zlecJszt.ro o~ło 'isz
w"Echu Dnian
ad al 50 pr"oc.
·,
t,aniej.
'-

•
•

W Kielcach przy ul. Targowej 18 (godz. 9W Radomiu przy ul. Żeromskiego 58
(godz. 9-16)

Sa ieszcze do nab cia
talonv subs I tU ~ e
Ksiegi Gui I es a
Kto z naszych czytelników nie zaopatrzył się
jeszcze w talony subskrypcyjne Księgi Rekordów
(iuinnessa bestselleru
światowego, wydawanego
każdego roku w nakładzie
kilkudziesięciu
milionów
egzemplarzy, może to jeszcze uczynić w kieleckiej i
radomskiej siedziIJie naszej redakcji.
Wydanie jest rewelacyjne (cztery kolory, papier

kredowy, twarda okładka,
objętość ok. 300 stron),
po raz pi erwszy w języku
polskim . Cena talonu
80 tys. zł, odbiór ksi ęgi
już latem tc ~o roku!

op anowała

nhz<"E 'deI

"Storoiewoj" i podjęb próhę
przedOlotawa się przez Bałl y k do
zweeji ,
W e dług źróde l amtrykańskicb
historia wyglądała następują "o:

aktora, który graj rol<: Stasia
·,W pustyni i VI puszczy" HenBonda w filmie " Cz!Q6) Podaj tyluł filmu opartego na p wieści Henryk a Sienw którym Daniel Olbrychsk i przegr ywał pojedynek
~a ble z Tadeuszem Łomnickim.
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U ajent '\" p lny wyhór, al c ny wysokie ...
• W USlhlh' I, J.nionych rlaccJwl<.:..:h taniej, ale,," zyst.
ki2bo ID , ło... • J ., lłka Il osto z :;cunochotlu
• Za kil~~~ Lui duże do:,tawy z Ry zywołu - na ...
ek port.
We wsz:. tk ch p!acó·Nkr.ch
branzy
owoc', -w::-,_;'p ~ j
w Iladom:u od k ,;wn~, -'u dni

n

w picrw~l;y(h u nia{h list"plld':l
1975 roku okn;t po '. d;,·ił z Itygi po s .. tii
UhUl
,,j v
morski c h. \ ' i~k.:u. u -,~ 25C-o .o:.,,,, ł)\,J ' ·j
z:.logi Zl"j,zła na ł .\~, by ".d ąć
udział w
o hebl u:.<!i kvltj nt'j
roczw ' y lł ~w .. !J( ji P it:2!Hnik wej. p6:,0\', ty, Jł1)d WGdq on~~ra polity czn~~." ka,H:ma Waler iia ' .• bUna z, :Dku~łi d:,,~' ((
okrr, t u \ j , 1:'0 kahiu ie i wydali
nicl;r;:-o
nie
poll ' jn.cv,:.~ \ c j
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na radziec im oręc'
załogi
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Talon, a za kilIm miestanowić znakomity prehcut na
każdą ok:\zj~, m ,i n , z liża
j ący sic Międzynarodowy
Dzień Kohiet. K ię9'a "szaleilczych rel~ordów" c7.eh:l!

•

Rok XX

Kielce, poniedlia lek, 1990·3-5

sięcy d zieło, mogą

Kulisy
lUOS lnVA.
Dziennik
"izwiestia"
potwi e rdził, że prud
15
laty
na
jednym
z
radzieckich
ok rętów
woje nnych dos zło do 'bunlu - część

Nr .5 (.319)
CENA 300 ZŁ

•

1:3010rl ,t', ruzkaz wy J·ill.. w morze. Podel;a wye h,tI..: .•li" z portu j eden z mar) ual'zy ztskoezył
z olu c:lu i zaalarmowal /Id h
mar:narki I\oj ,·nnd. Do a eji
włą( z:l no łotni c l w,
Pilo!'i od j ednak
początk \\0
m \ lali
zbomhardi)\ ania \\ ł n~lto okrc:tu. Y k'lńt-u jednak podpon"dk ~wa!i 5;( r""li:a:l ~,.,i.

DOY..Ofi CZr: Nl

mo2,n

kup ić

pi ' rwoze w tym
nowalijki.
W skleajencyjnych kJ .en t ma
p~łn) wybór, towar ~e . t prLedn:ej jakości. ale ceny przypl'aw :ajq o zawrót głowo
W placówk"ch u ~ połccznio
lIych 'yluacja odwrot na. Na
sklepowe j ladzie z re~uły jest
pusto, a jCtcl! ~i<: już poja vi
t w ' r, lo jc. t on o v,de tań
szy nli. u kOllkul\~ncj;. Co
wi<:c "to: na pr.!:C zk"dtiC, aby handl wcy ~po d znaku
PSS ..spułem" i HSOP robili
dobry interes II nowalijkach?
- Re jonowa
SpółdZielnia
Ogrodn;clo-P 'Lczelarska
w
Ra dom iu, która od lat Laopatruje rnia t w OWOle i warzy-

roku
pach

Tlt. 1

•

•

Wi
Z IS I,
jelcz o y oki...
zmęc",~nie
złoi)'.
Ił

Nieuwa .. a ,

ba pech

io:

i chyDi,

eodzj~nne

OOpOWiedzi na le pytnnia na!eży wpi~ ać do ponii:sz-ego
konkur owego i razem z poprzednim kuponem
adre. em naszej redakcji ("Ecbo Dnia", 2;;-52
Tar~owa 18) 'z dopbkiem ..'Video-konkur ", Terkuponów upływa 12 marca. Wśród autorów
zi wylos ujemy nagrody urund ow~
ką wypożyczaln ię ka ~e t wideo
OIRF (ul.
_53): czy ~ tą k o~etę w ideo,
be z pł a tn ą
k rlę
o:,ób na d wolnie wybrany film VI kin:c
<1raz kalend a rz filmowy na rok 1990.
kookur u z 16-19 lule~o: 1) ,. lal y wiplki
iek". 2) Omar Sharif, 3) ". Iiami Vice", 4) Ste\'en Spiel5) Syh'e.- ter Stallone, 6) .. Wa lka o ogień", :-iagrod y
przez kieleck ą wypożyczalni<: ka.et wideo
" (ul. Winnicka 23) i .. Video-Kadr" (u. ługi w dLiedzifilmowania i projekcji w technice wideo w Kielcach,
555-15 lub 227-70) wyło. owali; Artur Kołodziej (R adom,
·]a trzęb ia 9'24) - ka. etę z nagranymi dwoma filmami,
Nowak (Kielce. ul. W:o:,enna) - czy ''I ka etę
Dariu z Kajd n (K ielce. ul. ,Ian:fe 'u Lipco\'e o
- cztery bczplalt ~ wypożyczen:a k et z wyp ży-

zdaneoie Da 111. R oboloiczcj w Kiel ' ch. Ki~row
ea jeJ u, pTacowuik kielecki go .. P ol o!!.ylu·', \\ ioz<\c n.
pec,;allli' p 7,'! t 'OW' O) ni d o
kK
poj :d óe trz
nowiulkie polonezy 7. waT :law ki J
labryki, b ył jllz pra\ i· u celu p dró;!y, r;dy am hód nie
zruie' 'ił
il' pod w iad uklem
koleJoW)ffi. Elekt był t t",l-

,<lv",

Kupon wideo- ko : ur'u 11

.......................

................................................................
.... .............................. ................................................_................................................................................. _............................. .
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Pit'k r ki

Nowalijki leżą na ladzie
klienci zielenieją widząc ceny
DOKOI'\lCZENJE ZE STR. 1

Ogrodnic:z.ych w Radomiu w
tym roku można jedynie kupić zieloną pietru s zkę w cenie
po 300 zł za pęc:z.ek. Inne nowalijki będą dopiero za miei:jc. Szkoła ma do sprze daży
także 10 ton porów, dziennie
radomskie sklepy zamawiają
po 200-400 kg.

