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- Lawrence S. Egleburger. Je. t
to wizyta o tyle ważna. iż fak-
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USŁUGI
p.o KONKU·"CENACH". n!:!~ ltz, nia tej treści można co.;,.
ie przeczytać w prasie re·
.. e j i centralnej. A jesz1I1.... . rcl k temu kiedy w zakresie
jnym sytuacja
była
klarowna, takich ~
nie uświadczyło. Prze- biura projektowe bro\I~ przed nowymi zleceniabn ich pracownie
doszawalone
Kto
no-

- Kto by przypuszczał, że w
tak
kr6lkim
czasie nastąpi
krach na rynku usług projektowych - mówi Józef Kasperl'k,
dyrektor Biura Projektowo-Badawczego
Bu d ownictwa Ogólnego "Miastopro jekt"
w Kielcar n. W. połowie ubiegłego
roku niemal
co tydzień przyOOKO CZ ENJE

NA

STR. 2

tycznie
z jej
zakoflczeniem
rozpocznie iq realizacja pelnej
pomocy ooopodarczej Polsce <:e
strollY Stanów
Zjednoczonych.
Eglebllrger spelnia Tolę glów .
nefJo koordynatOl'a tej pomoc/!
Kool'd!lna~ia zaś
jest potr:ebna ze
Il'zglt:du na rozmiartl
wspólprac/!. Chodzi odostawu
ż!ll(}lw.kt na kredyt i w po~fa
ci darów. kreclllf!l krót/'nfern>i nowe j dll(Jotermlnowe d/a ({)tnych d zi '. tló/I'
gospoda r l'i, 1'0-

DOI O'ilCZESIE N \

·TR. 2

Relacja z konferencji
prasowej T . Muzo, ieckiego na tr. 2.
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laparPrzywiezIone
ze
dla zwierząt w Dygdzie
pędziły
zimę,
ię dobrze. Nie ukryinformuje Józef POKOP rudsiębi or lwa
. e' ' kiej
że
tak
odebranie
ptaków
z
podyktowane
z lało
mi ekonomiczl vmi. Od
rachunek m.eslQCWY za
i wyżywien!e 7 łabę
osi 1.5 mln złotych. Nie
w
tanie pł cić tak
stawek. JeżelI będz:e
j i zajdzie taka potrzezabierzemy ptaki na te10l,'Zego
przedsiębiorst a.
'Jlrz)' man' e tej ptasiej groI kosztuje miesięczn e
za" 10 tys. zł6tych. To dułabędzi

bywalcy ki lecparku I trzeba pr'Z:nnać
kr6lew kie p ki wspaprezentują
ię na ak we(d mp)

interwencyjny

458

a

praktykom lIlo'1upul i~tY<'l.nym
noweli711cJi praw upadł,"C'lo
wego kod ek.'u handluw gr
u.lawv O prze(\';,,~hior I w a 1'1)
pailstwowych , Dalsl(, pl ac
legisiacy jne na 00 ' cd7l '
dotvcza m.in, zmian v or'awlJ
o s owarzyszeninch ora7 ~l<
t6w dotvczacych Ibl"lpieC7C
nla społ('czncl.!o rolnil-6w indvwlcl lalnveh ; ('?lonk6w I'h
rOct?in PI·u'wid. ian
sn In lerp lacje I zap·'t,lIli.1 J'V's"lkic.

l 1331 dzieł sztu i
w eOD ytach -:- zg inę D D 12
\\<' ~i"u;j la. h uu 'duw \) .. 1'1l\~o\'. )'('h lamba. aua('b
ZI1:ljduj(' i w UCPOZ) t ('h 1331 dlh'ł
zluki i anlykuw. b d' l'. ('h \ la~no,(' i
1uzl'um
todo\\cęo \
\ ar~za\\i{·.
~ to R'lu\~lIie me·
hll' I obraz oraz lk.lnirry. rz 7.'
by i I'l'ramika. Z lit'zhy Id ok.
120 d:ti ! l~lnc;lo. Np. z l' rz~du
Rady tinistrów kradziono 0hrazy Jan~ Ci ~linskiego, JÓZł'fa
Rapaekiego z Polskil'j <\kad l'mii
Nauk - Ku.ln(·ra. z 1in' ·tersIwa Obl'ony "brodo\ ('j - Dir·
ka M a !l, Wojt'il'rh!l Ko aka,
Kazimierza
irhulski('l:o z tinisl ... rsh\a Ku lury I :?luk.
AI('k, ·andra KJopOlo\\ kie/:,o. fioł.
warda Kol n lki, Jan
yhill3
Kadmil'rza Z\\ ana.

r)lLalor

ut,'UIlI ~arodo\ t 11:0 w
nn \\i (kow ka 8t'Jwpd 'r •. ejm I UH~ - t\ I o
R'ahin ly (';tłonków rz~du, 1'1'0J10l1Uj sic; tak" ... , h~ on ttlnaly
~a,t pow ~ kopiami klorp odr" ..
nić od aUll'nlyk 11 m<),(' tylko f ('ho\\ iN'. W pr:r.~ Iladku l"b kradzid
luh 7ni .. z tf'n':l OlU7euIIl
nic- (loni. ic \\ ()\\-~7 \
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D r dla łt1 CZ;VpOspoli t j
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iadaWm

\ z .. w

"Tłusty CZ orłek'

wcze liej

po-

KW, Jaro ·

Jak

nło- I·"'róciły fobędzie

lny,

sekretarz

sław Motyko przeszedł no ren·
tę. Z powodu zdrowlo no garnuszku ZUS jest także byly sekretem,
Henryk
Oziębłowski.
Zbigniew Oulewicz
wrÓCił
do
WSP, gdz:e pracował wcześniej
joko wykładowco, o Józef Winiarski od października ubiegłego roku jest zastępcą redaktora naczelnego .. Słowo Ludu".
wiełe
trudniejszą sytuację
moją natom iast byli sekretarze

Muzt"um o~ranil'~ylo lbtę u.
prawnlon ('h in\lllu"Ji, kt ' e
1l10/:,~ \\ ypo;'y('Zyc d.ti la
zlu1d
da,," j. Znajdu 'e sil: na nid jak informuje e:łówoy im\ Ola·

parku
....

nie chcą zatrudnić .
dzieje z .. liderami"
komitetów - Miejskiego
t Wojewódzkiego w Kielcach.
go domu"

Co

Pierwszy

i.

'e z,-

Trzydniowe
poSiedzenie
Sejmu rozpoczęło !iie dziś rano od dru giego czytania projek~u u l aw y budżetowej na
1000 r ornz 1':Wla70nvcb t nin
akt6w
(jnan o w ych
Prace
nad nimi \IV komisjach sej mowych bylv dłulllc i t rud n
W cza ie obecnI' n oo~1 dzcnia Sejmu rozpaln!:on vl'h ma
byĆ' r6wnież 7 orolekt6w ulaw gospodal'r7vl'h m.ln ustawy o
prt(>clwd7.ill lanill

K ryształy

na .... e1el'kic-j lIi<"ld·,ie.
Fet.

Klapa na

. P if>kar k.i

giełdzie

i.t! wyobral.:.my ,bi "tluteg
czwartku" bez P,lczki>
W w:elu domach trw j'l JUz
przygotowania do ~mnżcn a
Będą wIęc domowe pączki i
faworki. Która z pań n' prqgotuje
tych
smakołvkó
u
iebie. b dtie mogl
je kupIć
~kl p:e.

Rzemieślnicy.-

wrócili
do d mu z .towarem
Wiosną ubi~glego ro~u, na
podobnej giełdZIe
podpIsał m
umowy na 210 milionów złotych,
dzi iaj nie sprzedałem towaru
nawet za złot6wkę - żali ię
Wiesław
1igala, rzemieślnik ze
larachowic. - Od lal prowa-

dzę zakład ślusar ~o-rnechanicz
ny specjalizujący. lę W produ~
cji narzędzi, r6wego rodzajU

wkrę ak6w.
kładek

przecinak6w,.

ieli pokownć I zabrać do dom6w. Tak więc na i rzemi 'lnicy pod 7j elil i los koleg6w z Warszawy i Krakowa. którzy
na
poUobny .. h giełdach u
lebie
r6wnie;; niewiele towaru przed li.
~KO: ZF.NtE
TR.. 7

DORO

J>O<!-

pręży tych lip., ~
Ole
tam, żeby w P17edazy był

parni
t ki zrut6j jak obecnie.
No wla nie... Na wczoraj ?-cj
gieldzie
rzemiosła
na
klorą
przyjechało do Kielc 21
~ł
dzielni z Kielecczyzny I wOJewództwa larnobrz kiego. r-zemieślnicy
przc~yli. prawdziwy
szok. Z bogatej I r6z:lorodn j oferty warto c
li miliardów zł,
handlowcy zdec 'dowali sJp, na
kupno wyrob6w za niespełna 2
mllion6w zł Wzi lo troch~ .artykułów z branzv metalowej .1 mebilU kiei Re zt~ produc nCI mu-
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b 'nLOd 'ln pin w 111 eku ko. eOOKO CZP.N1

N,' ~T I\

1

• Polska granica zachodnia CZęSClą porządku europejskiego
Pol 'ka chce pojednania z Niemca ni
Zjednoczenie Niemiec nic może naruszać 'tiJ \lI1O\l\agi 'v Eurol>ie
St biliza ja \ ·c >nętrzna 1;'''' . rancją

DOKO.'CZZ 'Ho ze

be:.tpieczeństwa zewnęh'zncgo

. erenc •a
s
prem era Maz wec lego
$

e

e

J ale . zostało to wcześniej zapowiedziane, konferencja p rasowa premiera- w ealoSci
.y la
})Qświęcona
sto unkom polsko-niemieckim i probl Olom wynikając:nn
ze zbliiającego się
zjednoczenia
iemiec. Premi l'
na wstępie zaznaczył, że chęć
uczestnictwa
w
konferencji
2 + 4 nic wynika z polskiego
braku poczucia bezpieczeństwa,
dostrzegania
w zjednoczeniu
Niemiec jakiegoś dorażnego zagrożenia. Nie ma też mowy
o
pcrtl':.ktacjach na temat nasz j
granicy znch odniej, która jest
integralną

czę cią

porządku

eu r opejSkiego.
W stosunkach
polsko-nieiT'ie lcich
nie
powinno sil; jcdf\ak dopuszczać do
dwuznaczno.~ci,
ktÓre
mog.
stworzyĆ'
potencjalne zagroże
ni~ w przyszłoŚCi. Nie możemy
lekceważyć
gnalów, takich
jak działalnośc Partii RepublikalIskiej w RFN czy nacjonali 'lyczn demonstracje w Lipsku . ~ v..'yraiJlie mÓwiłem kanclerzowi Kohlowi - powiedział
pl'emier - że inaczej brzmi dla
polski go ucha, j~'Że}i
polityk
niemiecki mówi:
ja m gę si~
Vlypov. iedziei' tylko za RFN,
ale stwierdzam, że talrie w wypadkll zjerlno zeoia będ~ stał
na ~tano is!eu
niezmienno 'ci
granic. niż t sa1110 stwier zenie
pozbawione
tej
drugi j
rlrV'1
Premier o~wiadczył też .
:lo Pols:w gotowa jest podpisaĆ
trllkt!l PfJkojowy z obydwoma
państwami ni micckinti Iycha~ bowicm glosy, że gwarancje ni"zmi~nności pplskich gr::.nic ni<" s'\ bez takiego traktatu
moż.U",e. p winno się to odbyć
po w,bo~ach w NRD. Traktat
ccdpi 'a!vby najpierw oba pallstwa niemie kic, 3 roa l~pr,je.
~.j(·cr""c? ..",·jtJ,

po

no\,;e parlst\vo

niemiccY.:ie
ie można dopuś
ci<' do
·tuncji. w której oba
trahhty zgorz lef'kie z NRD i
z r.rutJ"lia Ino r. z RFN UZTlar.e bylyby <.a nieważne, bo po
ziedno zeni" powstak by zuptł
rd' inne pańsh 'o.
W odp'lwiedzi r.a pytanie CLy
\v

przy ad!<ll 'po 'pł_a nia o ~

wi~rłnirh

ukl'lfł6w

7.

obydwoma

ropCł1uje my .•.
li [!juro

\0\ ystaw

Artyslycz11) ch w J ieleach za pras
dziś
o ~oJzinie 16.30 - do Galerii
"Piwnice" przy ul. Leśn j 7
na prelekcję z cyklu o sztuce
brytyjskiej pt ...Gotyk". 23 bm.
w galerii otwarcie wystawy
rysunku Władysława zcz oailskipgo. Początek - godz. io.
A Osil"dlowy Klub Kulłury
"Kum'lk" \V Kielcacb, ul. Kono .nit'kicj 5, o.ganizuje w każ
dą drugą
i cLwartft nicclzi le:
mlesl~ca, w godz. 1()-14, giełdę
sprzętu
i mat riał6w {oto raficznych. Najbliisza giełda
25 bm.
... Mlod~ici.o\\'e Cent nlln K ultury w
Kiel~a~h
wspólnie:ll
Dzi31t:m W dawnictw Rep;ionu
SWic;to!trzyskicgo .. ołida.rnośe"
!'rganizuja
kiermasz
..Biały
kruk dla
kOlekcjo.nera",
podczas którego będzIe można
l1abyc w iele un ikatowych tytuł~w tllYdawniclw tzw. drugiet::> obiehu, beslsellerowe pozycje książkowe oraz artykuły
fonograficzne. Kiermasz odb~
dzie sie 24 bm. o godz.. 11 w
siedzibie MCK przy ul. Słowackiego 23
(.J.)
A 24 lutego br. dojdzie do
oS''ltr,je,r:o jak na ra.złe. ko.nccrtu w ran"lach ..Wieczorów
muzycznych".
T~go
właśnie
dnia o
godz. 13 1111 Klubie
S~lYlowisk Twórczych ,,Łaźnia"
w Radomiu . wystąpi
Joanna
Pietras. J ej reci tal będzie się
składa ł z najlepszych utwor6w
Barha \ Ram au,
napisanvcb
(Sld
na klawesyn.

