych jako ,dowód
kości przedstawia
tylko wpisy na tzW.
3, a więc wedłu~
kryteriów dowody Ule ~y!e
mieckości
co
"zdolnosCl
zniemczenia". W
przepisów RFN jest to
czyzna ostatniego sortu .

ludzi,

których

niepodważalna.

i są dobrze
zawodowo.
Ale
\V~hłonięcia ich przez
~ system
socjalny
ltd.) .t ez jest ograw kolońskim
Adminis() loVA) myśli się
o
S graniczyĆ napływ Poą trzy proponowjlne
sytuacji

,..Urzędzie

ograniczenie przywilejów (w tym finansowych) wynikającyc~_, z "karty ~!ypęd~O
nego", zmiana kryterlow wemieckości (na przykład odrzucenie roszczeń wynikających. z
tzw. volkslisty 3), postanoWIenie że wnioski o emigrację do
RFN mogą być zgłaszane tylko.
pisemnie z kraju stałego ~a
mieszkania.
Przyjęcie
któregokOlwiek . z
tych rozwiązań wyma\l'a zm~a
ny Obowiązujących - l strzezonych do tej P9~Y! jak oKa. w
głowie przeplsow, stanOWią
cych przecież podbudowę bw.
nicmieckich pozycji prawnych.
Stąd biorą się obawy • i opory
administracji federalnej i organów rządowych.
Jak ostre więe będą. no~e
rozstrzygnięcia, co z?stam~ ~Jll1e
nione, trudno w tej chw~l~ powiedzieć. Nie ulega.
Jedi1ak
wątpliwości, że zarowno dl~
tych, którzy przyjadą z P01S~
aby "turystycznie popracowa~
w RFN jak i dla tych, w ktorych n~gle obudziło się p'0cz.~:
cie niemieckiej przynaleznoscl
narodowej - szlalJany lfędą ~
przyszłości opuszczone znaczJUe

niżej. ZBIGNIEW

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ile

RYGALSKI
(PAl)

zwężenie

stref

nadgran.icz-

nych.

zajść

,

Nachiczewańska ASRR tere-n pierwszych zajść g.r·a nicz-.
nych (,później rozszerzyły się 0ne na niemal całą 800-ki-wmetrową g:rani<:ę ZSRR z loranem)
jest jednym z regionów, gdzie
konflikty . społee'Lno-politycz.ne
dojrzewaly od dawna. Sytuację
w Nachiczewaniu porównywano do Nagorno-Karabachii, co
było słuszne jedynie częściowo.
Teren Nachiczewania te taik~e
enklawa narodowościQlwa, tyle
że, Azerow, umieszczona w saśrodlku ArmenJi, znajdują
ca się pod administraCją Baku.

mym

W latach 1917-1920 w Naehiozewa·niu
rządzili
kotlejne
Rzad Tymczasowy, Zakaukaski
KomisaI"iat oraz musawatyśd• .
którzy stworzyli twór przejścio
wy pod nazwą "Repub1itka A_
rakska" (od nazwy rzeki Ara'k s, wzdłuż której przebiega
g'l'aniea radzieck-o -irańska). Potem sprawa toczyła się według
znanego scenariusza: najpierw
.. masy pracujące poprosiły
o
pomoc", potem 11 Armia CzerW'O'Ba wkr-oczyła i 28 lipca 1920
roku powstał komitet rewolucyjny. Prnez dwa pierwsze lała Nachiczewań był regionem
autonomicznym, potem - 9 lutego 1924 r. formalnie powstała Nachi.czewańska Autonomic:lr
na Republika Radziecka.
Od początku reform Gorbaczowa na terenie Nachiczewania poczęły odzywać . się gło
sy
nacjonalistów,
żądająCYCh
zjednoozenia narodu azerbejdżańskiego w jednym państwie.
Według danych radzieckich w
Nachiczewaniu mieszka około 7
proc. Azerów całego świata. Powstali żyją w Iranie, Turcji 0raz na terenie Azerbej-dżanu.

W Iranie miei:lzka około 4
milionów Azerów; w ZSRR panad 6. Jakiekolwiek próby 0twarcia granicy nie są zatem
popierane ani przez Moskwę
(ze zrozumiałych względów), am przez Teheran (obawa prżed
najazdem masy - ludzkiej przekraczaj ącej

zdolności
asymi~a
należy zatem
spodziewać
się
żadnych tego
typu rozwiązałl. Jak na ra.zie
zapowiedziano zwężenie
stref

cyjne Iranu). Nie

nadg'ranicznych oraz daleko i.dące ułatwienia w ruchu osobowym. Np. otrzymanie
wizy
w celu odwiedzenia krewnych
w Iranie ma być ze strony
radzieckiej załatwiane w 2 tygodnie (w warunkach radzieckkh jest to bardzo krótiki termiJl1). Strona irańs.ka nie wypowiedz iała się jeszcze na ten te_
mat. Na granicy na ~bu. br.zegach rzski Al'aks trwaJą Jednak.
wiece.
WITOLD ZYGULSKI
(p.-\l)

Refleks
Cźołowy

kultury~ta

e!'ra.l!u!
Sylvester Stallone, ~est rOWllICZ
zapobiegliwym
biznesmenem.
Niedawno podpisał kontrakt. reklamowy z pewnym bankIem
japońskim za pół mili?na ~o
larów. 'Gdy po ceremOUlI dozenia podpisów japońscy partnerzy ehcieli zaprosić go na 0biad odpowiedział: ..Zgo?a, ale przyjemność zjed~enIa ze
mną obiadu kosztowac .was lJę
dzie dodatkowo sto tysIęcy dolarów!"

Wykłady

profesora Kota

(13)

.... Mijają następne <in;. Jadamy z profesorem nocloQ-l w tej restau[oc}i i któregoś dnia podcZGS lunchu Kot nagle pyta, Cly ja
znam Polskę? Naturalnie - od,powi'adam - bo się w Polsce uro dziłem
i co/y czas tom mies1!kalem, nie liczqc wyjazdu na
prakty,ki do Genewy czy londynu.
To n iec'h mi pan opowi~ o za.moch'll majowym? Jak to się
- żąda , profesor.
Wyjaśniam, co wiem, oczywi ście ' chwaląc Piłsudskiego, który
..ni·e mial innego wyjścia. ja,k tytko zaprowadzić porządek". Póź
nie.j pytanie o wybory. na·stępnie o B rześć i Berezę Kmtuską.
Wreszcie o PPS, Stronnictwo
Narodowe i lu<lowców. A talże
o chłopów i posiadone przez nich gospodarstwo, o wiel'kq włas
ność i reformę rolną. 0dpowiadać muszę na pytanio dotyczące
okol icz.n ości, VI joldch została uchwalon<l ostatni-o
konstytucjo,
słucha, co wiem o o rdynacji wyba-rczej. jak również o tym, ilu
ludzi poszlo do wyborów, Q jOlka część społeczeństwo wybory
zbojkotowała. Domaga się też profesor odpowiedzi na pyto>flio
o Obóz Zjednaczen'; o Na.rodowego. ludzi Sikupi-onych w tej organizacji i cel jej powołania ...
Ja. jak student. · mów.ię co wiem ; C2)U,j ę CZ<lse.m, jak bardzo
"obciąłem się" . wobec st<lrego profesora. ·0n popija . swój ja.. b/eczni'k, je rybkę. bo' mięsa nie lurbił i czasem tylko rzu'ci "oho'"
albo żartem przypomni, czy mnie przypadkiem "ni'e ciągnie do
piłsudczyków" .
- Ależ ponie profes6rze - ZClprleCZ<lm, bo co powiedzieć?
Któregoś dnio Kotowi g/os nagle twardnieje.
- To jest ~kandal, że t<lcy jak pon mieli repre·zentować· Polskę za grGnicą - oświadcza. - Pan nie ma rodzinnego kraju
j nic o Polsce ni-e wie. Ja sobie nie wyobrażałem, że w,k was
wyc howali. Pan chodził po świecie w końskich okularach i poza
Piłs udskim niczego nie widział...
Już nawet nie mówi ę swojego "ależ' panie profesorze", tylko
nic się ni-e odzywam.
Podczos na·stępnych spotkań role się odwracojq. Ja milczę,
a profesor opowiada o nędzy chłopskiej, o dwudziestoleciu mię
ozy wojnami ' i stronnictwach. Przypomina e·kipy rządząc-e, mówi
o P i łsudsk i m. Slucham tych wykładów, coraz bardziej przekonany, nawet · pewny. że ministe'r Kot jakąś już przyszłość dla mnie
przewidział, tylko nie wiem, co zaplanował. Przecież n ie traci/by czasu, żeby mnie uczyć ...
-

odhyło?

