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n~r~u konoskarzy h G orże jego p olity k a " pie" do prowa dziła kraj
su
gospo darczego i
Obs erwa-

Pr" .. nobwlclele

wobec pro je ktu
KPZR i polityki 0wład z K:Ę' ZR i ZSRR
m.in. rad ziecki amb a P olsce Władimir BroStało s ię ' j uż mo-

•

o dpowi ed zia lność

na
anarchii.
Jes t to wynik osob istych ambicji i błę dów
przywód ców
na s zej partii i państwa.
- " P ieries t r o j ka" - to zjawi sk o obiek tywne i nie ma inneg o w'yjścia - powie d ział we
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Trwają

pro testy mieszkań c i ....
kieleckich
osiedli przeciwlu~
wys okim
czynszora
Ludzie
wręcz odmawiają płacenia tak
wysoki"h kwol, podejrzewając
~

ull--______________________________________________
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~
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. 'sz)ost lld e
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Dank
Swia t ow y
przyz.lla ł
P olsce w e wto r e.
d wie
łJOżyczki w łac m ej w ysokoścI 3f)()
mil:o nó\ ' dolarów prze7n l'l ne lIa m<l<lernizacj(,'
naszego
pI'zcmysłu
wytwórczego i 1'(>1-

-Za

za

k a t a trofy w nakra ju zrwcać na prze- p ow iedział. - Naród
tak iej " pie ries troJk i", .
ci ągu nies.pelna 5 la t
ozgry/y
Iskry"
_' [}{':hn,,, ł ~ M aj na d n o k ryzy-

•

O polowe

taniej!

Tylko w "Echu Dnia" tańs~ (o połowę)
i szybkie o~łoszenia!
Kielce, ul. Targowa 18, tel. 448-58, 321- 278
Radom, ul. Słowackiego l, tel. 237-36, 290-64