r

NUMER 38

STRONA 2

pallst\Vanli nien)! ~liinli Pol~ka
wy ofałaby sil; z ż'ldania ucz stniczenia
w
kon[er ncji
2 + 4 premi r stwierdził, że nie
chodzi t u o uczestnictwo w konferencji dla uczestni twa, l cz
o 'prawy bezpieczeóstwa a także o umacnianie . demokratycznych stosunkÓw międzynarodo
wych. Dzi już nie do pomyś
lenia jest, aby jedne państw a
decydowały
o dl'ugi'h, czyli
powr6t d(' formuly jałtal) kiej.
Polska ch-::e uczestniczyć 'VI
tym, co j j dotyczy. Na sugestie
czy nie byloby celo.we zwoła
nie w W arszawie k onferencji
,,9", ~zyli S<\siadów obu pańslw
niemieckich, premier odpowiedział, że jeśli to bl;dzie rzeczywiści
korzystne, n: oże do t ego dojść, ale celem naszym nie
jcst wymyślanie konkurencyjnej konferencji.
Padly też pytania dotyez;j~e
tosunk6w
polsko-radzieckich,
mjn.
zapowiedZianego
w
przyszłośc i , a fo!'sowan go przez
L cha Wałęsę jak najszybciej
wycofania wojsIc radziec:tich z
terenów
polskich.
Pr miel'
przyznał, że żadne pallstwO nie
życzy
obie na swoim terylorium obc ch woj k , ale Poiska
mu~i p' trze' na swoje bczpiecz ńst", o poprze:/; ukłl\d sił i
sojuszy ró, nO·Nagi strategiczno-militamej. Musi patrz ć na
to l' Illi <, cznie. Za
pallstwo
dpowiada rząd. a nie na ",et
najbardzipj zasbieni obywatele.
Kom ntuj:}c
manifestacje pod
hasłem
.. 0'>11 ieci do domu".
premi r dodał, że to
ojednanie, o którym tyle s;<: mówi,
nie dotyc"y tylko
Ni mc6w,
ale r6wnież narodu ratlzieckicgo, życia w polwju ze' w 'zystIrimi narodami.
Premie poinformował r6wnież, że polscy amhasadorowie
przekażą
szefom 4 mocarstw
jego )isl dotyczący t'lnowiska
Pol 'ki w sprawie jej uczestnictwa w konf re'lcji 2. Premi r nie sądzi. aby - jak suger ·wal to klóryś z dziennik kontrowersje polityf'zI'zy np, które ~a:sł;nialv t raz mię
dzy P lską a RFN mialy mieć
negatywny wrływ roa wLajemne konta Idy gospodarcze.
PI'emier usto unkowa ł się do
obaw czy wycofanie sil! wojsk
radzi kich z Polski, a takie
zmiany zac h dzące
wojSku
polskIm nie wpłyną na oslabien'e naszych z o)no'ci obronnych. Stwierdził że wprawdzie
w obecnej sytuacji nie możemy
sobie pozwolić na "mni jszenie
wydatków WOjskOWYCh, ale w
przyszłoś ci
jedną z gwarancji
bezpieczeństwa kraju
powinna
być j go stabilizacja gospodarczo-poJityczńa, która butlJ'ić bę
dzie szacunek ąsiadów. Ist"ieje
bowiem silny związek mi~dzy
zdmwym bytem narodowym a
moi iwoś:'iami zagranicUlymi.
EW." GROSOW KA

pochył i

Prujel au i na r' ni
~,,",łJ ' bC!hł

1

jeidiali
'o nas ludzie z Szydlowca, prosząc o zaprojektowanie kllku blolt6w spółdzielczych,
SZKol.:,
przedszkola...
OdmÓ-'

'"

pr:1.cwotłnic~ąccgo

~Tłl..

WRN

wiliśn"lY,
się nam,

ponieważ
że dosyć

wydaw ało

roboty
bę
dziemy mieli ze zleceniami
,.
własnego województwa.
Teraz,
PI'Z wodjliczą.cy WRN w Ki kilka razy w t.ygodniu ja wya 11., R y 'z;ard ZbrÓf: spo.tkal si
j eżdżam do różnych miast
i
2Q bm. z n(YWo p owo)anYJl"l premiasteczek szukaiąe potencjalzesem
Sądu
W jewoozlocgo,
n ych zleceniodawców.
Jeszcze
SIa.uisJawem Flasińskim. Omó- · nie pl ajt.u jemy, rob()ty mamy
WIli oni zadania Slldów po.wprzynajmniej d<J końca trzecieszp.chnych, sprawy ol'ganizacyjgo
kwartalu,
ale
wszystko
De wJ"il~kające ze :mowCtlizowato są prace konty nuowane z
n~go ll"awa o ustro>;U sądów
lat poprzednicI . W tym roku
pl)w~chnycb,
war LWl k·i
pra'Cy. przy jęliśmy
zaledwie
jedno
sądów i Il taT iatów,
a taillŻc
zlecenie na wykonanie
zało
dzi'313mości
la-wilik6w
1<tmożeń '
ekonomicznych
na dom
wych. POOłc.rei;lQllo, .iż. ł'~
dziecka w ' Czarnieckiej Górze.
CZ.l ł sil; jako6cMJ.WO ruJfW Y
oZa to ubył..., nam kilku poważ
k a'es d·zialali sądów pow ;;zet'illnych kontrahentów, na kt6rych
nych, . że k-onstytu.cyjo"ly
z:j,p is,
mogliśmy dobrze
zarobić. Na
iż
R7.eczpospolita Polska jest
p ~z:'klad
w ycc fano wykonanie
demokol'atyC:tnym
pań..<&twem
p rojektu bm1ynku sądu i proprawnym, unA)('zywi6l.niajqcym ku!'atury w Kielcacp, na którym
zusady spra·wie<lJiwob>ci społecz
spodzi~waliśmy
się zurobić
w
nej, w yznacza wiele waroych , tym r01l:u pól miliarda zł. Wła,.adań
dla sąodowniciwa, notadze Skarżyska odwołały rcali,iatów. również dla 1e-ren(YWych
ucję projektu osiedla miesz~anów
władzy i e,ctministrakamowego przy h'asie E-7. Jacji oraz O>b~a4eli.
kaś spółka prywatna pl'zechwycHa w y konawstwo dokumentac j i na budowę szkoły dla dzieci afatycznych w Kielcach oraz
rozbudowę LO im. Słowackie
go. Jeidzimy więc po kilku ościennYCh
województwach
z
ofertami, ale rezultaty S :} mizerne. Miasta i gminy nie znaja jeszcze t egorocLnych budżetów, nic wiedzą na jakie
inDOKOŃCZENIE ZE STll. 1
w estycje będą so-bie mogły pozwolić. W podobnej sytuacji
SOl
moc fjll~nsowlI, tec1mi Z1111, dodyrektorzy spÓłdzielni mieszka,-adczq tV zale,-csie· rozwoju. teniowych, zakładów p rzem)'slolekomtmikacji, rolnictwa, przewych itd. Mimo tych trudnoś
twórsltt'a 'l'o!no-spożytoczego, 0ci - ko ńczy dyrektor Kaspe('1!rony ś'I'odowiska, a/ccję
zarek załogi
nie zwalniamy.
c/l/:clHlia omel1/kail!kich fiTzedLiczymy, że za k il ka miesięcy
siebiOTCÓw do inwe tou'ania tV
sytuacja się unOJ.'muje.
Nie
Polsce itp.
można przecież na zawsze
zaniechać budowania.
W
trUdniejszej
chyba
syWarto przypomnieć, ie strona
tuacji jest
Za kł ad
Projektoamerykańska w Ta111aLh pomowania i Usług Inwestycyjnych
cy w tym- kryzysowym okresie
Kielcacb.
..Inwcstoprojekt" w
podlegający
dotąd Wojewódzprzekazała
naszemu
krajowi
kiemu
Związkowi SpÓłd zieln i
(bqdź uczym to do kOlka WT: ś
MiesZkaniowych.
Na mocy unia br.) m.in. Ż!JW1IO~Ć za 125
stawy sejmowej z 7 lutego br.
biuro to idzie do likwidacii mln dolar6tv, kTótkoterminowe
jak cala spÓłdzielczość
zrf.sztą
kredyty
"Exi11lbanku", kilkaw dotychczasowej
formie.
dzicsl/lt milionów
"zielonych"
- Zlikwidowanie
"In westo114 '/'ozw6j sektora prywahlego,
projektu" nie oznacza, że przes14 mhł na inwestycje dotyczq tajemy istnieć jako zakład proce zaopat'l'zrnia tosi w tliode.
jektowy wyjaśnia dyrektor,
Przyznano nam też pewne kwoZd'l.islaw Radek. - W
nowej
ty na szkolenie fachowców, fiformie będziemy nadal prowanansowanie uslug
dorac/c;Z'ych
dzić usługi, nie wiem tylko, czy
itp.
uda się utrzymać dotychczasową 100-0sobową załogę. Na raL . S. EglebuTger spotka się
zie, r ównolegle z działalno&cią
z przywódcami naszego kraju likwidatorską normalnie
pra - prezyde1ltem W. Jaruzelski;n
cujemy nad zaczętymi wcześniej
p rojektami różnych inwestyi p'l'emierem T. Mazowieckim.
cji. Roboty mamy do końca tePo tych dwudniowycIł roa:mpgo p6lrocza, szukamy nowych
wach Polska
pOWinna odczuć
zleceń i kontrahentów.
pomoc gospodarczą ze strony
USA. Do t ego trzeba dodać poW związku ze wspomnianą umoc Banku.
SwiatotL'ego oraz
stawą o spÓłdzielczości zmiana
prolongatę spłaty długów pań
szyldu czeka również
bardzo
stwom zachodnim, zrzeuonym
zasłużone dla regionu i kraju
w Klubie Pal1/skim. Wszystko
Biuro Projektów
Centralnego
to pOWinno wplynqć lla sytuaZwiązku
Spóldzielczości InwaC;ę f.nalllowq Polski OTaz oży
lidów .
Tylko zmiana
szyldu,
tajenie naszej gospodarki, któbo biuro, jako jednostka usługo
ra - jak na razie - robi bowa pracy nad rozpoczęty mi prokami...
jektami ma przynajmniej
do
w Kiclcaoo z prezesem S\IV

I

Niemal każdet:o dnia śro dki
Grygi l
jest
wypadkową
pn.ek zu informuj" n s o dotrudnej syłuacj i rynkowej, a
kon'lnycb właouniach i ro:tbotakże
braku' zalJeozpłeczenia
jach. K ilkuosobowe p;aoSl ru.pamienia. Nie zabezpjeczone, podaj=- na przeł'hodniów, rabn;ąc
z05tawione w samochodach wyi często dotkliwie ram "c. RO:lSOkiej klasy aparaty radiowe,
boje dolLonywane Sit ora:l częś
fotograficzne i inne drogocenne
ciej w biały dzień. Ni pukojl\rzeczy kuszą włamywaczy. W
I'y
jest
fakt, ii
\Vięks~o'ć
ręce złodziei dostają się także
c:tłonk6w ulicznych szajek
to
części samochodowe tTudno doludzie młodzi, a prawic 20 proc.
lo ni letni.
•
W slyczniu br. w perównaniu II takim samym okresem
roku ubi.ep;łt'go wzr06la w Kielcacb
liczba
wbmaia
do
ebiek&iw
spolcezuych
s 27
stęp e na r yllku, a OiSiągające
do 117, a włamań do obiekzawrołne
ceny na bazarach.
tów prywatnych u
1M do
Często t~ zdarza
się, ie zło
257.
Główny
atak przestęp
dzieje k radną WCZEŚn iej upanycb cangów sIlierowaDY jut . t zone np. koła czy radioodDa ltioslLi. slll~"py, w t)'Ul w zdebiomik na konkretne zam6eydow.anej więkne:ścl llpeiyweae.
wienie.
Łupem złodde.i pad:tJlł towary,
W st'y~ZIlN br., w wyniku
IItór eb eelty q
jai niebacapn.eprowadzonycb akcji mililebte, a więe: lawa, paplerOtly,
eyjnycb,
udało lię zatnymał
"ell.Jada, alkohoJ.
w mieście 48 przestępców. Na
- Obecna sytuaeja - mówi
ltaeselDiIl WY4blałw .xeweq JI
JOrlłcym uczy
u zJapaao 18
.USW w Kieleaeh, mjl'
ariala
włamywaczy,
odzyskano teś

Czas włamywaczy..:

http://sbc.wbp.kielce.pl

część skradzionego mienia. Narzekamy na milii:ję, że jest
mało
zainteresowana wykrywalnością przestępstw. Z pewnością jest w tym część prawdy, ale je6t i druga strona medalu - my sami. Jakie często
udaje się włamywaczom, bo
b rak zainteresowania ze SIlrony
s ąsiadów. Niemal anegdotycznie
b rzmi relacja funkcionariuszy
MO, którzy Z06tali wezwani do
okradzionego mieszkania. Jak
okazało

się

później,

złOdzieje

penetrowali miesrz.kanie, do którego dwultr:lltnie wchodziła kilkuletn ia
córka
sąsiadów,
Dz.iecko poinformowało babcię
o panach, którzy zwijają dywan
i wynoszą niekt6re sprzęty.
Babcia jakc y nigdy nic - ni&
ezula się w obowiąuu zaalarmowania o tym milicji.
Pe_eeh_ UlI es'>\lica, buk
wuJe-J iynliwośei ".je alę
.nyczy...
wieJ u
i?llDl&t9W.
N.swyiuy ".... aby smienió
atN1Ułełl
. . _JWiine.. ot.nenia.