wa, w tym l'oku ma duźe kło
poty z nabyciem towaru
u
miej5cowych producentów. Po
ogórki i pomidory szklarniowe jeździmy w okolice Nowego S:jcza. Oczywiście, robimy
to przy okazji w : ększych zakupów jabłek i innych artySpore do tawy nowalijek do
kułów.
Pomidory sprzedajeRadomia
w
najbliżs:z.ych
my po 29 tys. zI, zaś ogórki
dniach mogą dotr:z.eć :z. PaI1po 14 t '5. zł za kilogram.
.. twowego Go,'podarstwa RolMarże
laramy il; regulować
niczego w Ryczywole.
w zaleinoścl od asortymentu.
Nie je. t ona większa jak 20- Jak dotychc:z.as, nie ma30 p roc., czasami mniej~za. Nie
my
żadnych
zamówień
kupujemy nowalijek dużo , bo
twierdza dyrektor inż. Ani nie ma na nie popylu. Ba- drzej S:z.pak. - Tak jest zresztą
ri ra cenowa znicchęca gosod lat, Radom u nas nie chce
odyn ie.
Obserwujemy, iż
kupować, mu s imy w:<:c szukać
klienci kupują po 2-3 jablka.
kontrahentów gd:z.ie indziej. W
Z innymi warzywami i OW()tym roku bl;dziemy sprzedacami j t podobnie. Zresztą
wać ogórki szklarniowe: około
n ie mamy więk szych zam6wieil
350 ton dla odbiorców w Au sod PSS "Społem".
trii. RFN, Dani". Na te rynki
- Dzienni do de~alu dostrafi papryka i pomidory. W
tarczamy 150 p~zków cebuli
marcu bP,dziemy zbierać ploze ~lczypiorem, 200 p!;czków
ny :z. 3 ha ogórków, 3,5 ha po. z zypioru, 300 pęczków ziemidorów i 2 ha papryki. Nol onej pietru, zki i tygodniowo
wal :jki można kupować w na20-30 kilog ramów ogórków
szych sklepach firmowych w
pom idorów szklarn iowYCh.
Radom iu, Zwoleniu, Pionkach,
- Jaki popyt jest w skleKozienicach i Swierżach Górpach zaopalrywanych przez
nych.
RSOP? W tzw. dużych d liNa radomskim rynku oraz
kat , ach w Radomiu przy ul.
na niektórych ulicach można
7..erom kiego na ladzie leży jenabyć jabłka prosto z samodynie
zielona pietru zka w
chodu. Tu też w i dać konkucenie po 450 zł za J){iczek.
rencj~, , przedaj:j o oby indyMówi Zofia Wójcik - k iewidualne, jak i pracownicy
rownic:z.ka
toL ka owocowo"Hor·tcxu", ceny oc:z.ywiście
-warzywnego: - Nowalijki ~:j
rÓżne od 1000 do 1800 1.1 7..1
kupowane chętniej w delikilQgram idaretów czy, parkate ach niL u a jen~. )w. U
tan-Ow:
nas jest o wiele taniej. Przy(wlm)
kJadowo zczypiorek kosztuje ~40 1.1 ~a pęczek, ogórki
po 14 tys. 600 zł, saJata zj 10na po 650 :z.ł za główkę, cebula ze s zczypiorem po 320 zl.
W pobli k im klepie ajencyjnym na wy tawie i na ladzie
pelny
wybór.
Ceny
znaczn ie wy.i.sze niż u konku- , Nuncjusz papie ki w Radomiu
rencji.
W
go POdar lwie
zklarWczoraj w Radomiu odb~'ly
niowym przy
Ze pole S:z.kół
si ę uroczystości
religijne ku
czci św. Razimierza, z udziałl.'m nuncjusza papieskiego ks.
arCYbiSkupa ,Józefa Kowalczyka. Wysłannik papislti w asyś
cic duchowieństwa diccezji radom ko-sandomierskiej
odprawił roszę św. na dziedzińcu budujac go s'ę kościoła pod wez.W. s~kolach RP ~allosi sic nil
wanil.'m św. Ka~imierza przy
mellchll akcję b; u rokTatyczlI1I
ul Głównej. W tej świątyni
któTej ofiarami, Jak zawsze ~
złożone z06taną po zakończeniu
ta kże tym razenl - b(dq oczyprac budowlanYCh relikwie św.
wHcie lIallc;:ycfele.
Kazimierza, patrona
iernych
Mam oto pTzed lobll !oTmu:z Radomia prowadzone z wiUlU tOTmatu A-S Hoc;: tly
na
leń kie-j katedry w ub. r.

Uzasadnienie
wyroku

lu1cluloLV'ym papieTle
trzeciej
klasy. Jest to druk opatrzony
doU niepOkojqco brzmiqcym nagłówkiem: •. UZASADNIENIE OCENY
NIEDOSTATECZNEJ"
zawleraJqcy pOla datą. przed~
miotem, imieniem i nazwi!kiem
IIc::nia oraz nauczyciela, ktÓl1j
mu wlepil dWÓję, ;es4C411 dwie
,poTe TubrJlki-okienka do tvypelniania. W plenvruj z nich
nauczyciel wInIen
pr cdstawic
koniecznIe o1Jlsowo (tak brzmi
kategorycZlla dys1Jozycja do tej
rubTyki) przyczyny wystawienia
flceny niedostateczlle;. w drf/glej
zaś sposob!J jej
eliminowania,
to znaczy "irodki i formy dzialania" 1ak pedantycznie informuje
stosowne pouczenie w
nawiasie. Wreszcie lIa koniec
łlaUcz11ctel win/en UWicTZJ)tehlić
wypełniony fOTmularz
u:lasnoręcznym podpisem.
Jest to jeden z t ych obląka
f1ych 1Jomys!ów, za który nuieżv
"omyslodawcę odesla~ na umy!lewą emerlltuTę.
Porzqdki tv
oJwiacle należaloby
zaczq/! od
Jlkwtdou:an14 absurdów. IctóT1Jc1!
'am nie malo, a nie O<l -ich

mnożenia.
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Wlesie pod Stalową W
• •
- nowe miejsca
stalinowskich zbrodni? C
-

ZE STR. l

I

"W{}bee tego rodzaju zdaTzcli
- głosi oświadczenie - nikt k to
uZliaje zasady
w&póliycia nie
może być obojętny. Mlode; polskiej demokra{;ji potrze blla jest
każda para Tqk, każdy twóray
umysł, 1Joczucie spTawied/iwości,
1'ównouprawnienia i bezpieczeń 
sttca każdego obywatelu Rzeaypospolitej".

W miejscowości Jastkowice
w woj. tarnobrzeskim odkryto zbiorowe mIeJsca mordu
stalinowskiego NKWD przeprowadzonego latem 1944 roku.

Leszek Miller w tym przekozwrócil się do wszystkich
sil demokratycznych o solidarne
przeCiwdZiałanie
lamalliu elementarnych praw oby'watelskich
i dyskryminacji m poglqdy polityczne. Osoby dotknięte, bqdź
zagrożone szykanami pTagnę zalJ ewnić oświa<lcza
sekreta!2
genem/ny - o twszej gotowości
do obrony ich praw i godnOŚCi
Obywatelskiej.
Przykłady Ibmania pTaw obywatelskich mo'::na
zglaszać do
ZespoIli PTawoTzqd!1o ' ci i Praw
Człowieka CKW SdRP w Warszawie, tel. 28-53-99 lub 21-03-41,
wewn.580.

Ja.k poinformowali reportera. PAP mieszkańcy J aBtkowic, po :zajęciu tych terenów
przez Arlnię Czenvoną w
sierpniu 1944 roku przywożo
no ofia.l'y mordu odkrytą cię
żarówką do przysiołk a zwa.nego "Laskiem na Krokwi", g,lzie
dokonywa.no egzekucji.

nM~iu

Dokładnie

nie wiadomo, ile
groby. Wymienia
200 do 1000 osób.
Pan Stefan P yz z Jastkowie
pami~ ta miejsce na swoim obejści u, gdzie żołnierze NKWD
wykopali 8 dołów w których
więziono przyprowadzonych z
różnych stron Judzi tak wojSkOWycJl jak i cywilów Po
kilku dniach przesłuchań w
starym domu, aresztowanych
wywoźono do lasu na rozsl.rzelanie, część trafiala na tył
frontu, a później na Syberię.
Tylko nieliczni po latach wrócili do domów.
W łym POI01\'Y01 więzi eniu
obok Rosjan i Niemców, naj,,,ięeej było Polaków. Być może mogiły w .. Lasku na Krokwi" kryją prochy miejscowych
żołnierzy
Annii
Krajowej,
zwłok kryją
się liczbę od

Ucieczka z kina
Wyehowawca z Państwowego
Domu Poprawczego w Ostrowcu
t hyba nic pOd ejrze ", ał,
że
ta "y cienka a ,rup,
w ehow .. nków do kina za.koń
uy się tak pet'h owo. \'Vuoraj
Z&br~ł kilkunastu e hłopt'ów na
popOłudniowy srans.
Kit'dy po
zakońneniu
projekcji Da ali
zapaJiJo i'l światlo, okazało się,
że
sześci u
w Yl'howankew nie
ma. Poszukiwania uciekinierów
~ ....... tt-1 POi).

W nied ziel ę nad ranem za kończyła się druga tura II Walneco Zjazdu Delegatów • SZZ
"Solidarność"
Ziemia Radomska. Po kilkuna5tu godzinaCh
debaty wyłoniono wladze regionu. Nowym przewodniczą
cym Zarządu MKR NSZZ "Solidarność'" Ziemia
Radom ka
został
wybrany zdecydowaną
większością głos6w Z"-lctni Zenon
adt-j - pracownik Zakład6w :\-lięsnych w Radomiu.
W najbliższ 'ch dniach odbdzie ię trzecia tu ra zjazdu.

w szkolnictwie
wyższym
WARSZAWA PAP. - Po
pierwszy od 1918 r. wydatki
edukację będą w tym roku
naszym kraju większe ni ż
niesie budże-t MON lub
W trudniejszej sytuacji
sowej jest sfera kultury wiedział minister edukacji
rodowl.'j Henryk
na wspólnym po:si e,dz~~niu
stawideli
y
Związków Zawodowy
nict wa Wyższego, K
dy Nauki ZNP oraz
ku Zawodowego Praco
PAN, które odbyło się w
chrance kolo Warszawy.
Ministl.'r Sarnsonow!cz
znał, że podobnie jak w
gospodarce nad
wyższym zawisło widmo
bocia. Kon ieczne będzie
przekwalifikowa nie
skiej inteligencji
choć w sferze '<71Irnlni.'1",a
sZl.'go jest to zada nie
wie trudne. Zdan
sytuacja nie jest
tragiC%Da. W okwiacie
nam obecnie w całym
..-wie 200 t;rs. naucrycieli.