zawyż anie koszcksplo"t:. " ji.
Najwi t;",,,~e

spółdzielnie

przemysłu

Bonk Świotowy
pożyczy Polsce
360 mln dolarów

kon erwatvwn
~~~AFP~:- ~dZlłago~krawG'(iź
",~o~~!~ ~
~m

, AP). W pomedzlalek
w czas ie obra d pleKC K~ZR doszło d o.odyskusJI .nad. przedstawlOprze z Michaiła Gorbaczop la tformy pro-

a

---rozwój

e

tu"
sprzt:ciwy budzi jednal< n .. jwyi&u w kraju cena wody,
Miesię czna opłata za nią walla się
w ~rani caeh od 30 do 50 prllC.
wysokości czynszu.
- Sk ąd wzi ęła się nor ma zużyci a wody? pytają oburzeni m ieszk allcy - 6--7 m sześc.
miesięcznie
n a osobę oznacza
ź u ży c ie p rzez. 4- osobo wą r odzin ę ok. 100 w iader
wody na
dzień . To niemożl i we! W domk ach jednorodzinnych, w k t ó.
rych zainstalowane są wodom ierze rzeczyw iste zużycie jest
o połowę mniejsze.
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ytua-cją, wojew oda kieleck i
Włodzimjeu
Pa.'it crnak zorganizował wczoraj
s potka nie p rzedstawicieli spół
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TrudEc chwile
dla 1600 tudentów

Egzaminy
w radomskiej WSI
Trwa zimowa sesja egzaminacyjna w Wyższej Szkole Inży
nierskiej w R adomiu. Przys t ą
pi ło do nich
bl isk o 1600 o ób
kształcących
się
na czte rech
wydziałach

..

Nadal
pnt Tzebne je Bt
ostTe
hamowani e t em p a wz r os tu docilodu w t llUl
l' 'l rduej ż e
00
1lotitY/' i d')~ h J(/owe z ależą Inne

d e m e:i t y

200 milionów dol' ró w otrzynlll jemy na u nowo c ześ n ien ie i
r ozbudowe zakłll ów p rze m ys łu
c hemicznego. C'lekLrot ech n .czne_
go i d r ze wnego a 100 w illo..
nó w na l1zdrow ienie. modernip rzem ys łu
za cjll i rorb udowll
m ięsnego i pe w nyc h innyc h !-(aIIl Zi pr zemys ł u roln o-s po~ yw
czego.
Są to p ier w sze p oż ytz k i Banku Ś wia t o w ego dla P o lski w
44-letn iej h s lor ij te j Illstytuc,ii.
której d ó klaclna nazwa
brzmi
M iI;d zy na r od uw y Ba n k
Odbudow y i R O:Gw ojn (w O'>wtnim
otrzy mai: ś m y
iednak
cza i<!
dwie mnie jsze poży c zk i
na
łą c z ną su m c ok ola 40 mln d olaró w . od
M\edzy narodowcg
Towarzystwa Fina nsowe go. IF .
instyt u cj i sto w arzyszone j z Bankie m Św i at o wym)

gr" spodarcZ/: N
STR. 2

J ak przebi e gają
egzaminy?
Aby si ę o t y m przekonać odwi ed z ili ś my Wyd z iał Ekonomiczny.
Na koryta "zach SpOl'O mło
d ych l udzi, n iektór zy na wet w
DOKO~CZENJ E N" STR. 2
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W y d arzy ło się
to wczoraj,
k ilkaua ' cie m inut po gooz. 13,
ua pr.ejści u dla p iesLych , na
ul.
Gwa r d ii Ludowej (obol<
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,,ISKRY"
Gwarno i wesoło jest w kiehali "Iskry" przy u i .
72 O~ turn ieju
noż n ej
ocgan izowane są
zabawy ' i gry dla młodzie
szk Ół podstawowych. Bogafertę na dni wo1ne od nau-

,/n ł_ ·I...~'

•
WZI

Kys. Irena Bo rs k3

c emn
ki p rzy gol.Ował Dz i ał Sportu . i
R e kre <1 cj' przy FLT .. l5kr a '.
Codzienn ie w bałi przeb ' wa w
go..izioac h przedpolud;niowych . o·
kolo 300 dz iewcząt l cblo pcow
biorąc udz i ał w różny ch ~ on
kursacb i turniej~h .
Duzym
powodze n iem c ieszą s i za ..... o<ly
w ten isie stołowy m i sza c hach. ·
łOC z nQ jest przed. t el ew i~ora
mi, n któr ych m ow a ~Jrzeć
filmy wid eo. Na tym Jedna.k
nie koniec. Dz ieci prac 0':"ll lków .. Iskry ", najmlodsi. nllcszkailcv osiedla podka r czowka or a z i nnych rej O'llóW K ielc .. mają jeszcze w:ele P:OPOZYCH na
atrakcYjne spędzame czasu yolnego ód nauki. :\I.in. ';Icczestn l CZ<1 w wyjazdarh za m!a sto. ~lo
N iwek Dal"~zvc~ich na ogn:;;k o a w oscal:nicb dalach grupy' mlodzieh' g')Ścily w k:elcckim teatrze 'na spektaklu .. Kopciusz.ka" rin&łt..m tegoroc;~uych
ferii \)(;rl7ie dyskot e ka
zao()wiedziana nu najbliższy P ątek.
podcza" któreJ wręcz~ ne. zosla !H\ upomi"k , i palłl;atk; z
tegoroc/llej a!(cji .. z'm .... we fe -)
rie z «Echemu".
(lnar
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Feri e -

okres laby dla

najmłod.'łzych.

Na
jęcia

zdjęciu :

sportowe za-

w hali " Iskry" .

rot. A. Piekars ki

Magazyny

pękają

P rze ch odziła ł

dy

w ł aś 

nie mieszk a nka K ielc, JGanna
Kry" ty na K . p chają c p r zed s obą w óze k z 3-l e tllią K asią
i
prowa d z ąc za rączk ę 5·letllieJrG
Mać ka . Jad ą c y aułobu
z tnrmai i przc d prze j' iem . a le
z m i e rz ający w t y m s amy m k ieru n ku fi at "DO te&,e ni e u c z ynił. P r owad z~ca &,0 kieleza1l ka, Jadw ir;a C. w y jtc ha la na ~le
na aułobusu i pojazd e m ude-

31 (O~

O

W środ k u K ielc,
przejściu dla pie zych!

r zyła

pool ążaj:;cą tl'ó jkl).
w i dkow ie w y pad ku zama r li - samocbód p rzez ok olo 10 m etró w
c i ą,. n ą /
w{,zek . z klón.;:;o 'fil
p e w nym
mOln ellc ie
w y paol /o
m a tka
i
dziecko. Po trąc ona
chło piec
s t racili od ud erzenia
przytomno ' Ć •••
J ak do wied ó eliśm y się wczeraj, d zieci tra fił y n a l;vchm ia t
do szp it al ika p rzy u l. L n,. ·cw icza. S t3U 5- leLnielto Ma ć ka
je.~t
pl)wat n y. 3-letnia
K :n ;a
czu je się na tom iast lepitj. I ch
matka p r zeby wa w 'zpitalu rut.
Czarnow ie ze w~tr ząsem mól!~u i o&,ólny m i. potluczen ·ami . 0 t9 do c~I'(o prowa d'lii n i e uważ .
na j :.ztl!1.
(J .)

w szwach, a w sklepach - bro k klientów!

Czy przyjdzie nam
W s k le pac h
c.bu wniczych
peluo t ow aru. Rajd po placów ka c h handlowych w Jla dc.mi u ,
Ki e lcach ,
kariysku utw ierd za w p rze kon a n iu , że syt uacja w t ycb ru ia lach
jest
podo bna. D o h i'itori i ode zły
już cza y ,
k icdy mod n e czółenka czy kozaczki zdo b ywał o
się ... szturmem. Dziś obserwujemy coś Odwr otnego buty
czekają na klient ów.
P owód
je. t p r ozaiczny i j edcn - wysokie ceny.
O becna sytua cja na rYlIIl u
j est wrę (' z p iłor:.\dok . alna. 1(... -

http://sbc.wbp.kielce.pl

chodzić

g azy n y u prooucent ów pę k ają
\V szw ach , a h a l\del n ie zah1a w ia towa ru tłuma cząc ię br a ki e m p ie ni ędzy.
"RADO S KÓR ". p otCI. a ob u '.VI ,iczy. po d " b n ' c ja k Inne
p rze d . i<; b jor;:!wa
p rzeiywa
tru d ne o ni. Jego k cn d ycja fina. SO'.va 'l:e je t do pOZ:'\Zd ro'zcz.e'lia. \Ved l ug' d a n ych
księgo '''' ych
n a 30 l istopada
ub. r oku, warŁo ' ć zapasiIw
p rzeIt roczyła 27,6 m ld , w ty'll
wyrobów gotowych 3.5 mlrt,
7aś w proouke,ii cI ,5 mld zł. W
sklepach u){'a;';lło ttb uwie na

boso?

k wo t ę p o n a d 8
mld. Czys ty
zy k w y p ra{\owa n y na
o niec
lis topada w ~ niós ł p onad 11
mld zł.
K w(,~:\ ta. CI) P! •. "da nie b a ~a clna. jednak nie l.....b p o k a ja
rt!~liza ji
po d~tawv '.'vc h
nawi' t p ~rz b zakła d u. a~t c h
jak 7.akao :'lla-:r.r:a.!u czv II 'e ~u·!o\\'a.l:c nale:!llc.:ic' b~d·.e·lI 
\"':'ch
P ' Wf'rlem ic"t· ?s b '-i:i
Wl.roq celi · u r o\\'C? ń i m:l teriałów . ;:3 którymi n :c I\fld~\ 
żaj<l
(l 'chody.
V 'y"tk'elllU

DOKO . ("I.F l E N \

'1 H. 1

. ZE S .. R.

l

ltoarności" z Waldemarem Bar~() 'Lem i WPZZ ze Stanisławem

howakzykiem na czele.
Na pocz~tek wojewoda przedstawil, po konsultacji .z przedsj~biOl'stwelll
wodoc1llgowym,
plupOZycj~ olmiienia ccny wody
w J półroczu br. z 1100 zł na
!lan zł, a za odprowadzenie ści.e
.,,"' z 700 na 6tO zł za mszesc.
Ale to nie wszystko. Na najbli.lsz..-j esji WRN 12 bm. wojewoda
przedstawi propozycję
wyasygnowania z budżetu śl'od
ków na
dotowanie przedsię
biorstw
do tarczających woę. Dzięki dotacji
cena wody
spadłaby do 780 z.ł za m sześe.,
cena Odprowadzenia ścieków natomiast do 560 zł za mszeSI'.
Na tpn el wydatkowano by z
budżetu województwa 6 mld zł.
Mamy nadzieje:, że radni wypowied"ą się w tej sprawie pozytywnie. W innych wojewód"twach dotacje wciąż są utrzymywane, dlatego np. w Krakowie 1 m sze',c. wody kosztuje
533 d, w Warszawie 500 :d.
}Jo tych łowach
wojewody
wywIązała się burzliwa dysku5ja.
Pod
adres~m
prezesów
spól(h.ielni siue.owano preten_
sj o
rozliclanie
mieszkal'lca
według ministenainej normy zużyc.a wody, ~ nie wskazań wodomIerzy.
Atakowani u,pierali
SIę, że właśnie wodomierze wykazują tak wysokie zużycie. Na
Herbach wynosi o-no 6,32 m
sZ't!śc., Na Skarpie 5,94
m
sześc., na Barwinku 6,1 m sześc.,
na Bocianku - 7,9 n'l sześc., na
Świętokrzyskim 8,1 m S'Zcśc., a
na Podka.rczówce
9,37
m
sz·c. WszystkIe budynki w osiedlach KSM - posiadają wodomierze i okazuje się, że :z,u_
iycie wody nie jest niższe od
oficjalnej normy. Nawet tam,
gdzie często brakuje wody, jej
zużycie jest większe. Mieszkań
cy bowiem g.romadzą ją w dużych ilościach, by potem
niePOtrz.ebllą po prostu wylać.
.,SoHdarnOl';ć " doma.gala się nieobciążania mieszkallców kosztami awarii i związanego z tym
marnotrawstwa wody, spółdziel
nIc ! WPWiK stały na stano_
WISKU . że ktOl'; jednak 'llusi zato zapłacić. Niezależnie od tego,
czJ< 'lwzględniOl ,e to zo',tl'llie w
kOSLtach
eksploatacjo (siedli,
I'zy w kosztach WPWlf{, tymi
ktor~y
zapłacą
zawsze
będą
OOl,,;orcy
w:ldy.
Kalkulacja
WPW.K. będąca podstawą do
u!>talenia ceny wody,
została
",-ysłana do Izby
Skarbowej,
która oceD!, czy
rzeczywiście
z,,~tała
ona sporządzona
praWIdłowo.

Dyrektor WPWiK, ;J. Laboeha utrzymywał, że kalkulacja
je!>t rzetelna, a obniżka ceny odbędzie si
k06ztem remontów,
jakie powinny być przeprowa-

KOnfederacja
NiezależnYCh Wyborców

w Kielca.ch

po.infOol"mował nas RyG~ Hk tyanczasOlWy
rz~zni.k
prasowy
K.NW.
w

Jlllk
szard

K~lca<:h

przed.sl.awicjełe

podatku od
bo i tak przy przyjętym
zos-talych
miesilIcach
t"'OH';."-"
wzrostu
wynagrodzeńrealna obniżyłaby się M
CIJ roku w stopniu l1awet

ieleckiem będziemy płacić mniej!

Za o ę

pow łala

~nm

u.gru-

powań
naeza-lE'Żnycb
powoła.li
Konfedera<:ję Niezależnych Wy_

borcow, Mórej celem ~dzie "ustosunkowanie si".' niezalE'Żnych
i solida·rnyoh
wyborców
do
spraw związanymi z wyborami
tlo samorządu
te rytorialnego".
~ spot.kan~u wzjęli udział m.in.:
.rozet Teliga z PoI&kiego Stronnictwa Ludowego. ;Janusz Koza z Konledera<:ji Polski Niepodległej, ;Jacek W ;erzbiclii ze
Stronnic twa Pra cy
oraz
Edmund Sarna z \\Tolnyc h
Zw.
Zawo.dowyc h .. Sol;da rnOŚć".
IS.)
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d zone jes::cze w I półroczu br.
Zostaną one po prostu przeniesione na drugą połowę roku.
Pod lupą Izby Skarb .. wej
znajdą się tei spółdzielnie mieslI:kaniowe. Fachowey o ee ni~, czy
spÓłdzielnie s~ gospodarne, czy
jest możliwość obniżenia kosz'ów działalności.
Mówiono również o możliwoo
ei ob,liżenia normy zuiycia
wody, o zindywidualizowaniu
opIat, je;;Jj chodzi • po~zczegól
ne osiedla. Pod naCIskiem zarówno wojewody, jak i przedst ... wicieli Re~ionu Swi4:toknyskiego "Solidarnosci" prezesi ustąpili. Srednia nOl:ma
zużycia
będlie zmniejszona o 1 m sześc.
puez najbliżSity kwartał. ;Jeśli
okaże się, że opłaty nie pokryj~
kosztów, jeśli odbiorcy nie b4:dą
o zczędza.ć, norma po prostu
wróci do normy!
Ze strony spóldzielców słysze
llśmy jednak komentarze: w porządku, obniżymy cenę wody,
ale kto za p.lac i za awalfie? Obniżymy koszty uhrzymarn.a 00dyn.ków, aJe klatki sClhodawe
teraz już w ogóle nie będą 00.nawiane. Przyszłość pokaże czy
rz ~zywiście spółdzielczość mie_
szkaniowa nje znajdzie u siebie
.. adnych rezerw.
Ni.e chcemy namawJać do dotacji mówili związkowcy z
.. Solidarności" - chcemy tylko,
by mies2!kańcy byli obeią,żeni
rzeczyw.i stymi kos·z tami: remontów, zużycia wody itp. I znów
powróciła sprawa wyposażenia
mieszkań w
liczniki
ga'ZOwe,
centralnego (}grflewania, wodomierze. Wodomierze powinny
być przynajmniej
w każdym
budynku, bo o pomiarowaniu
każdego mie6?ikania
na razie
nie ma co marzyć.
Oszczędzać
wodę
musimy
wszyscy, a naprawdę jest
to
możliwe.
Po podn iesieniu cen
jej zuiycie w Skarżysku spauło o 20 proc. Za tę,pca dyrektora WPWiK, A. Zgoda' przed_
lrtawj} nam przykład bloku, w
którym sam mieszka. Po apelach skierowany'h do
mieszkańców zużycie wody w
tym
budynku spadło co 45 m sześc.
mi ięcznie na osobo:, !I 'noże
być jeszcze mniejsze. Apelujemy więc i my clo w~zystkich
odbiorców: os~cz(,łnie g ospodarujmy wodą i dbajmy o zuel-

nosć

urządzeń wodoł'i:jgowych!

Zaciskanie pasa
dz iedzinie naszego

w

każdej

życia

się Koniecznością.

stalo

ZAPOMNIAł..ES

O IMlENI ACH?WYSLJJ TELEGRAM
Najszybszą
i obecnie chyba
najtańszą formą prze kazywania
informacji na odlcgłość jest tele-

gram. Klienci najwyra:i.niej potrafią liczyć, bo mimo zmiany
taryfy nie zmniejszyła się liczba
telegramów krajOWYCh, wysyła
nych z Kielc - poinformowała
nas dziś rano st. inspektor ds.
ruchu telekomunikacyjnego DW
PPTi l' - Krystyna Wróblewska.
Tradycy jnie już tą drogą zawiadamiamy rodzinę i przyjaciół o śmierci i terminie pogrzebu osób bliskich .. Stą d też sporo
osób reaguje na ten typ korespondencji doŚĆ Derwowo. Ale
nie tylko o przykrYCh rzeczach