Nie wiem, jaką on miał 0jako wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale
dla mnie te rozmowy są s1aranni-e
przygotowanymi
przez
niego
wyk/adami
o
histerii
międzywojennej Polski w... opracowaniu Stanisława Kota.
pi.nię

I jestem pełen podziwu dla
p rofesora, dla jego wiedzy ...
_ Gdyby pon miał inne zdanie - nie trzeba się obawiać.
Proszę p ytać. Możemy polemizować, ale ja muszę - to sło
wo "muszę" stale podkreśla poinformować . cię, Jasiu, czym
była Polska. Ty tego nie wies'Z,
a powinieneś wi-edzieć ...
Nieki-e<ly mówi mi "per ty",
ja oczywiście nie protestuję·
Niby dlaczego miałbym
pro-

(J

testować?

Spotykamy się w restauracj-i.
olbo u Koto w gab inec ie. Nigdy nie zaprasza mni-e do domu. Znowu mijoją kolejne dni:
ja słucham, ,a profesor tłuma
czy ...
Podczas

"wykłodu"

o

S tanis/ow k ot
Repr. Jac:ek Wc:is/o

po~ityce

zagronianej

Połski

ud·ziole

w tej poliJtyce mi' n~stro Becka, dowiaduję się o błędach, jOlkie
on popef.nil, o zwalczani'u prz~·z niego ligi NClrO<lów, o wiq,zoniu się Polski l Węgrami - wówczos krojem prowa.dzqcym politykę rewizjonistyczną, o poHtyce polskiej wobec Czechosłowa
cji, przeciwko której Polsko V'/spiera/<l Hitlera, A tolcże o ultimarum do litwy, po którym Utwrni mieH zo.pladć mi-łoś-ciq do
Polski, o n<lwiqzaniu przyja.ź.ni z Japoniq w tym sClmym 'Czosie,
gdy związała się też z tym krojem T rzeci<l Rzesza. 0 poporciu
dl-a "operetkowej" Słowacji i dla Wioch, które pokcmoły b-e<zbronną Abisynię.
Sł ucham, rzadko stowiajqc pyta.nia.
_ Pański Beck - pr-ofesor Kot nie może sobie darować przymiobnrka "pański" - w przededniu wojny był najbard>ziej niepopularnym ministrem w Europie, o zachodnie demokracje u.ważały Polskę za kraj posuwa jący się w ogonie Hitlera, Pon tego.
nie widział, będąc "dzieckiem Beck-a". W końskich okularach
chodziłeś z tym Piłsudskim, nawet jak już go nie stało ...

D.C.N.

"Nasza Ksiegarnia" zwra
Dziś

składamy

tyczenia

Biuro Ogłoszeń
237-3' czynne 9-17.

ANTONIM
i ROŚCISt.A WOM
lutro
i

"Miś ", "Swierszczyk", "Płomyczek"

KWP

Im.

Jana

.,Po omacku H

MAŁGORZATOM

-

Kochanowskiego
g. 18.

KINA

"Bałtyk" .: "Galimatias. czylJ

Kogel mogel U"

pol. L 12. g
15.15.
"Przesłuchanie" pol. l.
18. g. 17.15
.,Emmanuelle I" fr. l. 18. g . 19.45 - seans przedpremierowy.

l

Ki.lce
Biuro Ogłoszeń KWP
448-58, czynne 7.30- li.

,jPrzyjaźń'"

Zeromsklego

_

INFORMAC.TA słuźby zdrowIa
- czynna 6-20. tel. 261-21, Informacja o usługach - 365-85.

"Romantjca" uSzklana pu- USA, L 18. g. 16, 18.30.
"Emmanuelle I" - fr. L 18. g.
Zł ;eans nocny. Wideo: "Zabójcza broń" - USA, L 18. g.
16.15, 18.45.
łapka "

"Cobra'# -

TELEFONY: Strat Po:!:arna 998,
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Milicyjne 997 . Pomoc drogowa 967"
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom 991 .

USA,

l 15. g . 15.15, 19.30. "Pechowiec"
- tr. l. 12. 'g. 17.15.

Skarżyśko

..Studyjne" "Imię ' róży."
RFN-wl.-fr. g. ·11f i 19.45. Wideo:
,,39 stopni" - an,g. l. 16, g. 15.16.
..Echo" -

jastrząb"

APTEKI: stały dytur nocny
pełnią · nr 67-010 pl. Zwycięstwa 7,
. 67-001 , uL Traugutta 40.

KINA

"Moskwa" -

"Nocny

- USA, l. 15, g. 15.30. 17.30. "Stan
strachu" - pol. 1. 15. g. 19.30.
"Pokolenie" - nIeczynne
"Hel" - "Powrót wabi szczura"
- pol. l. 18, g. 15.30. 17.30, 19.39.

tet.

fEATR
Im. Stefana
nieczynny.

-

-

"Nietykalni" -

KINA
"Wolnoś(:" "Wielka
chińskiej
dzielnicy" -

draka w
USA, L
g. 15.30. "Harry Angel"
USA. l. 18, g. 17.15. 19.
.. Metalowiec", - nieczynne

lISA,

L 18, g . 15, 17, 19.

12,

..Amonit" - , nIeczynne.
GALERIE -

nieczynne

MUZEUM
REGIONALNE tm.
gen. broni Zygmunta Berlinga w
ul. Słonecz
na 90 - czynne 9-17.
APTEKA DYZURNA: nr 29-048
ul. Apteczna 7 tel. 581-527.
- POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec PKP - tel. 137-05.

MUZEA

Skarżysku-Rejowie

MUZEUM NARODOWE Partyzant6w - nieczynne.
NARODOWE
Zamkowy -

plae

"PAŁAC" plac
,Wnętrza pałacowe

XVU I XVIII w.... "Galeria Malarstwa Polskiego" - czynne w

godz. 9-16,

Starachowice

MUZEUM LAT SZKOLNYCH 8.
S. 'Z EROMSKIEGO - czynne w
godz. 12--18.
OBLĘGOREK

SIENKIEWICZA
godz 10-16.

-

-

MUZEUM
czynne

MUZEUM WSI KIELECKIE.T Park Etnograficzny w Tokarni nieczynne.
APTEKI - stały dy:!:ur nocny
nr 29-001 ul. Buczka 37/39.
29-008
ul. Sienkiewicza Ul.

pełnIą

nr

PORADNIE DYZURUJĄCE: StomatologICzna - PrzycnocIma Rejonowa nr 15 uL Karcz6wkowska 35 - czynna w niedziele !
śwlela w ~odz 7-19 dy:!:ur nocny od godz. 19 do 7.

TELEFONY,
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie MO 997 Strat Pożarna
998. Pomoc Orogowa 981. Pogotowie Energetyczne KIelce - Miasto 991 Kielce - Teren 956. PogotOWie Gazowe 31-!0-1IO I 992. 'Po!;otowle wod.-kan c.o elektrvczne RPGM czynne w godz tl;:.-23.
tel 469-80 I 438-94. Pocztowa InformaCJa o usługach tiu . Informacja PKP 930. InformacJa PKS
80%-19. Hotel .. Centralny" 62$-11.

APTEKA DYZURNA: Br 29-07e
ul Staszica . tel 64-79
.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10 I 53-80.

l.