Ze Swiętego Krzyża
- na piechotę

(JPA)

':. Madej - przewodniczącym
radomskiej .,8olidal"noiicf'

bowiem wielu z nich z
Stalowej Woli zniknęło
okresie bez śladu.

na pr:
Czeil ,
rniast

!eta

!eta r

rn'esż/

to;era

d~iE

!luku

Pon

trerlj l

Carze
t"'iel

(JPA)

Wsprawie mają
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:: soboła i niedziela na dalekopisowei taśmie::
•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••• b. PZPR
W kraju •.•

•

jll10wa Komisja Nadzwycz jna przyj~ła p ojckt o:-dynacji wyborczej. Przewiduje się
mieszany
system
wyborów:
większościo\~y W mniejszych ośrodkach i
proporcjonalny w
większych
miastach. Zrezygnowano z Państwowej Komi ji
Wyborcz j na rzecz ogólnokrajowcgo komisarza
wyborczego.
Zdecydowano się na korzystniejszy dla słabszych ugrupowań
politycznych sposób
podziału
mandatów. Z zaproponowanego
przcz komisję kal cndarza wyborczego wynika, że wybory mogą się odbyć już 13 maja.
• Podczas .. bielskiego spotkania
Polaków"
przedstawiono
ekspertyzę podstaw
prawnych
roszczeń indywidualnych o odszkodowania wojenne. wykonaną
przez pro t Allon a Klalko\\" 'IdeZestawienie wstępne obejmuje 13,3 mln Polaków. uprawnionych do roszczeń o indywidualne ods:z.kodowania wojenne.

'o.

• W kol jnycb r iona h: 1'1sko-d. browsk.im, olnośląskim i
PO:l1ona Zachod~if'!:o odbvly się
zjaZdy d, legatów .. olirtal ności".
W dw6ch pierwszycb połączono
je z wyborem władz. Szefami
r giorlów zostali' ' ląsko-dąbrow
ki!'go, Alojz Pi tr.yk i do!no' l~skiego \\1adysław I'rasy.
runk. W"brano
delegató)I na
zjazd .. Solidarności".

... na '" iecie
o Do coraz powszcchniej~z)'cb
glosów domagająe)'eb się odelania do kraju wSl.ystki h pOlskich robotników. czasow o zatrudnionych w CSRS dol.lczyl
d ziałacz Partii Og6lno'larodow j,
"'astimi1 Ruziczka WYStęPuj.lC
w sobotę w programie- te1l.'wiz jnym " tanowiska i opinie"
zgJoloil po'tulat .•naty hminslowego zwolnienia wszystkich robotników polskieh. w ietnamskich
i innych. by w ten sposÓb '1tworzyć nowe miejsca pracy dla 0bywat >Ii CSRS".
• Michaił Gorba('zow oświad
czył w niedziel~, :te jest gotów

http://sbc.wbp.kielce.pl

przy]. c nominację na prezydenta. Odpo~ 'iad jąc na pytania
dziennikarzy w I kalu wyborczym w ,losk",ie po oddaniu
głosu na deputąwanych RFSRR
stwierdził, że w warunkach rozwijają ych się pi"Oce~ów decentralizacyjny h w k raju należy
umocnić

władzę

wykonawczą,

nie zmniejszaj.,c roli Rady N jwyi.szej.
• Agencje AFP i Reutl.'ra,
się
na informacje
dziennika
.. Komsomolskaja
Prawda" i koresponden ta telewizji w Taszkiencie, poinformowaly w niedZielę o starciacb na
tle etrliczny m, do których dos'do
w sobot-: w uzbeckim mi "cle
Parke-nt. Są zóbici i ranni.
powolując

Komisja RN SdRP przedlo;Y
la szco:egółowy wykaz
potrz b 10il:alo vych na dzi
.osć
tatutową, lIa terenie
lego kraju, kierując się
po jadania w kaid,rm w()jeW~'"
t wie co najmniej jcd:1ego
biektu, w nIektórych mi js.
wo:ic; ch w:-az z zaple zem tt'C
nicznym. Stanowiłoby to
połowy ogółu obiektów
dowanych z funduszy b.
SdRP m.in. wyraziła
prz kazania na ct:'le spoI ;:
gm.a~hu b. KC PZPR w W~
!~3\\-ie.

zgazem do kobiety

Do :tamie zek doszlo po tym,

gdy ekstremiści uzbeccy zażąda
ewakuo 'ama do Doliny FergaJiskiej It.lkusct Turkó)l meschety jSkich,
kt6rzy
znaleźli
Olchronienie w Parkcn<'ie - mieŚ ie położonym w oclI g!ości ok.
30 km od toli y Uzbekistanu Taszkienlu.

I
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Mimo bardw trudnych warunków atmosferycznych. jakie
były minionej soboty i niedzieli, na drogach województwa
kieleckiego zanotowano jedynie
trzy wypadki samochodowe, które na szczęście nie przynio Iy
ofiar śmiertelnych.
Ze śnieżnymi burzami, jakie
nad Kielecczyz.ną przeszły w sobotę dobrze radzili sobie r6wnil.'ż kierowcy autobusów PKS,
którzy bez większych opóźnień
dojeidżali
do
wy:z.naczonycb
mil.'jscowości.
Wczoraj nieprzejezdny z powodu gołoledzi by}
t lko odcinek tra~ Jodłowy
Dwór - Święty Krzyż. Turyści
chcący wydostać się ze szczytu
Lysej G6ry, musi li na pi chotę
dotrze' na przystanl.'k
•
r jonie Jodłowego Dworu.

(~łm)

pur,

POrcja
na lą(
to pr.

li

De
zł.

.

•
"w

związku z nota.tką praw "Echu Dnia" pt. "Kusię rumienią"
w y jaś-

przeprowa dzona

m,leclinym "Tu-

Stwierdzenia zawarte w nota.tce prasowej są zbyt ogólne i nie do końca jednoznaczne. aby się z nimi zgodzić.
Podsumowanie jest krzywd ząee dla załóg barów mlecznych. które pracują w trudnych warunkaeh i ołr-.ługują
wielu ko.nsumentów.
Mr:r ini. KAZIMIE RA
KUSNIERZ
kierown ik dzjału
technologii g-astronomil
PSS "Społem"
OD AUTORA:
PisZl\c o pracy dwóch "arów uybkiej obsłur:i i dwóch
barów ml~ zl1ych w K ieJcach,
Końskieh i Ostrowcu opier lam się na sprawozdaniu z

publikacji

Obrona.

wszelką cenę?
i.<l9pelctorzy PIH
potraw
za ku.pu kont.rolnego. tj. na
[>Ql'cjach ziemn iaków i 2
surówki z marchwi
na lączną wartość 143.40 zł za
tQ pracowni.ca wstała t1karana przez Kolegium ds. Wyk.rotzeri kwotą 45 tys. m. NatostW>er"hili

m'3,t

niedowagę

gram~J)ury

przeważ.a

potraw mięsnych, tj. kotschabowego
waga
zgodna z deklarowaną, kotIe~a mielooego nieOObór
rn:e.<, żcz.ący
się w
granicach
II),era,ncji. Ską<i zatem stw:erd<A'nie. że ku{:harze barów o'zukuj ą na daniach mięsnych?
Ponadto \II proto.ko!e z koni PIH, znajdującym s.:ę w
.. Tury tycznym" n'e ma

kontroli tyChże
łronomiczn yeh

punktów r:assporządzonym

przez inspektorów PIH. Nie
pozwoliłam sobie w żadnym
mlcJscu mOJcJ infol'lllaeji na
dowolną interpretację
udostępnionych
mi danych.
ie
r:anię w niej
nikogo za nieprawidłową
kalkulację
cen,
wręcz przeciwnie, podkreślam.
że są one niewielkie i prz stosowane d. każdej kie zeni.
• atomiast padające w mojej
informacji zdanie o kantowaniu
klientów
na daniach
mięsnych i
alatkaob nie odnosi się tylko 00 baru "Turystyczncgo". gdzie prz rzą
dzono buraczki o zaniżonej
normie tłuszczu, ale takie do
trzech poz3stalycb placówek .
To, że załogi barów pracują
w trudn 'ch warunkach nie
usprawiedliwia niedociągnięć
ich duki kulinarnej. A bar
"Tury tyczny" po ostatnim ~e
ncealnym remoncie akurat na
kłopoty w tym względzie
nie
powiniell ię u!>kariać.