piszą kielcolan ie.
ZapominalSCy
ratują honor i w dniu imienin
ślą serdeczne, cieple słowa
ży
czeń na drugi kraniec
Polski.
Równi ż młode pary otrzymują
ich sporo w tym, szczególnie dla
nich, uroczystym dniu.
Warto korzystać z tej formy,
bo wiadomość do 7 wyrazów tar} f owy ch (l wyraz - 10 zn'aków
drukarskiCh) kosztuje tylko 1000
zł. zaś każdy następny też niewiele - bo 64 zł. Ni~o inne zasady obJi \:zania odplatnooci obowiązu j ą przy telegramach zagraniczn y ch. Tu płacim y oddzielnie
za k:o.źde słowo. I tak, jeśli narze('zon ej na ',ęg rzech, w Buł
garii Rumu nii , Czechosłowacji
czy NRD chcemy n apisać , że ją
kochamy nad życie . to za k;>żde
~łowo wy znania pła cimy 240 zł.
J €śli
natomiast
u l okow<lliśmy
s woje uczucia w II obszarze
płat n iczym, to k sztuje nas to
od I lutego br. już ni e co drożej.
1 do o ski erowane do adresata mi eszlraj::lcego w Austrii , An-

*

*

Niższa cena wody obowiązu_
je od l stycznia br. Kto oplacił czynsz za styczeń otFflyma
zwrot nadpłaconej kwoty.

Oświadczenie

większym niż przewidywał
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wyso./wśi

c~nl:Jtvej, ważnej

dla

$topy pro-:
możliwwct

pl' Hfulccyjnl/ch
vrzedsiębiorstw
czy ul/'zymunie stabilnego kursu
waltl~Y. dzięki któremu '!,ie bę
dq r081.1; ce·ny dób1' importowa "Solidarności"
mJch - to słowa wicepre'mierła,
6 lutego br. w Urzęd7Jie WoLPszk!l Balcerowicza na wczojewodzkim w Kielcach Wbyło
rajszym spotkaniu rzqdu z delesię
po ra'Z lIrzeei spC/tlkanie
gacją
OPZZ. Tematem
tego
przedGta,wi!cie<]j Zaa-zą,du R.egiospotkania
by/y
S.pfUWy dotynu $więtokrzyskiego NSZZ "Soczące polityki plaCOWej i spoli.damOl';ć" z wojewodą kieleciec:Z1!ej. Postulat!} zgłoszone przez
kim oraz prezesami spółdzielni
OPZZ mają być przea1U'llizowamiCS7lkaniowych,
-dyce.~torami
"wodociągow"
oraz dyrektora- . ne przez ekiJH: Mazowieckiego
IV .ciqgu 10 dni. Oapowiedź zami Izby Ska.rbowej.
sianie t/d.zielona pisemnie.
Tematem spotkania była SlPrawa wysokości opłat w czynP'rzypomnijlllY, i.ż zw. .2awoszach za wodę oraz odprowa_
do~m
Miodowicza
chodzilo
dz~nie ścieków.
m.m.
o
zagu:arantowa.nie, aby
W wyniku długotr ałej dysspadek
placy
reGlnej
w
ciągu
kusji i nacisków ze lrtrony nabr. nie był większy od zaposzego związku podjęto na~1;ępu
wiedzianych przez rzqd i aprojące ulltalen.ia:
bowanych przez Sejm 20 proc.
OPZZ wnwskuje, by już teraz
• z dniem 1.1.1990 roku obodpowiednio skorygować mechaJ)oiiona zootaje cena za wodę
p!>bieraną z urządzeń zaopatrzenia m-iasta z kwo-ty 1.100 zł do
1180 z.ł, na.tomieet po posied/lA!nitU WRN (12 bm.) cema ta JIIl7.Ypuszcza-lnie wyniesie 780 zł;
• z dniem 1.1.1990 roku obniżona zo.staje cena za odprowa_
dzanie ścieków z kwoty 700 zł
do 640 zł, natOOliam po posiedzeniu
WRN przypuszcza1.n.ie

kieleckiej

l1mY problem: zasilki
ne. OPZZ domaga się
sienia tego za.silku od
z obecnych 60 tys. zl do 100
zl argumentując, że i tak
1j.!by to polowa
kwoty,
powmlla przysługiwać,
zasilek miał być w pełni
wryzowany za ub. rok,
miesiqcach zaś OPZZ ....T·m1'nnll;
wal.oryzować
zasUek
st<Jsownie do tozrostu cen.
te; ktwestii rzqd prezentuje
ne stanlnoisko, J. Kuroń
mentovlal ten tvnio ek tak
rodzice mają żywić
państwo. Nie ma
5
złotych, by ten wniosek
wadzić w życił! ...
Na pocienenie warto
iż premier
Mazowiecki
rzeki, iż rZad uczyni Wl:ZUUKI~_
co możliwe, bil program
darczy nie dOpTowadzil do
szego spadku plac realTlych,
zapowihdany w Sejmie.
Słowem
żyjemy

z

-

1» dalszym
mocno
"l1clSn,,~u_

pasem...

Egzaminy

w~'niesie

560 Zlł;

z dniem 1.1.1990 roku obni~na 'ZOstaje norma
zużycia
wody
poszczególnych spół
dzielniach miei5zkaniowych w
naszym województwie o l m
sześc. przez okres I kwartału,
• ewentualnemu
obniżen.iu
ulegną koszty remoniów w 1990
roku.
Zamierzenia te spowodują obniżkę czynszów w dość znacz.nej wysokości. Przedstawiając
powyższe,
Prezydium Zarządu
Regionu Swięt,ikrzyskiego NSZZ
.. SolidarnOl';ć", z\'raea się
do
wszystkich mieszkaueów nasltl'go
województwa z apelem e rac_
jonalne zużywanie woclY.
Po upływie I kwartaiu zostaną dokonane ponowne obliczenia zużycia wody w poszczególnych spółdzielniach
mieszkaniowych.
W przypadku potwierdzeni~ się
oszczędności w gospodarowaniu
woda,
ewentualnie
możliwe
bt;'dzie dalsze obniżanie normy
zużycia wwy.

w radomskiej WSI

•

w

gtlii, Fli"ancji k0S2.tuje 6300 z1. w
Islandii i Turcji 6640 zł, w Kanadzie 4030 zł, a w Stanach Zjednoczonych - 5880 zł.
Jak wif;C widać , taniej
mieć panienkę w krajach do

jest
nieda na nazywanych socjalistyczn mi. Ale cz.y l piej?

TRAWNIK Z MIA T
DROGI
Moi redakcyjni .koledzy miena innych
o-sied-lach

szkający

Dziś
zazdroszczą

mi, ie los rzuCH:
mJ)ie Na Stok. . . Ty to masz
dobrze. Wyjrzysz p r zez okno i
już masz temat".
I
rzeczywiście.
Wyglądam
przez okno z bloku 78 i od 3
dni nie posiadam SI1l z ODurzenia. Oto bowiem solidDlE. (co
najeży do rzadkości) wvkcnana
nawierzchnia i krawężnik . dro_
gi dojazdowej są obecnie niszczop e przez wywrotki,
które
przywożą tu tony ziemi koniecznej do wyrównania terenu w
obrębie ulic KrasiCkiego, Hanki
Sawickiej i Rew. Pazdziernikowej. Wk r ótce zapewn e pojawią
się tu takze koparki i spychacze na gąSIen i caCh , k tw'e do...
koilczą dzieła zniszczen ia. Mam
św i adomość wielokrotnie na
ten temat pisałam - że tak jak
ca ly Stok, ró w ni ż i te n fragDl nt osiedla
wymaga
zagospoda r owania i u porządkowania.
Należało j€<!na-k odwrócić kolejnooić działań!
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ZE STR. 1

odświętnYCh.

eleganckich strojach. Na twarzai!h skupienie j
powaga, bez trudu moina się
więc dQmyśJić:- jż czeka ich
ważne wydall'zenie.

Obok jednej z sal grupa 9tudentów IV roku (ekonomia i
organizacja produkcji) oczekuje
na !l'oZ/poczęcie egzaminu z prawa gospodarczego. Dwoje z nich
chętnie godzi się na rozmowę %
reporterem "Echa".
- To już mój trzeci €1:zamin
w tej sesji - mówi lllałgorzala
Dziurzyńska. - Z poprzednimi, z
języka angielskiego
oraz z finansów przedsiębiorstw przemysłOWYCh, który
uważam za
najtrudniej zy z obecnie zdawanych, uporałam się akurat na 0cenę

dobrą,

myślę

więc,

tym razem wszy ko
się szczęśliwie.

- Mimo że
min zdawałem na
i przed tym - nie u(:h(ld~~cy~.
aku.rat za trudny
pewne emocjeSławomir Zyła. Bierze
atąd,
jQ:
niezbyt lubię
spr3IWd2iany, gdzie wied2a
ra się właściwie tylko na
riale przekazywanym na
dach, do tego p~~~~rnli~~r~1
ma bowiem jeszcze
»O(k'ęcznika. Sąd·zę jednak,
przykrej niespodzianki nie
dzie ...
Sesja ~lz.lDinaeyj_ na
potrwa dó 9 lutef(o, kilka
łępnych dni pnewidzianych
na er:zaminy poprawkow~.
dellei powrócą ao
za.j(Ć dopi~re 20 lutego,

że

Bo rezultat tych e-ufemistycznie
rzecz
nazywając
n·je przemyślanych praktyk bę
dzie taki, że na wiosnę zazieleni się tu trawka, ale nie będzie d'rogi.
'

KURSY WALUT
Dziś bank ku;puje dolary
9300 zł, sprzedaje po 9550
Marlo odpowiednio: 5500 Zł
SYUp, 5700 zł - sprzedaż.

Wł..AMAN1A

W ciągu minionej doby na
terenie wojewód2twa
dokonano 12 włamań do obi któw użyte-czności
publicznej. Aż 9
przypadków zagrabienia mienia
m ' ało miejsce w Kielcach. Zło-

rano

miesiącem

dzieje nie 06ZczędzaH tei prywatnych mieS2lkań i garaży. W
woj wództwie dokonano 24 wła
man, w samy h KieJcaeh 13. Na
szczęście nie wszystkim się poWiOCłO.
Na g.)rącym uczynku
pudt'zas próby
włamania
się
do IDleszkania w Ostrowcu zatrzymani zostali dwaj sprawcy.
Udała się również akcja funkcjonariuszy RUSW przy
ul.
Równej w Kielcach, gdzie zatrzymano" sprawców włamania
do skody. Również w Wiśniów
ce zatrzymano 4 młodzieńców,
którzy usiłowali obrabować kiosk
"Ruchu", a przy ul. Manifei5tu
Li'Pcowego czwórkę amatorów
taniego zarobku, kt6rzy za obiekt przest~pczej
d z iałalnooci
upatrzvli sobie stojacego samotnie jelcza.
KRADZIO. 'O SAMOCHÓD
W Końskich
loneza koloru
KIB 22-85.

s·k radziono
kości

Ogromnym O'bc2ążeniem
kombinatów
budowlanych
ostatnio fabryki domów.
takim pietyzmem
początku lat siedeJnd:zie:sial~ycl.r
Wytwórnie
sytuacji m;łleją(:e~[o

po-

słoniowej,

kaniowego, są Cor32 mni
korzystywane, natomiast
ki i dywidendy za nie ... ,.rt,'ł<.r' 1
naty muszą p1acić balrdzo

Chętnych
~

nie ma
...

Kto kupi fabrykę,
W województwie
mamy cztery
takie
to SBO
n.ie jest
zarobić na
iebie, W
biorstwach
(wliczając
w
skich) i żadna

nrz",dsi'~

możliwości

bal36tU. Na przykład
cownicza Kombinatu
nego w Ostrowcu
cyzję
o
prezydentowi miasta.
raz bezsku ecznie
zuka
albo kontrahenta, który
by coś z tym fantem
Jak na razie, p06zukiwania
bezowocne,

p

Budowlane progi
•

Ostrowieckiemu o a OWI
także grozi plajta!
I

Tlł.k

wy~ł=\dlł.
teraz
Wesołej.

przy

jezdnia

krzyżowauiu

uli" Gw r-

.i; LUdowej i

Partaczunie....
.Jesienią

ub.

Gwardii

I oto ta sprawnie funkcjonu-

Ludowej
się

pojawili

jąca maszyneria
zaczyna &ię
rozsypywać. Bynajmniej nie z

na

roku

Pełui

powodów subiektywnych, zależnych od załogi czy dyrekcji
firmy. Jak się okazuje, uzdrawianie gospodarki - a budownictwo jest przecież jednym z
jej składników - nie oszczę
dza nikogo.
Jeśli
nie bezpośrednio , to rykoszetem drakOI1 kie zarządzenia i uchwaly
dotykają
nawet najlepszych,
powodując upadki
mocno dotąd stojących na nogach przedsiębiorstw.
Idea niszczenia i
rozbijania wszystkiego, co duże i mające charakter monopolu znakomicie sprawdza się
właśnie na przykładzie ostrowieckiego kombinatu.

w
dro-

za-

energii

do remontu nawien-

zapal

jakoś minął.

Fa-

wraz

zniknęli

ze
so-

przeklinają

liczne dziu(ALP)
Fot. A.

Bez wątpienia przez kilka ostatnich la.t Kombinat Budowlany
Ostrowcu był najlepszy w regionie kielecko-radomskim. Przede wszystkim dopracowano się takiej organizacji, która pozwalała rytmicznie pracować przez cały rok, nie wył'lczając zimy. W
Ostrowcu od lat nie było problemów z terminowym oddaw.lniem
mieszkań. Z dużym wyprzedzeniem przygotowywano budynki
mające być efektami roku następnego.
W

ubiegłym
roku firma ta
przekazała Ostrowieckiej Spół

W

Piełkar~t

dzielni

ton

z

tektury

makulatury

Mimo sedziwego wieku
Vitulin" trzyma sie dobrze
&>cznie

,.Vitulin·' produkuje
około 1500 ton tektury,
która
w całości wykonywana jest z
makulatury, dowożonej z kilku
województw własnym transportem. Ja:j{
twierdzi za5tętlCa
kierownika zakładu - Krystyna Tokarska nie zdarzyło
się jeszcze, żeby
dla potrzeb
tej produkcji wycięto chociażby
jedno drzew z lasu.
(JPA)

Lektury regionalne
Dołach
BiS:ku-pich
do Przedsiębiorslwa
~i:~t)'c!Jłsłu~[~~"o-.PI:'O<illłlcc jnego PrzeTerellDwego w Kielcach
mies1l.\lCjali~uie
się w
produkcji
obuwniczej i techniczuiywa-na jest do
VI

tzw.

wkładeK

ją

Z uporem godoYfl' poóziwu
mieszkaniec Słorachowic - Jeny Krukow$k.i, wieloletni instr-ult.
tor oorcerski, !bie-ra i dokumentuje to wszysłko cO' wiQN się l r(lchem młodzieży; przedwojenn)IfTI,
wojennym i bordziej współczei
n)'lTł w t)'lTł mieście. Szczególne
w tym miejsce, zważywszy jego
zoi:nter-esowonio, zojmuje horoQefsiwo. Spod pióra Jerzego IGNkowskiego wyuedł więc mJn.
dwuczęściowy
StoracOowiok~
Słown ik Biog roJiczn;' "Harcerze",
dzieje ~hu harcerskiego w 10-

Lek. med.
LDE f

R

SZttNKE

specjalista chirurgii
.. A.n", jl' .

tlRAZOWO-ORTOPEDYCZNEI

otwiera
Prywatny gabinet lekarski
od Clnia 12 lutego .,,. r.
I'ItZY,JMUJE:
Poniedziałki

I

pil\tki

w'

dzinach l_U.

Kielce. Totnańsko 111
tel. 31-13-50

go-

toch
1912-1982
-.. Pobudko",
..Chorokte.rystyko hGrcersma w
Starachowicach w Iotoch 19391945" oroz inne okolicMakiowe
wydawnictwo. jak "Na tr~ie"
czy wybrane zapisy I d;uzyny
horcerskiej im. ks. Stanlsl~
Brzóski pl. ..Czoło harcerskIej
kolumny". Teroz 20Ś ukazał SIę
pn:yczynek do dziejów horcerstwa Sta rachowic w laloch 1939
- 1945 "ZUSRY".

Jerzy Krukowski pi-sze we wstę
pie o harcerzach z tamty~h I~:
"Wielu spośród nich bylo zołnle
rzomi
Wojska Polskie90. we
wrześniu 1939 roku. konspl;ato:
rom I różnych form wolki c~.ln~.l'
t

oł<upontem,

portyzoO'tOnll rOl-

Mieszkaniowej

517

mieszkań, a ponadto 130 w Ożarowie,
Lipsku i Sandomierzu. W połowie ubiegłego roku
nic nie zapowiadało jeszcze ta-

kiego zamieszania w sferze inwestycji, zaczęto się więc przygotowywać do roku bieżącego,
czy'li z właściwym sobie wyprzedzeniem zaczęto robić fundamenty i tzw. stany surowe
budynków planowanych do oddan ia w tym roku. Dzięki temu w różnym stopniu zaawansowania kombinat ma dzisiaj
kilkanascie bloków wielorodzinnych o 534 mieszkaniach
w Ostrowcu oraz 170 mie;<zkaI1
w terenie. Niektóre z nich bę
dą zasiedlane już pod koniec
lutego br.
Dyrektor KB w Ostrowcu Wf dzimien Wojciechowski nie ma jednak pewności, czy
n)'Ch boIw. więźniom; h,rieroNskich obozów koncemracy}nych.