J.-ońca prz) :;złego roku. Za ~t'
ca dyrektora - Tadeusz Gal
- nie ukry ..... a jednak, że n
znaczną na sz zęście - CL
pracowników
zwolnić
1>1;"<1
trzeba.
Na koniec zajrzyjmy jesz
do Biura Projektów Budo
nietwa Wif'js kif'go, ktÓre w br
na2.wie nie ogranicza się
ś~i<ldczenia usług dla w si;
r6wnym
powodzeniem o
obiektów inwentarskich mo
tworzyć
bUdynki mieszkal
szkoły,
obiekty
użytcczn
. pUblicznej itp.
- Sytuację
mamy podo
jak w innych tego typu bi
rach - informuje dyrektor , .
lo;izy
AleksaJUlrowie.. - N
wych zleceń nie ma, a konI
nuowaoe prace zakończymy
keńca pierwszego
półrocUl
Nie chwytają nawet takie. n
wości, jak małe ubojnie i m
sarnie o wydajności
2,5 t
wyrobów na dobę, zaprojek
wane z D1)' ślą o rzemieślnika
i prywatnych wytwói'cach. A
na razie nikogo z 00-05000...
załogi Bie
zwo niliśm . Lic
my, że lliebawetn sytuacja
w r óci sM: na lepsze, mówi
także o wpro\vadzeniu ulg pl
jektowych.
Jak widać, biura p rojekto
rze czy wiście nie mają ostatB
łatwego
życia.
Nagłe i po
szechne zastopowanie nowy
inwestycji - od mieszkani
wy ch po c ząwszy a na przem
lowych kOllcząe - tak
wróciło
sytuację, że tetaz pr
jektanci szukają
zlecenioda
cÓw. Do tego doehodzi jesz
el e ment
konkurencji, bowie
powstało już sporo prywatn

spółek

specjalizująCYCh się

projektowaniu
rÓżnorod ny
obiektów. Jaka zatem
b~
przyszł08ć
dla biur projekt
wych?
.J.

fI

Tłusty

PAŃCZl

czwortek

f

DOK08CZENIE ZE 5TH. I

Popyt na
z.nacznie S'i~ ZJIDliejs.z.ył. Na
hiegłO'I'ocZJ1Y "tłu ty czwar
piekarnie PSS przygotow'
du żo więcej, bo ponad 100 t
pączków i wszystkie
zos13
sprzeda le. Tym razem za
wienia handlu byly mn.iej
Cena p<1czka jest do syć wy~
ka, bo 450 zJ, ale mamy nadzi
ję, że nie po.psouje to apetytu

smakoszy.
W radoImkiej PSS ,,8połe
usmażonych z06tan ie dWuSf
nie mniej pączków niż to b

wało przed laly. Popularna II
wiarnia "Teatralna" dla k Ji
tów przygotowała kh około
tys.
Przed
r iem
było
sprzedaży
~nad
25
t
Zresz.tą
jak pow i cdzi ala k
rownkzka plae()wki, dzii; pąCZ'
w "Teatralnej" kosztuje 482
Ludu po p rostu nie stać •
zakupy.
POIla
wit:k.sze
mniejsze ~t zapoot.rzeł>owor.
z zakładów pracy i plaeó\\'
oświatowych ....

Niemniej
zdecydują

klllP,

sil;

życzymy

Filharmonia
w terenie
W
ty
t y,odniu kieJ
filharmoni c y koncertować b
poza K ie-lcam i. Dziś zespół
k ierunk iem Karola Anbilda VI
s.4pi z dwoma koocertami
StaQli:howicai:h. Slucb.ac:z.ami
dą uczniowie miejscowych
śn!dnkh II LO i Zes
Sz!kół Zawodow~h.
Naton»
w pią tek, w Domu Chemika
Pula'Wach, z.a,preu~ proCI'
muzyczny "W kra iII le
k.j". Sool.iIItą k~~ w
Die bc:dz.ie tenor, laa Ku D
a Teaku Włe~ w ŁodZ1

W
wiaj
dol]
wad
\V

t:

,

Trzydzieści

kilometrów od Kielc,

•

#

Góra S
co bę

,ię

•

eCI

•
Zle

koło

Tu np.

kiedył

.przedawano buty nawet PO ludzkich ceFot. A. Piekarski

s
a ej?

Chmary wron i kruków unoszących się nisko w powietrzu sygna·
do wysypiska śmieci dla Kielc, zlokalizowanego w pobliżu wsi Prom nik. Mijam, niewielki lasek, będącr natu·
ralnq osłoną dla wsi. Prz, wjeździe na wysypisko, I prawej stron"
olbrzymia sterta domu i prowiloryczne wiaty i szop;, ajencrjnego
punktu skupu surowców wtórnych odzyskiwanych z wysJl,isko. Dalej
estetyclnie urządlona bala dla sprzętu i pracowników MPO. Dro·
gą z betonowych płyt podjeżdżam, do miejsca, gdzie śmieciarki
MPO wyładowuj q przywiezione I odległych o 30 km Kielc odpadł'

Kom~sów
dekto

ostat

ipo
nowy
szkan'
I'zemy

e

przybywa ...

\Vłaściciele budynków prywatnych coraz częscleJ "wymawiaj,," uspołecznionym handlowcom zajmowane przez nich
dotychczas pomieszczenia. W to miejsce kamienicznicy wprowadzaj" prywaciarzy, licząc na lepszy interes. Nie byłoby
w tym nic złego, gdyby nie panująca obecnie moda na komisy. Jeżeli tak dalej pójdzie, to na kieleckim deptaku niedługo trudno będzie kupić nawet niekoniecznie chrupiącą
bul kę.
(alp)

WYtrzeźwień

"Niębieskie pt(lki"
do miotły?! -

-

siklepa-ch i na sbooi.skach
monopol ()W'y<:h
królu.ją
wciąż alkohole wysokorocentowe. Nic wię<: dziwnego,
że zdar.za się, ii niektórym te
rocenty z.arszu.mią w głowie i
lbo ni.e mogą z,n,a'leić drogi
domu i zdrremną się na

werku, arbo rozstawiają po
ta<:h pers{)uel zaktad~ gasrooomi.czn)"Ch czy w:>pÓlpasaÓW
na dW<n"eu. Dobrym,
prawdwnym spooobem na
agodzenie takkh emocji jes-t
oCleg na Zn~wnej. W kieleciej Izbie Wytr:r:eiwień - bo o
iej tu właśnie mowa - przerwało w stYClA1iAJ 231 osób,
tym 3 k b' ty i 4 nietnich chłopców. W porówaniu do grudn' 1989 r. jest
padek o 30 ()SÓb, ale I.u.ty
powiada się nieźle, jeśli
h dzi o Irekwencję. T}'lko w
i tek 9 bm. aż 28 ra'Zy karet. pog l'<l'Wia i radiow~y miteyjne padw 'Z,iJy tu ,,~ro
Ych" rodaków.
J
~ widać, !ótyczni wa,
wysoka p dwyi:ka «-n

na.po)ow

alkoholowych nie
wpłynęla w
pooób zasadnicz:y
na poziom ich spożycia.
- Izba Wytrz:eźwiell to nie
dochodowe przedsiębi.orS>two i
ni.e możemy się ki>e1'ować ra.chunkiem ekono-mi.cz.nym. Za
stworzeniem tego typu placówek przemawiał hu.manitaryzm, koniccmość udzielenia
pomocy osobom, które

u:leg~y

zatruciu aWcoholem - wy·j3iŚ
.nil d yrektor tej placóWki,
Henryk M k(n~Q"Zyń ki.
Kiedyś
postulowano,
aby
"niebie. kie ptaki" wysyłać na
ZUlawy. Ni.e wiem co obecnie

d1': ieje

się na

Zuł

wach,

ale

widz.ę

co je.>t w Kielcach.
Miasto t<mioe w śmieciach, k·tóry<:h pocIabno nie ma kto
sprzątat.
A rnooż.e by stałym
bywa~crun hotelu na 2niwnej
wręczać po pr09tu
miootly i
łopaty

!.ćIITl.i:

t

yłuskuje się z nich cenne
surowce wtórne: butelki,
stłuczkę szklaną, makulaturę, szmaty, pojemniki z
tworzyw sztucznych. Resztki odpadów spychacz przesuwa w kie·
runku dużego zbiornika napeł
nionego wodą, zasypując go
stopniowo. Po wyjściu z samochodu pierwsze zaskoczenie: nie
odczuwam
żadnych
przykrych
zapachów. Nie widać też fruwających
papierów ; śmieci.
Zwożone tu nieczystości są na
bieżąco ugniatane spychaczem i
przysypywane piaskiem formierskim, który trafia tu jako odpad
poprodukcyjny z kiełeckich fabryk. Nad prow,dłowością skła
dania odpadów i zabezp:eczeniem wysypisko czuwa
jego
mistrz - Oariun Lisowski.

W

- Niedowno, przez kilko dni.
mieliśmy tu bordzo
przyjemn~
zapac.hy - żartuje. - No wysypisko trafiło blisko 10 ton ze psutych pomarańczy. Wraz z lAL.
Stanisławem Gwoidz.iem z: MPO.

Harcers ie
podziękowanie
Zuchy, harcerze ora!. m/o-

ze

dz ież
Szkol}' Pedst wowej
w Pojałowicach, ~m . 1\-liechów,

za
pokednidwem
"Echa
Dnia" pragn=! bardzo serdecznie podzięk wać lo. peluloraŁOwi
Mikrokomputerowemu
Kiel ck'ej Komendy Ch rąg
wi
ZHP z dh. Zcb:i tawem
Cedro na czele za przyjazd i
przeprowadz nie turnieju gier
. z b 'N na kompulerach w
r mach kcji "Bez.pie<:Ul zin
z komputerem" w dniu
9.II. be Dl dz;eci i iłlł dzieży byl
t
wspani 1..1 rzy-

a.

rach'Unkó~,

k
e oni z bczczelilym u.smiechem wy.n
ją do k<k'r..l?
(iac)

Z

harc r,kwn

p zdr

'ie-

CZ WAJ!

Rybnej"
wyzn

ł

"Centr li
K ielcaoo,
ubie6ł..r był
dla
r _twa udany, a p j ~zcze w
grudniu u10 nam ' ~ placić 10 mln
r yru, dzi~k; cremu
un:k-

rzed

liębi

.

~r my

płacenia ogromnych
Jak będz ;e w tym
oku. trudno prze,\·;dzieć. Na
atie radzimy obie nic n j(Jrzej. Sprzedajemy na. ze to"ary w 23 sklepach, restaurah, 2 barach _zybkiej ob"łu i i
m i;alniach n teren'e wo'Wódzlw kiel ckieg i
ra(j'l1Sltie~ . Od nowel!
r -_u
r" wadz:imv też handel obwo~
't . Samocil d.' 1': rybami. k nrwami i !1l rynat mi.
n
lrl(o v:., kach • w
w 7.y ·tkieh
:<:k"zych mia. t;lch o ydwu

-etek.

Roz; z rz my
o 11 e arty- wyr by g rm ż. ryj!le, r poj , przelwory owoc wo-warzywne itp. Ceny ryb
zr' . nlcowan __ Najdr ;"Z
w

wódzlw.

leż n
kuły

Z'l oIert~

jednym z budowniczych wvsypiska, no bieżąco kontrolującym
jego prawidłowQ eksploatację i
mistrzem lisowskim zwiedzam obiekł. Gospodorze zwracajQ uwagę no usytuowanie studzienek
służQcych do pomiarółJ
zanieczyszczenia
wody,
lokalizacji
zbiorników z wodą, które stopnio"lo i planowo zapełnione bę
dą odpadkomi w celu ich biologicznego rozkładu. No skroju
wysypisko czynny jest staw rybny, który pełni funkcję żywego
laborotorium. Gdyby z wysypisko przedostawoły się do głe
by i wód podskórnych trujące
substancje. to w pierwszym rzę
dzie odczują to ryby. Zamierza
sic utworzyć drugi staN z le :vej
strony wysyp;sko.
Samochody
wyjeżdżajqce l wysyp. ska
obo·
wiązko:vo
muuą
przejechoć
przez zagłębienie wyłoion sło·

mianymi matomi i olane wodq
ze ś odkiem dezynfekujący",.
WOlną sprawq je t odzyskiwa·
nie surowców wtórnych. o s~cze
gól nie tych, które nfe ulegaj
rozkładowi. jol( szkło. b:orz/wo
sztuczne i metole
nieżelazne.
Zmn iejsza się dzięki temu mo
sa śmieci przeznaczonych do
skladowania, o tym samlm pnedłuża okres eksploatacji W/iVpisko. Jak olbrzymie ilości cen nych suroNców znajduj
się w
odpadach komunoln/ch, moż~a
się przekonać, odwiedzajQc pobliski punkt skupu surowcó"ł
wtórnich.
proNadzony
przez
Wojciecha Wqsows1o:ieg o.
Tu
spotkało mnie drug 'e zas!<oclenie.

1~ypisko
imiecl
k h
Promnilco użytko one j st
przez MPO Kielce od 1
lipca 1985 roku. O jego lokali- ·
zacji zodecydowal, głównie trzy
czynniki: tereny te należał I do
PFZ i były podmo łymi nieużyto
korni. tu pion zogospodaro~lanja
przestrzennego gm,n.,
StrawClln przewidywał lokali ocj wysypisko gminnego. no głęboko
ści 3 metró;N
znajdowoła
się
grubo warst 10 nie przepuszczajqc go ~ody ilu. Stanowiło lo
gwarancję. że przyszłi' wysypisko po zobezp'ecleniu specjoł
ną roFQ jego
bolcó..v spełniać
będzie wymogi b~ pieczeń.two,
okr ś1oneg'0 pr episa i o ochro.
nie 'rod wis' a.