Na biedazupę do "l sicy" I "J ienki"
.
"Da mozj dów nie ęd i m żyw·ć"
Syty nie zrozumie głodnego?

z
yciągnięty
Kiedy w poździeuNku mn.onego roku kielecki PCK
zofundował bgzpłałne posiflt., do
jadłodajni
"tyska"
przy ul. Bodzenłyńskiej zgłosiło się ponad 100 osób. W
lisłopadz.ie i w grudniu, po wprowadzeniu talonów, trochę mniej, bowiem około 80 kiełczao. Galopujące po n0wym roku ceny, wysokie czynsze i rozmaite opłoty uujnowały budżety wielu ludzi samotnych, emerytów i rodzin wielodzietnych. Stale więc przybywa wyciągniętych
rąk po społeczną pomoc. W stycUliu Zorzą d Rej<:.nowy
PCK wydał 140 totonów, Q w lutym już 160.
- Z pewnością chętnych na
darmowq zupę by/oby więcej,
gdrby nie ta bariera. Talony
wyda .....ane SQ tym, lMórych miesięczny budżet nie przekracIa
150 tys. zł na głowę - mówi
Ełżbieta
Trepto z ki łeckiego
PCK.
Akcja ta, ruż po slarcie, spot·
się ze zrozumieniem licInvch zakładót. procy, instyl\rc;i, o także osób prywGtnych.
No konto "Darmowe
posil ki"
koła

min.

Okręgowe

Pnedsiębiors·

two Obrotu Zw ienętami Hollo-

przekazało 300 tys. zł,
Przedsiębiorstwo Skupu
Surowców Wtórn,ch (ze społecznej

wlan,mi

zbiórki makulatury) - 682 tys.
zł, Spóldzielnia
"Wielobranżo
wo" - 100 tys. zł, ZW PKPS 400 tys., kielecki Oddział KPKS
- 60 tys. zl. Wpłynęly równfei
kwoty od osób Indywidualnych.
Np. Moria Dlugoszewsko wpła
ci/a 317 tys. zł, Aleksander Charabin - 156 tys. II, dwukrotnie
po 10 tys.
przekazało
Zolia
Go rmulewicz, zoś Leopold Loeffłer - 19 tys. zl. No belpkltne
dożywianie
pieniądze
zbierali

ret. T.

(bu)

rX /

ELEGANCKIEJ Te tauracji miasta Kielc cz/eTech panów oddaje sre
oezlros/;iej biesiadzie.
Nastrój
ko/eżeńsl;i, bo prZYJacielski, obł/u "a chetnCl i sl.oTa, bo ,,]ele,,," coraz mniej, o ccy
prZII'ro iwl dc!q puste stolll.i. Nar,. panowIe nie majq,
widat,
UJI(lazllc71 klopotów
linaluoI lich i w dawn"m .tulu wUIUhajq kelen rorll puste kieliszkł.
Zażylo 'ć przu .toliku wl/raźnie
I{'lrałla. "Daj Pll
"Równu
z ciebie ch/op". " M6", mi Waet"". " Pamj~lałZ, jak zroblll~
"'li w konia tego ......
~~ztch pan6w zmylo sie na
dOl c u/l/wnł/cll nóżkach, jede"
~zostCl I, tv pieraj4c clolo
o
nieinU "iedllł obru. Oganiał
"ę nieCierpliwie nawoluwa 10m
" PI/nte, obudi . Ię !XI", za"'II';5"'U". Wreszcie dal się ubrat w
"rtltę i tIIJIprolDadzić za drzwi.
Patrol milicujnu zna lazł go nad
rane",. Ul gaciach. l tak ,"iał
!C.lę·cie. że g
tlllko rozebr -

J' V

k....

11o.

. NaZWisko "pi;ac ka" !IIal zl
w krolli/.ach
milicUi1łIlCh,
«'! b~gacilo Tejestr izbll wytrze!II. A ;a ber 'wtecznie u i3welern docłec z Idm plt. W • .tę!te mÓłDi4 mi, te tamci '4 w
POr·
u. nic "ie mO!1ł im zaI

t'

d'

ORZEJ, tolerUje tah" po.L'y program te/ewlzUJ"II.
na la <'Ionll fła knla/lol(/4nie z/Ichow li obllwl/tel kich, 1.0leze; I.ich, po pr Itu ludZkIch.
fu~te o .. 97 - kronif;/l krUmlnalna". fllrcUjni artu'n po/:aza" pev."tego wieczoru. nie 01Zczedz/lląc dra IlIcznllCh Teah6u',

G ta

obyczajów
Tzucić. Owszem bllĆ mo:

nieco
za duzo tLIlIPili w knaJPie, ale
nie zaklócili .pol.oju,
tL r :111
do domu, porzqdni obU walcie.
Tell czwórtu la', cllmbal jeden. spil się jal; • Wlnra, ]/Iko'
d t rl na swoje osiedle, ole tam
padl, pra"'i pod bramq swego
domu, fU) j trabl na cllla ;/lCC-

}/lk zamordo!"ano mlodą IIzie ,C!lłn(', pro lqc lI'HUltk ch fele-

°

"pldz'
.prawcciw.

w lapllniu

udzi l

Obrzydliwi
kole ie
rców, dopIero sq - d%i za. ·.d mdl miliCJe, że kto. kz" be~
C!ucia i ubraPlf2.

rą

A

I~C

,,'pierw

Ule. e to orzll t

,t)

zmidt

l zlenie i u"ara I zwyro. IIIarco. KI
t rdrial, 1'10 cof wie?
Z oda. Ale przeC'ie.t ta ofiara
oh d"ego mard" nie pi/!ł .ama. Z mężc: znaml P" , mlodUIIlI, a et Ją lo./tlt,'ill, bezbronną.

IL1CYJiVf fIlm Il'ClI WIl'
,ilają cal
.we zdoln ścł
ar/v t czne, abu 'mu włdli h, jak ofIara kro po kroI.., zbli:a .ie do '!(Ieg tra u·
ne
przcz ...czen:a Nie ialllJq
tl': trl/du przlI
pol. a w/In"
Je ", ".paiC'i, gwallu,
order.
.tu' , ele .tll iwi tt"e. a u tucze, grol. A widz , be. tego
wie Ul III I '0
prą lU'" prrll '1/zaniu. NI~potrzebne '"11 ' 4 •• ce -

M

.k,e, olfró: iajqce fi ," e": i. foTol OCEllWi ty. flie "akzlI pić.
A mnie irttue ujq ci obr~ud p' tnie} cTllopcfJ rozdlod!
.ie
li . kolel4e. Kelrter twterbi. ti! ka'::41ł
• woj atr ne, CI mlot. cala czwcH'k , to bUlli zgra- da dzie 'Clurta. zostaje, m CliO
in pace'" n ietll4tpfi "e cfobru podpita,,, uhcJI. P' iPlieJ
.ię uusjąca, pratf'dopodobrtie r
cflim z, l • t J ko ~/ II , d ;edneg biura.
Delłktoelłł e , m Ił millcUlrte. jak molło d j.o:
miecllI, gluplo mil,
nie c.'lce do zab'J tU' •
rac i do ł rClulU. Blłl • mrneFil", JeJt tak zrob,on',
te
cale wlrte I)ad na dziewc /1lo.
ne, bo .u: "ile, a rtje powintrum na. lmie, na:loi k. !otOf/ra/ta.
r .tnOWU si~ upieki
OC'·lfU','C'1 mlllC'}1 c od!' o %nadraniom.

http://sbc.wbp.kielce.pl

0d poczQtku lutego darmowe posiłki wydawane SQ także
'fi drugim
barze - .. Jagience"
no Ctamowie. Około 30 osób
(w tym sporo grupa dlieci) nie
musI zatem jeidzić no biedQzupy do śródmieścia. Tymczasem w te; humanitarnej akcji
zdarzCtją się zgrzyty. N, downa
do redakcj i .. Echa Dnia" przyszedł mężczyzna, który opowiedz i ~ (takie opisał na kartce )
zdarzenie
"lysicy":
,,26 lulego w jod/odojni lei
zapytalem kelnerkę, czy mógl.
bym dostać zup". M/oda
panienka koz%
mi us'ąsć
przy
sIoliku i po chwili mlo/em już
zupę jarzyno vą. Na dnIe talerla p/ywoly kowołk l ziemnloko
i liść "apust~. Wyjąłem kawo :
lek chleba l teczki ; zjadlem
I
zupę. Następn ie sklerowa/em
sIę do wyjś cia, a la mną wy_
biegla
obs/u gująco mnie kelnerko i luwrócilo ze schodów,
dopo.minając się zaploty w wy_
sokoscf ' 600 z/.
0$ vio dClylem
jt;i. źe nie mam om grosza W
ICleszenl. natom'ost czyla/em w
g.ozecie. że ludzie
majdujqcy
mI w potrzebie mogą w Łysi
cy" zjeść bOlp/otny posl/ek'. No
t.o kelner a odpowiedzi 010,
że
z/e wIczytalem i twardo zoczę
lo dopominać ~:ę o naleiność.
No to ja odpowiedzi o/e m
ze
nie lOplOCę, najwyżej m09ę dać
IN z.ostaw
dziurawe
slcorpelfci,
gdyz boso nie będę wracal do
domu. A jeśli nie, to nledi
dlwo i no milicję. - Proszę się
wynosić. darmozjadów nie bę
dziemy iywić - usłyslałem. Te:
mu zdarzeniu przyglqdali - się
inni konsumenci, ole
"Łysicę"
opuściłem IN slcorpe/lcacll i bel
towarzyslwa mi/icit'.