oficerom i rozmaitych formocji pO'litycznych". Wielu też poległo.
Powstało rtOj<zęściej nie z~pisa
no prawda o ich dramotycroych
losach. Tę Iw<ę autor storo 5ię
lopelnić z!bierojąc wspomnienia,
rejestfuj~
fokty i wydarze.n~
ocłtwonojąc sylwetkti .
W ,,!ubroOO" sięga do czosów
tworzenia lostępów i cłruiyn, które prYyqot<PNYWOly Jię do zobllia-

"

Żubry"

jqcego się słorcio z h~erowski
mi Niemcomi. potem opisuje mament obrony i zojęc i a Storacho.
wic. a wreszcie p rzy.pomrna dalsze dzieje ,,2ubr-ów". horcerskich
drużyn podwórkowych
z
roju
"Puszko". które no swój pos5b
wciqż prowadzily ..... alkę z okupantem. ZaczynCŃi od zb,cron·a broni, pełnili funkcję I~zników. kolporterów prosy. majstrowali petardy i "skołkówki"
jednostrzałową broń.
Prowadzili teź
rozliczne akcje. chociażby ..lywicę" polegającq no utrudnioolu
lub przed ytywcwiu zbieronej
dla -Nie~m:ów ŻywICy w losac

http://sbc.wbp.kielce.pl

wszys,tkie zmontowane już budynki uda się wykoI1czyć w
bieżącym roku. Dlaczego? Bo
spóldzielczość mieszkaniowa oraz budżety rad narodowych
nie mają pieniędzy na kontynuowanie robót.
Ostrowiecki
kombinat
zapożyczył się w
banku na 1,5 mld zł, aby robić
cokolwiek i utrzymać zalogę.
Nie stać go jednak na finansowanie robót wykoI1czeniowych
w budynkach, a tym bardziej
na kupowanie za wlasne pieniądze urządzeń stanowiących
wyposażenie lokali. Trzeba bowiem pamiętać. że jedna wan-

na koszluje obecnie 1 mln 200
tys. zł, a kuchenka gazowa 1
mln zł.
-

Dzisiaj nie wiemy ile z
budynków uda
się oddać do końca roku mówi otwarcie dyrektor Wojciechowski. - Wszystko zależy
od. inwestorów, czyli spółdziel
ni mieszka.niowych. A te pieniędzy nie mają i na
domiar
złego nie mogą uzyskać kredytów w bankach. Myślę jednak,
że jakimś sposobem tegoroclne budynki będzie trzeba wykończyć.
Najgorsze dla nas,
jako firmy budowlanej, jest to,
że do tej pory nie
mamy ze
spółdzielni
mieszkaniowej ani
jednego zlecenia na rozpoczynanie nowyc)1 budynków do
oddania w roku przyszłym. W
tym miejscu zalamuje się nasza organizacja pracy i rytm
robót, jakiego dopracowaliś
my się przez o tatnie lata. A
teren pod budowę jest, do
tego uzbrojony, w osiedlu Roochy. Ale czy w tym roku
zacmiemy tam kopać fundamenty? Wątpię ...
rozpoczętych

storochowick,ch. czy .. Smołę".
kiedy to smarowCŃi smołą klomki i ławk.i w urzedach niemieckich, Glbo toż akcję ..Telefon"
polegającą nO' niszczeniu
sieci
telefoniclnych.
Ta dzialolność
pod różnymi kryptonimami wciqż
się - mimO' sZGlejącego terroru
- rouzerzolo, obejmowała obserwację
wojskowych tronspGrłów, kolportoż wydawnictw "Po·
budlei" i "ChorGlu Wojennego".
pomoc d1a luonGści żydowskiej,
zdobywaoie żywności i obdzielanie nią sierot, wdó-N i roozFn noj_
lIboŹ'5zycn. Horcerze wdąż prYy
tym uczyli się metod konspiroc-,jn&j wołki. najslorsi wyruszol i
dO' oddziałów pOIłyzoockich.
ł'rzy!pomnienie dziejów o\oupacyjnych Jerzy Krukowski łączy z
zorysowoniem sylwetek or90ni1/.ltorów wołki. a wreszcie wyłazem
tych. któny zginęli. wraz z krót·
k,mi życiorysomi i możliwymi j szcze do zdobyc· zdjęciami. Jest
też w ksqżeczc
wykOl akcji dywersyjnych.
a w końcu rejestr
miejsc upom ·ęln.ojqcych wolkę
harcerzy.
Niewiele o~roOków P03ZCZ~C'ć
się może tego rodzoju kron' orsk·mi zapisomi. Za m druhu lurku, kontrnuuJ te90 rodzoju działoln lć. póki sil ~tarczv i zebrać
jeszcze mo.i o moler:ały.
(THI

Ostrowieccy budowlani znaleLIi się w bardzo trudnym położeniu. Brak zleceń d prowadzić może do likwidacji przedsiębiorstwa, choć na razie głoś
no si!: o tym nie mówi. O trowiecki KB i tak jest w lepszej sytuacji aniżeli np. KBM
w Kielcach, który już w tej
chwili nie ma co robić. W
mie$cie hutników jest przynaJmniej kilkanaście budynków
zaczętych, które przeciei s k ń
czyć trzeba. I będzie t
zajt:cie na caly rok.
A jak caly

problem widzi
mie zltaniowa?
Tu oczekuje się na wprowadzenie od 1 kwietnia br. nowych za ad kredytowania budownictwa :
dotychczasowe
przedmiotowe ma być zastą
pione podmiotowym.
Innymi
słowy, banki udzielać będą kredytów nie spółdzielniom, ale
osobom fizycznym. Oczywiście
na wysoki procent.
Minister
budownictwa w tym pociągnię
ciu upatruje rozwoju "miesLkaniówki" w najbliższej przyszłości. Natomiast trzeź.wo myślący już dziSiaj mówią, że w
tej sytuacji mieszkania będ'l
do stę pne jedynie dla miliarderów.
Jeśli np. w tym
roku
koszt jednego metra kwadratowego przewiduje się w budownictwie wielorodzinnym na poziomie półtora miliona zł, to na
M-4 trzeba będzie zaciągnąć
wysoko oprocentowany kredyt
w wysokości minimum 120
mln zł. Kogo będzie na to ~ta ć?
spÓłdzielczość

J.

W

PAŃCZYK

Katyniu

Stanie pomnik
ku czci pomordowanych
Polaków
W kwietniu br. minie 50 lat.
kiedy w lesie katyóskim, bolinow ki aparat puemocy elokonal Gkruluelto mndu WI ·tu
wiernyeh synów nl1f<t:ej o · ~ J
z,ny. lliiś wreszcie
mGina o
tym ~mi;&lo mówić. Toki poI«zeru tWG
pol kie
pralt oie
wznieIŚć pomnik
w Katyu.iu,
który l~dzie symbolem trw tej
pamięel
zamordowan"d'
km
na zyeh braci. W
swi .ku z
tym pru d
kilkoma
duiaml
powstał VI Kielc c
Woj, 11.0"',.
K mi(.e4 W I"enmia Iwd tyWY
wznie lenia leco pomoika . .Jrlto
puewod"irz,~cJ'm

został

~r·

kie1t'Ckielto
k - iola
,aruiz.uowr,o, ksiąth:
kapelan mjr .·TANI I,!\W
ROS·
PONDEK. W ki Ił komHełu
we zli przedstawieie1e
-rodo..., ..,,11. wo · kowyeh,
oręllni-cacil
kombał nckieh
i
par militaruy h, m.iu. ZBt.Z, • 'łow' n:y ..z,eni. 1 Pulku 1'iel"110 'I' LrJ;ionó , AK. Zł W, ZBoWiD, ł..OK
i i ''''yl"b.
\V na jbli7_~Z,y('1t duia('h zo<b.bG9ZCIE

nie

pod

nr

kouł9,

n:o

kl· r

mi ... 71<. .. ;,,.. Kil'lerrzyzuy
m.,~li dok ny'Y Ć wplat..

,lą
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Badania gospodarstw domowych

Co gwarantuje
iisuąieczka mieszkani wa K
(RozmO\~

a

:t.

Marianem Bartkowial.. iem, uy r ektor em

Departamentu

. ... \.II' lIt._~.'c:

- Sedno 11 eporozumiell dot yczy i5'toty tzw. zawinkulowania ·wkładu.
P osia d acze
k si<l żecze k mieszkaniowych ą
przekonani, że zawinkulow'l_
nie określonych kwot jest rówllilZnaC7.ne z pierwszą 1'a t ą
wkładu n iezbę dnego do otrzymania kluczy. Błędne to mn:emanie. W y jaśn i jmy: zaw in ku- '
lo wanie wkładów slan ow i um()owę w ylącznie

między spół_

oraz je j człon,kami i
kandydatami , ·ale nie z bank iem. H) lat temu 40 tys. 11
s>t(\>rezało na wkład
mieszkauiowy, nie znaczy to wcal'e. Le
t ak jeRt i ter az.
dz ielnią

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 27

POZIOMO: l) żołnierz s:dwlony do prowadzenia dywersji na
nieprzyjacielSkim, 5) nowotwor, potworniak, 6) tłuszcz
otl'Zymywany przy oczyszczaniu
wełny owczej 8) wyrabia
na(,zynia z gliny, lO) roślina zielna
z rodziny szczeciowatych, slosowana w zielarstwie, 12) puszysta tkanina we ł niana, używana
w krawiectwie, 13) naczyńko na
atrament.
'
PIO I OWO : I) spis przedmiotów jednego rodzaju. 2) część
meskiego garnituru, 3) prowincja w Republice Płd. Afryki ,
4) usterka,
wada, 7) nauka
wste ma do studiowania Biblii.
9) pożeracz, 10) zamek błyska
wirzny. 11) dolna część twarzy
Słowniczek: ISAGOGTKA. NATAL SKABIOZA TI':RATO:\'IA.
Rozwiazan ie krzY7ów ki przesvlać należy pod aoresf'm rcd ak('ji .FO" \vyłą('zniC' na kaTta('h
p'}.. ztowy('h w tcrm inie .i('!lr: iu
dni od daty ninif'jszr.ro nume·
r . Pomię.lzv UI'a,d'lIowe odpowi(·,lti rozlosuje ~ię '1Slgrode
tereni~

}t:<;i ;1Żko\va..

~a

k;:\rta('h

il'lt'i

to·

v,· .. h prosimy dnp!s",ć: 'irzyió\\'ka nr 21
R 1\dnani' krzyżówki nr 12.
I-OZJO\TO' chemolk obiekcja
G, I'r'1ic.~ obc' ?cz. Iwa :cia. re-

wi7vta k~ a r 'llp.
pro 'o'vn ~zrl" ew'dl'nc;a.
l-:rnll1arz TrnfJ"zycy, 0Lllizn

ahoka.

A

4-5

<\ dlacwJ;o nie? Pań stwo
prze cie ż llBg'waran,towało
r ealn ą wartość w kładó ·.\',
a i
bank 2\a długoll"tnie oszczę(b.a
n ic dopisuje najwyższe odset-

ki?
-

OW"l.em. Są jednak przydwa powody. dla
których szczególnie ostatnio,
doch o dzi do nieporozumi eń.
Po pierwsze czas oczekiwania w mie szkaniowej kolejce
wydluia się niepomieil'nie, a
po wtóre, nawet te naiw~'żej
oprocen towane
o szczędności
ulegają i·nflacji. Jeśli więc oszczędzający
n.a mic ~zkall i e,
po zawin,kulowani:u wkładu,
uinał zebraną sum ę za
wystarczaj ącą. a od
tego cza~u
miJl(~ło . H) tat, może liczyć się
:. bardzo prz.ykrymi niSlOpod ziankami.
, - Mimo wy~ieg'o
Op rueentowania?
- T ak:.
zatem,
- Przypilll1nijmy
00 ~e strony PKO BP
przySługuje posiadaczom
ksil\że
czek mieszkaniowych.
- P rzede w szy s tkim, jak
już pow i edzieliśmy, oprocentowanie
wkła dów
według
najwyż;:zej stopy. W ub . roku byla ona już ki,l kakrotnie
zmieniana. Na p oczątku wyno<ila bowiem 66 proc., o d 10
ierpnia 72 proc., od 16
październ i ka 96 proc., a od
l grudnia - 171 p roc.
- Jakie
warunki należy
spełnić, aby uzyskać to oprocentowanie?
- Należy wplacać przez 5
lat n.e mniej nii 500 zł miesięcznie.
Można te ż równowartość pięcioletnich
zadeklarowanych wplat miesięcz
nych uiści ć jednorazowo z góry. Można też wpłacać wielokrotność tej kwoty. np. 2 tys.
zł
mieSięcznie.
Warunkiem
podstawowym jest jed nak utrzymanie oszczędności
na
k.·;jqżeczce co najmniej przez
5 lat. Przy likwidacji k iążecz
k; mieszkaniowej. 'pom od etkarni, do wkładów d opi uje
najmn:ę]

~ię

też

premię

gwara.ncy}ną.

Urealnia ona gromadzone oszczędności. w odniesieniu do
zmieniających

się

Oszczędności

!l·ościami

na
budownictwo
mie.,zkaniowe, a tym kosztem
w kolejnych latach groma dzenia wkładu na książecz
ce Np. średni k rajowy kaszt
l m kw.
mie. zkania spół
dzielczego w bud'Owni ctwie
w iE.loro d7.innym wyniósł w
1983 r. nieco p onad 16 ty s. z.ł;
w 1984 r. - 21 ty s. zl; 1985
r . ()k 25 tys. zł , a w 1988 :r.
pon&d 62 tys. zł. Jeżeli Latem,
przykładowo,
o Y.częd·zający
wp lacał na ln~iążeczkę 1000 :iil
miesięcznie, czyli 12.000 zł ro()cznie , to .,gromadzony w ka ż 
dym roku wklad ?omno:lY się
przez o{ipowiedni wskainlk
wzrostu k osmu meiJ:a kwa dnitowego. Poniew-ai kOS'Lt ten
w 1988 a., po
potr ąoeoi u
.stawki oprocenlOWa!lia - jest
wy:bs-zy ild ko ztu w 1988 r. o
271 ,6 proc., a od k()5 :łJtU
w
1<967 r. o 40 proc. premia
gwarancyjna Ul 1983 r. wynio s łaby 32 tys. 500 zł, ale Ul
1987 r. już tylko 4 ty s. 800 zł.
- Wszystko to jest bardzo
skomplikowane i nie sądzę,
aby zwykły śmiertelnik doli_
czył się, ile mu się
rzeczy""i ś c.ie nalC'.iy za lata oszczę
d ,.ania.
- Nie ma po-trzeby , aby 0blic zeń
tych
do-kon ywa ł
o szczę dzający.
Zostaną
one
przygotowa ne
przez
bank.
MogQ
jedn ak
z.ape.wnić,
iż
mimo
wszystko
k sią żeczka
m ieszkaniowa
nada l
jest
najlepszą
formą
o·<l czędzania. Jeśli oszczędza
jąc:!, na mieszkanie systematycznie o dkładali p ieniądze . a

w dodatku zwielokrotnili zad eklarowaną sumę. to dotych(;zas nie mieli specjalnych
kłopotów
z
uzupełnieniem
mieszkaniowego wkładu.
- Czy dużo jest książeczek
rui e zkaniowyeh?
- Obecnie 5 mln 750 tys.
W kOllCU paźd zierni ka 1989 r.
by lo na nich ok. 402 mld zł.
D o października 1989 r. przybyło 88 mld zł wkładów.
Rozma wia.ła:
ZDLISLA WA JURCZYŃSKA

Niemcy

W CZf'!WCU ub. r. Głó wn y
Statystyczny pr l.e;:>r 0w i d'ził b a:3ania a11 k j~·lowe na
te!11;)t Ry tuacji b ytowej gospodarst.w dOll1owyrh. Ob jęto
ni mi ok. J 16 lys. rodzln reprezentlljw!vc'J w'z.ystkie gt'Uipy
społerz,e. a wi~c goQ;;podarstwa pnlcf' ..... nicze,
emeryckie,
żyjace na wła"n.v
rachunek
itd. W prac~ch tych, oprócz
in for:nacji tz'w. obiektywnych
dotyczących
np. liczebno'Ś>Ci
rodzin, wielkości
d ochodów,
mie zkań. wypo ~ażenia technicznego itp. zebrano ta.kże
d ane ubiekt:ywne w)"razaJą
ce samoocenę po wzególnych
zj a wisk Sto sowano tu p ięci 0 s topl'liow<,! .!oOka lę ocen: bardzo
dobra . dobr a , śreuni e , r8i:?Jej
Unąd

każdego

:oku 'rednich krajowych kosztów l m kw. mienkania.
- Komu
pr-ty sługuje
ta
premia?
- Tylko tym, którzy zgromadzone na książeczkach PKO
p ieni<l dze zużyją na budowę
m:e~zkań sp ółdziel c zych
lub
domów jednorodzinnych.
- A jeśli zechcą kupić 1:0towe ruie zkanie komunalne,
spółdzie lcze lub . inne?
- Wówczas otrzymają tylko wklady plus od~etkL
- To nie bardzo sprawie<lliwe. Wszak bank obraca pieuil;rlzmi również i tych osób.
- Dlatego też bank dopisuje im wysokie odsetki. Premia
~''''nranc~'jlla natomiast. faktycznie placona z budzetu
,'UP owi
wyraz zobowiazal~
",an<;twa tylko wobec
spół
dllclcó'v b'1dź o<ób. klóre podięły
indyw:dualn ie
b udowę
domu iecinorodzlnne~o
albo
lo:-a'l1 w w;e'n~odz:nnym.
- Czy
można
pro I C o
prz\ kład. iak Ilraktvcmie wygl~(laią te zobflwialanla?
- Jak jUi
pow·edz'a1c·n.
,hodz i o ','-y r 6'\' a're ~óżni
cy O1I(;dzy paz omem ~~erłnie
gO kr3jo\VI'~0 ko<ztu b'Jdo Nn.etu a
rn e:;zkanlO\Vp,gO. \v
ku l,r1' ,.,,.. o'vał1ia o z 'Zl'(l_