"Hutnik" "Co lubią tygrysy" - pol. l. 15. g. 15.30. "Samotny wilk Mc Quade" - USA, L

"Przodownik" - "Ludzie koty·'
USA. 1. 18. g. 17. 19. .
APTEKA DY:2;URNA: AC 29-0il
ul. Starokunowska 117.
POSTO.TE TAKSOW-EK: pl. Wolności 537-92. ul. Sienkiewicza

-

-

282-61.

Końslde

I

.
'

KINO
"Pegaz'"

"Lawa-'

pol. l.

15•. g. 19.30. "Nieśm iertelny'.'
ang. l. 15, g. 15.30, 17.30.

Jędrzejów
KINO
"Gdynia" -

brak terminarza

Uwagał

Za ewentualne zmiany
programie kin redakcja nie
odpowiada.

w
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'. ,' RADIO

sprzedaży

lnstY'bl~t

W ydll1vm iczy "Nasza
or.a:z; CerukaJa KolportażJu
RSW "Prasa-KsiąŻJka
Ruch" z prz ykrOśc ią kQIlllU.n.jkuKsięg.a',· u ia "

~,
że ' pr~~mera,tot:zy ~._
pism:
.. M.ts,
,,śwH~rsz.cIZY.K,
.. Płomycze.k " , "Płon1yik " , "MłG

d,y
Ted.nilk·', "PoUla,j
swój
koraj" oraz .. Mówią w,i-eoki" nie
()~rzymają
egzempla,rzy za.pren Wl1eorO'Wa,nych na I :k.wBI'tał
1990 r. Wydawnicbwo nie je&t
w strun.ie w obecnych warunkaoh, przy gwałtownym WZ>fOOcie cen pa.pieru - a więc i cen
ezas{)pism - &'ea.l~()wać poiIlad
400 tysięcy zgłoszonych prenum e rat. W zw-iąz.ku z tym cały
na·kład
w y m ien ionych ozasopism
będzie
skierowa.ny do .
sprze-da,ży
kioskowej, a p';ell'umeor·atocOilll
zostamą
zw>cocOll!-e
wpła;tv.

·Wyda.·wea przeprasza czytel~li
ków ich rodziców i naUCZyCIeli o:rgeni'zująCYCh swkolue pre-

n

6.35 "Domator": Nasza poczta
- ciasta i ciasteczka
6.50 "Domowe przedszkole"
9.15 DT - wiadomości
9.25 "Policjanci z Miami" (12)
"Gorący weekend" serial krym. prod. USA
10.10 "Domator": To się może

reporterzy'
%C1notCWC1li:
-

1

O pra.ktycznej nauce
zawoda
W Zespole Szkół Zawodowych
nr ' 3
im. gen. Z. Berlinga w
Kieleach
odbyło się
wczoraj
spotkanie przedstawicieli kielec~ich zakładów pracy współpra
cujących ze szkołą. 6mówiono
udział przedsiębiorstw w praktycznej naucze zawodu ucz,niów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
Liceum Zawodowego i Pedagogicz,nego Studium Techllicz-uego
- wchOdzących w skład Zespołu
• Szkół Zawodowych. ,Odbyła się
równ.ież dyskusja na temat form
współ'pracy szkOły r warsztatów
szkoklych z zakładami pracy.

(KAZ)

Dozwolone, od lat 18!
Damsko-męskie wdzięki

11.10 Polska w latach między
wojennych:
Kultura
l
nauka w II RzeczypospoHtej
11.40 Ministerstwo Edukacji NaEstrada Swiętokrzyska w Kielrodowęj informuje
cach
zaskakiwała
wprawdzie
12.00 Spotkanie z literatul'ą, kl.
kielecką
pu bJiczność
rÓ?lIymi
V: Robinson Cruzoe
nies_p odziankami, ale to, co oferuje obecnie, jest absolutną no12.50 Wśród ludzi: Człowiek a
wością, dozwoloną zresztą od lat
przyroda
18. Już 4 lutego br. w Kielcach
13.30 TTR. mechanizacja 1'01odbędzie
się Międzynarodowy
nictwa, s. III: Powtórze;Show Naturystów "Europa '90"!
nie wiadomości i pr.zygoW programie wystapią gwiaztowanie do egzaminu
dy naturyzmu z Węgier, Cze14.06 TTR, s. III: Współczesne
chOSłowacji, Litwy i Polski. Imżycie kulturalne
prezę tę organizatorzy traktują
14.30 TKR: Odchów cieląt
jako
eliminację
tegorocznego
15.00 Rytm ciała: Rytmy metakonkursu naturystów. Obok goboliczne
łych (miejmy nadzieję)" gwiazd
16.10 Ministerstwo
_Ed-Qkacji , wystąpią także (CZy też bez uNarodoweJ informuje
brania?) znani artyści polskięgo
kabaretu.
Na estradzie będzie
PROGRAM n
ntożna także podglądać
m.in.
. duet erotyczny w scenach z Ka9.00 .Tra!l6misja obrad Sejmu
masutry. Poza tym wiele
inUwał"a! Za ewentualne zm~
nych atrakcji (?) i niepodzianek.
BJ' w pro~ramie tv redakcja nie
A zatem "tekstylni", walmy do
odpOWiada.
..Estrady" po bilety!
(J.,

na estradzie

KINA

INFORMACJA O USr..UGACH
.. OMNJf' Kielce - tel 439-62 _

NUMER 12

PROGRAM

16.55 Język francuski (113
17.25 Program dnia
17.30 "Spiewanie w kraju Basków'" - rep.
16.00 Program lokalny
,,102":
lanusz
18.30 Magazyn
Kijowski
"Bi19.00 "Pokój niżej" (2) lety do teatru" lI8riat
ang.
18.30 "Rotarianie w Wars~awie"
- rep.
20.00 "Czarno na białym"
przegląd PKF
20.40 . ;Przegląd muzyczny" ~
21.00 "Ze wszystkich stron"
"Miasto otwarte" - Pep.
o Władywostoku
21.30 Panorama dnia
21.45 Progr. muzyczny
22.00 . ~Przyjaciele" (3) - ,.PPaca" - serial TP
23.20 .. Telewizja nocą"'
0.05 Komentarz dnia

przydać

Os trowiec

w godz I-I'r.

POSTO.TE TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34, ul.
Słowackiego 31-29-19,
ul. Jesionowa SI-7ł- 19. Post6j taksówek
bagatowych - ul. ArmU' Czerw.
tel 31-09-19. Postój samochodów
clętarowych ul. Domaszowska
tel 38-08-19

Sport
.;Sensacje XX wieku"
DT - echa dnia
.. Plus-minus"
Proc.
publ.
23.25 Język angielski (tS)

PROGRAM I

..Robotnik" - brak terminarza
..Star" - nieczynne

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ .. IT" - tel. 486-8&
czynne do 16 w soboty do tł.

USr..UGI POGRZEBOWE: Dytur całodobowy tel. 31-70-47

s'zyński

22.00
22.10
22.40
22.55

Jutro

15, g. 17.30. 19.30.

INFORMACJA O LEKACHczynna w godz. 7.30-15.30 z wyjątkiem
dnl gwlątecznych I dni
wolnych od pracy - teł. 5~,32.

PROGRAM I
16.00 Program dnia i Telegazeta
informator
16.05 ..Telewizyjny
wydawniczy"
młodych
widzów:
16.25 Dla
"Kameleon"
16.50 Dla dzieci: "Trąba.H
17.15 Teleexpress
17.30 Puchar Swiata w skokach
narciarskich Zakopane
16.25 .,Dawniej niż wczoraj"
.. Wyprawa
19.00 Dobranoc:
profesora Gabki"
Oferty
..
Pegaza"
19.10
19.30 Wiadomości
20.05 Wojna i film: .. Zakazane
piosenki" - film lab. pol.
reż.
Leonard Buczkowski
wyk D. Szaflarska. J. Du-

. lUNA

H.
w

tylko w

Dzi~

tel.