'Ieru.

f'O(

°

'1fI1I

ZafundoNone be plotne zupy
dotychclas (do 15 lutego br.)
kosztowali
Zarząd.
Rejonowy
PCK w Kielcach okola 4,2 mm
zł, choć na ten ceł zgromadzono 2,4 mln d. Różnicę tę doploci! ZW PCK. Obecnie konto "Darmowe posilki" jest prawie puste. - Wystosowalam pismo-prośbę o finansowe wsparcie do 110 kieleckich zaklGdów i mst(tu-cjoi, ole odzew
- jak no razi - jest prawie
loden
dodaje E. Trepko.

r. tllclme, lhzeciet to "ie
fa IIlarPlU. Pomóc ,nlUcji
U/~ciu zbrodniarza ,"ote to/edll, gdU dowie .ie
Cfa ie •
mlcjsC'u zbrodni, co zgin~lo oiłU

fdm

wid iel

t ż członkowie niektórych
kół
PCK oraz Klubu HDK w Kieleckk:h Zokłada ch Wyrobów Papierowych .•

No cór, w ten sposób moi.
na Wfpocrrć najbordriej wo~hetoe przedsięwzięcie. Crr ib ,
Jeszcle rOI potwierdziło si po_
wiedunie, ie "srty nie !.roz..... głodnego'" A płleciei Wf"
slarnrło dopisać do racłNnltu

°

mesklJ-d

•••

~kod.

cza."

I

bImu

fi

t~

mificuin e a..wlcie dramaluurtc.
A pok4Zać buikc tuch obrzudliIDIIC' kolesici ! Pr edda ić z
i tell 'CI ł 'l IIaztoi.k., uPlltlĆ
dl«ue o, Pljqc z 4zieUICz ". z
"4 "iI. je na PI/s/ we lo II. T
trudniej
,c01 l ugr ć file
PlO: •. A
:e tClk pol:arać ni c pracu milrC'Ji,
te za adzfci,
po ""iwania i uj cie prli!step-

tU·

- ' d~::Z:g~~rZlldlltl)l)th kole
JF.RZY Cl.ĘB

łÓW
KI

jenoe

łę

jedną~.

inister lCuro" ao pe.wno
pochwo ł.

br ..

JERZV CHROBOf
PS.

Przypominamy

konto:
w
Krakowie. II Oddział JCiełce. nr
3228(W.1a92·U2. •
dopis'
HDarmowe posil i".

Bank przemrsłowo-Ha

II
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Z doświadczeń przewodniczącego MRN

•

,le

l
Premier Tadeusz Mazowiecki zapowiedział lUZ
llrzyspieszone wy~~>ry do samorządów terytorialnych
na k wiecieil - maj bieżącego roku. Realiści mówią,
że odbądą sią one nie wcześniej niż w maju. Ale
już dziś w wielu śl'odowi kach trwa kl"Zą tanina wokół wyborów municypalnych. Komitet Obywatelsld
w Kielcach buduje listą swoich kandydatów ...
• Czy nic za wc ześn ie? pytamy
przewodniczącego
M ie jskiej Rady Nar.odowej w
Kielcach, praco\'l1lika naukowo-dydaktyczncgo Politechnik i S wiQtokrzyskiej, dr JERZEGO SUCHAŃSKIEGO.
- Przygotowanin d o wyborów samorz.:jdowych są róż
nie zaawansowane w różnych
środowiskach. To dobrze. Ale trzeba mieć świndomość, że
llie mn jesZCl!~ ordynacji wy-

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 45

POZIOMO; 1) osobliwość, 5)
pantera, 6) (jgura, dygnitarz,
10) paczka. pakiet, 11) dostajemy go w kasie jako dowód
zapraty. 15) zadra, 16)
obraz
namalowany na przezroczystej
tkaninie lub matowym
szkle
(anagram wyrazów ODA +MIRA),
PIONOWO; 1) wyskoczył z
kon opi, 2) może być kolejny,
3) nazwa. 4) używana do szypraktyczny material
cia, 7)
ubraniowy, 8) łotr, szubrawiec,
9) może być z chmurami, 11)
antonim tyłu, 12) odbiornik z
fonią, 13) materiał
dla rzeź
biarza, 14) og61nie przy j~ta zasada.
Rozwiązanie lu"zy.i:ówki przesyłać należy pod adresem redakcji "ED" wyłącznie na kartach POC2.towych w
terminie
siedmiu dni od daty niniejszego
ł'lumeru.

Pomiędzy

prawidłowe

odpowiedzi rozlosuje się nagrodę ksiątkową. Na karcie prosimy dopisa~: KRZYZÓWKA
Nr 45.
Rozwl, zanie krzyłó wki nr 30.
POZIOMO: przewód, tandeta
sukmana,
sierota,
składak.
konnica. chandra,
PIONOWO:
potas,
zanik
wieźa. Diana,
ucisk,
marka
nilkOl, szkic, lania, dzida, klapa.

NUMER 45
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borczej, nie ma pod stawowych aktów prawnych - us tawy o samorz::j dzie terytorialnym, ustawy o m:eniu
komunalnym i innyc h . Nikt
nie w:e, jakie akty prawne
i przepisy b ędą funkc jonować po wyborach,
• Sejm pewnie zdązy przyjąć i zaakceptować w szystkie
ustawy dotyczące działalności
uowych samorządów terytorialnych. A gdyby to się nie
stało, to chyba mogą one " zadziałać" już po wyboraCh?
- Tnk być nie powinno.
Kandydnci w wyborach musu} wiedzieć jakie b ęd'l mieć
uprawnienia i ob owiązki, co
samorz::j d będzie mógł zro b ić
dla miasta, a w czym bQdzie
ogranicz.ony. Tymczasem na
razie je t tylko projekt ustawy o samorz.:jdach opracowany przez rz.:jd. Olrzymalemw ramnch konsulta cji - sześ ć
....,arianlów tego projektu. Wraz
z prezydentem mia~ta opowiedzieliśmy sit~ za
jednym
z nich.
• Jakio baricry przeszkadzały
radzie naro dowc j w
jej działalności?
- Na ten temat móglbym
napisać kSlqżkę.
Pow:edzeme
"radny jest bezra dny" zawiera wiele prawdy ObOWIązu
jące akty prawne, przepIsy i
zarU}dzenia praw:e ubczwlasnowalniają Miej ską Radę Narodową. Podam parę paradoksalnych przykladów. Proszę
sobie wyobraziĆ, że my nie
mamy najmniej~zego \\'plywu
na ustalanie cen biletów w
autobusach MPK,
choć. to
przed g.ię b :or~two nam
pod lega. O tym decyd uje wojewoda w uzgodnieniu ze związ
kami zawodowymi, ale nie z
nami. Prezydent te ż n:e ma
·tu nic do powiedzenia. Identycznie jest z ustalaniem opIat za \vodę, odprowadzanie
ścieków ilp. Decy duje wojewoda.
•
Podobno zaczyna
się
konflikt między kielecką MRN
a Wo~ewódzką Radą Narodową·

- Może to za duże słowo,
ale faktem je: t, że bud żet
MRN na rok bieżący u. talono na 208 ml d zł, a z tego
WRN chce nam zabrać ... połowę. cz.yli 104 ml d zl! Oczywiście część z tych p:eniędzy
wróci do miata, np. na róż
ne in Nestycje, ale obliczyl!ś
my. że będzi e to około 50
ml d zł. Natomiast 54 ml d zl
z naszego bu d żetu "pójdzie"
w tei:en, \ cale województwo. W ogóle stanowczo z<'\
w'ele
decyzji
dotycz.:jcych
spraw miasta spoczywa w
WRN.
MiejSka służba zdrowia
•
nie podlega władzom miejskim ...
- Tak wlaśn:e jest. Kielecki ZOZ podlega władzom
wojewódzkim,
włąC7..l11e
ze
szpitalam i I p~zychodnlami, a
nawet
żłobkami. Tak ~amo
jest z k:naml czy szkolnmL
Jedyn.e przedszkola i sz..i{oly
pod:::tawowe 5.1 w gc-tii Wydz:alu Ośw;aty i W:chowania U.\I. 1\ c mallly wplywu
na'Ą'et
na wvc;okość mandat6w, a knry pieniQżne nakła
dane przez Koleg:um Orze-