_~...., .<.._

SI fie

PRO BP)
- O iaŁnio cora z c zęściej
dccho(1zj (lo ni('}iOrozumil"li
między
oszczęd~jącym i
na
mil"&zka'1ia a bankiem PKO,
w któr y m t.e pi eniądze są 10kowan.e. Co ;ie4 t.ego pr:7.yczyna?

...., .....- .

Europa

Kal,'O.,w ał

l

p.rywatek.

w tym ...k lł bardzo
Można

więc

e.

llłUfl'i , d.
k4tńca l u tec.. a więc
Ilobotę wystl\Pi~ w innej, fa.ntaay

~e Jric aabyły -

lIObie ~wnej sukni, Dom M .ily . "'.l'f'JllIllC,,,a"
ne, . bei81e, 1ta:r1l". lilkojne. P.ostawlł ... p rzede wszystkim
tle, )ej~. i ł'iŃlIM wymyś1ue 4łM atki 'UF pe8taci tiulowych
)eć ł. . .lee! .

• •li~:si~f'ee JJaba.w,

b~lów

pań,

k'.re

....I..... UI'~• .Jdue? Zwiewmateriały, błYSZC2ą-

i koka rd• .Ja·'" sza- A. Zbranieeki

Demografowie z GUS

y

•

GUS jui nas policzyŁ Nowy
Rok witało ~
milionów 930
tysięcy Polek i Polaków.
Jest
nas o 155 tysięcy więcej nłż
rok temu. Mimo że ." minion ym roku urodziło się tylko
563 tys. dzieci, o 25 tys. mniej
niż rok wcześn ie j.
Zmniejszył
się więc przyrost naturalny
i
jest naj niższy w całym okresie
powojennym.
Demografowie martwią się osłabien iem tempa rozwoju ludnościowego, ale czy słusznie? I
tak jesteśmy - po ZSRR i Jugosławii w europejskiej czołówce
przyrostu
naturalnego.
Natomiast daleko nam do czołówki
pod wzgl ędem zaopatrzenia rynku, w tym dziecię
cego, organizacji' życia codziennego, liczby miejsc w przedszkolach i szkołach. Nie mówiąc
już o sytuacji mieszkaniowej.
Przewiduje się. że w najbliż
szej prz yszlości liczba ludności
będzie nadal rosła powoli i niż
demograficzny potrwa jeszcze
.5 lat. Demografowie z prognozami są ostrożni! Trudna sytuacja gospooareza może pokrzyżować wszelkie przewidywania
Bo albo rozsadni młodzi mał
żonkowie poczekają na
lepsze
czasy i wówczas dopiero sprow adzą na świat potomstwo, alprzl'mysłowej. BF~ przyznała także NRD gwaran('je kredytowe na kwotę wielu miliardów
marek. Postanowiono opra cow'lć
w irybie pilnym spl'C'v{iezne ~a
sady bezpoś redniej współpracy

cji

Na początku 1990 r. nik1 1'3czej już nie ma wątpliwośl'i, że
zjednoczcnie, w tej lub innej przedsir,hiorstw. Podjt:to rokowaformie, dwóch pańs tw niemiN'- nia na tl'mat układu o w pół
kich, jest jedynie kwestią ('zasu. pracy i dobrosllsie dzkich sto unTylko jakieś nadzwyczajne i nie- kacb miedzy oboma państw a mi
prz('widziane wydarzenia w Eu- nicmieC'kimi,
ropie mogłyby ten proces poWszys ko to stało się za1 .. d\\ ie
wstrzymać. Jes1 taJcie faktem, Żl'
w (' ią ~ u kilku tygodni po 0nielniccki rytm zjcdoo('zcnioiVy
je l szybszy od przeksztal"...l \1gólnoeuropej kich. Wi zja zjednoczonej Europy wydaje de: o.i'eglejsza od wizji sfe de.'lwany e·l
lub skonfedcrowan -ch Nieml .. (',
które od oslatru('h dni 1989 r.
zmierzają
do tzw. w·;P'.lnoty
traktatowej.
uzgodnionego
k,lk "ld.~.·z a.
mic:dzYlliel1l,f'C ł i"h l1a
najl)liisz<, tygodnie w~·llika. że 1wareiu prz('z r ząd . RD ~Ialli .
już w k rótcc dojdzie do UlllOWC} z Ni('meami zachodnimi i oncg'O urC'g u!owp nia rÓ •. nara ld('l'1t I aleniu muru bcrlińo;l~I(·go. Barprohlcmów polityezny'·h. ~p':l(·, 7- dzo szybko sprawy za zły lak
nYl'h. narodowośdowyrb i :;-0 - daleko. że
zjl'dnoC'7.l'uip Siespodal·czyc·h.
prowaJząc
do miN'. którl' Pr7('z wqv\tld,. la\\'s zł'chc;tl'onl1"~ o zhliit'nia
1'; BO ta po wojnie b~ lo 1'0jl'cielD funki RF
:\ w"w"7:l" "niemi('cka ('jonujacym \\ ram arh d\ploma\\ s'.iIIJlota trak łowa" tanie <ię tyC'zn('j r ·torvki. ;;blo si~ już
fak( pTll. Już zresztą zoc;(ah' 110- re'llnym prohleml'm polityki eu('Z!'niOlll' na lt'j drodze pierwsze rope ·~ki/.'j. I - powied7lny od
kroki Pol!('zas u)ieI\'IoroI'7net>;0 razu prol'lemem mogą('ym
•. <ZC'?vtu" miedzynirmit'C'ldl'go W znaloźć r67ne formv rozwia7ania.
Dreźnie zostały 7l\WBl·te por07UJ\ ;(·dyue. ('I) <\ ·fat i Europa
mif'uia o powolaniu w~póln<'i ko- mogą zrobić. 'lby pro.,,,,, dl'd misJi gospodl\l'C'zej i o klloppra- nor7(·nio'.., V ni.. dop\' w" r1,ił no

•

aSI

S....,...,~I..

bo wr~z przeciwnie.
Uznają ,
:li! jedyna radość, jaką
m ogą
m ieć w :życiu, to dom i r odziOCEywiście z dwójką dzieJuż
takie doświadczen ia
m ieliśmy w naszej historii, kiedy pogarszaniu się sytuacji b ytowej towarzyszyło
zwiC;]u,ozanie się liczby urodzeń.

na.
oi.

Nieco Obniżył się
zgonów niemowląt, ale ml mmainie: z 16,1 promila w 1988
roku do 15,4 w roku min ionym.
Gdy jednak
porównamy się z
krajami
w ysoko
rOzwini

zdrowie jest
11"" w "v,n
stanie. Zajwzględ em 29
Europie. Wpływa to
na przeciątną dł u
Nowo narodzony,
c hłop.iee ma szan67 lat, zaś dziewlat. Natomiast stamieszkan iec krajów
ich
będzie
żył
la ta, a mieszkanka

stabilno ' ci

od ostrzałem
zyka"
wygJr~ci a
nas!,ępuj"co:
F1'ancja, Kuba, ZSRR i Wielka
Brytania.
Dyplomaci zawsze w ystawieni byli na cel wrogów PaJlstw.
które r ep.rezentowali. ale ]jczba
zamachów i posiew śmierci wyraźnie się zwiększyły od
roku
1968. Świat pozna ł wtedy w peł
nej krasie terroryzm arabski,
w wi<;kszości przypadków pań
stawowy. np. J!bij~ ki Kadafiego, czy syr jS',{i Asada, W ostatnich latach aż 25 proc. aktów terrOJ'ystye;'n:r~h skierowanych było przeciw dyulomatom
i pla:óv:!:om dypl:miatyczllym.
Na~:'a .. óie j sjX:ktakularny
był
chy; a atak na am!:a,,,adę USA
w "l'ehe, .l .. ie, popierany przez
Chcmoi ·.1ebo (w ogó!e w latach
l!l33-.!i81 dokt",ano aż 2088 aktów ·terrCll'yHY''';.nych. wymierzo vch pr~ · ciwlm p rz/.'dstawicic,loID i
p rzcdstawi!elstwom
dyplomatycznym)_

sylu.aeji

międzynarodo~ ej, to wdąż przy'
pominać, że " kwesUa
niemiec·
ka" nic jest żadną sprawą lokalną, lecz stanowi trzon
polityki
europejSkiej. l do tego właści
wie ogranl('zają się reakC'je ~o ·
juszników obu llaństw niemief'k ieb na hasło zjcdnoezenia ~i e

miee.

Sposobow na Lr.h. on;~lIie dyplomatów i ambasad nie ma.
Są za to ogromne
wydatkinp. Departament tanu wydaje
na bezpi('ezeńs1wo swych pl'zedstawiciplstw 140 mln dolarów
miesięcznie lecz to niewiele pomaga. Niewiele, bo terroryści
to w wi<;){szości przypadków fanatycy . pełni brawury. ' toteż
rOZbijają rakie ami - prze ciwczoł
gowymi opancerzone samochody.
mocno okratowane wej5cia do
ambasad i wyc;trzeliwujll "goryli" amba,adorów zanim ci zdołają wvciagnllć broi1.
'ie więc
nie wskaz'Jjc na to. tcbY zawód dyplomatv miał ,lać 'iię
br>zoieczniejszv Chyba że terrorvści zr0711lnieia . ~e dvp!omaci t~ 'le cele W'pak rzadv sa
nieugi" e ; niewiele sobie robi"! 7 porwań wlasnyC'h »r'ledstaw:c:el! (r.p Karl von Spreti.
którpgo norWAno dla okupu"
tj \Vvol1sZ{'zenia W zamian za

Czy lo jednak wystarczy, abY
zjt'dlloezellio we nil' Ł .. -

dąil·nia.

z nie

Z

wydarzeń

zagroil'nia? Na ('za ~ ir
jes1 także pytani,': czy 'HU i
RF:-J u'('hcą poczekać lIa
.. ",
PP. ahy podporządkow ć 'ic Iwn·
('epeji zj"dno('zonv ch -it'mif'c '"
zjednoc7onpj Europi .. .Tak dlu o
kwestia jl'dno~('i
nicmit'rkid
IWzo~tawah p07.a dC'l a
r('alnd
polit\'ki. faka "'Ia';n;e 011C'j:l wydawała ~ie ollt~'malna i orzy dch. Z .. hwiJa i"(l"1'lk je; .. " ,. 1nirłlia" uer 'o,l'kly\\'a po\\'~t nia
jednl'lro pańsl'.\a nil'mi('f'ki ...~·., oraz ł"Z'!14i;. \'\' kl{łl,\ n1 to mO'ił' n'-'~tauić. niC'I"Qkoia ,~i"'a li dzi n3
nowiły

'V.;rohĄ~17ip

i

01.

., I'hn.~7j~ •.

Przed !<ięwzięcie t() w mac:zn ym st-opniu na w iązy wało
do analo~ i cznych prac prowad7lOn y ch w 1985 r . D a ło to
m<Yi.:liwość uchwycenia najiswtniejszych zmian. które nastąpiły w tym okresie. N iestety, h a dania te i porównan ia ni e napawa ją
()ptym izmem. Potwierdzają to, czego
do świadczamy niemal Wit'zYSCy
żyje
i ę nam c oraz
gorzej. Jak zatem wypadły bard ziej zcze~óło\Ve ocen y?

W 1985 r. n a jwięce j opinii
pozytywnYCh (bardzo d obra i
rac zej dobra) - w sumie 42
p roc. wy,ta.wily rodziny
prac ujące na własny
rachunek i wykonujące tzw. wolne
80.
zawody.
W ze zJym roku
(KAR)
wskaźnik ten o bniżył się do
_ _ _ _ __ __________________
_

adal utrzymuje siC; wysoka
mężczyzn w
wieku produkcy jnym. Obliczono.
że w ciągu 45 lat wzrosła ona
o 70 proc., zaś w przypadkU
mężczyzn 30-letnich
aż o
140
proc, Przyczyna? Nasilenie się
chorób krążen ia, zwłaszcza zawałów serca, których jest kilkaset tysięcy rocznie. POUl tym
- wysoka liczba wypadkóW
komunikacyj nych, zatru ć póź
no w ykrytych chorób nowotworowych. I tu
znów jesteśmy _ 'Or'''~''''
na koń cu "ca łej klasy" w
nadumieralności
mężczyzn
dorównują nam jedynie Węgrzy i
obywatele NRD.
umieralność

"C!!O

ivde

·lF.J KRU( ZF.W '"1

m:AR)

ił'n

rcoh terro!'vs"'Ó\'\' z

rZ::jc!v nie poddal v
; von c::preti 7.gihAll zahóistw An,l-n ,dorów, ato ów na aml'llSaoy ...

wi"7.ienin 'iiI"

http://sbc.wbp.kielce.pl

a

nie;;opełna 37 pl' oc : S ,~c7.eg61 nie wydatnie po;,!o~n_yła ~ię,
w ocenie bada'1y<,h, l'ytua(':ia
rodzin emcrY7óW i rencistów.
O dsetek ocen
ncg~lyw!lych
(zła
i raczej zła) zWi:::k,zył
się z 29.5 oroc. w 1'985 r. do
ponad 36 proc. W 1!la9 r.

z<I.:;koczen·cm, że
na]c:ęz€] zYJe się
r d l.::nom
ma;ym. Z reguły b owi('m tv'orzą je eniorzy. Najzno~niC'j ,ze
waTunk i życia zapewniajq 0 b1e rodzhny liczniejsze - p ię ć
i więcej o s ób. Dy s pon ują bow iem na ogół k ilkoma pendami. A to - zwła~1.cza w rodzinach p racowniczych - sianowi na jważniejszą w ykład
n i ę sy tuacji matenalnej.
7ie

5e~t

zła.

ętY-I .-

mi Europy - niemowląt um ie1'.0 u nas trzykrotnie więc ej.

naruszl'nia

.

zła

•

<;~:ll'!t"żnwi

Jak wypadła ocena sto.p;niQ
2.as<po kojellia
podstaWOWYCh
codziennych potrzeb? Coraz
więcej kłopotów na. tręcza zastawienie stolu. B lis'ko poło
wa ro dl.in emeryck ich. 4J3
proc. rodzin pra cowniczych , a
takie 33 proc. rodzin utrzymu.jących się z pracy w ~k 
to()r ze prywatnym n ie może w
pełni za s poko i ć p otrzeb zw ią 
zanych z wyżywieniem.
wypadły oceny
zaszaf z odzieżą i bu tami. S ą one mniej
więcej
jednakowe dla poszczególnych
grup społecznych - choć SZ<1fa sza fie nierówna. Od , etek
ocen negatywnych sięga tu
30 pr oc.

Lepiej

wartośc i

radzimy z :la_
d'lia
c odzienneg"q Wyniki omawianych badań me w " kazują raczej r.a jakieś zdecydowane
po(:zynania w rodzaju podcjmowania doda t:"o \'ych prac,
zdob ywania nowych kwalifikacji itp. P GNne -ymptomy
takich dz.ialań zao b ,erwowano prze.de wszy,.:tkim w rodzin a ch pracowniczych O czywiś 
cie nIe 5'1 to >prawy łnt·.ve.
W znaczny!)l ,topniu \\'1<')z"1
się one np. z liczebnością rodzin . Przy czym najaktywO) ejsze w tym wzg!ędz'e okazują ~ię rodziny czteroo-ob·w.'e.
Jak s'oh:e

ra-tającymi

kłopot<lmi

Przypomnijmy. że ot):nie te
dO'yczl) okre<'J <pn..ed urynkO',vlen:a ~o,pod:Jrki iywnoś _
ciowe·. Dr:Ftycl.!1e podWYŻki
w kClńcowce ~e,zle~o roku
obecne
,za leń~t\Vo cenowe
zwielokr otn:łv nasze codz,cllne kłopoty. Daj ą o sobIe też
znać inne dolegl:wo.'ci.
jak
np. pierwsze -kutki beLrobJcIa. 2yje <ię w,ęc nam trudno co' a z tr'ldn!ej ...
(ł(

Bogini

.

I

mzc~

Z na

V:cwelem

lU

PnI b,!em obecnie - r.,-",c II '0 .!"i,~ari usz Fro·nciszko''Vi Kwiec·r\sk' ....mu - z mis;ą do r-', D. rr ,,;ozi<:ln s atut politfclnej org~ni7'Jcji poc.' z'emi a, o taHp c"r', r·c l i~c('ni e gene-rała Sikorskiero, oby Stronnictwo Procy prz,. :co do F<P no równy<:h pl a wacn z Ifl~ma p.,!csto')'rni stron'l;rtv'omi.
- A rr's;ę do Biura Poli1ycr.ne!J " ? - ;:et):,.:.1.
- N'-e mom mi~ii do 5 i'l 'O roli Y:lIl'_go! - I mp)(ołem, c.zy
on jest ciogIl? 2 tym biurem zN;cpony ?
- Po t~m, co się stok.? - wybuc~nął ro: ",ś<.iecro ny.
- Co s i ę stało?
- Świętoc howski został -a res:ztowany - wyjośr,ił i opo\"J i~dli oł
mi dość choo1ycznie histo rię, która po rusz~o mn ie do głęb i.
Wkrótce po mo im wyjeździe 1 kraj.u otrzymali w i odomość, że
dotarłem bezpiel:lnie do Fr~nc}i. Czekałi no . mój powrót niecierp łiwie, wie-rząc, że przyw i ozę oficjolnq nom i nocję $więtochows.kie 
gc no Delegata RZQdu Byli t090 pewni, bo TUŻ po moim przybyciu do Froflcjl Świętochowski olnyrno./ lape·wnieoie od ge<neralo o całkowitym poporc iu jego dllało./noŚci. 0trzymoli fundusze
00 tę dzialo l·n o ść, nie było jedna·k wy-roźnej nominocj i no Delegata . Od tego czasu kontakty się urwo./y, żadnej wiadomości nie
było z ParY'żo , a ja n ie wracałem ...
Przerwał opowi adan ie i zapytał z nie vk,ywoną pode}rz liwościq,
czy oprócz mis ji od Biuro Politycznego nie miołem także misji
od .. Porowmienia St ronn ictw"? Zaciekawiło mnie, d'laczega o k>
pyto : Odpowie<:łz i ał •. że niektórzy podejrzewoli mnJe, iż to ja do~o(:!z l łem gen e rałOWI, oby nie wysyłał nominocji, ponieważ potaJemn ie byłem w ko ntokcie "ze Stronnictwami". Św i etochowski od
mies ięcy mówi ł lu-dziom, że dz i ało z ramienia Premiero i Wodza
Na<:zelnego. Czynił to w dcbrej wierze. a tymczasem od stycznia