TEATR

PIOTROM

prenumeratorom

pieniądze

Radom

Sroda
17 stycznia 1990 r.

z

-

PROGRAM LOKALl\rY
16.00 Wia domoś ci 16.05 Muzyka
kom pozytorów
k ieleckich, 16.30
" Polemi ki " - aud. Ewy Okoń
skiej 16.45 Kwadrans przebojów
1'1.00 Felieton A. Mać kQwskiego
17 . 0~ Muzyka 17.10 Dziennik.

kioskowej

nume;raty, za zawód
jakie w związku 1:
szą.
Niestety, ze u""",pnnw
konomicznych
może

sytuacji, gdy kosz.t y
czasopism wzrosły <>'--"-.1<0·."
w porównaniu z ko.~dami
• widywanymi w o'kresie
C&'Ill& PNQlumerat.

Kto

się

konkurencji .- ---.-'-tłum kupujących. ' Można
świeże owoce.
południowe w cenie po 12
- banany i 6 tys. zł

ponadto

rańczC: Jest
papier '-_'_.L_ ... _
szklanki kurtki dziecięce i
jeszcze innych rzeczy. Daj
takie zaopatrzenie w
połecznionym i po takich
Podsłuchaliśmy rozmowy
stojących w kolejkach:
- Handel z samochodu
prawdę dobry pomysł. r..:łm,,'il'l.
może wreszeie kupić
i bez tłoczenia się w
sklepach.
- Ale jaki bałagan na
Kto na te pozwolił, żeby
targowiSko w
centruln ",. illłlolm"ni
wódzkiego miasta ...
- No, to po co pan tu
Jeszcze jeden mądrala
lazł. Podobno chcą
w ogóle zlikwidować.
niehigieniczny .
A w
jest czysto?
pierw pakUje do torebel!;
a potem zaraz wazy ser
jest higieniczne? Albo <:n'r "ed• • <i;,;'
na. targu - czy tam
ciej?
_ Przecież od tego jest ..:satU. Pn .... .
.pid", żeby ko.ntrolowa.ł j . wlepJI.lo")h~,,,
mandaty brudasom. A1e.
r'az
wszystkiego
.. abraD!ia'
Chcieliśmy pra wdzi wego
konkurencji, to powinniśmy

cieszyć.

.:...- Tu chodzi o podatki który przywozi towar
samochodem; me
nie ma z tego "'A~"'U'''''.
- TylkO co to obchodzi
ta? U "baby" na placu
zantów jajka kupiłem
450 d. I niech mnie 'ktoś
kona. ze powinienem je
wać w ~łepie po 600
, Tak. tak . .niech ktoś
na. Tu nie pomoże
szenie salmo-nellą czy
bactwem. bo każdy
taniej . A kto się bor
.
cii,
niech sam spróbUje
kOlllkurencyjny.
Być
wkrótee handel
się urynkowi i on'r ..",i'I"i
na straci rację
I na
niec jeszcze jedna uwaga :
dawna już dokuC'Cają nam
kulanei, którzy dość
,t"cZJ\I• • reCI
pustoszą nasz ubogi
kupując
deficytowe
.
sprzedając po pa~~ars~lc~
nach. Może więc sClgame I
ranie zacząć właśnie od

Ogłoszenia
ODZIE:l:
cięcą, damską,
ny. elanobawełny,

szu poleca solidny
Łódź, tel. 42-13-03. no.fr"."O,O{3
(pawilon). SŁa~ym odbiorcOllI

,nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
C
.
.
~
C
URZĄD GMINY SITKÓWKA-NOWINY
::J
26-052 SITKÓWi{A, tel. 534-55 i 642-41 w~ 13-03

E
c
C

I

cc

POSIADA WOLNE LOKALE

C
C

, na uruchomienie sklepów spożywczych
i sklep~ z artykułami ~ospodarstwa domowego.

E
C
E

Bliższych

informacji udziela urząd gminy. Zgłoc szenia osobiste lub telefoniczne w godz. 8-15.

c
c
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Zak

i C

ROT
wydaną przeli!:
Metalowe "Mesko".
pustkę

Zwycięża · nienowiść
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

Poinf4H'mował on, że w ostat- czasie w ręce bojówkarz.y
się 206 bojowych i ćwi

. ,:ebnYCh pistoletów maszyno100 sztuk innej

- --

-a ,Be n~~_e

go miasta: Zbroją się oraz blokują drogi, aby przeszkodzić w
przerzuceniu tam wojsk wew-

infor~u,q:
.

nętrznych.

Trwa ewakuacja !Ił BaIlu 0sób narodowości
ormiańskiej.
W oiągu dwóch dni promem i
samolotami wywieziono około
2 tys. osób. Wedłąg danych
litałego przedstawiciela
Annenii w M oskwie, z 220-tysięcz
onej ludności ormiańskiej w Baku, stolicy Azerbejdżanu, pozostało kilka tysięcy ludzi.
Niezwykle napięta jest sytuacja w rejonacJi przylegających
do Nagorno-Karabachii. Na 0kolicznych wzgórzach zn-aJduje
się około 2 tys. osób oraz broń
przeciwlotnieza.
Erewanie

W

w

osta.tnich

doszło
do ataków na
strzeżone obiekty. Zdobyto 1642
s~tuki broni i ponad
30
lys.

dniach

_ amunicji.

~'.~";:,·-",, ,:.'~...,f'·~·

~·.M

,.~

TASS. Na Kubę powróciła z
Angoli kolejna grupa 150 kubańskich internacjonalistów. Wycofywa nie wojsk kuballskich z
Angoli realizow.ane jest zgodnie z porozumieniem podpisanym m iędzy Kubą a Angolą.
Pełne wycofanie wojsk kubań
skich powinno zakończyć się w
czerwcu 1991 r.
- PAP. Dzi ś, w drugim dniu
vliedeński e go
seminal'ium
35
pa ństw KBWE, spodziewa ne jest
w ystąpie n ie szefa Sztabu Gene-

ralnego WP. w iceministra obrony narodowej. gener ała armii
Józefa U życ kiego.
Przedstawi
on polską doktrynę obronną.
REUTER. Alexander Dubczek
otrzy ma dzi ś nagrodę im. Andr.ieja Sacharowa za d zia łalność
w dziedzinie
praw człowie ka.
Nagrodę tę
przyzn a ł mu
Parlament Europejski.

TASS. Dzi ś "nów w Toki o
słoneczna
pogoda. Prasa tokijska ~nfOTmuje, że w wyniku wtorkowych silnych opadów śnieżnych 200 osób odnioslo o bra:!:enia. Były powa:!:ne
zakl.ócenia w transporcie lotniczym l drogowym.
TASS. W katastrofie autobusu
w brazylijskoim stanie Rio G rande de Sui zginęło 18 turystów
argentyńskich, w tym 4 dzieci.
23 OSOiłY Odniosły rany.
AP ; Pollcja kolun1bijska wykryla w samochodzie zapa rkowanym przed jednym z domów w północnej części Bogoty 550 kg dynamitu. Taką samą ilością ładunków wybuchowych przemytnicy narkotyków
w ubiegłym miesiącu wysadzili
w powietrze budynek pollcjb
kolumbijskiej.
zginęły
wówczas 63 osoby.
_
TASS. Dekretem Prezydium
Rady Najwyższej ZSRR przywrócono obywatelstwo radzieckie Mstisławowi Rostropowiczowi i jego żonie. wybitnej śpie
\\'aczce GaJinie Wisznie"rskiej.
;rednocześn,i e utracił moc prawną dekret Prezydium Rady Najw yższej
ZSRR o pozbawieniu
ich n agród pań stwowy ch 1" tytułów honorowych artystów ludowycll ZSRR.