są
władz

-l

cje; znacznie wiQ{;ej upra \\.usl::tlane bez udziam:ej5k:ch. Gdyby to nieil do podejmowan'a decywszystko pod~umować, to ozji, powinien być rzeczywiskazałoby się, że my niewiele
tym gospodarzem miasta. A
możemy.
.
dzisiaj jest on niemal we
wszystkim
uzależniony
od
• Co na leża łoby więc zmienić, żeby nowy s amorząd tewladz wojewódzkich. Do s zło
rytorialny mógł rze czyw i ście
do lego, że niektórzy kierowrządzić mias tem?
nicy wydzialów UrzQdu M ie jBardzo dużo. Przede skie~o mają wiQksze .uprawwszystkim samorzqd nie mo- n:enia niż prezydent miasta.
• P rojek tuje się, by przcże być ograniczony w swoich
uprawn ieniach i decyzjach tawo(lniczący samo r zą du miejskiego był jednocześnie burką mnogością przepisów. Trzeba zmienić przepisy dotycz.:j- mistrzem.
ce gos.podarki gruntami, spraw
- W obecnych warunkach
finansowych i d zies i ątk i in- było by to bardzo
trudne.
nych. Czy pan wie, że MRN Wła ściwie niemożliwe jest ponie ma osobowości prawne j godzenie s połeczne j funkc ji
i w związku z tym nie moprzewodnicU}cego MRN z zai.e np. zaciągać kre dytów?
wodową
pracą
prezydenta
Jeśli samorzćld
ma s pełnić
miasta . Przy zmian ie prz..epiWszystkim
swojq rolę, to mU ' i b y ć rzesów i nowej ustawie o sanym przypominamy, że w ro"
czywistym gos·podarzem na
morządzi e terytorialnym być
ku b ieżącym przypa da ok rąg·
swoim terenie.
może powstaną warunki,
by . la, 20 rocznica uknzunia siq
• Kielce sąsiadują z kilkuburmistrz mógł być jedno- nakładem Wydawn ictwa MON
nastoma gminami, w których cześnie prze wodniczącym sadziełka pióra obecnego przy·
tez powstaną samorządy temorzą du.
wódcy K onfederacji
Polsk:
rytorialne. Czy między nimi
• Przewodniczący
senacNiepodleglej Leszka Moczul·
a samorządem miejSkim w
kiej Komisji Samorządu Te- sk iego pt. "Kowboje i rakie·
Kielcach nie będzie konflikrytorialnego. Jerzy Stępień,
ty". P ointa k sią żeczki zawar·
tów?
powiedział w wywia(lzie dla
ta na str. 193 brzmi: .. Atlan"
- Już ~q. Na pr zykład "Przekroju": "Bardzo zawęzi
tycki blok sta je się po pros,
liśmy działalność gospodarczą
MPK działa nie tylko w
tu prze żytkiem, anachroniz·
gminy. kieruj ąc jej aktywność
m:eśc:e. ale również na teremem. Tworzono go nakład em
w dziedziny użytecznO Ś Ci punie
kilkunastu
ościennyCh
ogromnych kosztów i środo
g"nin, ale one wcale nie chcą
bliczJlej". Czy pan zgadza się
ków materialnych w im:ę
partycypować w kosztach tez takim postawicniem sprago przed~i G b ioL twa.
Mieszwy?
kal1cy wsi korzystają z auto- Nie. Mo im zdaniem dziabusów MPK. ale gminy me
lalność gospodarcza samorzą 
chcq płacić na utrzymanie
du terytorialnego jest konieczte go
przedsiQ b:or ;;twa
ani
na i nie należy jej "bardzo
zlo(ó\\"ki. Z drugiej trony
zawqżać". SamorZ<1d musi szu <;amorz.:l d gminny moi.e pokać ' źródeł dochodu. MRN już
\',:iedzieć miejskiemu. że
nie
zaczęla to rob:ć staliśmy
Na
,Ex'
życzy sobie na s\'v oim teresiE: udziałowcami w czterech
pressu Wi eczorneg o" rad osno
nie \\'ysypi~ka mlCj~kich śmie 
półkach
i spodziewamy siQ
wiadomość
zatytllloWClIIC
z tego dochodów. Oczywiście
ci, albo ścieków . I konflikt
"Frontem do klienta"
Je)
gotowy. Trzeba b ędzie wtedy
obok dzialalności
gospodarautor cies::y się, że wydaV;'
zukać rozwiązal1
i porozuczej samorządy powinn y zajCy sprzedają w
Wars.:a u;i(
mieil k0:11prollli ~o wych.
mować się sprawami użytecz
przed
domem
handlowlJ1l'
ności
publicznej,
działalnoś
• J ak \;ic'ć niesie, samo,.Sm yk" swoje ks iqżki ta nie}
cią
społeczną,
go podarką
r ząd terytorialny w Kielcach
niż w księgarniach.
miast<!,
np.
poprawą
komunima liczyć 39 radnyCh, a moW Kielcach widzimy pokacji miejskie j. Ale jeśli nie
że już radców miejskiCh?
dobne obrazki. Pod witry na'
wypracują
so b ie
pieniQdzy,
- Slyszalem o tym. W nami ksic:garui stoją mlodzi lu'
to będą skazane na łaska
sze j propozycji do projektu
dzie i of erują bestsellery ta'
wość .. dobrych wujów". Ciąg
rzqdowego u ta wy o samoniej ani::eli tv
plac6wkac~
le o bowi:}zu je tara i sprawrządzie
terytorialnym wnios" Domu
Ksiqżk i". RachU!let
dzona
zasada
kto
ma
piekowaliśmy, by
w miastach
jest prosty. Jadę do Wars:a'
nią dze,
t.en fZ:jdz:. A
ja
powyi.ej 200 tys. mieszka(1ców
wy,
d o Państwowego InstU'
chciałbym,
że
by
nowy
5a1110utworzyć dZielnicowe
samotutu W :ld awniczego i
biorę
rU}dy i d zielnicowe urZQdy: rz.1d terytorialny w K ielcach
sto
egzemplarzy
TTylogn
mógł rzeczywiście, a n:e poTeraz MRN musi zajmować
Sienkiewicza po cenie zbll t
zornie IZ'ldl.ić swoim miassiQ d os łow nie wszystkim
czyli po 110 tys..ci. pote,
prnwami generalnymi dzisia j tem.
Ro zmawiał
sprzedaję tę książkę po
i w przy szlości , a dotyczący
TADEUSZ WIĄCEK
tys. zl, a w księgarniach ,ell
mi np. zaopatrzenia miasta w
wodQ, sieci cieplnej, energetycznej, remontami nie tylko
mieszkali, ale również spraKronika towarzyska (I)
wami drobnymi .- zamkniQtym ki05kiem, dziurą w jezdPrzed Sądem Wojewódzkim w z' l1 na 12 lipca bil pil;.Śdą
ni czy brudnym tynkiem kaKrakowie stanął Ryszard B. twarz)'. uderzał butelką w ,le'
mienicy. A przeciel tak daoskarLony o to. że w zamiarze w~, kopal po calvm ciele. !ik!
lej być nie może . Moim zdapozba wieoia życia. przy uży pował ręce i nogi oraz zaknc~
n:em, powinien być samorU}d
ciu paska kórzanego z meta- lowa! usta. na koniec zaś v;
miejski, samorządy d'l.lelnicolową k amrą i but6 w (t) pobił
n62 w plecy Ryszarda J.. I
we, a obok nich komitety 0swoją byłó) żonę.
powodujó)c u
siedlo'l,,'e SamOrz.1d
mIejski
niej złamanie kości l warzoczaszmógł by wtedy zajmować siQ
ki I żeber. co w konsekwencji
•
doprowadziło do jej śmierci.
problemami najważn.ejszymi,
Oskarżony
ma 38 lat wiele
stra tegicznymi, rozwojowymi
razy był karany . Pomimo rozw skali całych Kielc Natowodu nadal mieszkał z byłą żo
miast snmorządy dzielnicowe
ną. Oboje nadużywali alkoholu
miałyby
na głowie ·prawy
i oslatnie zaj 'cie poprzedzilo
mn:ejszej skali, lokalne. np
wspólne picie wódki Kob,eta
budowa przedszkola, remonty
rozbiła butelkę co z Kolei lak
mie~zkań, staw::lIlie sklepów
zdenerwowało
Ryszarda B., że
zaczął bić i kopać ...
itp. Pomagałyby im komitety
•
•
•
osiedlowe w z.alatwianiu spraw
Dariusz G .. g6mik uznał. że wszystko to po to. żeby zabr
z pozoru drobnych. ale uciąż
mu 543 t',,,i,,cc złotych Do'{I'
są łatwiejsze spocoby zarabian a
liwych dla m e<zkańców. Je ś
pienicd7'v n~ż fedrunek ood zie- nIc dwa m c~iące wr'zp'niej /l
li 40-osobowy ,amorz.:\d miejmil\. W Bit'lsku-B'alej Dozoru- bert S. b l Di~"cią I kopal
ski będz:e muc.ał z.1jmowaĆ
glowie Pawła Sz. Z<!bral mU
jąc chęć k'lPna dolarów ~Dro
warlził Krzys7tora D :lo bramy
t."siqcc ...
Sl~
~vszy.tkim, tak
jak my,
jednego z budynków. l)ohil go
•
•
to o!"legra .
S 1<1 Rt> jonowy
i zabr,,} ~a zdkę z kwotą 5 miW pomniał pan o o"ras.. dzi C'zc!>l.J.wa
lionów zlolveh.
n iczeniach dotycząC) ch dziasierpnia
• •
ła łno'ci
prezj'(lenta mi a ta.
Sqd Wojewódzki w 'łups!<u
-- Je t Ich tra 'zn:e duŻ")o
rozp'lzoaje spra wę Roberta S.,
Burmi trz
pow ,men
mieć
oskarżonego
o to, L w nocy
znaCz.l1ie w!ęk.cze kompetenkaj::jce

łu

Drugi obi '

Krótko,

~er~~~l!~e
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Z

•

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

I. Powstają--

rejOnOWe biura pracy

~-

Dla bez obotn go
...do re slo o
prawie dwóch
tygodni
działa
w
Kielcach Wojewódzkie Biuro Pracy. Jest to nowa
jednostko, której zadaniem bę
dzie zajmowanie się wszystkimi problemami rynku pracy w
woj. kieleckim. Wraz z nią w
większych
miastach
powstajq
rejonowe biura
p rocy.
Obok
Kielc również
w Starachowicach,
Ostrowcu,
Skarżysku,
Busku, Jędrzejow ie,
Kazimierzy
Wietkiej, Końsk ich, Miechowie,
Pińczowie i Włoszczow ie.
Biuro pracy dzialać będą w
nieznanych dotąd warunkach w
sytuacji broku ofert procy, grupowych zwolnień oraz zupełnej

O

"ideałów

zaprzed.. «gro-

samodzielności

agresją».