W

Giełda

Boją się

W
C,)

•

#

lizują, że zbliżamy się

nach.~

Promnika ..•·

W ciągu prawie 5 lot użyt
kowania no wysypisku złożono
prawie 2 mln m sześc. nieczystości

stałych

z

Kiełc I

częściowo

gm. Strawczyn. Co roku MPO
wywo:ti z Kielc ponod 350 tys.
m sześc. 'm'ec; i odpadków po·
produkcyjnych. Anoliza ZOWOItOści od podków komunalnych. d ko·
nywona przez MPO, wykazuje. 'e
zmniejsza się w nich l/OŚĆ odpodów żywnościowych. o szczególnie chleba. Nodal sporo je~t
w ~miecioch opakowań n\.lon,,_h.
w tym głównie sła,ków. butelek
po produktach chemii gospodar.-:zcj i soczkach. Nadal wyrlU~a
my do kOSIY duże ilości odpadkó", papierowych. które trudno
jest odzyskać l powodu zabrudzenia. N,estetf. w poiemnlkClt;h
no śmieci. często znajdujQ s!~
gruz, odpady drewno lżel os ;,0 .
które nIe louwalO"~ w pore po·
wodują uszkodz nto pod o ;n ::0
kont~nerów . mechanizmu 511111 kawcg śmleclarr·k MPO Nic po
wiodło się wprowadzona pr led
kilku lal V próbo
:ZQŚCIOWe- lO
składania
Śmlec'
osortfrn rt mi. jak to mo mlejsc.e w w'( ' f)ko rOl idę!;:/1 hCllCK:" !o-:I-:. l.
nich.
ile utr',MO sie do ·yc.' el::!
so l pOliom .. prodld( ji'
nlecz stoki -;Io/ych pl '~l
m:a~L Kielce , to w/sypiskt) ś
ci kGkl Promn ;ka ek p!oal-:l·... o·p
be z:t; je~zcze ob'o J I"t. Co
bedz:e dolej?
Opraco:Jan~ jest II
top L I dO\J)' w~syp ska śmlec ' ko o P 'lm
ntka. wIlierunku Miclgo' u 7~ '
mowoloby ono POWterlcr.ntf; t)-.
10 ho. Plany rozbudowł no ')tvkojq no 0.0'" mleszKań-ó ....
Promn ' 'a. którz ~ majo do l; ~q.
siedz 10
uCla •.....,ego o
ktu.
$c'ogajQce z cale; oblic. P'QC·
twa niszcz/ ro!n;kom
vprm~ I.
MPO plac l roln,kom coro' ... 1 :'Sle kwoty odszkod •..,0';. W;?!e
obo~v budzi wzrost
ar "'="''1~ "7. •
Cleń wody .... n'e którvch
stud·
niach Prom :ko. c ć mo')a I ·ć
one ró nlel
vni ,c m dl;o'n~:'l
miejscowego POM i 9;] ·....,on·zer i n ie posodojąc ch OC~/"Z
czo ni • c·ekó\J.

O

pot o i
m'eszl(ańców
Promn.ka z pr eds!a..,;ci 10m i :vładl Ki .. lc ; dyr kcji MPO W spra i ro bud Wy
w/syp.ska śm:ec: n e przvn,a.lo
por07umienia. mimo że ze strony
władz i MPO dek'aro./anC' b/'
ła sporo
pomoc finansowo i
sprrcto..:va prrl reallzocji budo\l'TV
wodociQgu wiejskiego i innich
inw stycF
planowanych
pr> 7
mieszkańcó.v
Promn;ka.
W interes:
masta Kielc i
mi stkańcó" Promnika i st poromien . Emocje mu zą u;1 p:';
obiekt rwnlm racjom.
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te:!: tyJk
ut n
. i~ iel
I\iedziel~ prz z:

W.

"ly:,t-

lata..
re.i

0-

tda m i ':ci . I~ W pOIl i . !.Cleni ch L l' przy ul. SlruCl.)'1Hl
je. l w k'l~d \ ni dli lę w
Z. 10-1-1.
( ~)

w

wlerod inach j t
R<:d!e

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szkoły społeczne

i prywatne

S~koły społeczne i p rywatne :&nalazły się w styczni u blisko graoicy upadłości .. Wraz u. wzros~elD kos~tó w uhzymania
i
podatków
wzroslo
bowiem jednocześnie czesne, wynoszace na poc7ątku roku szkolnc!;"o od 20 tys. ~l w s~ko
łach podstawowych do 100 tys. zł w niel;cznyoo liceach, obecnie zaś s ę;rające niel'7,adko 150-170 tys. zł roie ięcznie.

Prr bIem niby blah)". dotyczący
rapte'll 22 mepeJnych
awówek
ocaz
12 liceów ,)g()lnok~ta!ących ,
w
kt6rych uczy ;;Ię ląc lJ1Je (}k.
1000 dZICC I T r u.d:1O też
pólCU';
rł'>d".com. lA! mu zą ai
tyle placić za naukę dZICC I.
bo p .. pierws ze - nikt im n ie
kazał rPl ' gnować z bezpłat
nych s.!.kó! panst 'Nowych PO
drugie zas - wzr(}st cze~ne~o
z racj : Inflacj i b. I a.bsolutnie pewny W dodatku. kto
n.e
vtrzymuje finansowo . loo
m o-że przecież zaorać ddecko ze sl..k oly o,nnłecznej
czy

ms

-------------,-------------
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POL:IO 10: l) jest nml talk
aLbes.l ;l) odm iana
liwy 6)
wleWnica 6) moze byc wolna
10 Ka r ciany oszust 12) o czlllwl('ku ma l ą cy m
w i ed zę
'do' w ia d ' ze ~lI e W i ak ie jś dz ieci i~
nI
4
m il.on owa me tropolia
Z
":lI r n pv
15)
!>ł r<lgania rka
przpk Ipk a

1'10 ' 0\\ O:

l)

prywatn j i prLenie*ć do pań
twowej.
To wsz.y: t kQ
prawda , a·łe
p ra wdą jest I lo. że wybude wame i 'yposa7-c-DJe SLJkoly dla
k . ty;;; ąca u{!z:niów
, : a z k us zty utnymania lakie!f o budynku pl
koszty kształ
c nia i c~alyby 'li luset mi. li onów złotych . które trzeba
by było wydać z państwowej
kas y na d"ieci uCZ<lce się obecnie w szkołach społecz
nych i prywatnych. Innymi
slo w ' - rooz.;ce placąc czesn
u ll) oż i i iają państwu zaoSlczę dzenie pewnych sum. na
raz ie skali kraju - prawi
nieistootnych. ale jednak
W Lr'o't cze "nego pr L.Y jednoczesnym aż nadl~ odcz.uwalnym wzrosc lC kosztów utn.yman~a ro~zin móglby z czasem Ji)rz.ek ztalc , ć obecne sGkoIy polecz.ne l pry vatne
w
prawduwe szkoły dla milion r6w . To 7..aŚ z k o lei p r zeczyłoby
tasadmczej idei towarzy ·t
o ' \" iatowych i o ó-b
prywatnych zainteresowanych
prowadle-niem nlep1l11stwowych
szk61 z powodów dalekich od
k~',)l eckich Zr6dłem
tej 1ł1i
cJatywv ;;polecznej. o urzeczyw i -tnienie kt rej upa.rcie walczono prz z kilka ostatnieh
lat. b 'ła przecież chęć stworze-nia dZieciom
gooz.;wych
warunk6w do nauki. 'ie tylko zabieranym ze s"kół pań
stwov.rym. lecz i tam pozostawianym. Ocz)'wi!'te je~t bowiem. iż zabranie 10 uczniów
z klasy 30-osobowej natych111:;:I.s\ PQ1)rawi ~ }yarunki nauki
w tejże kla.,ie. lm więcej zatem pow tanie zk61, społecz
nych i prywatnych. tym więk
sza korzyść dla wszystkich.
Z tego wla~nie względu ' Mini. ter twa Edukacji
a.rod-owQj od lutego br doplaca dQ
szkół spolecUlych i prywatnych. Nie ą to żadne dotacje,
lecz
tylko
Z\...,.ot ko 'ztów
. k ·ztalcen.a. kt6re trz ba by
było pon le ' ć. gdyby
..:zn iowie ci wrócili do szk6ł pań
stwowych. O konkretnych sumach trudno je,",zcze m6wi ć,
trwa bowiem obllcz.anie przecic:t nE'go
ko zlu
k . ztałcenia

"z vn ~ uzywan e w r tografii
311'<>fla 3\ z por cc la ny lub
ki" n, sł upi e 4)
witam ina
PP II ' eSl :)rz dm,o t m k ultu
boz,."znzc 8\ w kuc hni do sus z"n.:] 'laC'zvń 9 ')"Iosa nv p ie ń
d r ?E'wa l(ll nil z. I' e orz); węd
t e 'II 'noze byĆ' karnawałowa
1:1\ oólnoC'ny wst z,mny i przen
2)

n i k h~

v

ROl " hl/allie k r n i:Ó\\ ki prze·
,,'1 c nalf' i)" pod adr sem rcd !, r j i .tO" w ~ ląc znie na kar- t :""h I'(\t'zl owv(' h
\
' tcrmin ie
,· od."i .. dni f)d dat y ni"iej~zt'
g il '1 U In('r u . Pom i.. dzv
prawidł o,'.f· oiJp,,. i~dli roilo uje .,ie
n łlrrnte
k~ia1. OH"
' a karc ie
l' 1"'10\\ i
pr 'n1y
d opi~a ć
, Krzv 'Ó' !ta nr 3S".
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bestseller. Doktlniezwykle bar7. czasów druświatowej: o insp.rzymierzonycb
6 czerwca 1944
bardz.o zaciętych
walk żołnierzy
i angiel kich
Kiikana 'cie ull1i-

.
, t
J'ed nego ,
u{:zma
w pan.s~wej z.kole podsta wowej i w
państwowym liceum. Jak jednak i,nformuje pelnomcx:nlik
ministra edukacj.i d. bez.pośrednich k(mtaktów z~
z.kołami.
Katarzyna Skórzyl1.ska
- j '.~ Z szacunkowych oblic rei} wynika. że umy te pokryją co najmniej po!-owę 0becnie ui szczanego czes nego.

zd,jęć.

Jest to n ie tyLko L '~ l..ciwe
rozwiazan le dla rodzkJw tItrz.ymujących dotychczas sz,;{Qly spole.cwe i prywatne wylącz:nie z czesnego. Jest
to
również "z:e-l-one światło" dla
tych. którz.y ą bardro zaill1leresowani organ izowaniem dalszych sI.k6ł niepa{}.-twowych,
lecz
ze wz.gIC;dów
f.inansowych l<rezygn<>walL

Wt'WDl\trz przestroDnie i wYl!'odnie.

Autobus no szynach

Zmyślne

opony

Pom ' slowość ludzka 'nit' zna
granic. Zwlaszcza
gdy czło-'
wiek chce zarobić. jak niejaki
Olaf CarIsson, który za specjalizację obrał sobie
pr'zemycanie whisky t RF
do Szwecji. W lym celu
zaopatrzył
swój samochód w
specjalnie
wykonane
opony, do których
jednym
wentylem
wlewał
whiSky, drugim zaś (zapasowym) wentylem uchodziło powietrze. W czasie jednego takiego kursu Carlsson pl'zewozi! ok. 50 litrów
szkockiej
whisky,
(5')

'Szczególny instruktaż
Poradników w na zej epoce
mnóstwo. Możemy ię z nich
dowiedzi ć jak schudnąć, jak
pl' qrządzić cotelelte de vOlaille,
jak rzucić" palenie. w co się ubrać. w kim zakochać ... Wszystkich jednak autorów tego typu ksiażek prz bili dwaj FranNzi, kt6rzy opublikowali "dzi~
ło" pt. , amobójstwo - instruk·
cja reali7.aeji". Książka podaj
ponad tysiąc sposobów popt>ł
niania amobójstwa W1'az ze
szczegółowymi instrukcjami!
Oczywiście, owa
pUblikacja
wywołała oburzenie opinii publicznej. ,prawa trafiła
pod
obrady parlamentu, kt6ry ma
rozstr3;,}' gnąć
rozpowszechniać książkę, czy zakazać?

ruchomić

mie

produkcję

'zkań

tępczości wśrod

Radom kic zali<'za ię do re&,ionów o do ' ć dul.cj przeslt:pezości,
a zjawi ko lo - niestety - dalej .lrZ. biera na sile.
\\ i dczą o · tym
najlepiej
Ul'zby.
W 1989 r. w Wydziale Prewencji \\ 'l w Radomiu przeprowadtono 9925
po tępowań
przygotowawczych. lj. o 1355
wię(' cj ni~ w
poprzednich 12
mit'iącach. Wzrost
był
wi~c
znaczny. Siepokej budzi tei
fakt, ii z rosnąt'1\ przestępczoś
cią nie może obie poradzić aparat śd!':ania, bowiell) w~" kry
walno'ó czynów - jak na ironię pada. W miniony m roku
ud a ło
i ę us talić
jedynie 69,3
proc.
sp rawców
przest ~p t w,
pod czas Cdy przed d wom a lalv
w kainik h' D b I o pra\\lc 10
pro(',
. 'Ź zy. W 198 r. woj.
r .d~ro ki e
znal azło się na 14
mieJ ' ('11 w k raju pod w z l ę d e m
za.~roie u i a pr7e tęp ~7.ością krymma ln , na lon la... l w zakr ie
wykrywalno ' cl ezy n6w _ lnimo !!,or zych w ynik6\. _ zamyka o~o płerwszl\ dzl('siątkę.
NaJ\vłęk~zą plagą w ub.r. ...
kazaly się włamania do oble ...

naj \ ięk
nieletnich

zą

Obs7~rny zb:ól' baŚoni pol_kich. dQkonany
pr·zez. • Stefanię W o.rtman. Wśród auto-' rów prezentowanych tu baś
ni m.in. Hanna Januszewska,
Maria Kędzi or~yna, Jóuf I gDlł06' Krasuwski, Gustaw ~Ior
cinek, Janina PorazilI ka, Ewa
Szelburg-Zarębina,

Popu.larn.a au.torka zajm!Uje
tutaj ",.szyslikim co Zlwią
za.ne jest 7. odżywianiem (m. ',n
o roli biaika, tłuszczów, jarzyn, owoców iłp). Jest
to
ba.rdw przystęp.ny, ciekawie
napi any ku.rs racjonalnego
odżywia.nia się. llusira{!je Mirosława Pokor~.
(wi)

c.dobyła sla wę
ekrarnizacji
z
'siedemdziesią

zala się teraz
w Polsce w
erotycznej.
p: ęknej żony frandyplomaty,
która
w Tajlaru:loii niez.lialne przygody.