W·domach dziecka nikt nie głodnie!
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

~ młoo:lieŹ'y w wie :ku od tr1.ech
do dwud1.'ies-tu 10It. - Utrzymuje je -

Kurator.i,um Ośwj oty i Wychowa.
nia, kTtóre, oczywi ście, Il'ie dopuśoi, by podopiecz,ni g /od'owa~i. Obe'Cn ie s.tawka żywie,nJowa
d1.'ienna w~no$i ok%
3500 zł,
o/.e ciągle Slię ~m:i e-oi.a, bo prodll'lcty żywnościowe stole droże
ją. Nos o-bowiązuje normo ży
wieniowe · prze~iczo'na no koronie, o więc każdy wychowo- I\e-k domu dz,ieDka musi - czy
to . Slię komuś podobo, ay nie
- otr1.')'ffioć c<>dzielll/l>ie pożywie
nie o ś-dś'le O'k.reślo-nej
i,lości
kalorii ;f wrtomin.
Obowiązuj ą 
nos włilśnie roicie normy, które
SQ lIresZltą c-zęslJo Itontrolowo-Il!'!.
Nie mo mowy, -żetby normy
były ron:tżone.
Mamy za,pasy
m Q'ki , wkru, j'oj jak ,i 'ilfllO)'Ch ortrkułów żywnośd'OW)'ch, niE norzeromy na roopmrze-nie, WIfiywiel1lie jest dobre.

te

M~ JANINA REMBOSZ, kie·
rowmaka działu żywienia w
Pań~twowym _
Domu
Małego
DuecJiC1 nr 1 pn.y ul. loporowskiego:

- No,s zo
pio;:;ówka mo 31
tb ieci w w lel~u 00 tr:zeoh lot i
je,s t utrzymywano przez Zok/ad
0pie<lc.i Zdrowotnej. Prawdę mó·
wi ąc, chc i(l/aby.m,
żeby moje
wnuczkii miały ta,ltie wyżywienie
}ak nasze sieroty. Dzis-ioj, na
wyż}'\vienie noszy-c h podopiecznych wydamy dokłaonie 123.843
zl, o więc na jeono dz ieoko
przypada prawie 4 tY"-'. zł. Utrzymujemy normy ko,lori i i wartOśoi wyż~ie<f}i(l.
N ie
mamy
kłopotów z zoopa-trze'niem,
bo
wszyscy ba rdzo ży czli wie podchodzą do nosz}"Ch problemów.
Ko'żdy $ta ra się pójść fK1fl) fK1
rękę, nie ty'l'ko jeśl i idzie D artykuły żywnościowe. Na przykład
oieaa,w no umoiliwiOJl() nom zakUp Il-Ogrzewnic do p iecyków
gazowych, które proktycm ie są
_JNe 00 roobyc ia . Nosze dzie ci
moją si ę dobr.ze, są n ależycie
odżywi aM, o Z0Z dba, by nie
zabrakło fK1m środków nil prowaózenie placówki no przy2'MOit)Im poziom~ e.

I jesreze
SCIANY,

Państwowego

Dmc-łla IV

-

100 tysięcy dla każdego
2>wiąallru Ił. ł~Cfhll.ymi py!Ła
ni.ama" ł'!leCr.zmilk prasowy milIl-i -

W

\·-.

finansowania partii
ych ze środków puna cele kampanii wy do Sejmu i Senatu u ordynacj e wyborcze.
projekcie ustawy sq także
e zastrzeżenia. Par ti e np.
mogly prowadzić dziaor ganizacyjnej w zapracy, urzędach pańll1t:OUlllrh·
a także w jednost Ministerstwu
i MinisterWewnętrznych.

zmierza bowiem do odżyci a ekollomiczinstytuwarunków
pr;~es: tr;~e"al'lia zasad neutrał-

"V'IIIICZ1'li.'"in

wYKONUJĘ

ROBOTY
INSTALACYJNE

ci~Płownicze, technologiczne,
WentYlacyjnc, remontowe
i montażowe
20 PROC. TANIEJ
od przedsi ębiorstw
państwowych !

~akład Instalacji Wod.-Kan.

mgr iDŹ. Konrad
}VĄZKlEWICZ. Kielce, tele~n 31-03-14.
I

C.O. _

9680- g

s tra zdifOlw~a i ()lpieki .spo.le'CfZll1ej
wyjaśn,ja.,
re pra;y'Ulaua puce
rząd kwola 100 tys. złGtyeh, powinna być w y płacona każde~u
praeowni:ko-wi sluiby :rdi'owla
w eałości. E>wetnwatLne pokącen46 mogą mieć miejsce t)'l~o w
syłJualCJj>j"
gidy. nallla pl~eowka
salnuiby mlf04Woa wypłaCIła awalllsem doda.tek ~:y I/lll
stye.wń 1000 II:..
(PIAP)

wypowiedź
głównej

Domu

HELENY
księgowej

Molego

2 pny ul.. Zgod;:

W koócu g-Nooio mini one -

go roku, by

wykonać normę ż'l

Wlie J)iową , mlJ.s i e'~i.śmy 00 kożde
nosze
dzieoko
przelino;czyć
dzie,",",ie 2992 zł. D.zJisio'j jest to
kwota joż lInoc:z,J)ie wyższo. Ma·
my w naszej plocówce - 39 clll!ieci do lat tr.zech. Zoklod 0pieki
Zdrowotnej zopewnio nom środ
~ f';nansowe
i dbo, by no~my
żywieniowe
obowiąz.ujące
od
s-ie-I'pllia ubieg/ego roku
byly
ścioŚł e pr,ze-strzegQl/le. Mogę za·
pEWll'ić, że koŻIcIe
z
naszych
drrieci jeSlt dobrze odżywi(1lle-.

Po- tych rozmowach upewni·
liśmy się, ie wypowiedź telewi·

Koniec zmasową motoryzacją
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

jest ~ ':0 tu
od popytu. Fuma
jest przy,otow~na do sprowadzcnia w br. blISk o 17 tys. aut
(poziom roku ubiegłego). Jednak wszystko wskazuje na to,
że nie bęthic tylu chętnych na
te bardzo juź drogie samochody.
W dobrych, rozumny,:h czasaeh, kupowan~ z!l' gramcą nl!;
samochód japons)n
"Cbarade
diescl i płacono za niego 5 trs.
dolarów.
Kiedy cło 1;'yło mewielkie był to samochod atrakeyjny
w miarę ..ta~i.
~er~~
wychodzi na to, IZ ow naltan
szy pojazd z importu po opła~
ceniu ela i podatku obro~ow';.
~o będzie kosztował "droblazg,
czyli 'i8 mln złotych (pod wa~

osobowych

zależny

dużO pisać -

i

runkiem, że nie podskoczy bankowy kurs dolara). ..
.
Według informaCJI uzyskaneJ
w D epartamencie Podatku Obrotowego i Dotacji llinisterstwa
Finansów, sprowadzaj.ąc sa~o~
chód z zagranicy musimy mlee
oficjalny dokument . zakup~ :'~
b
czvJi rachunek. Dwadzlescla
p;oceńt wartości samocho.~u to
cło które musimy zapłaCI c
za
WO;y z silnikiem benzynowym,
a 15 procent wartości samo.chodu to cło za diesle. Ale to Jeszeze nie koniec zabawy. Teraz
po dodaniu w~r~łl~ci ela do zapłaconej wczesmeJ ceny sam~
chodu otrzymujemy sumę, ~to
ra po przeliczeniU na. złotow
ki (po oficjalnym ku~sle). stanowi podstawę do wyhczema 20procentowego podatku obrotowego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rezygnacja

szefa WUSW wKrakowie
15 bm. redakcja PAP w K.akowie otrzymała oświadćzelli~
szefa Wojewódzkiego
Urzędu
. Spraw
Wewnętr znych,
gen.
b ryg. dr Jerzego Gruby, w
którym czy tamy : " Wobee onezerczyeh wystąpień przeciwko
mojej osobie na Jamach środ
ków puekazu, niez«odnych
z
elementarn ymi Z"asadami
praworządnośei, oraz
brak. konkretnyeh wyjaśnień ze strony
kompetentnych centralnyeh or, anów państwa znajl\eych p r awdę o wydarzeniaeh
w kopalniaeh węgla kamiennego " Wujek" w Katowicaeh i "Manifest
Lip cowy~' w Jas'rz-:biu, z dniem
15 styeania 1990 roku złoiyłe1l1
rezygnację "e słanewiska szefa
Wojewótlzkie,o Urzędu Spraw
Wewn(tranyeh w Krakowi'e".