ZSRR

Więzienie

i

000ab3urdalw całej

,wio dła
że ostatec::nym
owych "ideałów»
pl' l.ek s ztlł1cenie

w

posłusznych

weiągni~tych

nu rt niebezki

\Vaszyngto(PAl)

zl. \\T ciqgu
biom u:ic;c "tla
n z ł (minwt koszdo stolicy i z pododatku mam sar ozbijam monol{siq::ki".
się z czego cienie jedno "ale".
takiej
Ksiqżki"'

za

płaCić
wyksięgarskich,

tki,

energię

c-

wynag rodzenia
ików itllJ zaczlilikwidować swoZ właszcza

w ma-

i wsiach. Tam
" nie kupią.
z czego rado-

przedsiębiorstw,

wylęgarnią

AIDS

L::karze od cllu!:szello czasu
wskazywali, że wil.;Lienia w
Stanach ZjednocLOnych
sialy
si~ groźną wylęgarnią
AIDS.
Zaprzeczała temu służ~a wię
zienniclwa twierdząc, ze obowiązujące
w zakładach karnych
przepisy
zapo~icgaj.ą
wzajemnym kontaktom l nOSicielami może być tylko ulamek
procenta skazanych,
~ek~rze
postawili jednak na swoim l w
więzieniach nowojorskich przeprowadzono dokładne badania
wszystkich skazanych .. \yynik,
był
zatrważający. Noslclelaml
śmiercionośnego wirusa okazało się 17.4 proc. przebywających
za murami więziennymi.

~I(łly

billly clOnlek ...
Wlad:e SdRP prau·dopodf.lbnie nie bt;dą się u/Jierały, bV
budynek
dalcnego
Komiletu
Centralnego PZPR byl u:lasllolcią ?lou:ej partii. Pomy l z bibliotekq uniwersyteckq spodobal
się u:Szllstkim. l\fÓll"1 się,
że
SOCjaldemokracja
1{u:aśnicw
skiego i Millera przelliesie się
do niegdysiejszej dzielnicy 1L'~T

s=au:skiej

pobliże

nędzy Ila
przyczółka

Powlsle,

czerniakows/depo utlCorzollego przez l
Armil;' W P tI) czasie pOlCstania
u:arszawskiego.
tv

(V-P)
wyłamał drzwi
ł 5 złotych

obrqczkę.

bony
o wartości 170
100 tysięcy w
P ;~l'dmioty warIlllhona złotych.
o d·...·!e inne
. łączoie umillonóv.-. ~Ia

żeniu drzwi. Go podarza
wali i zabrali 4: pół
złotych.

•

•

które nie są JUZ zobcw ' ązane
do zgłaszan i a do ,p05red niaków" wolnych miejsc.
W zwiqzku z tym pracownicy tych
b iur wykazać muszą
dużą akty\Vność i i n cjatywę w
wyszukiwaniu możliwości zatrudnienia, inspirowaniu dziołań no
rzecz stworzenia
dodatkowych
miejsc i organizowania
robót
interwencyjnych, o także umoż
liwienia zmiany kwalifikacji.
W Wo jewódzkim Biurze Pracy powołane zostaną do tych
cel ów zespoły, które będą zajmować się następującymi problemami:
• oceną i prognozomi dotyczqcymi rynku procy;
•
informowan'em o sytuo ji
prawnej bezrobotnr-ch;
•
wyl<on:ystaniem
Fundu5zu
Procy;
orienta•
poradnictwem
cją zawodową;

•
obsługą interesantów
prowadzen iem rejestrów,
tworzeniem
dodatkowych i interwencyjnych miejsc procy, przyznawaniem zasiłków itp. Sło
wem - biuro to mo być dla
bezrobotnego niczym
adwokat
zajmujący
się
aktywnie jego
sprawami.
Niestety, no tym kończą się
optymistyczne wieści, jakie napłynęły do
nos z Wojewódzkiego Biuro
Procy. Te gorsze
mówią o tym, że na raz ie n:e
wiadomo, jakie będą rozmiary
bezrobocia:
4-5
czy
może
10-12 proc., oni jako jest dopuszczalno
dla
gospodarki
wielkość tego zjawisko. Co bę
dzie ze zwolnionymi, ale przecież małorolnymi
ch/oporni
robotnikami. gdzie podzieją się
absolwenc;
wszystkich
typów
szkół. kiedy będzie moino pnekwalifikować pracown ików,
czy
i kiedy rozwiną się usługi, które powinny "wchłonać" znaczną część zwaln"anych obecnie
z procy itd. lp.
Tymczasem w woj. kieleckim
od 15 lutego br. zorejestrowono 3217 bezrobotnych (SS. już
pobiera zosilek), a w Kielcach
- 818, spośród których zasilek
wyplacono 1 U osobom. KielecClyzna zajmuje pod tym wzglę·
dem wysokie, bo 10 miejs<e w
kroju ...
Ofert pracy obecnie Ja
no
lekarstwo, o więc d!a bezrobotnego biura pro cy majQ co najwyżeJ głodowy zasile
i._ słowo
pocieszenia.
(kb)

~krępo

ly:.ią

a

•

ąd Wojt'wódzki
w W r:;z~
wie oskari;a Jacka C. o to. l
w nocy 4 czerwca 89 wspóln'c z dwoma kolegami pokl,Jl
nożcm Mariana Z.. llezpou
nio
zagra!:ając jego ż:fciu!
bo;",,!em
"mierc nic nastąpiła JedYnie na
skulck szybko przeprowadzonej
operacji. Był lo akt zemsty. W
maju 8Q ojciec oskarżonego uległ wypadkowi drogowemu. leżał w szpita u i nie mó I chodzie. Potrącony zos al przez samochód
.. ,'Y58".
k:crowllny
przez .1ariana Z. ,'ie ~ol::l.c
pogodzić s:ę z cicrpicolamt OJca Jacek C. wyrajął dwóch !udzi. olli ·cuj c im 100 t ięcy
zlotn-h i 1-lotą obrączkę - za
pobicie lariana Z. Z3wiózl Ich
\'. 'c: c ~wo lU .mal chem" pod
mieszkanie ofiary. Sal!l Wiol ł
czynny udział 'nap dZI . 'dczaj c
vzorvit,em w kI kę
pier 'OWq Iarian Z.

Najciemniej

pod

latarnią

(46)

Dlialacze PPS jako jedn: z p:erw51ych w Krakowie wydo.vać zowoje nielegalne, 2 zaciek/05c:ą trop'one przez gestapo, polityczno -i nformacyjne pismo "Naprzód" - z podtytułem "Organ Poło
skiej Partii Socjal:stycznej" oraz "Komun:kat", którego nazwę zmien'ono po wydan'u kilkunastu numerów...
Od samego początku Józef Cyrankiewicz o tywnie wpółpracuje
z obu redakcjami ... i do takiej też współpracy namawia "Witolda",
- Chcieliśmy, oby nosze pismo było dzienn k.:em, ole nie dyspo_
nujemy tak dużą ilością papieru - wyjaśnio. - Tytuł "Komunikat"
też zm en l i śmy. Nie sądzisz, że "Wolność"
Cyranklewicz zasIanawio s,q nad wlaściwym argumentem - to ladna i potrzebno
nazwo?
"Witold" potakuje.
- Do pisania artykułów nie brok ch tnych, ole - ciągnie CYf"GIlkiewicz - bardzo waina jest część informacyjno, o nie mamy ludz i
dobrze znojących angielskI. Uwa żam, że w każdym numerze nasz ych
pism muszą być aklualne wiadam05ci ze świata ...
- Jeslem da tr/ajej dyspozycji. Chcę coś poiyte<:znego rob:ć ...
- Ludz'e majq dość szmatławca ) I trzeba ich informować
o sytuacji no fro ntach, B dzicsz słuchał i notował, co mówi BBC.
Przetłumaczone komunikaty przepiszemy na matrycę, powielimy,
a kolportaż to już nie twoja sprawo ...
- Mogę zacząć nawet dzis:oj - oznajmia .. Witold", choc:ai doskonale wie, ze za słuchan:e obcych stacji radiowych - zgodnie
z rozporządzeniem z dnia 10 października 1939 roku - grozi koro
m:erci, a od 15 grudn'o 1939 r. nie wolno Polakom w ogóle po_
s " adać aparatów radiowych.
I tok emisariusz "W told" wspierać zeczyna zespół, zorganizowany w Krakowie przez Cyrankiewicza w ostatnich miesiqcach roku
lC;39. Adom Rysie "w"cz i Zdzisłow Wróble 'vski najczęściej piszą artykuly i komentarze, zarówno polityczne, jak i tearetyczno-propogon
dONe, Stanisła.v Ulatowski i jego żono Helena udast pniają redakcji swoje mieszkan ie przy ul.cy StorollWnel 14, o ponadto v::;pół
pracują z nim i m.in. Kaz:mierz Hełań - "Kartuski", Hanno Kowalczykow~, - "Baśko",. J~n i na Rusek" - "Babcia". Jon Rosi c ński _
"Ant,: n , , Minom Mar,onska - "Ewo ...
czę '