czy lutego gen erał zamilkł. Co gorsze - nawiązo ł kontakty z Porozum ieniem Stronn ictw. Nie którzy przywódcy po lityczni
zaczęli
wp rost lekceważyć Swiętochowsk ie go, podejrzewająi: go o polityczne hochsztople rstw o. Był w rozpa-czy i wreszcie postanowił
p ~ze p ra\l(i ć się ~o Franc ji i tom osobiście rozmówić z generałem.
NIe udalo mu Się to, został oresztowany." Zgub ili tego n ieszczęs
nego człowieko ...
Po skończeniu opOW ieści Kw ieci ńsk i zapytał, czy mam zamiar
nowia~oć kontokty l ludźmi z Biuro Politycweg o? Pam iętają c instrukCJe Koto odpow ie dz i ołem. że m i ałem zamiar nawiązać kontakt z .. panem Ryszardem' i poinformować go o charakterze mej
misji , a!e wo.bei: jego, a resztowan io wolę nie nawiązywać żodn)'Ch
kontak.tow z Jego ludzmi. bo n Ie mam do nich iodnej misji. Kont~kty z nimi mogłyby wzbudzić podejnenie członków PKP. PoproSiłem go, oby - jeśli mo z nimi kontakty - zawiadomił Ich o tym.
. - :roszę nik0'?1u w kroju n ie wspominać, że widzie~iśmy się
k.edys u Bo rzęcklego - żąda Franciszek Kwieciński no zakończe
nie rozm owy.
- Nie mam zam ia ru nikomu o tym wspominoe ~ ob ie cuje
"Witold".
G CtsP'~darz żegna go zapewnieniem o poparc iu Stronnictwo
Pro cy d a kondydclury Stefo no Korbońsk ie go Wspom i nał o tym
w rozmowie, ałe oowtarza swoje slowa. zast rze ga jąc jednak. że
SP POstOWI toki wn,osek z chwilą włączenia się do prac Poli tycznego Kor,litt:tu Porozum,ewowclego.

- ~ Ie wysuwaliśmy kandydatury "Nowaka" - dodaje, odprowodzaJQc emisariusza do d rZWI - ałe skoro cieszy się on zau.
faniem premiera to zgadzomy się. Ja k uesztą no ~azdą inną osobę, którą wyznaczyłby PremIer I Wódz Naczelny.
Przed "Witoldem" jeszcze kilspotkań w KrakOWie.
W
nowiązonlU ko ntaktów pod Wawelem pomogoJą Tadeusz Pi/c
i Józef Cyrank Iewicz.
Niektóryc h dZIałaczy nIe trzebo szukać: Ille
zm ieniWSZy
naZWIsk
mleszkaJQ to m. gdZIe byl' zomeldowan'
przed
wybuchem
wojny, Najłatw iej odna leźć me ce nasa lYI ierzwę. Numer
jego
telefonu znajduje się w książ 
ce telefonicznej.
ko

J\R)

..

ZOl

:\fQdplKa p:u .k rka. • takaktorka Grace ,Jone!; uwasię La Jedną z boglil
~lylll
pop. jako drugą podobnll do
siebie wymienia Cher
~ówi
jednoezcśn ie
i
męż"'~~ zm
zwykle boją się jej. takze ci,
z którymi spędziła ;:ale lata sprawia jej to zresz a podobno
swe€(o r dzaju przyjemność W
ogóle !!wialda nic cen: zbvtnio
mc;ż('z\·zn. Uwai-a
.c
nie
ą
zdolni do ZC7.I'fO "C'i i sa zb\'t
wraz.llwi nn w!a,nvm o mk ·e.
Byc moze ~\'ie co mówi -ap<>mina Jednak ze 'uz ;taroź'v ni
okazy vali r oekl ~wmm
s wom i wcale me dowodZiło
to -łabo'ci an braku ~harak
te. u Jeśli
dnak
męż~lyzna
je-~ rzeczy W ŚC' e Istntą
k felikatną i sub pl ą
o mo~e ł')v
okaznc ni I nic- o wyrozumialI>,;ci z '1 sz('za je 11 s ~ Je l 00gini1j.

że
ża

(I'

I)

(28)

talll'\!.l'A" il'!{'r~\\,.

Rl'pr. J. Wc lo

- Jeśli
ygramy wojnę.
to
Polsko będz ie demoltrotyczno _
ocenia
syruOCję
Stanlsłow
Mierzwo . - W'e\(szosc
5.ooleczeństw a stonoWla ::hłoPl WięC
do demokrotvcznych rzadó"" obok oPS,o'''có.v i StronnIctwo
NarodoweQo
Y\'')idzle OCZYWIście, Strońn ctwo 'ludowe.

" Jole podoje Roman Buczek w ort 'kule .. TragediO Ryszarda
P:),\Z
1973
zeszvt 25
lr ve'nla 1940 r. Ąreszto
'nala. P'leo . ał ł< SZPInIe udoJo lę ;Je Ufa odo obozu w Oś.: eClmlU'
zmorł tom W l'pcu 1941 'oku.
.
,

ŚWlę ochowsk ego", Zeszyty H storvczne
ŚW lętocho ·.. S~I wyruszył t Wor lOWy 23
wano go no Sło .... ocjl eorn lędzy 10-15
I~ i wlęllCJlIU oN
owvr!' SQczu. skod
woc. Przewlcz ony do K'akowa, a stąd

DC.N.

I

~nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Slowac!uego 31-29-19
ul
Jeslo·
nowa 31·79-19
Post~l taks6wek
bagatowYch - uL Armil Czerw
te l 11 09- 19
Postój ~a""()('ł. o rl
clę tarowvch
- ul. Domaszowska
tel 30-06-19.

Sroda
7 lutego 1990 r.
Dziś

składam,

*ycz~nia

[

PIOTROM
z.."'KLINOltll

__ R.dom
Biuro

Ogloszell

KWP

231-36. czynne ......n .

-

tel.

LOKALNY
16.05 Koncert
muzyki kameralnej 16.30 "Do domu nie wrócę" rep. I . Kaczm arSkiej 1 D . Grabow s kiej 16.łO
Przeboje zagraniczne 17.00 Felieton A. Maćkowskiego 17.10 O~en
nik,
Wiadomośili

TEATR

TELEWIZJA

Im, .Jan.. Kochanowskie!;o
.. Po om cku" - g . 18.

Kielce

KINA
81uro O!;ł0 5Zeil KWP. tel. U8-S1
- czynne 1.3ł-[5.
TEATR
ł

Ze.p

.. Bałtyk" -

"Przyjaźil"
.,Czarownice z
Eastwick" - USA . 1. 18. g . li.30.
17.30... Misja" - ang. l. 15. g . 19.30.

Sterana Zeromskie!;o
w terenie

Im.

"KODł aotica"

pol. l
.ójcz

l

•• Willow"
l!!. g 15.30 "Porno"
18, g. 18, 20. Wideo: .. Zabroń" USA , L. 18. g .

L5.45.

"Moskwa" "Interkosmos"
J SA, 1. [5. g . 20. . . Marcowe migl ały" pol. l. [5. g. 16.1.. 18.
.Czlowiek w
gnlu" - USA, l.
15, g . %O - sean s przedprcmiero-

APTEKI:

67-001

.. Amonit" -

TEL EFONY : Straż Pożarna 998
Komenda MO 251-36
Pogotowie
Millcyjn~ !ł97
Pomoc drOl(owa 96,
Pogotowie Ratunkowe 999 Po~ o·
towle Energetyczne - Radom 991

Skarżysko
KINA
.,WolnoŚć " i krokodyl" -

GALERIE

MUZEUM

GALERIA BWA .. PIWNICE"
Wvstawa
malarstwa
Bolesława
Cetnera" - czynna u-n,

I:en.

broni

plac

-

MUZEUM
czynne

APTEKI -

>eInią nr
H
29-008

d y1ur nocny
Buczka 3'1/39
SienkiewIcza 15

stały

29- 001. ul

ul

PORADNIE DY:2:UnUJĄCE : S to'llatologlczna - P rzychoónla Re·
lo nowa nr 15 ul. Karcz6wkow .
,ka S5 - czynna w niedziele l
,wlet. w godz 1-19. dytur noc"y od gOM [9 do 7.
INFORMACJA O LEKACHw gom 1.30-[5.30, z wy_
dnI śwIątecznych I dni
wolnych od pracy - tel, 523-3!.

~zynna

i~tklem

fNFORMACJA

Ki~l ce

f)MNI"

, llodz 1-17
USŁUGI
Ir

-

O

USLUGACH
tel ł39-6! _

"Star" -

l

Ostrowiec

"I'czoilowo.ik'· ..Galimati9s·'
- pol. l. 12, g. 17. .. Emmanuelłe ("
fr . 1. II. g . 19.

lI9-tnł

POSTOJE TAKSOWEK : pt. Wol- m-t.. ul. llIienkiewlcza

noścI

28%-61.

I

t
KINO

lł.30.

'

Jędrzejów

POSTOI l!' TAKSOWEK: OsoboOwol'Y eC' Pl-' '' , p l 534-34 ul

I

KINO
.. Gdyni .." -

br k

te~minarza

Uwal; I Za ewentualne zmiany
programie kia redakcja nte
odp Wi.ld;ł .
w

Prog r am
ta
16.25 Teleferie
"Tele-to"
biscyt na
gram dla

dn,ia i Telegazenajmlodszych:
wielki plenajlepszy prQdzieci w 1969

"P"

17.15 "Teleexpress"
17.30 "Gry wojenne"
17.55 ,.Telewizyjny
InCormatoc
Wydawniczy"
16.15 "Da wniej niż wczoraj"
16.45 "lO minut' ·
19.00 Dobranoc: "Wyprawa profesora Gąbki "
19.10 "Plus - m inus"
19.::0 W i adomości
20.05 -:-'Człowiek
z żelaza"
pol. film fab. , reż. Andrzej Wajda, wyk. : Jerzy
Radzi wilowicz.
Krystyna
Janda, Marian Opatlia
i
inni
22.40 Sport
22.50 W iauomo';ci w ie<:ZQme
2:1.05 IJoron I\!azar
redtal
piosenkarza
23.40 Język angielski (16!
PRRGRAM 11
16.:>5 JGzyk Ct'atlC1l9ki (13)
17.25 Program dn ia
17.30 .. Zbliżenia. czyli tQ
owo
o filmie "
16.00 Program lokalny
16.30 Magazyn ,,102"
19.00 " Pokój niżej" (5) .,P wżyty wysia d ka " s.er iaJ
ang.
19.30 .. Zaczar uj
mn ie
je zcre
raz" - recital Aleksandra
Nowackiego
20.00 •. Czarno na białvm "
przegląd PKF
20AO ,Przegląd muzyczny"
21.00 .. Ze
wszystkich
sLron":
"Dzwoniły
im
kajdany"
- rep. z S yber'i
21.30 "Panorama dnia"
21.45 "Telewizja nocą"
22.10 " Wyznania
hochsztaplera
Feliksa Krulla' (1 ) - serial prod. RFN . reż. Bernhard Sin keI, wyk: John
Moulder-Brown , •
Klaus
Schwarzkopf,
D phne
Wagner
23.40 Komentarz dn ia
23.45 Ekspres
gospodarczy

9.00
9.10
9.35
10.15

PROGR.'\ M I

Wiadomości

poo'a'llne
przedszk()le"
T~leferie TDC : "Kulig"
Kmo Te-lelerii: "Zakochany świat Di5neya" (2) _
film an im, prod . USA
10.45 ..Policjan.ci z Miami" "Blues przemytnika"
serial k-rym. prod. USA
łUłO .. Doma<Łor": Nie dajmy ~
Co jest ważne ?
lS.30 TTR. matemaolyka. s. IV:
"D()mowe

Ciągi

14.00 TTR, spotka.nia
turą. S . IV

!:

liteł'4l

SymbolYc:a Młodej Pod-;f.ń
Pomie=enia dla

14.30 'l'KR:
świ ń

PROGRAM fi
10.00 "Tele-!r' - progI'.

]
]

re.giOłl.

Uwar:al Za ewentualne smiany w pro~ramie TV redakcja
Ilie odpowiada.
SKLEP MIĘSNY KIELCE,
Topocowskiego 3
spl"Zedaje
po najniżs'/:ych cenach
świeże mięJ o.
FIRMA ZYWNOśC
Spółka Cywilna
ZAPR ASZA
9789-g

http://sbc.wbp.kielce.pl
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~

na przetarg
DO WYNAJMU LOKALI SKLEPOWYCH
który odbędzie się
C
w Urzędzie Miejskim w Kielcach,
przy pl. Partyzantów l
w sali konferencyjnej na I piętrze
w dniu 15 lutego 1990 roku 9 godz. 10
...
Właścicielami. lokali wystawiOI'lych do przetargu, którego przedmiotem będzie wysokość czynCc szu są: miasto, osoby prywatne i inne jednostki,
[ różne wię{! będą warunki najmu (dzierżawy),
[
Wszystkie sklepy muszą zachować dotychczaL sową branżę ogólnospożywczą, która może ' być
wzbogacona dodatkowym asortym.entem na ZQc sadach pełnej samodzielności.
Wadium w wysokości 200.000 zł będzie przyJmowane w dniach 12-14 lutego br. w godzinach
[ 10-13 w kasie Wydziału Budżetowo-Gospodar~ czego - I piętro, pokój 113.
C
Przetaqiem objęte są następujące lokąle skleC powe:
1) sklep nr 26 - ul. Sciegiennego 28
E 2) . sklep nr 87 - ul. Źródłowa 20
c
3) sklep nr 101 - ul. Zeromskiego 51
E 4) sklep nr 195 - ul_ Buczka 10
E 5) sklep nr 197 - ul. Marchlewskiego 2
[
6) skleI) nr 194 ul. Rew. PaździernikoE
wej 35
E 7) sklep nr 210 - pl. Pa1'łyzantów 1
8) sklep nr 18!ł - ul. Gliniana i
C
9) sklep nr 38 - ul. Mielczarskiego 117
10) sklep nr 48 - ul. Dzierżyńskiego 42.
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POWSZECHNY BANK GOSPODARCZY
w RADOMIU. ul. Piłsudski-ego 15,
tel. 275-13
UPRZEJMIE ZAPRASZA PT KLIENTÓW
(osoby prawne Ol'az fizyczne)
DO OTWIERANIA RACHUNKÓW
LOKA.T TERMINOWYCH.
Bank nasz zapewnia naj korzystniejsze warunki oprocentowania środków lokowal\ych na okresy krótkie.
Oprocentowanie w lutym hr. wynosi:
przy wkładach 3-miesięcznych - 12 proc .
przy wkładach G-miesięcznych - 16 proc,
przy wkładach 12-miesięcznych - 21 proc,
przy wkładach H-miesięcznych - 22 proc.
45-k
Oddział

ZAKŁAD USŁUGOWY WIELOBRANZOWY

"PRZEl\lYSLA W II"
64-610 ROGOŹNO WIELKIE, ul. REJA 24
PRZYJMUJE ZLECENIA z całego kraju
na WYKONANIE PRZEPUSTÓW
przez jezdnię. dro~i. torowe, wiadukty itp.
metodą przeciskową od śred, 100 do średn. 1400
46-k

OGŁOSZENIA
SPRZED_ M O<.ttwa~ "T08tWba·'. Kielce , 31-119-36 wieC?:o1r190~

rem.

~I,lbił
przepustkę stałą ZM Skarżys
ko, wkłą.dltę bieŁu miesięcnne
go.
8~r

ANDRZ8J

NYGA

OTV Kcalków

.. Pel;az" - "Go~cie z Galaktyk!
Arkana" - jug.-CSRS, l. lZ, g.
J.!j.30... F IX" - USA, l. 18, g. 17.30

p

6

DYZURNA: nr

ul Starokunowska 11'1.

27

16.~0

Jutro

tt){utłl.ik"
- , Uciekinierzy"
fi:. l. 1!, g. 15.30: 17 .:\0. "Szt uk
kochanIa" - pol . 1. 15, g. l!l.30.

-

PROGRAM I

(powŁ.)

KINA

POGRZEBOWE:
Oytel 31-70-47

~TRONA

nieczynne

APTEKA DYZURNA : nr 29-076
ul Staszica 64-79
POSTOJE TAKSOWEIt. telefony
53- 10 I 53-80

całndobowy

~UMER

Dwo-

KINA

APTEKA

CENTRUM .(NFORMACJJ TU' YSTYC'ZNEJ .. f T" - tel 48G-OO
" 'mne do 16 w soboty do Ił.

w

Słonecz·

.,Robotnik" - .• Karatecy z Kanionu Żółtej Rzeki" - ch·lń . i. 15.
g . 15. "Gliniarz z Bewerly HIlls"
- USA , l. 15, g . 11. 19.
.

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pootowle MO m . Strat Potarna
9~ Pomoc Drogowa 981 . Pogoto' le Energetyczne Kielce - Miato 991. KI~lce - Teren 958. Po'otowle Gazowe 31-20-20 [ 99!. Po'otowl~ wod. · kan c.o ełektrycz
te RPGM czynne w gadz t5-~
.el 469-W l 430-94. P.Qc7.tpwa In:
ormacja o usługach S!I . Infor"lacja PKP 930. (nformacJa PKS
'12-79 Holel "Centralny" 6~-1l .

ul

Starachowic.

H.
w

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
., rk Etnogcaficzny w Tokarnl,ieczynne

8 erling"

POSTOJ E TAKSOWEK:
rzec PKP - tel 137-05

2-18.

MUZEUM ZABA WKARSTWA KośdusZki 1l
"Zabawki
.wiata" - czynne 10-17.

lm.

REGIONALNE
Zygmunt.~

MUZEUM LAT SZKOLNYClI S.
ZEROMSKIEGO - czynne w godz.

u[,

n1eC7vnne

APTEKA DYZURNA: nr 29-117
ZIelna 12. tej ~n-723

NARODOWE .. PALA C" - plac
l.amkow, . Wnetn:a pałacow e
XVII I X VIII w.... ..Galeria MaarstW8 Polskiego" - czynne w
<!odz. t-16.

OBL~GOR EK

S'lmara.(c1
l. 15. g. 15. 17.
wł. 1. 15. 11:. 19.

'- 11

ul

NARODOWE
?art".antów - nieczynne.

i1ENKIEWICZA
odz, 10-16.

"Miłość.

Skar źy sku· Rejowie
na !HI - czvone

MUZEA
MUZł:UM

d yżur

ul Traul(ulta 40

" Wywiad" .. Metatowie~" -

nIeczynne.

nocny
Zwyclesl wa 7

stały

INFORMACJA S łu żby zdrowia
- czynna 6- 20 tel 261-21. tnfor·
macja o uslul(ach - 365-85

"StudyJne" - .,Pokój z wido"aem" - ang. l. 12. g. 17. 19.15.
.Video: "Blały m k" - pol. bo.,
:. 14. "Zandarm w Nowym Jor'<u " fr. 1. l!. g . lIU5.

"Echo" - "It ratecy z Kanionu
Żółtej
Rzeki" USA, g. 15.
.. Greystoke,
legenda
Tarzana
władcy Hl l,," USA. l . lt, g. 17,

brak terminarza

pel nią nr 67-010 pl

' V.

\9.

-

"Hel'.ł

KlNA

USA,

OziS

"Czerwona gorą cz 
ka" US , l. 18, g. 15.15.