zyjoo Krystyny Jandy oparta 00
"Gazety Wybor·
prostu kłamliwa.
by JinGOO aktorka
dyskretowa'a
poczynonia
rządu" Tadeusza Mazowieckiego
i wmawiola milionom telewi·
dzów, że w państwowych do·
mach dziecka sierot, głodują~
A może by/oby lepiej, ieby wy·
b~tni aktorzy
zachwycali nas
swoją S:ttuką
zami<1st prawIc
rzewne Itozania w telewhjił
wiadomościach
czej" było po
Komu zależało,

Cwt)

Komunikat NBP
De;pa<rtoaJl1.€'J1,t

Dew·j.zo,wy N:BP

w wyll'lilku Ob1.aiŁ
przeprOlW.aK'lWtllej w J,ugo-

jnf()ll''illlu.je,

nin

że

re-!mmy w.aJl\l,towej bę
diOltyd'lc2as w obieg,u dIina.r ZIOO1al 2 si,yc:znia lOOO r.
Ulstąpio«ly
lWIwym d-ion.aifeflIl w
reJacjli: 1 Thf:Iwy da.naif = W.OOO
d4tI1a<rÓ'W sta.ryeb.
DilIlary 9l<l<re będą st.oIpnWwo
wyeooywane !Z obiegu do }roń
ca br.
KIU,rs noowetg,O dilłla~'6 w zło
tych zooiaJlie podalllY po OIta'2ymaruu 5/OCz.egółowych im()ll'mac.ji
CelIlJtratLnego BanIku
JI\l>go&la.wii.

s.IalW,irl
dąey

Śledztwo w sprawie strzałów w Warszawie
DOKONCZENIE ZE STR. 1
W toku śledztwa prowadzonego przez p r okuratora Zbigniewa Gosznyńskiego przesłucha
no w
charakterze świadków
wszyst kich funkcjonariuszy MO
biorących udział w interwencji
oraz inne ustalone osoby będą
ce n a miejscu zdarzenia.
Dotyehezasowe ustalenia po- stępowania
przygotowawczes-o
wskazują, że do
funkejonariuszy
MO
mającyeh
zami!\r
sprawdzić tożsamość młodej kobie ty, przebywającej 13 bm. ok.
godz. 2 w noey w rejonie pas,,żu śródmiejskie,o, podeszło kił
ku mę:i: ezyzn~ łltórzy przy u,i.yciu siły p róbo wali wymusić na

funkcjonariuszach
\Odstąpieni e
od podj ę tych czynnośei.
Na pomoe funkcjonariuszom
p rzybyli pełniący w
pObliżu
służbę ich koledzy. J ed nocLcś
nie wzrosła do kilkunastu liczba osąb utrudniających funkejonariuszom MO
wykonanie
ezynności. Funkejonariusze MO,
wobec
bardzo
agresywnej
posta wy
zebranyeh, - z których część
posługi wała
się
różnego rodzaju
niebezpiecznymi pnedmiotami, oddali kilka
strzałów ostrzegawezych z broui

Nic tak nie przemawia
do
wyobrażni jak 'iczby, a więc:
za mały samochód z silnikiem
Diesla zapłaciliśmy na Zachodzie 5 tys. dolarów, co po oficjalnym przeliczeniu na złotów
ki daje nam blisko 50 mln zło
tych. Cło C1d samochodu wyniesie w tym przypadku 7,5 mln
złoty ch, a lO-procentowy podatek obrotowy od sumy 57,5 mln,
to całe 11,5 mln złotych.
Ile
więc zapłacimy w sumie za nasz
maJy, zachodni
samochodzik ...
Horror!
Nie kupimy więc go za granicą, nie kupimy w państwowej
spółee POL-MOT,
nic kupimy
u autopośredników (którzy już
w Polsce wyginęli), nie kupimy
w "Polmozbycie", ani na gieJ-.
dzie. W ten sposób finansiści RP,
pasażerowie metalicznych lancii,
rozwiali ostatnie złudzenia
o
powszechnej
motoryzacji
vi
kraju nad Wjsł~.
KRZYSZTOF 2AK

palnej pod nOKi. W wyniku odoanych strzałów, raniony został
tS-letni m4liez'yzna oraz jeden z
fu.nkejonarius:&y MO. Najprawdopodobniej były to rykoszdy.
Obaj poszkodowani przebywajl\
w szpitalu i ich ży ciu nie zagraża
niebezpieczeństwo.
Dla
potrzeb ekspertyzy, która zostanie przeprowadzona .godnie z
postanowieniem prokuratora, aabezpieczono usunięty z rany
jednego z poszkodowanych pocisk, łuski znalezione na miejse u :rdan,enia, jak równiez broń
funkcjonariuszy.
Celem kontynuowanego śledz
twa jest wszeebstronne wyjai.
nienie okoJicznośei tego zdanenia, . w tym także ustalenie, esy
użycie
przez
funkcjonariuszy
broni było z!:odne z obowiązu..
jąey mi w tej mierze przepisami prawa.
W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa dla dzielnicy Warszawa-Sródmieście zwraca się do osób, które były ~'Wia(l
karni opisanego zdarzenia, o
telefoniczne lub osobiste zgł.:>
szenie
s~
tel. 2'7-42-1'1,
2'7-98-91, adres:
Warszawa pl.
Dąbrowskiego

1.

*

*

*
Prokuratura
Rejonowa
dla
dzielnicy Warszawa-Sródmie~cie
nadzoruje również wszczęte
w
wyniku doniesienia
Komitetu
Centralnego PZPR postępowanie
przygotowawcze
w
sprawie
zniszczeń mienia, jakich dopuszczono'się w czasie demonstracji,
któr e miały miejsce w godzinach popołudniowych 12 bm.
przed gmachem KC.
I

•

,

Tragiczna smlerc
ośmiorga dzieci
MOSKWA (TASS).
Ośmioro
d:l.ieci, w wieku od roku do
trzech lat, poniosło śmierć w
wyniku wybuchu w sieci eentrałnego ogrzewania w budynku domu dzieck a w UJja.n&Wsku. Do tragedii doszło w no ~y
z soboty na dziedziel4:.

NUMER 12

STRONA 7

• W pierwszej rundzie 'o twar- dem .. Peugeot·,. W rywalizacji
na.j;lepszy. był
tych tenisowych mistrzostw Aus- moł.ocyk!·istów
tralii
wyeliminowany
został Włoch Edi Orioli na cavidze.
Carl-Uwe Steeb• . doświ adczony
• .105 pięścia rzy z 13 .krajów
gracz z RFN sklasy fikowany ua
tradycyjnym
14 miejscu w światowym ran- wzięło udział w
kingu. Rozstawi()ny w_ Melbour- bokserskim .. Box open" w SztcrkIlC z numerem 10 Steeb przegrał
z 23-letnim Finem Veli PaJheimo 7:!l 3:6 6:0. 2:6. 2:6. znajdującym się obecnie na 120 micjscu na światowej liście.

• W drugim swym występ~e
na turnieju weteranów w Sao
Paulo polscy p iłkarze zremisowali z Włochami 1:1 (1:1). Bramke dla naszej drużyny
zdobył
Zdzisław Puszkarz. wy·rów"1anie
dla Włoch6w - Franco Causie
z rzutu wolnego.
• Zwycięzcą
rajdu ParyŻ' Ari Valanen,

W telegraficznym
skrócie

holmie.
Cenny sukces odniósł
reprezentant Polski
Wojciech
Misiak. który triumfował w wadze p6łeiężkiej. wygrywając w
finale z Guenesem (Turcja) ua
punkty.
Drug ie miejsce zajął
samochodowego Włodzimierz Z~ierski. który w
lekkośredniej odDak-ar został Fin 'finale wagi
jadący samocho- dał )'lalkower.