Krótko,

Kfl.ka miesięcy temu deleDGCja naszych posłów z ORP
pojechała 'do Czechosłowacji,
blł podtrzymywać na
duchu
tamtejszych ówczesnych opOZ1/c;onistów (Havla, Dientsbiera
i in.), zachęcać ich do obalenia reżimu komunistycznego i
przejęcia
władzy.
Niedługo
później odwiedził Polskę kanc-

lerz RFN, Helmut Kohl. Byly
uroczyste powitania, uściski,
przekazywano 30bie znak pokoju, demonstrowano pojednanie, klękano na mszy w Krzyżowe;. Lech Walę a podejmował w
Gdańsku
prezydenta
Busha, potem wy;echał do
USA, gdzie amerykańscll kongresmeni zgotowali mu owację prawdziwie operową. Rezultatem tej wizy tli
Walęsy
mial byt rozwó; wspólnych

również

amerykańsko-pol-

skich.

Tw6rczych
z

połączenie-

Wystarczyła
1. lllo'beID.
satelitarna typu
sportowe, filmo~r" u,Ir,""a areny świado mieszAntena ta
16 prograjl satelitarNews, RTL.
Sport, a więc
znanych
t ..l .. "";.,,,,; nego
pro-

( tt)

AF -

A. HawaleJ

i polityka
pan mifli ter 00 ra zu obśmiał
mówiqc, że mamy zbyt kiepskie piwo. Helmut Kohl odrzucił żqdania premiera Mazowieckiego, by Polska uczestniczyła tv obradach na temat
zjednoczenia Niemi~. Amerllkanie nie pchają się do ,.obieNia interesów w Pohce; wręcz
przeciwnie, e czym .łwładcz1f
prz1/klad z gdańSką .toczniq._

W polityce nie ma lent 11mentów. Przypomina 3ię fragment bajki Ignacego Krasickiego 3Przed dwustH
łat:
.. Wśród serdecZ7łlfCh p1zyjactól
PS1l. %ajqca zjadły".
TOMASZ

1

......11, .....

.

Gdy opozycja doszła do
wladzy w Czechosłowacji, to
prezlldent
Havel
pierw. ze
swoje kroki skierował nie do
przyjaCiół w Polsce,
ale do
NRD i RFN, by zaproponować Niemcom unię gospodarczq. Przebywajqcemu w Polsce
ministrowi 3Praw zagranicznych Czechosłowacji,
Dientsb'erowi, nasze władze sugerowały
utworzenie federacji
polsko-czechosłowackie;,
co

rokiem zanotowano ~ t)m miei cu 711 prze tl:P tw, tenu 112

We dwoje zawsze
•
•
naJprzYJemnteJ

węzłowat.o ..•

Przyjaźń

str.

interesów

plagą

Pastylko

• Jrer'ia Gumow 'ka - .. CZY
WIESZ CO JESZ?", Alfa, ::M.
208.

(!).

ni

tów prywatnych, którY('h było
ał o 58,6 proc. więcej niż
w
19 r. Prawie id ntyczuy wskaź
nik (58,2 proc.) dotyczy . . o tu
kradzidy mienia
pry\\.atncgo.
Więcej było
w1amań do

Stanisław

Wasylews1>i. Ladne ilu.s-tracje
(również barwne) Zbigniewa
,Rychlickiego.

się

eryjną.

Krajowe zapotrzebowdanie C)cenia się na. 60 rocznie. Zakłady nie otrzymały jak
dot~d
zamówienia z
Dyrekcji
PKP. To zastanawiające, bowiem pojaZdy szynowe SPA-06
z Raciborza mogą stać ię dla
tego przewożnika
opłacalnym
środkiem transportu na deficytowych liniach, 'IN rejonach,
których przy niedomaganiach
komunikacji autObusowej mieszkańcy mają ogromne trudnoś
ei z dojazdem do pracy. Moż
na je również wykorzystać na
prawie zapomnianych już liniach wąskotorowych, zawieszanych
lub
Iikwidowanvch
(jest ich jeszcze
wiele 1'Ia
Pomorzu). ..Kolzam" nie 0-

( g)

do

Arsan
Almapress,

bawia się braku
pojazdami
zapot1'zebowanie na niewiellUZ
m.in. w
kie pojazdy szynowe obsługu
hce ruch pasażerski na liniach
Włoszech . Jednakże
o mni jszym natężeniu. Autom6wień ze strony PKP
bus na szynach, opracowany I
cza wstrzymanie rózwoju
zbudowany w 1988 r. 'IN Zakła
dach Maszyn i przfltu Drogołego, ekonomicznego transpor. _.~,,~,," ..
wego "Kolzam" w
Raciborzu
Craco.via,
tu kOlejowego w kraju.
(woj. katowickie) spełnia takie
wymagania. Składa się z połą
czonych z sobą dwóch identycznych
pojazdów.
Wysokoprężny silnik z turbodoładowa
niem z Andrychow.a,
kabiny
sterownicze umieszczone z obu
stron pozwalają na jazdę w
dwóch kierunkach, 'IN nocy i
w
trUdnych warunkach atmosferycznych. Przestronne, dobrze oszklone wnętrze dysponuje 66 miejscami Siedzącymi
I 74 stojącymi. Prototyp przesz<!dł
pr6bną
eksploatację
w
rejonie Raciborza, potwierdzając po 35 tysiącach kilometr6w
woją przydatność. Jest całko
wicie opłacalny na liniach do
60 km przy 100 przewożonych I
osobach. "Kolzam" może rozpocząć montaż serii próbnej (5
pojazd6w) a w konsekwencji uW lIasl.ym kraju istnieje du-

że

MARIA"I A SZYMUSJAK

• ~7łamania
• Wzrost prze

ś W la tł o:.lczelne

-,. ~------------~

gwałt6w,
połecz

obieklów u
nionyt'h, bójl"k i pobić.

'" eillS'U IIilll u
taluit'h clili
kroniki radomskiego
WV 'W
zuów odnotowały ~ iele ezyn6w
krymlnalnyeh.. TyUtO w minioną
obotę
I niedll 1ę miało
mi~' ce 11 wlamail (w tym 7 w
samym Radomiu) do amo hoduw marki .. Fial 12 p" prawcy
okradali Je ~łównie II kół upaowycb I akumulator6w. Równie'i; 17 I 18 bm. złod'lit'jl" przt'do laU le do wn~trza I ol!;r.abill
ró;euych towarów 4 ~kl,,"y •
Rad miu oraz lvmle zkań
kilku
dach
\\.ojl"wództwa.
okradziony
zo tal
m Kultury w Sz dI wru. k d w 'ulc iono dwa
mal!;D towid or ~ l7 kil! 'l ,\1deo.
Podcza lIandlu
baz
Da
ladionie Broni
'arulo\\lcz

•

,

SUPEŁ

rowe~o

uL

•

z qca
W ub.r. w Radom Id m dokona no 14 zabój tw, a do tej
por y milicji nie .d lo l ę odn a leźć spra wców 2 mordów.
B zkar ni
8ą
nadal
zabóJ c
ll"karza z Ko t("zyoia oraz kobiety , tórej ZVL łoki lez ly w
pObliżu ko ' cioła w Przy u ze.
Radom l najblilsze jcgo okolice Ił wciąż najbardziej niebezpiecznymi miejscamI, bowiem
na tYDa łerenie łokonano w mi-

z cyjankiem

"Zbyszek" dobrze wybiera uaestników akcji. ROlwaini, przy.
gotowani nawet do ni slenia UCiekającego i dol kiego mor lU.
Może przydać się znajomość ] zyko niemieckiego. W ostatniej
niemal chwili dołącza do gru-py Józef Jenet, 16-letni pomocnIk
mosorza. Moż się przydać jC90 siło fizyczno, o której gło" no
w!ród kolC9ów
Podczas spocerów nad Du·
najcem znajdują w jednym z
ogrodów łódkę. TIudno opisać
rodość. od tej ch ..... ili colo sprd·
wa wydoje się o wi:
bor·
dzi j prosto.
- Poplyniemy z tego brzegu
do slocji kolejow] w MarCIn
kowicoch, o stomtąd nOJbliiej
do gojówki WidIo - oznajmio
Glód, który łódkami i kojo ami
wi le razy plywal po Dunajcu
i doskonale zno colą okolicę.
- MogQ nos 'c i gać now t z
p aml - cieszy się J net, kiedy cało grupo prwnosi łódk
w krzak,. Maskują ją starannie, o tok';e uzgadniają, le no
brzegu zostanIe Rosień~k i , ob~
lódkę pilnować.. .
lub od tra·
szył. tego, kto chciolby z n,,,)
skorzystać. Tego samego
drlo
po poludniu Ryś I Szairon t02
jeszcze spra ..... dzają drogę sr-od
szpltola no brzeg . slaraja~ ~
lo-pami toć jak najwięcej "zczcJózef Je_t
gółów
Mo t a Szofrono kupuje vbrani. o Jenet przynos i buty, Powiodomiona już doktora Słowikows iego, ;. by podal .. Wito'do ·
wi" godzinę, o które] zespól RySIO podejdZIe pod szp ital. Zm·
lygnowono z doslorczenio liny, zdając sobie spra ę, że o~la·
biony emisoriusz nie dołby rody utrzymać Się no rękach. no do·
dote-/( jeszcze otoczonych bandoźaml po p'óbie somobó;st..vo Ja
polece-nle "Dzlęciolo" siostro AnastozJo ponown,e wp sUJe,
{ /l
chory mo większQ gorączkę: lo no wypadek, gdyby n' spodl e ·
wonie pojawili się w szpltolu gestopowcy j chd li zabrać cno ·
Tego no przesłuchanie. Podczas zm ony opoirunku I "0'1 olzy·
lepia "Witoldowi" postyl\cę cyjonku potasu 0) no wewnętrznej ~Iro ,
,we 000 ...
- To ostateczność - przypomino - Mosz w le rlyć " noszo po·
moc. Uratujemy cię dZlsioj w nocy...
•
lekarz zdążył "zaprzyjainić się" z pol icJantoml. 70praszo Ich
w nocy do dyżurki no herbatę, sto ro Się wCIągać IN rOlrnO~'Y
o niebezplKzeństwie grożącym pilnowonemu prz .. l n' ch olicelowi "z granicy", bOWiem lok Kuchorsklego przedstowili
Slp to ' u
funkcjonariusze nowosądeckiego gestopo.
- NIC z niego nie będ71~ - Informuje po!icjonó", .. Dz· ~ ' ol" bo coroz slabszy i może tygodnia nIe przelYć ...
- Byle tylko nie ,.odjechoł' podczas moje' sh.iby - mo' NI
się któryś z granatowych mundurów. Ile pólni"j P l50nio . de
wyjaśn i eń .
Dowiedziawszy Się, że ,Zbyszek" i jego koledzy są gofo 'I do
okcji tekorz po raI ostatni POJOWIO SIC przy lói u uW tolco' .
- Nie wolno ci zosnQć. W nocy stanę obo' drZW I, ol n, bpd"
wchodz i ł. Zapalę popieroso, o to sygnol d lo cl"ble, i b y. sle
jakoś zebroł. Jak odeJdę, wychodi I kIeru j ,'ę prosto do okno ..
- A policjanci?
- Będq spa li, m'Djo w t m glowo - koi czy I lo z ,czm ę
odchodzi ,
W czasie kolocjl cd lej po cjen ci. leżą y w tej s a mej 50 11
d ostoj ą do he l'Ooty pad..vó·nq daw'
"Jm lno u. S ost, o
os 'o
jest wprowdz e zdt:mlono to d CYZJQ
Orla , ole n ic o rot S'u e
Dz ięCi oł" zobrol',,1 doć śrad
na sen ny , W ltoł dow " , wyc!'lod/oc
~ so li szory ko dellkatn 'e glod: r kę nojba rd l cj p rzez pel on l
ulu bIo ne go poc jento. Jest d yskre tno jak p o z osta łe s st"Y. cho·
cioż lok inne małomówno ...
W dn iu alecji, zgodn I z radycyj nym od po ru tygodn' sped
niem
o ll1 ogo czo~u I korze Du rlcot I Slow kow \o Iłycho o e
szpitala . Oby zag rać z orzyjac!ólm , warty. Miro god zln o , .a ,Dzlę·
clol" zelknq ~s zy no ze go rck p rz rywo lIcyto om
- Boli mnie glowa pó jd 'ę p o ł ożyć - 'IY a śn: a I w aea
szpitalo Przechadzo Jqc ,I
po kory a rzu sc odz no 06 p
ę do
o 90 '
szybk m uchem uch ' o oleno I kleru e
Nie zdQiy leszcze tdj q ć b ut6w, gdy razI go s
0'1 e do drzw:
prz e ono kob'et do porodu
alWV la to orzyszQco elearzowI .
Zon -n d
c 11
Bogu i
6

i

o sol

o.c, .

(s)')

http://sbc.wbp.kielce.pl

(

k)
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TELEGRAM!!! TELEGRAM!!! TELEGRAM!!!
USLUGI POGRZEI10WE:
Dyl-ur całodobowy . tel. 31-70-47.
POSTOJE TAKSOW EK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34. ul.
Słowackiego 31-29-19.
ul. Jesionowa 31-79-19. Postój t aksówek
baga~owv("h
- ul. ArmII Czerw.
tel 31-09 - 10. Postój samochodów
cio:!ar wych - ul. Mielczarskicgo.

Czwartek
22 lutego 1990 r.
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Riuro Ol;lu

4J ,~ - 5 Y. Cl y nll~

SI .. f~n3

Im

,,~-:.

,IPrzyjahi" "Chora z mtlo ci" - fr . I. 15, g. l .30, 17.
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lNFOR .1. ClI

19.00

"Hu.tnik" .,Cobr Ot USA_
l. iS, g . 1". O.
.. ' mierci 1 ' na
IIC7:notka" - U _'\ , 1. 1. g.
17 . łtl. 19.38.
. Wp} w k.l;te-'
"Pr., downik· ' zycl\" - U ... . 1. 15: g. -n . .. En;ma Il lIcIle l" - fr. 1. IS, g. l~.

AP'lIlli:A D Y'2lJR'

ul StaCClkunowska In.

:

nr 29-071

PO.STOJI! TAKSOWEK : pl Woln IjCt - !!82-6i

TU-

531-!ł! .