"P mo" - pol. 1. 18, g . 17.30. 19.30.
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tymację

Menda.k

Mł.rosl.w

z.gubił

KPKS K ielee.

legi-

9785..g

KUL AGA Paweł ~ubił bi<l.et
wolne-j jazdy un.
9767-g
MIKULSKI Ma·rbusz
let PKS SkaI'Żysk.

?;gubił

bi-

głębokiego

!f187J

9'191

KUBICKA Ka.ta:rzyna zgubił'
bi4.e-t m iesięczny PKS Skari1S"
ko...szałas
824-1'
NIECKARZ Edwacd
zgubił
leg;tymację zni:hkową PKP.
!Y18'~

3888-r

Koleżance

wyrazy

DROBNE

PTH Predm:n S«-wice \UliW
ważn i a raehtJ;t ki od M' 156741-155750.
GARBUT Stanisła.wa zgub iłł
legitymację PKP.
9'1&y
CHRUSCIK Jadwiga zgubiłł
legitymację KPS Skariysko.

MARII BRYL
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MĘZA

ikladah
koleu.'ltki i koledzy z PNWF .. Wifoo"

W

Kielcach
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której za kilka dni ma $lę tu
bal przebierańców.
W programie
tej placówki
jest także wiele atJ-ak.cj;i: wyjazdy .na k.ryrt:ą pływalnię do
Starachowli-c, konkUl'lSly, turnieje i Z8'baWY na wolnym poWoietrzu.
Z
dui~
zainteresowaniem mowa kierowniczka,
Lid1a Więcław - Wieci oc.zekują na bal przebierańców, podczas k.tórego wystą:p.ią przed
rodzicami z inscenizacją bajki
pt. "Lrilly bal". Podczas 1ego
baJu przewidziaoo wi~e k()l)'kursów Ił. nagrodaJIti oraz paczk.i dla w.s:z.ysbkich ~emników
pólkol0l11i o wartości
ok. lO
tys. zł dla każdego.
W Kome-ndzie Hufce
ZHP
zastaJismy częśe stałycll bywalców, umestnic:zących w rozgrywkacłJ. SIla chowycl1, f warcabowych i tenisa stolll'Wego. Natomiast spora g~a młodzie:iy
brała udział w gJ"ze terenowej
na Borze, gdzie opc0Ilawali tajnikq sygnalizacjj.
odbyć

ZIHA -

ROPUCHA

Takim, wielkim na.pisem, obniełaskawą, tegoroczzimę, dzieci ozdobiły
okna
Kluhu "Kumak" przy ul. Konopnickiej w Koielcach, gdzie
pod ok.iem instruGdorÓ'W
spę
~a ją wolny czas.
Przedwczo.raj były w kinje, wczoraj w
teatrze na .. Kopciuszku" dzii
oglądają bajki na wideo.

rawne na

ną
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Jest

n<ie -

rn- ]
;ki,

miło, bawimy się fajodipo'Wiadają
zgodnym

chórem.

- W t.ym roku
3 niewielka
gi'U4)a
]

wyjąt!kowo
najmłodszych

- tyM!:o 18 o.sób zgło.sila si do
.,Kumaka", by uczestnica:yć w
tyć ~ proponowanych pr-ze-z Jlas zaję
ciach, w ramach n ieobQzow ej
ZQ- ]
akcji "ZJi.ma w IIHeście" - mó]
wi Teresa Kupisz, kierow.niC2.yj- j ka klubu. Odpłatn~"Ć
od
wynosiła
1-7
łch J jednego dziecka
] Iys. zł. Nasze spotkania ro:z.pnar- ]] czy nają się codziennie już o
godz. 8 a kończą o 16. Dzieci
]
przychodzą pn śniadaniu, wra:lecają do domu na obiad. Do nas
J przyDOć1Zą druga e śniadanie. a
]
my ogranaczamy się do poda]
ia herbaty.
]

za- ]
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- Program zajęć. prrl.ygotowanych dla dzieciaków jest
bogaty - dodaje Hauk Sarna
instruktor. Mogą · rozwijać
ię plastycznie
uczą się
podlaw tańca, tworzą teatrzyk,
uprawjają spnrly. Gdy na dwo!'Ze jest ładnie,
id2liemy Jla
acer nad Silnoicę.
Szczególnie widowiskowe b{:zie za·końca;enie feN i w "Kumaku" - szykuje się wielki
al, festiwal piosenki,
wiele
O!lkUTSÓW. W każdy wtorek i
zwartek od godtz. 16 na dyskoe<kaeh bawi tu także młodzież..
(bea)

EZ SNIEGU

TE2 NIE JEST

NUDNO

,In-

;re-

wc.
roc,
WC.

Organ4rl.atorzy
wypoczynku
zi eci i młodzieży w Skarżysku
adbali o to, by ferie Z-imowe
zebiegały w
mieście
poży
lecznie, wesoło i ahakcyjn.ie.
Odwiedziliśmy
kilka
placóek Z-imowego wy,poczynku. W
. ole Podstawowej nr 7 przeywa na półkolonii 33 dzieci
opieką
kierowniczki i
wóch wychowawczyń. Oplata
jedn-o dz.iecko wynosi
40
Ys. zł za cały okres ferii. Odla tność dla
czworga
dzieci
lJoich pracowników zafundoal zakład "Fosko"
i
dla
10 - Wydz.ial Zdrowia i biek i .społecznej w SkarżySku.

Uczestnikom półkolonii przyolowano program dosto.soway do wio.sennej pogody. Zaiast kuligów - zajęcia spnrwe, wycieezki, turnieje ruhowe na świeżym pnwietrzu.
~.ipierw zwiedzali miasto,
a
zn iej uczestniczyli w konUrsie }>t. "Czy znasz swoje
iedle". ZostaJ.i zaproszeni do
.Iiejl;kiej
Biblioteki
Publicz&00
ej, gdzie brali udział w kon~rsie na inteligencję. Ucust~_.-- iCy zwiedzili także
Muzeum
egionalne, odbyli jednodnio't Rajd Szlakiem Miejsc Pau:ci Narodowej.
- Postawiliśmy na wy.poc.zyek czynny - mówi kierowiezka pólkolon)], m&,r Zofia
Osk. Każdego dn.ia dz.ieci
hOdzą na wycieczki, rywalizuą w zawodal'h sportowych a
ano oglądają "teleferie". Dz.iemają> także zapewnione tny
~:.:.-...........",·łki dzjennie. Co mówią
4)
erial'h?
A&'niesl;ka Rudnicka (1. 12):
ruchu

er.teśmy w ciągłym
dy Q:z.i.eń wnosi z
>

sobą

i
roś

OWego ...
Grze io Boy: - Tutaj jest pn
- _• • l rostu świetnie, można
brać
dti ał w różnych grach $prawOśc iowych i spl)rłowych, a dla
hlopcó\V to jest najważn-leje..•
Ilez śniegu, ale z atrakcjami
d zają ferie dzieci \V ś, let, y os. 50-lecia. Kiedy zajrzeJ. rny do tej świetlicy, wszyscy
ach
Yli zajęoi €'kora ją sali, w
7-k

.......

PROPOZYCJE
A DZJS I JUTRO

• M1odsieżowe Centrum Kultury w KieJeach - god-z.. 17 aerobie, god.z. 18.30 - początek
dy~kotek.i dla młodzieży.
8 lutego (t'swarlek) goda
11.45 - ·projekcja bajek dla
dzieci, 13 - pTZy~ieszony kul'S
lambaoy, 14 konkurs tego
tańca, 17.30 )e'kcja j. n·iem.

• ODK "Sabat" dziś
o
projekcja wjdeo
gooo. 17 filmu pl "Toisa.mość Bourne'a"
zaś 8 bm. godz. 11 - ,.Krt:clmy film~ - realizacja etiudy
filmowej w techllice
wideo,
godz. 18 - wideoteka.

"Am.nU" - tlzłś o godz.
16 dyskoteka bajkowa, jutro o godz. 10 zabawa z
dz.iećmi, godz. 15 kiermasz
sztuki dziecięcej. godz.
J0---16
- turniej ten1S3 stołowego.

• NATO nie zamierza ""
&zc.onać na wschód aakres.
IIwoje&,o działania. Blok pół_
noenoatlantyCki nie ma bkich ambicji nawet w odniesieniu do NRD - powiedział szef
dyplomacji zachOdnioniemieckiej Hans-Dietrich Genseher w rozmowie
z ministrem spraw zap:ranicznyeh Polski Krzysdofem
Skubiszewskim, który przebywa z wizytą. ofi('jalną. w
RFN.

• Ludowy Front Wyawolenia Palestyny - dowództwo &,eneralne Ahmeda Dzibrila - przyznał się t1 0 zamachu na autobus wiMą.ey

Nurt konserw

os

arźa

DOKOŃCZENIE

M. Gorbaczowa

ZE STR. 1

wtorek, czlollek Bi-ura Politycmego KC KPZR Jeger Ligaezow.
Dodal jednak, że w
realizacji programu przebudowy wladze partyjne i paJlsiwowe popełniły wiele błędów.
Zwrócił uwagę na pogarszają
cą ię sytuację gospodarczą oraz eskalaCję konfliktów narodowościowych. Jedną z ptzyczyn takiej Sytuacji je t padek dyscypliny w kraju
poókxeślił LigacUlw. Bez
d 'scypliny demokracja jest
niemo;i;]j.wa dodał.
Po.\o:itykę

()becnych
władz
l
pal). twowych
skrytykował też przywódca leningradzkiej organizacji partyjnej Beris Gidaspew. Stwierdził m.in., że z każdym dniem
nasila . ię de tabilizacja sytuacji politycwej i gO/podarczej.
Natomiast projekt platformy
programowej nie z.-nviera żad
nych recept rozwiązania kryzysowej
ytuacji.
Główną
przyczyną takiej sy\uacji
zdaniem Gida. powa
jest
całkowity rozpad mechanizmu
wladzy wykonawczej w -pań
stwie.
partyjnych

waci kich turystów w E&,ipeie w pobliżu Ismailii. Informaeję tę podal
kairski
tbiennik "Al Ahbar", POWolltilłc się na rOl;&,łośnię
w
Trypolisie, w Libii, która
miała Badać komunikat sYrDOwany przez Ibibrila.
• W pierwszym dwu .fi('jaJnej wizyty w Pradze,
sekretarz stanu USA James
Uaker z~tał pnyjęty przez
prezydeBta republiki Vaclava
Havla. \V przeszło pó]toralI:odzinnej rozmowie omówiono
kompleks
problemów,
zwil\zanyeh z przyszło~il\
Europy i rc~lę. jakl\ w procesie zapewnienia pOkoju w
tej nc:śf'i świata mop:l\ odep:rać USA i C RS.

Bori Jelcyn ;twierdził, że
pa!"tia znajduje ię na krawę
dzi katastrofy. Jedną z najważniejs>zych pnyC7.yn takiej

Wczoraj w kraju

•

• Kluli "Mt'rkuF." - 8 bm.
godz. 11 - projekcja ajek
• MDK - 8 bm. zajęcia modelankie i fo\ograuClwe
• Klub Garn~onow· na Bukiwee - 8 bm.
godz.]O
ttKniej szachowy, godz. HI konkurs plastycz,ny
WDK - d2liś o godz. 17gmmast)ki cJyr. !dej
TAJ-Cm. 8 bm. o godz. 18
czynny klub wideo.
•

zajęcia

• ZDK Huty "Ostrowiec"
8 bm. o godz. 10
w
kinie
"Przodo\VniJ<" film pt. ..Krokodyl DUIloee". zaś o gooz. J2 k{}nkurs rvsU'Ilkowy IZDK).
-

(J.)

• Po :zakonczeniu kilku niowej wizyty w Szwajcarii, ktora ooejmował-ł m.in. udz; ał w
$wiatowym FOl um GO~pvJa-I
czym w Davo~, a tal{zc hcz'le
rozmowy " pali t {kam.
europejskimi. Dre~Y·'~'1t
\\oje;e~b
Jaruzelski powrócił 7 bm. wil:czorem do W.H&Zawy.
Na lotnisku Okęcie oczekiwdł
go premier Tadeus7. Maz.",iecki, z którym prezydent podzielił się p.erwszynti
wraŻEniami
i spostrzeżeniami
zc
swoich
szwajcarSkich rozmów.
• Jak poinformowano 6 bm.
w Krakowie, miasto to otrzyma do 1992 roku amerykańSkie
urządzenia i aparaturę do kontroli jakości wody i powietrza
o łącznej wartości 4 milionów
dolarów.
• Pani JobuseD-Pia eell:a nie
bedzie
udziałowcem
Stoczni
Gdań kicj. Decyzja ta zapadła
ostatecznie 6 bm. Zakład ten

przekształcony Ul tanie w spÓł
kę akcyjną ze 100-procentowym
udziałem Skarbu Państwa. Po

powstaniu

wio..'1na inflacja. To ona ~pra
wia że mimo dużego zysku i
wy;okiej rentowności obliczonej na ok. 51 proc. w zakła
łłacb nT 1 i 2 pieniędzy wciąż
brakuje. Srednio kaide«o dnia
na konto ,,Radoskóru" wplywa
2110-300 mln zł. A tymczasem
do zaspokojenia połneb zw~ą
za.nycb z zakupem środko~
niezbędnych
do uinyman~
produkcji jednege tylke jln.ia
p()trzeba około miliarda!
"Rados}[ór" ratuje 40 _ 1~
pów zakladowych na tereme
caJego kraju . Dziś moina. ocenić daJe.K:Oowz,rocmą
politykę
by.lego dy.rektora
przeds1 ę
bj()rstwa AndrzeJa Foremiaka, z którego to ini~jaty
wy !WWo.lano te plal=ówki h~n
dlowe. NadaJ konieczne J~
utrzymanie eksportu, w teJ
chww kierowanego do Australi." , Allglii., H()landili, a w

na ·bli.i.szych tygodniaCh i
do
RFN. W kakcie opracowywania majdują się n(}we za. ady
ek..<pOrtu do Związku Radzieckiego..
Jak wn-Iąda kond cia fiDaJUllewa pnedsiębi~rsiwa w
drugim miesiącu bieąeegG roku? Sytuacja n e popra... ·la
się w po.równaniu z końcem
u.biegłego. roku. Wszelk e waż
ne dla przys:z.!o.ŚCi przedsię
biorstwa decyzje są WSt.TZYmane z powodu braku dyrektora naczelnego. StallOWi6kO
to ma być objęte w wyniku
ogłoszonego konku.r u.
Kilka
dni temu u.konsty-tuo-wala się
rada prac.o-wnicza, która \V nowym składzie dq.pie.r o ro.zpoc z.yoa dz.iałalność.
W "Rado ~kórze" jeS2ICze nie
przy stąp i<ll1O 00 z.woJni ń pratIQ\"tników. Jednak mówi się
o tym i luw!e z. lękiem przychodzą k41żdego dnia do pracy. KZ NSZIZ ,.solid
()ŚĆ",

http://sbc.wbp.kielce.pl

akcyjnej

pierw~zeństwo w zakupie aKcji
będą mieli M:l~ownicy.
Reszta

trafi na w.)tny

rynek kapita.

łowy.

Minister
"Prawiedl"wości
do Sądu
NajwyżsL:::go
nadzwycH;jną w surawie Karola Modzele skie&,o i
Jacka Kuronia skazanYl'h przed
25 laty na 3,5 i 3 lata pozba_
wienia wolności za rozpowszechnianie tzw. listu otwartego dot.
stosunk6w
we... ·nętrznycb w
Polsce. Minister domaga się
zmiany orzeczenia wyroku i uniewinnienia.
•

wniósł
rewizję

• PPS i jej Rada Naczeina
opow iedziala się za prl. ·spieszenie-m wyborów do Sejmu. Zdani-em tej partii dopi ro now
Sej1l1 powin ien d<;-l<:onać now lizacji Konstytucji.

Czy przyjdzie nam
DOKo:RCZEJOE ZE STa. 1

SpÓjki

1 j~Y

sytuacji jest obecny ·kład persooalny Komitetu Central.!1ego.
Wieloletni monopol na wJadLę
prze.kształcił partię w strukturę biurokratYC2Jlll,
która nie
jest w stanie zreformować Się.
Za obecny stan partii powinni
odpowiadać wszyecy członko
wie Komitetu
Centralnego,
wszyscy członkOWIe Biura Po~
litycznego, a nie jedynie przywódca, jak to się działo dotychcza~.
Konieczna je t odnowa w partii.
Jelcyn zaproponowal, aby
KPZR uezygoowala z ~dy
c€'l1tralizmu dem<Jkratycznego,
zezwoliła na pluralizm pl>glą
dów w szeregach partii i zagwarantowala prawa mtliejszości. Partia powinna zrezygnować z a,Jl3<l"at'll jako
strumentu sprawowania wła
dzy i przejść na zasady samorządności. KPZR powinna
te-i; zgodzić się na sys1em
wielopartyjny w ZSRR - powiedział Jelcyn.

m-

,.Iwan, wracaj do domnl"

Manifestacja w Pradze
PR GA PAP. "lwan. "IIIt"~a.j
do domu!"'. ..Jm was tu ~
chc my" - Skandowało we 91.\)...
rek 30 tys. 06Ób, zgromaaz.<nydl
na rynku stal" go miasta 'IV
Pradze na manifee\.ać}i prz:eciw dalszemu pobytOowi w~~
radzieckiC'b w CSRS. Z ~
jaUllem przywitano otwiad~e
nie czeskicJl kolejarzy. iż zoOowuązują sic w czynie społEC2.
nym. w nadgodzinach przetransportować wojska rad~eckie :z;
powrotem do ZSRR. Podołnie
cntuzjastycZflie powitano inJOI"mację o wnicsiE-niu aktu ooklt:żenia przeciwko Vasrlovi Bilakovi,
czlowiekowi. który w
sierpniu 19!i8 r oficja):n-ie X\.~
cil się do Breź.niewa o .. inolernacjonalistyczną pomoc".
W CSRS pnebywa obe.cBie
75 tys. radzicdkich żoJnierzy i