• FIFA zatwierdziła ZCl08Z0nych przez PZPN k,a.ndydat6w
na sędziów międzynarodowych.
Jest ich siedmiu. a . nowa twarz
to M-letni Ryszard Wójcik z Opola. Ppzostali mają już między
narodowy staż. Są to: Tadeusz
Diakonowicz. Tadeusz Iganatowicz, Michał Listkiewiez. Kazimierz Orłowski, Wojciech Rudy
i fiotr Werner,
• Były lnistrz świata w boksie zawodowym w wadze cięż
kiej Amerykanin George Foreman znów pojawił się na ringu.
Com e back był udany. 41-letni Foreman już w drug.iej rundzie walki z 33-1etnim Gerry
Copneycm
znokautował swego
rodaka. Walka w Atlantic City
była
zakontraktowa·na na lA)
rund.

•

•

•

Czy WIeCIe, ze ...
TRZYKROTNY MISTRZ
OLIMPIJSKI W ..• REZERWIE
Thomas Gustafsson. szwedz.ki
trzykrotny
złoty
dalista w łyżwiarstwie szybkim
nie zakwalifikował się do reprezentacji swego kraju na mistrzostwa Europy w Heerenveen w
Holandii.
W
decydujących
sprawdzianach przegrał walkę o
miejsce w kadrze z 22-letnim
Perem Bengtssonem.
Pojed7.ic
więc do Holandii w roli rezerwowego. Gustafsson wygrał w
ZIO w Call ga:ry biegi na 5 i 10
km, a cztery lata wcześniej w
Sarajewie triumfował na dystansie 5 km.

me-

Informowali~llly wczoraj o dorocznych nagrodach »Iasta Kielc. W
gronie laureatów znaleźli się takie przedstawiciele sportu•.para akrobatek Tęczy, Dorota Pronobis i Monika Jędrzejczyk oraz Ich szkoleniowiec, Adam Makowski. Cała trójka obecna jest na prezent~wanyrn
zdjęciu.
Fot. A. PIekarskI

PS na Wielkiei Krokwi
We wtorek w południe odna W ~elkiej Kr okwi
w Zakopanem oficjalny trening prred dzisiejs zymi zawoda mi Pucharu Św iata w skok c.
narc'a~ ~ kich. Na rozbiegu p ojawiło się 68 zawo-dników w tym wielu skoczków ści·słej czołówki świato
\\ffij. Z najlepszy-ch zabrakło
tylko MaLti Nykaenena. który
jest wyraźnie bez formy i po
k~n kur sie w Libercu
wrócił
do
F in lan dii ·oraz Dietera
Thomy (RFN). który w niedZ;iclę miał upadek
prz.ez
krIka naście dni musi
pau.zować . Przyjechał natomiast d o
Zakopanego Jens Weissflog
(.NRD). Podczas treningu .Wei sbył się

Hl.':lemon s trował wysoką
forl11ę uzyskując odległość 116
m: Dłuż szy s.ko-k - 11>9.5 m

sIl>6g

C'ddal tylko rewelacyjny zwycięzca · z L iberca Werner
Baim (Austria). Z
Polaków
jed)'nie Jarosław Mądry przekr{Jc zrł gramcę 100 m użysku,
ją<: - w drugiej próbie 1'13,5 m.
p{)fW~'żej 110 m sk{JczyIi je szcz" m .in.
Steffan
Tallherg
(Szwe cja) - 114 tn. iak i Boklocv (Szwecja) i 1·2,5.
D zisiejsze zawody będą trzecim zaliczanym d o klasyfika-

TotEK

płaci

1 - liga angielskokwota na wygrano
2 rozw. z 12 trafieniami - wygrane po 5.057.085 zł,
75 ro~w. z II trafieniami _ wy_
grane po około 134.500 :d, 630
roz" . z 10 trafieniami - wygl'ane
po ok oło 16.000 zł.
•

ZESTAW

-S~k~C:I,a 30 •. IL.~10 zł:

• ZEST!\W 2 - liga angielska
- kwota na wygrane 156.013.770
.. : l rozw. z 13 trafieniami _
wygrana 39.018.442 zł, 22 rozw. li!
n trafieniami - wygralMl po około 1.711.'X1O zł, 434 rozw. z 11 trafie!li:},,)l wygrane p'o ok%
"'.• 00 "Zł. 4 190 rozw. z 10 trafieniami
wygrane
po
około

1.000

zł.

8

cji' Pucharu Świata konku rsem
sko ków rozgrywanym w Za·kopanem. Poprzednio zimowa
s.tolica Tatr gościła czołów
kę skoczków prred 10 laty, w
styczniu 1980 r. 26 stycznia
1980 r. konkurs pS na Śred
niej Kr(}kwi wygrał Stanisław
Bobak skacząc 81 ,5 i 82 metry, a dzień póiniej- na Wielkiej
Krokwi triumfował Piotr . Fi~
jas 1.13 i 111,3,5 m prred Bobakie--1 - 1,i 4,5 i 110 m. W d-otych c UlJSowe j historii Pucharu
Ś wiata Polacy odnieśli czter~'
zwydQs twa: tr.z y w
sewnie
1980 (obok wymieni6nych F ijas _wygrał w Sto Nizer we
Francji) i jedno w
sezonie
1'9851g6 Fi5as w Libe rro , gdzie
. z powodu załamania pogody
rozegrano tylko jedną ser i ę.

DZ'i siaj o godzinie 17.30 zobaczymy tu telewizji transmisję z Zalwpanego z konktt!'su w skokach narciarskich o
Puchar Swiata. Będzie to jedna z nielicznych w naszym lcraju imprez sportowych na najwyższym pozioinie, co tym bardziej zasługUje na uwagę,
że
w
konkul·encjach
zimowych
Polska
odgrywa
min ima lnie
większą rolę niż Nigeria. Działaczom ·narciarskim. lctórych od
wielu lat nie ma - mimo naj lepszych chęci - za co pochwalić, nctleżą' się tym razem sło 1va uznani.a za organizatorską
przedsiębiorczość.
zresztą domyślić,
wzięła. Skoro od

Łatwo
skąd się

3 MILIONY
ZA S. LINDQUISTA
Reprezentacyjny napastnik pił
karski Szwecji
Stefan Lindquist podpisał 3-letni koptrakt
'ze szwajcarskim I-ligowym zespołem
Neuchatel
Xamax,
Szwedzki klub Halmstad· p~dał
do wiadomdści , że oddanie Lindquista wzbogaci jego kasę o
3 mln koron szwedzkich (uk.
480 tys. USD). Mimo młodego
wieku Lindquist . wystąpił już
2 razy w 1 zespole swego knju
i zdObył 1 bl'amkę.

Na szachoWnicy
Rozegrany

ub.

niedzieię

WyzwQleu~ , w
a~tywnycll
był
mj8trzosłw~mi

('ID)

tem z dwoma z nich wyrusz'YZ
na 1'urni.ej Czterech
Skoczni,
co ZllOtVU skoliczyło się blamażem. bo w · dw6ch pierwszych
konkursach ani jeden z Pola',ów nie zmieścil się w pierwszej pięćdZiesiątce
i
zamiast
pOjechać w kiel"tm1cu
t/'zeciej
slcocz Ili wszyscy powrócili do
domu.

Koszvkówke.

PI1PIIRui. naszei
Wiemy JUZ na pewno. ze zdecydowana większośe naszej gllodzidy nie wyje,dzie z Kielc na
zimowiska w .okresie rozpoczynających się 29 stycznia czternastodniowych ferii · szkolnyr.h.
Koszt wysłania dziecka na zimowisko jest teraz tak wysok.i.
że rodziców nie !stać
na ten
wydatek. Co więc mają robić
dziewczęta i chłopey . z wolnym
czasem?
..
Części
. m\szej
młodzieży ·
proponujemy
więc
ZIMOWE
FERIE NA SPORTOWO! .JAk
lUZ
wczoraj
informowaliśmy.
29 bm. w hali sportowej .. Isk~y"
w Kielcach rozpocznie się halowy turniej piłki nożnej dla
chłopeów
zc szkół podstawowych, organizowany przez "Echo
Dnia", Międzyzakładowy Klub
Sportowy Korona. Dział Sportu i Rekreacji FŁT "Iskra" oraz
WMKFiT Urzędu ~liejskiego w
Kielcach. Nasza redakcja będzie
również patronowae turniejowi
koszykÓWki dla dziewcząt · i
chłopców że
szkół
podsta we-.
wych oraz turniejom
tenisa
stołowego dla młOdzieży ze szkół
podstawowych i średnich. których organizacji
w okresie
trwania zimowych ferii lizkolnych podjęły się: W,jewódzJ[a
Federacja Sportu. Wojewódzli.i
Ośrodek
Sportu i Rekreacji;·
WKSiT Urzędu Wojewódzkiego,
Okręgówy Związek Koszykówki.
OkJ"ęgowy Związek Tenisa Sto· łowego i Khll.
Sporłow:r
Kolejarz.