Koń

48ti-<JG

14.

ul.

Si~n ::i.e1Nicr

ki

NUMER 38

STRONA 6

-

-

.. S :o: kl an

USA . 1. 18. g .

!5;o.

nuIJ11kl "
17.;0. l~ . .

Vwag<l! Za ewentualne 'l'miany
w pro,::-r a ołie kin red a kcJa nie
Otl pow ; ~"I;.,

n

16.25 Kore petycje <iła ma,burzystów: Język angielski (5)
16.55 Jo:zyk rosyjski (Ul)
17.25 Progra m dnia
17.30 "PsychootUlCli.o"
18.00 Program lokalny
18.30 Pl'Ogram
na
życzenie:
"Niektórym Udaje ię nawet dwukrotnie - portret
Tiny Turner"
1 .20 Polscy Niemcy - rep.
19.30 Zielone kino: ,,Morfologia
i fizjologia" - film przyr,
20.00 Wielki sport: Zim
na
Mount Evereście
2ŁOO ..Ekspres repodcl-óW"
2L3O .. Panorama dnia"
21.45 Sbudio te trałne .. Dwójki":
Miquel
de
cervantes
..Tea.Łr cudów", rei.. Maciei Wojly&7k
22.30 Od now : Dz.iel\l\ika,t·ze
23.15 Komentarz dni

Jutro

Gliwice

Bladnice

Kutno

Gorlice
Gorzów Wlkp.
GtUdziądz

KoIobneg
legniCa .
l\tllio

Jastrzębie

NIewiesz
NVsa

Gryfino

B.lgalynla

Bolesławiec

Jaworza
JaWOl'l!no
Jelenia Góra

BVdgoszcz
Bytom
ChojenIec

KaIoWic9

Choszczno
Ch)t>ie

Kalisz
Kalwaria

Cz9Cłlowk:e
Częstochowa

KJeIce

Dębica
EJbIog

Konin

Koszalin

Gdańsk

Kraków
Krasnowieś

Gdynia

t6dt

Toruń
Usltoń

Wałbrzycłt
WaIc;l:

W1ll$ZSlWI.
Wtełiczl<a

Wielul't
Wisła

Olkusz
OIsztvn

Siedlce

0str6w W!kp.

Skiemiewice

Wroclaw

Opole

Skocz6w
Słupsk

Zabrze .
Zarn0ś6

Statachowice
Sl3fgard Szcz. .
Szczecin

ZduńSka Wola

WlooIawek

Skawina

Piołlltów Tryb.

f'IocI(

Kościan

TaJ'IIÓW

Pyrzyce
Radom
Rejowiec
Ruda Śląska
Rybnik
Rzeszów

OśwIQCim

Kędzierzyn

Cieszyli

Pszczyna
Pulawy

l<tl9$ZOWIce

GoIeni6W

PodI<owa Leśna
Poznań
Ptudni1c
Pruszków
p(zemyśl

ZrJerr.

Sosnowiec

ZIelona Góra
żagań

ŚWidnica -

tory-oslny

tyra,d/)w

Swiebodzir1

Tamowsl<ie G6ty tywiłe

SKORZYSTAJ! Pierwsze spotkanie w sobotę, 3 marca br.
CIlRZEŚClJAASKI INSTYTUT WYDAWNICZY .7..NAKI CZASlI"

c

RA.DOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYS1.U DRZEWNEGO
w RADOMIU
ZAWIADAMIA, że
przy SPRZED ZY TARCICY IGLASTEJ
ogólnego przeznaczenia

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

E do

dnia 31 marca '1990 r.

C
C
C
C

Zakłady Pnemysłu

Drzewnego w Błiżynie,
Pionkach, Rakowic, Stąporkowie.
Sęd-J;i zowie, Włoszczowie, Zagnańsku
Oraz Składy Fabryczne w Kielcach,
Radomiu, Busku, Kozienicach,
Skarży ku-Kamiennej

C

E
E
E
C

~ będą stosowały ceny zbytu z20-proc. upu te

,

9~k

PROGRAM I
7.45 "Expr
g~odęi'czv "
8.00 Przyby&Ze z J.\fatpł8.łlely,
kI. I - III: Drugie d anie z
ryb
.35
ł .t.oc.,:
N &a
Lla
Kucłwi

10.~

la.OO

oszcz~ncj

gQ&POdyni
.. Domowe prz-edsuk le"
Wiad mOtki poranne
..Stawne hislorie
zbójeck ie" (3) "JosU<:a
7:0bfi" - ser.al prod . CSR
"Dom t{)('·,:
Sl:k l
dla
rodziców Dzlec.k
z
k leg{)w
Spotk oia z liLecalurą , kI.
VIII: Z3wsze poezja
ze

D"cekcji FLT "Iskra", WspiJlpracownikom, przy; c:.ioKoleiank
i Kolegom oraz W &"słkim, kłiJrz1

łom,

Elłropie

ud&ial w

W • ęli

uroczystościaoh ~n:~bew7ch

śp.

i

SYN ,WNUKA i BB T
CIEJ JAKUBOWSKIEGO

13.

TTR. nasze
poLk ,nia,
II: Uc~ nie 'ę prz.e-z ćwi
c zen Ie
14.00 TTR. mat.n Łyk, s. II:
N,erówn ki kw dr
we
1:',00 .. W szkole i w domu "
1 r. . ~O NURT : P o
co w
z.k l
'A'ide ?

PROG

M li

9.00 Tr_ll!.m i ·

obr d

dsiękowani

aecdeozne

wyrazy

glębokie,o

w.

Vwag3! Za ~wf:lllu~lne zmi:lw p ro,::ramie TV red keja
nie odpo\Viads.

n~

http://sbc.wbp.kielce.pl

półczucła II:

pow

u

~

nil

TKI
skla

j
kołeia.nki

j

Itoledz"

11

Odlhialu ZU

99<U-g

Dro" iej
wyr 'Iy

koleżance

ST

c ecz 1C o w

sk l

d

~

IS1..

-Icsuc.ia

IE
li

KIEŁEK

woou -mierci

j

kolei nki • .i kOledJ:Y
9967~

p

TKI

M
S jmu

składa ItODZIN~

Koleiance ELZBIECIE SZEWCZYK

n w żytnej

kI. II lic.: P hla w cu.-ll s kich

nasze,.

Ilkoohaoege

mną

12.30 W

K INO
"PP~t7;tJ

~
BełchalÓW
l\jala Podlaska
l\jalyslok
BIelsko Biała

ży"

9.15
9.Z:;

lUNA

od 3 marca do 8 kwietnia 1990 rokll

Wykaz miejscowości, w których organizowalJe będ,
powyższe spotkania (dokładne adresy miejsc spotkań
będą podane na plakatach)

19.10 " InterpelalCje" (1)
19.30 W i adomości
20.05 " Policjanci z Hami" (17)
- " Evan" - Slt!I'ial k.rym.
prod. US
20.56 " Intel'pelacje" (2)
MS w biat..hJonie
21.35 Sport:
- Mitisk '90
22.oa "Pegaoz" - mag. klqU .
2.:!.50 Wiadom<lŚci wiecz ne
23.10 Język angielski (48)

8.50

wyl dni
5!1 - 3.:!.

7:

lł

.. f T" _
tel
li W so/) t:ł d

~!.I

_

53-10 I 53-80

e-

10;o r m~ .. ~ PICP 9:lO !nCo rm""Ja PieS
C02-79 Il otcl .. Cenh·alny" 625-11
(,F;NTltU'\1

uchanle"
J"."PrzeE..l
18.1 .

POSTOJ E TAK.SOWEIt : telelony

l

PO;:c.to wl e n tlJnk we 999 Pog JlOW,e MO 9!1'1 Str3 ~ Po~arn:l
!!'la Pom (' 01 0&""'3 981. Po~oto
w.e €ncr~etvc"łle Kielc'? _ Mias lo!l1l KIelce - Tc ren 956 p gotowle Gll7C,we ll-20-~O I 992 . P gC.l"""'" w'Id. -kan. c .o elektrvcz ne nPG!III cn'nne w god'E 1!>--2.l.
tel
tC!l- 1IO I 4:1O-9ł Pocztowa ln-

RY. ''rYCZ
czy n t\(' d'J

,.Uciekini.erryu

-

l . l , g . 15. 17. "
IMte. M ryI. l . 15, . 19 .

t' .

18.25
18.45

APTEKA DYZURNA : nr 28-07G
ul St8S'Zlca. 64-79

r CLEFOŃ Y :

rO ~mo(" l :1

tł

"St r"'
~
pol. 1. ii. g.

dy2uI nocny
ul Buczka 3T/3~
Slenkl('wlcza 15

czynn~

-

INl'Oiłl\t

Starachowic
"Ro"botnik

f

slałv

f1j ' OOI
III

~Wt · t
W K d ' . 1- ! .
1\'1 (,d gOd 7. 19 do 7.
C7Vf\tt,)

Dwo-

lUNA

P fL DNIE IH'ZUItUJ . ('1:: Ston· ... l o !0 l( iC7H3 - Przychodnh RCjon ) W'-' ni fi - ul K a rCZóYlko v:-

~K 1

POSTOJE TAKSOWBK:
n:cc PKP - tel 137-05.

lonck~"

0111 t,GOIU K.
& ł " ~ KI " \"'I (Z
~pl.l "'. 1 - i ' .
ł n .. nI
tq flO~

Słonecz

------------~-'

~·\.1\·fln ~:

P'
'n'

REGIONALNE
Im.
Z ygmu nta Berl\nga w

!!I-I17

.

\\ UZUI\\ WSI KIELECKI J P ..1 r!\ (.tno~r!Jfi('zu ,· w Tok rllin

broDł

nieczynne.

APT EKA DYZURNA: nr
ul Zielna 1%. lei 512-ns.

~

SZ"OL ),'CH S
- nlec7yune
.

Li\'J

17.55

WEŹ UDZIAŁ W TYCH SZCZEGÓLNYCH SPOTKANIACH REKOLEKCYJNYCHI
SERDeCZNIE ZAPRASZAMY
WSTĘP WOLNY
Czas sPQlkań: 'W każdy piątek, sobotę i niedzielę O godzinie Ja".

Br~rant dnia i
Telegazeta
Dla
młodych
widzów:
"Kwa.nt·, "Sukces i ...
tragedia" - oraz f Liro jarp.
z .serii : "Ordy"
"TelC(!xpress"
"Kalejdoskop"
mag.
public.
Koncert z 2elaz()wej Woli z oka:z:ji 180 roczn icy
urodz in F. ChQPi,na - g,ril
Ewa Po<blocka
Magazyn ka boJ. ioki
Rozmowa z ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych, leśnic
twa, Bronisławem Kamiń
skim
Dobranoc:
.,Dwa kOBY i
kllirek z ra.tusrowej wie-

PROGRL\M

1owiec" -

k r tysl< u -ReJowie
uL
nn 90 - czynne 9-17

"
ch

~ ~"oou)Y r
PALĄC"
7 '· k." ,~" - ł d cez .;rnne .

- ,,1< 3micznc jaja"'
12. g . \5 .30. "Gltn. rz
Hilt.:. JI" - USA, l. 15.

MUZEUM

s ta :
czaso we:

mala'rs twłe

17.15
17.30

AP'l'LKI : stały dy1ur nocny
pe lnią nr 67-01U ol. Zwyc1o:stwa 7,
67- 001 ul. Traugutta 40.

U S A . t. 12,

ł 'i,

lit I ' -

16.25

19.4:;.

KIN

11"." J nll

16.20

.,Caltyk" - "K iążę w Nowym
Jorku" U A, I. U, g. 1~.t5.
17.". "Porno" pol. l. 18, C.

Zeromskl~l:o

• po każdym spotkaniu uczestnicy olrzymaJą broSZU!{ zawierając, Ire§Ć W}'k1adu
• prezentowane ~dą interesujące przeirocza, filmy, pidni religijne
• każdy będzie mógł zadawać pytania i odnajdywać na nic odpowiedzi

PROGRAM I

KlNA

IU ~("· T. yn nv.

lkzestnicząc " spotkaniach pnywołasz ~~ pamięć, co m6wH Pl\Il Jezus o:
pokoju" twoim sercu, twoim ~7;częściufl1!iidlitwie. Bogu, Sobie. Duchu Świę
Iym, szatanie, zbawieniu, wieJ'7.e, swyn) P.Owt6rllym przyjśdu, UllIkaeli swego
powtórnego przyjścia, dziesięciu Boży~- ).'rzykazaniach. dniu odpoczniełliJ,
sądzie ostatecznym, ko§ciele,..
,;. .

.

DziS

Ko~h anowskiego
ż a du.:t" g . 16.

1. lO-1G.
t

.

CO MÓWIŁ PAN JE~US ~.~:...a~~

:TELEWIZJA .

tel.

KWP

tel

KWP

TI>I\T

Wiadomości 16.05 Z naszcgo archiwum : "Jana Gauzego
portrct wlasny" - aud. M. KarpiilSkicj 16.35 W ludOWYCh rytmaCh 17.10 Dzieonnik.