of icerów. Jak twieonlzi dowólz.two grupy o;pk, nie mO'Że oma
zostać wycofana w(!ześniej nui
za 18-24 miesią e. Tymcza 5I!'ID
prez dent Havel domaga 8~
opuszczenia przez nią t nt;\)...
rium cz -ch lowacl{i~o do 3l
g.rudnia br.
(PAPl

chodzić

jak i i.w i.rzck branj.Oowy 2.ajIDl.Iją
W te-j
sprawie jedno
_tanowi<;ko - daleko po uni ty roz..·~dek przy z.waJmaniu
z pracy.
Fabqka Obuwia,,F
e" ""
Skariysku - zwiedzanie zaJadu r6ZpOCzęlam od wizyty
w . klepie fi.rmowym. tui przy
prze-ds·iębior twie.
Pólki wype-lnlUle bu.t3mi, w tym rów71ież obu.wie
sprowadz.one z
"Sy.reny", ,,Rad06kóru". - Nie
narzekam na brak kte.mów mówi kierowniczka, Jadwir;a
li rzYPCZyó ka. - Idą trzewiki
dziewczęce,
biale paotofe. i
.komun!·jne jak je nazywamy
popularnie. W
tat.n :ej dQstawie otrzyma li my er do. ,,ne dam'kle. cportowe butv w
'olo.rze b:ałym. poi:ho<l z..1te z
produkcji ek portow j. Choć
ich cena d l' Ść w _ o-ka bo 1)0
85 tys. z.ł
przedn.w:lI1e C:)
-z.nak()1l1!c ie. - To pT:lwda. że
hand ł TDfliej u
wia - in-

boso?

taoi ław Zaczek,
d . predukcji. \1Yny so-bie w tej n wej sytuacji rad1.ić. W naszy
zakładzie Hn.eje j dynie !>Ioblem z obuw_e l urno )łym, ktbre zalega w m."gaz}lIie i " l pach~ Ale ittóź mógł prl.eNidzieć. że w tym r ku nie bę
cł:z.ie urny? Za.pa$y teClo roJowia ~ą macz:ne i mutimy JJOdjąć decyzję 00 z tym z.rt:bić.
Pr()blemu redukcji Draco Hlików n ie m.a Po P"-oJ , tu ie eś
my w t>:"akc ie
on!an :zaeji
przed<'l ęb .-()f t\va.
CZ.!; Ć
r ó-b
-z; adm:u l< tracjJ T)r ~ e c un"J ' " ny
do dz i ału o r odnkrj
W } ~mo
be zro bOCia na · 'Pl :-.alI ze na
r . r e n ie z.at;ra1.a ...

formuje

łwftktor

OL
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Pod patronatem "Echa"

Zimowe ferie z koszykówką
.luż

26

spotkań

rozegrali w kieleckiej hali widowi kowo-sporto-

wej WOSi U uezeslnicyżi~towych ferii z koszykówką. W koszykarskit'j zabawie bierze ud~iał 2Ei . druźy"u dziewoząt i _chłopcliw
u szkół IIOd lawowych, a wlJl(, ponad 200 J;1ajmlod zych !,dep~~\,?
baskelu w wi{'ku od 11 do lEi lat. Dzi('riaki bawią się świetnle,
a swoje wyslt:py na boisku traktują b:\l'dzo poważnie. Oglądają
~ż filmy'" I lubie Olimpijczyka, \1 w pL'zel'w\1l'h między ntccza.Oli. .,poży wllją zafu11l10wanc IU'zez \VFS smaezne po iłki, przygoto" :ywan" p1'ZCZ panią Ueleuę Tl'awińską, ktÓl'a prowadzi bufet w
bali WO ill..
Zimowe fel'je z koszykówką
kti.r y m patronuje "El'ho Dnia"
prze hieg!lją spl'awnie dzio;ki duiemu zaangażowaniu pet· onelu
lIl\li
\'Vojt>wódzkil'go
Ośrodka
Sportu i Rekrea<'ji, pracowni.
ków
Wojewódzkid Fedcracji
SIlortu oraz skromnej liczebnie
grupki młodych działaczy
(w
'ynt kilku dzii'n nąt!), ~ędzillją·
c:r.· pojrdynki i prowadząc~dl,.
scJ,r('laJ'i:,t za wodin". .-- .- :' - '
Sportowych emocji r i~ż.. nic,
brakuj('! V.' pojedynku czwarto·
ldaS lst6w z SP 27 i SP 28 dopiero dogl'ywka wyło.ni}a. ,?wYclęzc6w! Mecz ten w y g rali 1~-.
letni chlOopr~y z SP 27 1~1O. A
v 'potkani\.: trzynastolatków A·
•
Arendarski z BUczy tak
celnie trafIał do kosza , że "jego
druiynu prowadziła do ·pl'zerw: ' ~ zespołem' SP 2:i Kielce
16:1Ii i do.piero w drugi e j częś
ci mccLu kielczanic zapewnili
soh ' e zwyc ięstwo (25 :20).
Sta rtujące w turnieju dziew_ o
cząt cztery drużyny z kieleckiej
..pi .~tnasLki" .
które
pro.wadzi
nic;;!"\ldzony Zbigniew Shll'ki,
wygrały lUZ osiem spotk'lń
i
wszystko na to wskazuje. że' na
tym nie poprzestana' Ciekawie
zappwiada
się
zwłar-.:cza
ju-'
tl'ze!szy po.jedynek sz6sto.klasistek z SP 15 i SP 27, ~t6ry
zadecyduje o. pierwszym miejscu VI tej grupie wieku . .
Dziś dzirń prz~rwy w turnie.
ju. W czwartek zakońl'o:ą l'ywalha('ję dzil'w('~ęla. a w piątek
cJ,łop<,y. Z ucz rstnikami zimo-

I

AZS

Dziś

wy('h ferii z koszykówką spot.
kamy się, jak zwykle w hali
WO i'R o godzinie 9.

Or~ęta Dęblin!

'emocje pod koszami Kielc

Kieleccy sympatycy spor'u CQraz częściej zaglądają do bali
widowiskflwo-sportowej WOSiR przy ul. WaHgór)' l na meClt
koszykarzy AZS Politeclmiki Swiętokrzyskiej. Wprawdzie zes·
pół akademików, składający się w większości z. uczn iów kieleckich szkół średnich. nie reprezentuje jeszcze poz.iomu drugoligowej ·drużyny Tęczy z lat siedemdziesiątych. ale gra coraz
lepiej. W tym sezonie podopieczni trenera Stanisława Dud'llika
odnieśli jurż 11 zwycięstw w rozgrywkach ligi regio.nalnej i
praktycznie zapewnili sobie drugie miejsce, premiowane
d zi'ałem w barażach o wejście do drugiej ligi.
" .. Dziś kieleccy koszykiu'ze zmierzą się przed wlaSną wid(łwni~
we wspomnianej bali WOSiR z liderem ligi regionalnej, zespołem Orląt Dęblin. Początek tegG ciekawie
zapowiadającego
się pojedynku o godzinie 16,

(paw)

ludwig i Iaab iak .1 W,ŚCigu P.OkD~
Powyżej: młodziutkie koszykarki z kieleckiej "piętnastki" z uwaR
słuchają wskazówek swojego nauczyciela, Zbigniewa Stockiego (zasło
przez dziewczęta) przed kolejnym spotkaniem,
Poniżej: uśmiechnięte buzie najlepiej świadczą, te kubek
herbaty

nięty

bardzo smakuje po wygranym meezu.

Zdjęcia

ALEKSANDER PIEKARSKI

Czo.ło.wi kolarze NRD Olaf
Ludwig i lJwe Jlaalt udanie zadebiutowali w
gronie zawodowców zajmując pierwsze i drugie
miejsce na
meele pierwszego
etapu wyścigu Dookoła Anda-luzji, znanego pod nazwą
Ruta
Dei Sol. Obaj zawodnicy, od lat
zaliezani
do
ścisłej
czołówki
światowej
amato.rów
(Lud wig
jest mistrzem olimpijskim, Raab
był
indywidualnym
mistrzem
świata)
występują
obecnie
w
barwach \ profesjo.nalnej
grupy
Panaeonie, której liderem
jest
Irlandczyk, Sean Kelly,
Ludwig l Raae rozegrali finisz
między sobą, jakby była to meta
kolejnego. etapu Wyścigu Pokoju. Pierwszy etap Ruta DeI Sol
mial 183 km długości, grupa jechała w
dość wolnym tempie
I
losy
zwycięstwa
rozstrzygnęly
się dopiero na
ostatnich kilometrach. Do walki o
czołowe
pozyc je włączył się także zawodnik polsko-włoskiej grupy Dia-

na-CQlnago-Animex 'Bontempi zajmując piąte
sce. W Ruta DeI Sol bierze
dział
włoska
część grupy,
scy zawodowcy trenują ._-,._,,_ ..
we Włoszech pod okiem
wa Langa.
Wyniki etapu: l. Olaf
(NRD - Panasonic) Uwe Raab (NRD), 3.
Martinez (Hiszpania),
4.
Holm
(Holandia),
5,
1'Jz10 Bontempi (WIochy) , 22.
Kelly (Irlandia), 117 Greg LemUlI•••
(USA) - wszyscy ten sam

Zaproszenie
do Maslowa
Działacze

Szko.lnego

Szwajca l

Chcesz

Pirmin Zurbriggen
się
na listę

wpi.ał

zawod6w
o Puchar
Swiat" ,>,ygrywając wczoraj
w
COtUłlJaye 11"
narciarski
'upergi-

\Vłoch

(opr. ap)

TOTEK
•

LIGA

płaci

ANGIELSKO-SZKOC-

KA: 1 rV2.w. z 13 tra f. - wygr.
9.356.5t10 zł. 1 rozw. z 12 traf. _
wygI'. po J.33G.650 zł. 163 rozw . z
II traf. wygI'. po
57.000 zł.
H,;6 rUlW. z 10 traf. - wygI', po
1500 zł.
•
LIG ~
ANGIELSKA:
585
rozw. 'l , 3 traf.
wygr. po
zł.

8697

rozw

z

traf. wy gr po 550() zl. 60 107 rozw. z
11 tr,.f. - w·.. gr. po 300 zl. 2379'~
1"07W. • Hl traf. wygr. po 200
84.00.1

12

d.

NUMER 27

STRONA

,być judoczką ...

... przy jdź na zajęcia sekcji judo Radomiaka, które odbywa ją
się we wtorki i czwartki, w godzinach od 18 do 19, w klubowej
sali gimnastycznej przy ul. Struga 63 (I piętro) . Do sekcji przyjm<>wane będą dziewczęta urodzone w latach 1977 i 1978.
(ap)

Z\ YClf!Z<'OW

gant . Orug.c miejsce zajął Austriak. Guenther Mader, a tr7ccIe
l'eter
RUłlggalier.
W
Pucharze ŚwIata (po 27 konkurene) ch) prowadzi
zdecydowanie ZUl'brI;;geu 295 pkt.
pr7ed
Norwegiem Furllsetbelll 2J2 pkt.
i Mad ert'ID 193 pkt.
•
We
wczorajszych spotkaniach J ligi łlokeja na lodzie ul<ysl:.~no
wynikI ' Towim r
Toruń Podhale Nowy Targ 3:5,
Cracov Ia ZagłębIe SosnowIec
8:3, GKS Tychy PolonIa Byłom 3:4 . GKS Katowice Naprzód Janilw l:5. Do finałowej
czwórki zaj>ewnili już sobie :lwans hokeiści POHlllii j Podhala.
• Podczas Igrzysk Olimpi jskich
w Aibertville
l Barcelonie
w
11l\ł2 roku Niemiecka
Republika
Demokratyczna będzie reprezentowan:t przez własną, odrębną a
nie ogó!noniem'ecką ekipę. T~ką
decyz .lę pod,iął Narodowy Komitet Ollmpihki NRD.

Masłowie

zują

Sl;)rintem
•

Gminnegu. ,esć.

kolo Kielc
w najbliższy piątek
tę turnieje
tenisa
dziewcząt i chłopców
ze
pods tawowych o Puchar
Zawody
rozgrywane
Szkole Podstawowej w
i w oba dni rozpoczną
godz. 10. Organizatorzy
ją do
udziału
w
w.zystkich chętnych.
w

po raz 21<

Oddziału
Związku

W roku 1092 czekajq

nie igr::lIska o/impijslcie

flag

let-

tv Bar-

celonie. Polski sport jest wprawdZIe wyjątleowo
slabil/.lki, ale
OCzllwiśeie na imprezie tej rartgi m Itsi
buć
"eprezentowany,
Niedawno obradowa! na ten temat zarząd Pols/dego Komitetu Olimpijskiego i prZez kil/ca
godZi n
deliberowano:: udzialem
olimpijczyków, prezesów
związl.ów
sportOWYCh t reprezentantów środowisk na u-ko wyclJ.
Zapadły uzgodni,e/lta pozwalajl!ce s/wiel'dzić, iż PKOl. jeat przy- ,
gotowany do czynnego uczestllictwa w zmianach strllkturalno-orga nivacyjny-ch
dotyczących
naszego sportu.
Określono te~
warunki kOlliecz/le do ewentualnego przejęcia przez PKO/o
powierzonych mu przez a-dministrację państ·wową pou:inności
związa nych ze sporlem olimpijskim. Będ zie to możliwe tylho
wówczas, gdy PKOl. będzie mial

zapeu:nione stale formy finansowania, pozwa~ajqce przII9otować
reprezentację narodową seniorów
i juniorów do imprez rangi mistreostw świata i
Europy.
umożliwiaiqce s'Js'ematyczną dzialalność prO(]TOmową to szkoleni'! najbard::iej
utalentowanej
mlwl-:: ; e~y i·p.
TlIłe d?wźecl z ieliśmy się z 1,0, 11lunilcalu ofJloszOi!ego pu zakoń
czeniu
posiedzenia
zarządll
PKOl. AJe v tym samym dniu
!ljawniono, na jakim
etallie
zn>'ljdllją się p-rzygotowania do

igrzysk oU mpijskich w Barcelonie. Okazala się, że do kadry
oUlIlpijsl,iej na rok 1990 powola110 aż 413 sporlowców. Ta liczba
nwsi budzić wątpltwoki. Czy
nasze biedne paitstwo stać na
utrzymanie aż takiej "armii"
sportowców? Rzecz nie tylko w
wysokich, wyplacanlJch co miesiqc stypendiach. ale i w zapewnieniu odpowiedn ie go zkolenia (zgrupowania w kraju i
za granicą), opieki. melZyc:mej,

RZllty

to

W lcadrze olimpijskiej mamy
tym roku 61
lekkoatletów,

c1wć

wie

każdy

sympatyk
doskonale, że na

międzynarodowej
się bez wstydu

może

sportlt
arenie
pokazać

zaledwie kilku
polskich lel,koatletów. Dlaczego
w tej kadrze zMleźli się badmintoniści, Ictórzy, dalibóg, je zcze nigdy nic lIie zwojowali tV
konkurencji
"liędzy",arodowej?
Kto wpadł n4 pomysł, by opieką

oli,mpi)ską

objąć

km~una-

osobiste

Widok

Barcelonę

lla

liczn.1'fCh -startów na Da/ym świe
cie. U bol;u tych 413 sportowców
11wsi się ,.wyżywić·' laka sama
(jeśli nie WIększa) rzesza trenerów,
masażyslów
lekarzy,
działaczy. lm rótcnicż pańslu'o
musi zapewnie godziwe zarobId, wyjazdy za graniet:. utrzymanie na obozach itp. Zasadne
jest wiec pytcmie - C::II w roku bieżącym lIl(tmy rzecz!lu'żście
ponad 400 zat/'odników rokują
cych nadzieję 1Ia występ Ul Barcelonie? W mo~m przelwllaniu
na pewno nie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

stlt zawodników pi/ki wad .tej.
skoro reprezentacja
Polski
w
tej dyscyplinie sportu nigdy w
swojej historii nawet nie otarll!
się

o

powie,

czołówkę światową?
że dzięld wyłożenilI

Kloś

pr::ez
pa1łstwo dużych pienięd zy na tllC/!
zawodników, będzie nadzieja, iż
dogonią oni 1lajlepszyeh na Ś!ł'ie
cie. Jeśli tak, to
dlaczego w
gronie 413 zawodników znalazła
się tylko jedna reprezentantka
gimllasty/d sportowej (17-le/l'ia
Malgor<Jata M,'óz z łódzkiej Tę
czy). Przecież gimnastyka SPOT-

towa

jest znacznIe
u·a.::niejsZi!
aniżeli plika
wodna
dodatlelI
mamy to niej piqkne tradycje
(R)rtkoczy była mistrzynią t!Vio-.
ta , Jo.kiel
wicemistrzem olimpijsle im, bl'acfa Kubicowie walczyli o czołowe lokaly na 3wied ziedzin ą

cZII badminton, a w

eie).
Zarząd PKOl, twierdzi, że gdy~
by dzisiaj trzeba by/o wystatoiC
Polski na igrzyslea olimpijSkie, to znalazłoby si~
w nie) 103
sportowców (najwięcej ka,iakarzy,
wpa'śnikóU1,
wioslarzy, szermierzlI, judokóW
i plywak&w).
Opieką państwO
objęto jednak cztery razu tyle
zawodników, argumentując ;Mpewne tym, że mają oni przed
sobą przyszlość, a inwestowall ie
w nich dUiycl, pieniędzy przyniesie kiedyś
medale o'impijskie. Takie rachunki są złudne .
ł'rze konaliśmll się o tym podczas ostatnich igrzysk olimpijskich w Seulu, ki edy to reprezentacja Polski zajęła Ul punkt"leji wszystkich dyscyplin dOpiero 14 mieisce, a więc gorsze
niż u: roku 19.56 w Melbol/rne.
Worki z!otóv'e/; i torbę dolar6W
wy{[a/lo po to, by przywie:ć :
Seulu kHkana!icie medali. Tera ~
znowu powtarza się
te
sam e
b1t:dy. Proponujt:, bIJ kadrę olimpijsko zmniejszlJć opolowę,
a zawodni/,ów, Iclórzll się tA! nie}
znaj'iuj ą otoczlIĆ lepszq opil!/;q
ni: u' poprzed1!ich laJlach.
reprezentację

TADEUSZ WI.ĄCEf{