W

"Expressie

'Wieczornym"

rzeni em sportowym w

Zakopa-

nem od roku 1974. Red. Lisowski zapomniał widać, że Tówno
dzie sięć lat temu wlaśnie
w
tym samym mieście
odbywal
się również konkurs skoków o

Puchar Swiata, takż e z udzianajlepszych zawodników.
Z łezką w oku trz eba wspotnnieć, że wtedy
wygral Piotr
Fijas (Skoki 113 i 113,5 m)
przed Stanisławem BobaIdem
łem

http://sbc.wbp.kielce.pl

młodzieżV"'I!iIUU'

Ponadto dla uczestników
niejów koszykówki i tenisa
łowego

wyświetlane

będ"

my sportowe (między
kroniki olimpijskie)
Olimpijczyka.
w hali WOSiR przy
góry 1.

.

Zgłoszenia do turnie_.jló~)wi~"v;~~Ił,~~ni ~

szykówki

i tenisa
s'
biura od.polwiie~lni c_ I. ;
związków sportowych - Ul~h.OS1' .I,n
i OZTS. które swoją
mają w Wojewódzkiej
cji Sportu w Kielcach,
ligóry 1. Zgłoszenia pr:zy;imow &· I.v~~::::::~
nc będą do 23 stycznia
do godziny 15.
przyjmują

• W podsumowani q

u()ści w zakres,ie spJrtu
dzieżowego za ubiegly rok

klasyfikacji makroregion6w na
pierwszym miejsću uplasował się
makroregion
mazursko-war- .rz,I:lol~lł
szawski osiągając 10881.16 punktów. Drugie miejsce zdobył · ula
kroregion śląski (9709.30 pkt.~
trzecie - pomorski (9168.22). 0statnie. ósme miejsce z liczb,
5403.95 pkt. . zajął makroregioa .1,s~.ie5
kielecko-lubelski.
. , • . Slalom .specjalny O puchar
Europy w miejscowości Pila wygrała Szwajcarka. Florenee Berna·rei.' - 1.30,33 · przed ,·Kanady}
W hunieju kOllzykówki. któ."y
rozgrywany. będzie w hali spor- · ką .J.o se Lacaslle --""' 1.30,36 i ADgell\ - Drex1 . (RFN) . ~ 1.30,81.
towej WOSiR · w Kielcach przy
w. Waligóry 1, mogił !Marlować
• Rozegrany' w miejscowości
. dziewczęta i chłopcy
ze . szkół
Lienz slalom specjalny o puchar
,pędsławowych. a każda
szkoła
Europy wygrał Amerykanin
może zgłosić kilka iruźyn; - Ryger Shaw - 1.36,30 pl'zed Japonwalizacja odbywać ~ . będzie z
czykiem TetsllYw~ Okabe podziałem Da p-upy
wiekowe.
1.36,37 i swym rodakiem RoberNatomiast miejscem łurnieió,,,
tem Ormsby - 1.36,54. W klatenisa stołowego będwie świetli
syfikacji Pucharu Europy proca Kolejarza w Kielcacb p1'!!y 'wadzi Fabio de Grignis (Wło
111. 2:elaznej 4ł. Tli lei obowią
chy) - 73 pkt. przed Szwajca-,
z,'wać ' będzie podział il& grupy
.rem Steve Locherem - 58
wiekowe.
Shawem - 45 pkt.

T!-

(114,5 i 110 tn). Mieliśmy wteay, to roku 1980. dwóch zawodni1,ów wysoldej kiMY.
któ'r zy
potrafili "zamieszać" tlIJ świa
towe; czołówce. A dzisiaj'!

W

ostatnią

niedzielę

to

Li-

bercu odbywał się kolejny konkurs • Puchał' Swław,
kt6ry
wygral
młodziutki
Attstl·iak
Haim. W tych zawodach wy-

Jedyna szansa
przeczytałem, że dZisiejsza impreza jest największym wyda -

tenisstoł.

.i .Iii. sportowe .

Rzutl, osobiste

się

ona
l,ilkunastu lat
polSkie narciarstwo nie odni oslo naj?lllliejszego nawet sukcesu na arenie międzynarOdowej,
to trzeba było sobie stworzyć
wreszcie szansę we własnym
domu, na swoim obiekc~, któ ry nasi zawodnicy znaj ą doskonale , a wi.ęc z góry mają
przewagę nad go śćmi.
Trener kadry polskich skoczków narciarskich, Lech Nadarldewicz, po kompromitując'Uch
tvystępach
swoich
podopiecznych w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. stwierdził, że tak
nap1"awdę to najw.ażniejszy dla
niego t jego zuchów jest w tym
roku start w Zakopanem. Po-

'T-'

- szachach
jednoczeSll\e
okrę
gu kielecikiego w tej dY'S'CYIPlinie. Zwyciężył Marek Heinick
(Kiel-re -;- nie stowarzyszony:)
.przed Piotrem Bartosikiem (Kolejarz) i ~yszardem Wojtanem
(Star Starachowice). Dalsze pozycje wywalczyli: Włodzimierz
Swiercz. (Ruch · Skarżysko). J6zef Przybył (Kol1skie), Tadeus:r:
Kl'zeczowski (Maraton Kielce).
PUc:l1a.I'

Zimowe ferie na sportowo

startowało

dwócll Polaków
Moskal i zakoń
czyŁo się zgodnie z przewl<lywcmUlmi: po plerWSZe} kotejce
znależli su: poza pierwlzą plęC
d.iesiątl"ł i w drugiej zabroniono im już skakać. Tak wŁaś
nie kończą się niemal wszystkie zawody o Puchar .swlata
dta polskich skoczków narciar3 kich. O tym jak.ie dno osiąg
nęł a
ta
konkurelłcja,
niecił
świadczą następujące takty. Oto
zgod1lie z regulaminem PuchaPapierz i

TU Swiata, gospodarze
każdej
imprezy z tego cyklu mają 11'"a100 ' wystawić do /conkursu 15
zawodników. Ale okazało się,
że u nas nie ma aż tylu(? I)
skoczków, kt6rzy
odważylibY
się stanąć na Wielkiej KrokWI.
Polaków będzi e tv tych zawodach tylko dziesięciu. Malo tego - przed wlaściwym kon/:.arsem muszą na każdej imprezie
"przetrzeć
szlal," tzw. przedskoczkowie. Na caZym świecie
w tej roli występują mlodzi zatL'odnicy, juniorzy. W
polsce
takich nie znaleziono! Dlatego
trzeba byZo do Zakopanego zaprosić
młodych
skoczków z
NRD., bo groziło odwolanie kon7ću'1Su.

Trene'r Nadarlciewicz nie wY-

słal na Puchar Slciata do Ha/'raChOl)a i Liberca swojego P!~
piZa Jana Kowala, bo szyku~e

go na ten dzisiejszy "najwaz'
niejszy start w roku". ZobaczY'
my co też Kowal (rekordzista
W ielkiej Krokwi 123 m !O
roku 1987) dzisiaj pokaże
t~
konkure1lcji z takimi asanu,
Vetto'r i,
Haim.
Nilc'
jale
kola, Weissflog
i
inni. CZ!!
dlcoma udanymi skokami prze-o
/r;óna obserwatorów, że w teJ
kOlllwrencji sportowej
jeSZCze
cokolwiek znaczymy?
TADEUSZ WIĄCEf{