9--11.
TEATR

lm. J. na
"Ta. "UlO
O!:los~"

zeń

czynn~

Kielce
U.uro

PROGKA t LOKALNY
16.00

.
~11-3G,

Wszystkich naszyci. sympatyków i mi~
ł9.śników wspólnego rozważania Pisma
Swiętego zapraszamy ,,0. jedy"e W swo·
im rod:raju spotkania.
Od 3 marca do 8 kwietnia 1990 r.
w sIu miejscowościach naszego krajll
realizowany będzie jednolity pod wzg1t·
I
dem tematycznym program p.t:

l!;

VI LO w Kielcac

~GtOSI

lA DROBNE

Tajemnica
TANI~,T
w· skkple laki ,. I kobiec go m eka
po log ,.URETOLIT" nic tokI

ni",

K' elce, tel. 31-02-15.
902-g

niemieckicgo, k .. żdy
Kielce, 25-774 (17-21).
9906-g

zgubił

lJ40-s

(Radom)
szkolną

~r

DOKOl' C'ZENIE ZE STR. l

c)'m . Odkrycie to, którego
zczel;:óly opu'i>likowan
Zll:ln ym czasopiśmie medycznym
"The Lancet" W) jaśnia dlaLego l1iem;)wlę po nak~rmie
n.i u go prz~z ma.tkę u spokaja
'! ~, przesta Je k rzyczeć i częs
to zasypta. Daje ono także podt a wy. teorioi. u.t r-zymuj:)Cej, że
cz!Qw u~'k we w~t<:pnym okresie
swego
}'oozwoju
wykszt.ałcił
specyI.ic7<l1e dla swego gatunku
mechan.iz! y obxOoIme, UCh,7.a ją
ce wUeS>zcz:jce d2oiec-i. Było to
baTdzo ważne w JlI!'zyrpadku
z.agroieni-a ze strony »mych ludzi, kiOOy kl'Lyk "ilziecka fflógł
latwo ujawnić kryjówkę. UCZCftli duń .;cy pa-ze<i Hl laty 00krl·lIi, ie c7.lowiek ma w woich komórkach r~ept~TY pr{lytooowane do przyjmo-v.·ania
benzodi,azepm, 00 wydawało
się

dz.iwne, ponieważ sądwno,
sq to s7ltucmie produlrowane substancje.

że

Odkrycie szwedz.k.lich lekarzy dodatkowo ws>ka7.uje na
njebe.zpieczeń two
$pO!Żywa

Wyrw") i ze

II

SDI

V m j
azi j a..
., \ no(
.1 .. z r
N., kIerując ~tllobu.:~:"n" I~;~S Lnie
talon)"h pn.)', "yn zj ('I l
na p hoc:2.~ r ~i i ud~n} l ,~
dom mi(' z!taJny. Iklzn I o

)rl1-

~('ń
dal . Mi 's_l<ań('y dcmu
ZC>6lali brutalnie w~ rwanj
Zf'
~ nu, a oprócz tego p Onil'loli ''Po-

re straty matf'rialn('.
Ogólne
strat
t e!:,o wypadku oblic'zono
na 20 mln d.

Z notatnika reportera
Nie kradnij po pijanemu!
W DT "Pu hat~k" w Kit'ltach Adam P. wra~ z ...1 «~ u5łło"ali ukraść praJke: antomatynnlł

war'o' d

2.415 tys.

zl.

Adam P.
został
uiuymany
prst'z persollel sklepu, a nastc:pni .. odwieziony do hby WytneiwiC'ń. .JeK'o wspólnik zbi~l:'ł.
Widoeznie był bardziej przytomny...

Ukradli autoou PKS!
W ~rwi8if', Im. Nowa Słu
pia ni".nany sprawea ."radl
aulobu .PKS, nawiasem mówille zaparkowany bI"& l: zwolenia w pObliżu miC'js a urni lIkania linowey.
autobusi
b l pienil\dz i bildy.

nia lek6w uspokajajqcych w
oksresie ka.rmieni.a. Łatwo może bowiem dojść do przedawkowania w p!7.ypa-dku poJ~
czenia natura.lnych j sztucznych substancjj.
Tomasz (Pawbilet miesięczny
3906-r
p rzestrajanie.
9957-g

(PA!P)

Telefon interwencyjny
DOKOŃCZENIE

zgubił lemiesięcz-

9960-g

cen-

996l-g

EJ

MariuS:i:

zgubił

9965-g

ZE STR. l

w Kiekacb; - J~e mamy w)aś
dwje płacić za wocl ? - zapytala. - W administracji powieóziano mi, że of'k~}nie
nic
Da ten t€mat nie wiadomo. Gazety pisaly, co prawda, o obniżce ceny z 1100 na 780 7.1 za
metr srz.eścienJ,ly, nie ma jednak odpowiedniej d yz.ji w tej
prawie. Panie w rejonie mówią, że nadpłata zalicrwna zostanie na poczet czynS2lU na
pra.yszly miesjqc, ale nie jest
mi bojęt.ne, czy zapia'ę te-raz
mniej czy wi(!'Cej o klIka t ysi(!'Cy.

•

z tą ~awą
do dy·relocji RPGM. Mówi dyrek-t.oc, Joli e ~ysław Glod2:ik: Dccy'l.ję wojewody w .soprawi
nowej ceny przywie:l.liśmy wczoraj. więc już od dzisiaj znajduo s;ę ona w kasach RPGM.
l na tej podstawie oblic-Lana
jest wy.sokotć CZyflSl u.

~e,

zgubila leWSP.
9987-g

Soi

Do końca zImy
- wiosenna pogoda
Luty - w nar,;ym klimacie
najcblodni jszy miesiąc, jest w
tym roku wyjątkowo ciepły. Taka wiosenna pogoda powinna utrzymać się aż do kOllca kalendarzowej zimy. Instylut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
przewiduje do 20 marca średnią
temp eraturę powyiej normy. a
opady poniżej normy.

ZE

TR. l

Rzemi~lo

liczy l raz na wiosenne targi w Poznaniu. Jeśli i

rle' i tom
I.ce wro·.,c.
Tf1deun Dobosz znolazl
lato liC'
Maciej wsłci i Zd~is- , nie .. ie w in.ternacie ZSl nr
'av~ I(o""ols~i oraz
prl ...·ooniw Kielcach. Jan Gołąb ci".::>;'
CZqf:y WKKR, EugeniU$;{ Niebu.. no siódmq"
do
PZMot.,
dek. Zgodnie z p~episami
z Zdzis'aw S~uza chce wrócie (.
1974 r. byli oni oddel gowoni
Muzeum Narodowego, ole n'
do pracy partrjnc·j i pow inni
wiadomo czy go p,zyjmQ.
term wrocic do
popnednich
miejsc procy: J. Maciejewski do
pOI ctatu w
w,ejskic.
Zokładow Mi s nych w Kielc o ch.
zkC'le "whacz~ się" Piotr Id. Z,. KO~lI a lski do Unędu Woj •
Itiewicz, były ki rownik wydzia.
wOdzllnego. o E. Nie.budek do
łu kadr KW. a Henryk
Fijo ··
Od lewni 2eliwo w Stq.porkO\Nie .
Itowski - ~ ierowni-k wyd zi ału .N'estety, do mis iejSlego dn ia
deologicz~go mo "pol ówkę" v..
in tylucje te nie doły p is mWSP.
nej odpowiedzi o pf1Y'jęciu do
Po ostoo kierownicy wydLiopracy .. b~ych toworzyszy".
łow KW i ponod 50 pracowników tatowych byl j p~rtii w
Nie mieliśmy
rown, ez żadwojewodztwie kiel ckim. niC mojq
nych kłopolów z ustaJe.niomi co
na r01ie procy. Nie wlodomo
rob iq byH nefowie był go KM
PZPR. P, lW~zy s kreta... Ta- co będ zie dol i. bo pow ot Y do
Ich poprzedn ich zoltłodow pro·
d usz Jóiwilt wcześn i j pracocy roie q łotwe . r"i ty:ol<o. ż .ch
wal jako inży-o i er w .. Ch ma",ie witojq z otwartym i rekomi.
W nie-Ittorych p~ypadkach. po
prostu nie chcq - nawet no
stanowisko robotnicz. Tak j st
np. w hlJ'cie i .. Wókza c " w
KW: Jan

' '0

Masło

na Wykusie?

o;
kan ów
Wu:lohl
Rząd w go dowiro~ieliś>my
'i~
ie kilka (]')i t mu na WykuSi'
ID ' j6 e wan
z 06tatnicj
ojny światf>w j jako obóz parlyza.nt w) jed n z m'i zkań ów
pobli kiego
i<."kierna n tknął
i na stert«: zj l zal: masla
które nil"Ldarnie :l.06talo 23ma ~
kowa.n
al 4iami. Prawd podOobnic jak tv.,i dl.fI nasi
rcYZ.TtlÓWf:y masło
,.p.rzy j chało"
z Ostrowca. V; 'daj
nam si4!. ie oopowironi argana powinny się zaPot re olĄ'a['
t ą 9j>rawą.
która z'bul w 50wała mi
zkań ów okoliczn ch
miejscaw . ci.
(JP )

Tańsze
W sklepach
OIbuWJ.ic1.Ycb
. taniej za spraw~ oomfikaty
- różnej w zaleŻflości od decyz.ji ~e:rownictwa
~k]epu.
niż

25-

procentowa. Kupujqcych zatem jakby trochę więcej.
W ,,Ra.doskón:c" przy uL
Bucdla. w KicJc:wh o-bnioika
dochodzi nawet do 50 proc.
Na wystawie, w gablotach
~kJepl> 'ych
czarne kowcz.!ti
d mo;kie po 47 tY5. i 57 ty~.
zl, w zaI wości o{) fa '0nu buta. Z kl>]e' wy.okie ko-

Klapa na giełdzie
DOKOŃ CZEN IE

tE Z2 ST.. I

Od

Nie mniejszej jednak

Z~'róciliśmy

OOKOŃCZE

utY

Je~t

dz.ie '. Ceny obuwin
od 15 do O ty~ 7.1.

w czym

powybierać.

Z-

mn wprawd7.ie już w odwl'oc; al może warto w ci pll'
obuwie zaopatrzyć ię już te-

ra'7.. 7. myślą o kolejnej.
,,Radosk6r"
przed tnwia
już ofert
'io Ct1ł'lq - troch wzorów cz.ólen ,bnlf'r;.
nek. butów na kI nie. lrz.e ik6
m«:tkich.
!T\(Ika n6w
dIn w 2. <tk~·h.

tam ,i~ ni
po .... icdzie. 'W
wódzka gi 'Ida zostanie powtórzona prawdopodobni w z.erwu. Dodajmy t)lko, ż
łównym
czynnik!ern. znie h f'ającY"l handel do zawierania umów były
eny... w ",i kGZ ci rzef'zywiśde
astronomit'znc.

Czt ry osoby. zotrudnion 00·
ty,hnas w "o.p rodEO" partyjnym w woj vvód1twi • kłó f-m 31
tycznio br. skończył !ie' okres
wypowiedzenia, q już
beuobotnymi.
tK AlI

J
D;.,

yliunl,

on

u' ·Z( IIY',l rU'II:IU'l
C

pr:4/'chodz Cli

,('/-

P ,b/iiu
6k . rku PT;il! ul. 13tllzha )uzystalcali za 1,0 z"oi bul,,·c'" It qcum virl k'cm.
Na f/.z().kim
Ira.n Iku ktal /,,,;;; nil hu IIWOlany t
blocl
tar:::l) 'liC,'::: ;:1j i:114 Wrkńl Ici"QC"90. ol" IV " z1l,et' .. 11 ) od/e!Jlolł.. i ~J: ')f.rt1ł l .;t:
ZOl

tlll".~'

.k; za ,l "ZO',\' : lx'i. w i III bie kie eą w cenie 5fJ ty . zł
elegan<:kie oficerki ty~.
7.l. Przygotowano tak.le c: ·kaw:} oI dę
dla panów, mI -

1.<

dz.iC-ży i
w~! dnc

O~tfowcu.

gapIuw.

- No, niech ",mi
Le4V·
- .'\no, Ic.U,
lc
- Jlfo..:c cllO'l!?
-

-

IV

I ' l;atrzU.

,II". ('Jo?

E. chyba J}/Jall!J.
C,ckault'. cZII ocldud,a?
Trzeba by
/JTO.L
,t'.
To nlcch raili
1l ()a·d~i.
Vuu;:.e, t ze ba 1/'('.11'/1" mI-

licje'

Albo pogol ."ie.
- Co mu ~II: t. 4 11.0 '/0
- M że zusl N?
- Ja Illile. !
- Ranv bo'~
)J< .bill ...
Wt 'm
TO;' 1
cliTa , 'li\, ; . 1 pr <: "HlJt
-

H(Ą'?

go

o v-

4('t'hn go zalntch Ol '0.110 :::0c<ąl n ezdUTllle grtl mol.
SIC: z

bloto.
dlł ju_
ta '1111 IIa ,czbyt P tL'nll'h flaGach, ! flOJr~f/1
na ;: bTanll IIIlIt okuprowylll 0kit'lII, machuql r~J..q I oś t/lm do
$Ieble ni ruczql , pon/oflal ,,, SIt'O·
jQ

,(rone.

T/llflt o łupiql, ter t~11C kW$
HbtallY h oclZII Ital glo :
- 1'0 I i}ac;;;Y/la dOIllero! Zcb'l tak
porzqrlliycli II/dz. lill tra ZI/l' ...
(/:h)

<in. ja i Ter sy. z d. Zol'} «
ur. Il. V.W'n r.
.
v u-Karni n j, za 1. l;c e. -ul. Rew.
Paź<!2i
nikowej 15911;;0.
Rysopb: w i k z wyglądu 18
la , wzrost 175 cm, wló&y śr d-

niej dłucości,
pr .e, kol
iemnoblo,:d zcsane do góry,
t~:lnr.

17 lut .. o
zabudo waD

pociągła,

rora blada, CZAr
lo wysokie, oczy n:ebi
i . nos
6red l
pr06ty,
us;r;y
'redni
przvlcgn}ąee, uzr;biNlie pc e.
Ubran : lrua' a 3/ł koloru

re!

oliwkowc-co oci
na 3pOdni
s:z.tzuksy koloru ozarncgo, kG:r.aIti koloru czarnego.
Osoby mogąee ud:cielić
pom.ocy w odnal ueniu z.ag\.ni 1'proswne
o osobiste ~ła
stani się do RUSW Ki L e J>nY
uL W~j ł3, pokój 38b }ub
kCJn.takt tełclonic:mY :t ni" 29w rodz. 8-111 oracz 997 pru:L
ca1ą dobę, bądź najbtiisr.ą jedn '~q MO.

w

ru

11m

'm

ro dl<

p

Ma(ho.
(11010 Kom ki h) upalił ie: t('
.'omy. TyJ o dzic:li
pra\ nr
Intnw n ji tniakówudalo '
nie d pllŚci ó do o~arni ia pru
o i~ń pozo tał~&,o maj"tko pó'
dd t'lni,
rto cri 011. 1 mld 7
straty un to ano
poiaro todoly ze :tU

,o,

P'

O(\jA
http://sbc.wbp.kielce.pl

7

ozdro ie iradość
•
dz

eCI

Do Szkoły l'odstawowej w niewielkiej wiosce. -. Bilezy: w. kt~
rej urodził się patron tej szkoły , ksiądz Piotr Selegtenny, ledZie su:
7. Kiel.. s . moc'hodem kilkanaście minut. Pojechaliśmy tam, 'lIl~Il'o
szeni pO'zez zkolny Klub portowy " Orlt;La" i Samorz~d UeZ~l?W
s ki na (IJ Ualowe Lekkoatletyczne MisLrzostwa Szkoły I na mieJscu .
prz.-koo "liśl11y sio:, że wa ·Lo. było zloi,yć tę wizytę..•
W ładnie utrzymancj szkolnej
sali 1;1111 astyczn.ci, wypełnionej
p rz,'z
ozieci
l
ich
wychow a wców pI)l1ad s etka dZlCWCZąt
i ch łopLów
reprczentujących
wSt.ys!itic klasy z "zerówką"
wl ,;cznie rywalizuje w
zawod 'ldl ~por owych. W programIe
sa III.' dzv innymi hiegi szt3fet"W l ' , w. ~;('j~i lIa r c;kach, skok w
da l rl.llty piłką It.:karską, przeci I~anil'
lin I'
Zabawa
jest
świ"~llll
ul'ozmaicona śpi ewa
nl L'ln

pi,)sl:nck

pokazami

inimundial
°

biegaczka, Beata Kalwat. A w
Bilczy rosną już ich następcy:
ośmioklasista,
Marcin
Swit,
mistrz okręgu młodzików
w
rzucie oszctep em, Edyta Stokowiec, również oszczepniczka 0raz biegaczka, Agweszka S wit .• ,

Aktualnie
Okręgowy Związek Piłki Nożnej
w Kielcach
przygotowuje regulamin imprezy. który rozesłany zostanie do
wszystkich szkół pod~tawowych
w Kielcach. Nie oznacza to jcdnak, że w Minimuodialu
nie
mogą brać udziału drużyny reprezentują!'c szkoły z mit'jscowoścl podkil'lecki('h, bowiem o
udziale decydować będzie kolcjność zgłoszl'ń,
W turnieju
mogą brać
udział 20-osobowe
zespoly, Ich listy z nazwiskami. datami urodzenia podpisane ru:zez dyrektora s7koły,
opiekuna i lekarza można skła
dać do OZPN w Kieleach
w
siedzibie Wojewódzkiej ' Federacji ' porlu prz ul. W a ligóry 1. .
Termin
ulllywa z dnit-m
18
marca,
Wśród
pierwszych
d r użyn,
które zgłosiły się do l\1inimundialu są:
P 7, SP 15, SP lO,

PAWŁOWSKI

gim-

n ·lstjrZIlyll1l. II1uzyką. a nawet
gi, !d4. 11<1 klór<'j uczniowie mog j «"I"C narty za ... dwadzieścia
ki lim .YS\ł'cy zlotych!
S k lh W Bilezy jc~t niewiclka,
ucz ~ c"a do niej 350 dzicciakó \. l klorydl wit;kszośc .. zarazo ycł! ' J ~l spoltem. Zawod'; 1:.1 Inórycil bylismy. t.o tylk n j. (in" Z wil'lu im p lez. jakli?
w <i .I:U r')klJ 5zkoln~'1l0
orgnn ',I sw, 111 podopieczaym n.lUczy ( l. JC w"chowania fiz yczn,.gl)
LIII ;<L n Pil'lr~('zyk i Wojt'i.-'!'h
" . ,ii. d P l,lHlga inl w tylU znanI' pl [ni 1:11)' Illmnash'k, nauClV~ 1 I pr 1(' technicznyc-h w tej
S'I?"
LI",,'k P .l lka.
~,p ,,'1.,'wy rok s zkolny zaczyna
s i, 111 r:a.li przełajowymi, póż
niej ~
Zi! w Idy lC'kkoatlctyczne
n
~.:{()I
'In
boisk u ,
które
wk l At .. " wzbogaci siC; o dwus tu ,t r >w I bit'żnię (!), turnieje
w gra,,', l spoiowyc h (w pilkę
noz ~I gI"c1jH nawet d z i('wc z ~n!)
w;C'1 I 'OJl' sIJrawuościowe. a cykl
ill [lI ('7 Iw,\('ZY w czerwcu nam lil~'ka Il'ialhlo!1u bieg t ere
nJW

"\f 'l.~('! f!

i

Wieści

... przedągaoie
liny (na zdj~du
powy"ej) i sk'!.,k
w dal (Obok) to
jedne z
wielu konkurencjI
szkolnyeh zawodów w Bił<-zy.

s7knł a !

A z. t..'j sportowej zabawy wyr~I:t J,ł lekkoa tletki i lekkoatle-

ci. którzy l ooWOdZc:l iem kontYl tJl'lh przy!(od~ ze sportem w
ki nl('c';jrh
UlId QwJanych,
jak

r:ntem ·

("'lnfI' IJi~7tl' nie fl!'kon::ili

r'l:f'C"'ho-

r ....... .

J1'Oę;

San-

onr. (

?\)

<;:

' PE

•

Byl tei pokaz gimnastyczny
w wykonaniu dzi ewczlłt i chłop
ców (na zdjęciu powyżej). a
młoda
widownia żywo rear;ow la
n.
sportowe
wyczyny
swoif'h
ko}e-ł;anek
i
kolf'&,ów
(ohok).

L<Yff'ł(

III, 33. 36. 41 , 4'i

NUM~R

MP

zostały

zespOłów

FW

15

!!

Z':27

Na boiskach
"siódelllek,.

• Rozpoczęła się rewanzowa
'unda rozgrywek ligi strefow!'j
juniorów w piłce ręcznej. VI
na uguracyjnej kOlejce Neptun
l{ońskie pokonał na
własnym
'larkiecie , i łę Pułwy ~3:1S. VI
lrugim meczu Korona nllala
>ię spotkać w Kielcach
z Ma'ow zem Garwolin. Pojedynek
1ie 0<1 był się, bowiem goście
, rzejechali na miejs e z gO<1zin~
vm opóźnieniem.
• W hali N ptun
w K ń'd ch rozeg rany został turniej
ilki ręcznej z udziałem zespow występu j ącyc h w
Iid7.e
lodzik6w okrł' gu kieleckiego.
oto wy ni ki: Orlc:t R dom Ki~h'e lt::!5, Orlęt
nLun 18:!1. Na turniej nie
ili się Chłopcy z • P 1 Gró(mI

F,"'>ItF.':!S LOTr,K
'l. 8. 18, 2! , 35
12, l "

(marl

spod siatki
,-------

Gospodarzcm turniejU
'lo junloró
bvla !\via
Jej drużyna odniosła

2: : 11 21 : 15.

C;lQ·"-:kĄ.....,
l:ft. Dr;:tPT'lKP <1h
ll'lrl''P'''7v
7",.,ł) ł .,""'\nolo·'

Podstawowa
z • ędziszowa. Jest więc jeszcze
19 wolnych
miejsc,
bowiem
nasza impreza rozegrana zostanie
na wzór
finałów
mistrzostw świata .,Italia 90". Lo- .
sowanie nazw
ze połów oraz
elitpinacyjnyrh
szeSCI u grup
odbędzie
si~ 31 marca (wcześ
nil'jszy termin - 23 lbtego, jest
nieaktualny) w kawiarni
hali
"Iskry",
Mecz inaugu\'acyjny
rozegrany zostanie ' 23 kwietuia
i w t y m tl'Ż dniu b~dzie' mialo
miejsce uroczyste otwarcie ~Ii
niwundialu. potkania elimina·
!'yjnl' w gl'upaeh zakońt"zą si ę
7 maja.
a mi lrza naszej im·
prezy poznamy w Międzynaro
dowym
niu
Dziecka - 1
czerwca.
O d<!lszych szczegółach będzi e·
my informować na bieżąco.

pierwsze turnieje finałowe w makroregionie I
juniorek I iuniorów. Icb stawką jest wyłonienie
po dwie druzyny dziewcząt I chłopców, które w połowic marca rozcgraj" póUinałowe turnieje o mistrzostwo Polski w tej grupie "ieku,
Przed kolejn~-ml turniejami (odbędą siC w najbliższ" sobote i niedzielę) jest już wiadomo, że do pólflnaJów MP awan
I)zy kały siatkarki RADO;\1KI i siatkarZ!! CZ R YCH z Radomia.
Juniorki pi erwsz)1 turn iej finazwycIęstwa,
klól'e
umocnilv
lowy rozegraly , Radomiu . ZaChłopców ze Swidnłl<a na pozycjI
kończył się on sukcesem d ziew lidera
Czarni Radom wygrali
C Zł\ t miejscowej
Radomki, które
dwa mecze , a Skónanl Skarźyske
w ygraly wszystkIe trzy pojedynjedno spotkanie. W$:zystklc mek i : S:O z larkq TarnobNcg, 3:1
C7-e przegra I GórnIk z Lęcr.neJ .
z AZ
AWF Blal
Podlaska I
NajbliŻSZY
turniej
O<1będzle
się
3:2 z Sygnałem Lublin, Natomiast
w Radomiu (tylko w ~obotę), al
Siarka pOkonała AZS 3:1 I SygJu1 bez udziału drużyny Górnika,
nal 3 :0. zaś Sygn:ll y.-y~ral :':1 ~
Br k pieniędzy na wYjazdo
ZS. OzlC;k\ tym zwycięstwom
turniej
spowodował
wycofanie
radomlanki uzy kalv :li: 5 pkt.
ze~polu. Szkoda
Iż przed .. koń ·
przewagi nad rywalkami z Siarcowym gwizdkiem", Kryzys ma
ki I Sygnalu, O tym. która dru- _ swoje pra\ ·a.
ledobl'7.e się jed:
;;'voa jako druga będzl
ucz"stnak d zieJe, It muSI go odC7uwa
niczyla w p ólfinalowych t!racl' o
tak:':e młod"Jet.
mistrzostwo Pol ki
7. dl'Cvduje
Wyniki: SkórzanI - Górnik 3:6.
turniej w
LublInte. Radnmka ,
SkórZ>'nl - Czarni O:1. kórz. ni .
m jąc jut pew ny awan~. powin- Avia 2 :3, Avia - Czarni S :!,
na te n lurnleJ wykorzy tat' na
Avia - Górn ik 3:0, Czarnidoskonall'nle formy I aklyc7.n:vch
Górnik 3:1.
rozwiązań w grz(>. SIać In n
koł('jne
zwyc! SIwa. gdy t one ceI. Avia SwJdnlk
11 33 ., :14
mentują
zespÓl co motc pr7vt. CZARNI Radom
17 311 43:"
nle-<ć pf kty w d lll o7V<,t\ m c:r:a"h
S. SKt)RZ
I -ko
172
3:%~
oz 'Iroinl(>jszvml r '\ alk!lml.
4. Górnik LęC1:na
17
5 SII:l%
L
,
BUREK
I. R DO IK
15 30 tS: 8
~.
larka
I:; ts n :19
" Sy/:oał
15 ZS 31:U
Z

• N:lj"'p~zy
pol~ki
tenlsist
st"I'II' ,
\ndrze j Grubha wygrał
w l\ 1I0C
mi<;dzynarorlowy turni ej lWVCJt.ŻdJaC w (inale FranCUUI
Je' na
PhiJippe Gatiena

rI,Y'OI"'io nn1"dvnek
8e]~ów
7C
<;;7.\,,;p(hn,j W ftruk,;eli a w Ali-

Rozegrane

udziałem

AL 1{,.I\"' n"!:t PIEKARSIO
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d

zkoła

wystąpi lV półfinałach

na rowerze!

•
\V l'o7egranych wczoraj towar,,· ki,'h m..,c7:lch pil Itarskich
lIol'nc\ ~7" 7remisowali W Rntterd3,...,lo z Włorh!llUi 0.:0. hezbramkO'l'vm wvn lkłem znknńc,ył sl<-

SP 31 oraz

Młodzież RadOłuki i Czarnych

!\;ł )ci 7T ' Uczt\stniC'zy
równ ież
w p:·,'wa':70nych niem l
cod /i 'ni..
7.~tj!;ciac h
Szkolncgo
SrYll'towc go
.. Orl ęta"
KI !!',u
ch'JO i I a '." I'cieczki turvstyczn~ hi.·~z(' uclżial w obozach 'wedl WUJ, h i stalych. W m inione
I·,t ie' wak~('j!' pl awie 50 dziedC: tl :6'.\- prlcoywolo na oboz ie
r ,rI I~ iOPnl w Mikorzynie kolu ! O·,il1:1 ('O skl'7.ętnie wykorl\,q~IJ w '/cho wawcy , ucząc jC'
nh-war (21 osoby zdohyły k r\': n ł .,· waclti c !)
~, tc'j małd, wi('jskil'j ·zko.
I , ni., ma czasu na nudr! Lekcj" i 7I\j ~d~ sportowf' wy'pe łnia
ją c17 i "ń dziewl'7t;tom
i ('hłep
('om .
j" js('owi naut'zy<'il'le wf
bk pOlr Cill zor&,anizować spor~O\\ 'l ~" . '!l\\t;, ip j4'st ona przyJ," n nQ,' I . dl
ty<,h, którzy w
Wl' j IIC'7 ' tni<·z~.
w sport bawi i ~ ",. Hil('zy prawie l'ała

l.

W Kielcach!

Piłkarskie mistrzost wa świata we Włoszech rozpoezynają się do.
piero w czerwcu, l ecz znacznie wcześniej, bo już w kwietni., ""
będzie sit; inauguracja l\finimundialu w Kielcach. .Jest to trzecia
tego typu impreza przy-r;otowywana przez OZPN ł redakcję "Echa
Dnia".
naszych planaeh i zamiarach informowaliśmy w styczniu,
natomiast dziś zamicszczamy kolejną por('ję szezegółów.

choćby płotkarz, Grzesiek Swit,
młociarz, Piotrl'k SwieUak czy

A,

do 18 marca
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