Bronisława

langrod z męiem I synem. Zdjęcie wykonane po

wojnie.
"Do procy w redagowaniU konsp'racyjn j gazet i Crran :e :cz
przydzielił mi Bron;sław Langrod. 101ę przedwojennego urz~dnika

M"ędlynaradowcgo Biuro Procy - nap SlC .. Ewo" we IIWspomnienioe . - Wybuch wojny zastal go N Gene,";e, potem wraz z tymczasowym rządem polskim znalazł się w Anglii. Bronia z małym
synidem utknęło w Krakow:e. Była to o oba bOł"dzo ml/a, ;olellg ntna i niez' ykle irłlolna. I razem z tymi sympatycznymi cechami
'/ybitn:e - Jak no owe czasy - ni ostrolna. M alom dużo Iclapatu
z poprawkami s ylistycznym;, tó,e t racji ~wcJ runkcJi redaktorslc'cj
.... prOJ_adzala do materialu już przep' sanego no matrycy. Kto
ę
n:eco rozumie no systemie pisania no matrycy, w:e ja trudno poprawiać błędy no gotowym do dru u arkuszu. ( ... )
Gorzej było z przesadnym poczuc em bez piecz óstwa. Bronia mie': ola
obszernym mIeszkaniu przy jednej z głóNnych ulic Kra\r '0/0, przy Karm .lickiej nr 7. :lobec lok dobrych warun ów przyoz'el I j j urząd k:.oterunlca''Y n'om!eck' C9o oficera jako sublaotoro, W jście do pokoju, którf zaJmoVwol, pro.vadzi/a przez wspólny solon. Gdy przyszłom do niej p nego dnra. zobaczyłom ku
m mu przerazemu, że na sIole w solonie I ży noN'( numer .. Wol.
noś c ", jeszcze pachnący farbą, Brakla mi po prostu słó" no wyraen'o protes(u '/obec takiej le \(0 yślnoici. A Bron!a z najbardziej
n ' ~wi nną m'ną po edz' alo:
- Cói S" lok denerwUjesz? Pu o' i 00 nre umie clytać po
pcl>ku ....)
N m' eckicga oficera iduje n' k:edy .. J ' told". bowiem do miesI kan a Bron sła "y Longrad przynosi notalk, sporzqdzone z na!uchu rOl~lośni BBC. Molo
tych komunIkatach optymizmu, bo
pod bombami L\Jfł ~oHe znalazły s
Londyn. Covenlry. B rmingham,
.10nchcstcr, U{ rpaol, o c ' zklo straty ponoszą takie kan ,aJe
prl m erlOjące Atlantyk. Ci lleie wal~i to::zą s ' ę w G
i w
Afryce, bo ni peradnych Wbchó ... wsporl, lot :ct-:'em i czołgami
N m::y...

cer

Sp ra w cy u i~
b Lgaj c . on e:.
tnoc:-y.
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5 marca 1990 r.
Dziś

składam,

tyczenia
.,Wolność"

i FRYDERYKOM

-

l

~~

"Remo" -

USA,

Starachowice

TEATR
lm. Stefana
Zeroblsklego
nieczynny

15.15.

.,t;;cbo" - . .supcrglina" -

KINA

MUZE

-

-

" tar"

-

koŁy"

.,Ludzle

-

USA, 1. 18. g. 16. 18.
APTEKA DYZURNA: nr 29-0'l6
ul Staszica 64-79.
POSTO.JI1 TAKSOWEK: teleCony - 53-10 I 53-00.

Ostrowiec

.

USA,

KINA

nieczynne.

nieczynne.

APTEIU - sIały dytur nocny
nr %9- 001. ul. Buczka 31/39.
nr %9-008. ul. Sienkiewicza 15.
pelnią

PORADNIE DyZURUI CE: st()mat()loglczna - Przychodnia RCjon w
nr 15 ul. Karczówkowslca 35 - czynna w niedziele I
twlęla w gOdz. '-19. dytur nocny od godz. 19 do 7.
INFORMAC.JA

O

••1IuŁoik" "staR strachu" pGl. I. 15. g. 15.30. "Nietyk In I"
_ USA. l. II, g. n.lO, 19.30.
,.PIl.odownik"
.,POlon" pol. I. 18. g. 11. 19.

14.30 TKR:

APTEKA DVZURNA: nr %9-0'l1
ul. StaTokunowska In.
POSTOJE T KSOWEK: pl. Wolno~cl 537-92. ul. Sienkiewicza
-

PROGRAM

Konakle
KINO
.. Peg x" -

"Krok dyl

Dl'ndee

Uwaga! Z. ewentualne zmiany
w pr()gramie kin redakcja nie
odpowiada.

(NFORM CJJ TU·
.V TYCZNEJ ..ITu tel. 486-66
ezynne d() 16 w sObGty do H.

USLUC' POGRZEBOWE: DycalodObGwy, tel. Sl-70-47.

łur

POSTOIl! TAItSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34. ul
Iłłowackleg() 31-29-1'.
uL J'eslo..owa 11-79-.,. PostÓj taksówek
ba~at()wvch
_ ul. ArmII C7erw
trt. lI-II9-Ił, Postój sam()chodów
el~tarGwycb ul. Mlelczuskle-

•

11.15
17.30

TEATR
.JilGa

. .eet,nny.

KOCbanowsklego

KINA
..BaH ...... ..Sl:ldana pułapka"
USA., 1. l', g. 14.45.
n .IS.
"predator" - liSA. 1. 110. C. 18.45
- scal1ll n()Clly.
••Pcąla'.·· ..Superglina u .SA, l . li, g. Ii .•• 11.M, l.. .
dJtur nocny
A PT ElU I atały
.,eln14 nr "-tlO pl. Zwycięstwa T,
uL Traugutta ca.

,,-011

\

DJf'ORIllAC"" słutby ~drow1a
- czynna 5-20. teL ZSl-II. Infor..acja o uslugacll - 365-85.
TELElI'ONY: strat Potarna 99!.

Komenda MO 151-.. Pog()towle
MLUc,jne m . PGmoc c1rog()wa '"
Pog()towle Ratunkowe 991. Polltoten..le Energetyczne - Rad()m 991.

17.55
16.35
16.45
1'.00

Z TRUD I:
-

sprzed:twc6w (mt:żczyzn)
zn1ecbaniz()waneg()
sprz4:tu
domo"ego, elektronIki RTV

-

księ!;()wą

-

z

-

dozorców.

opałrzeDiow("

:~
)}

Dft~jtWS~~

I
Telega-

zeta
"Luz" program na lolalków
"Teleexpr
"Gorące linie": Nikaragua
Kto wygrał r zem E
Violettą Cham()rro
Wędrówki .dalekie i bllllkie: ..Opewicści Alh.mbry" - hisEp. film dok.
"Sp6c G pał9.C" r p_
.. 10 minut"
Dobranoc: "Dnewo i kol-

finał)
Wiad()rności wieczorne
Język fraacuski (4 pow-

t6rzenie)
PROGRAM U
Język angielski (20)
11.25 Program dnia

16.''''

pO Ct1UlcIJ

t6yt.

* atrałcJi-t '" ił $lori we!

ka"

22.45
23.05

I012l-g

********łc*

)}

:

19.10 "W Sejmie i Sen de"
111.:10 Wiadómości
20.05 Teatr telewizji: Sławoml~
Mrotek .. Indyk", reż.
Maciej Wojty&zko
21.35 ..Kontrapunkt"
!t.OS- Sport: Kr()nika MŚ w pił
ce ręcznej męiczyzn (pół

NUMER 4S

STRONA 6

PPII .,POLAREX"
K ielce, ul. Olsze\\skiel:() 'J

'

za
ł

UWAGA!

E Dyrektorzy Baz i Kierownicy Transportu

ł=
•
•

=
•
:
•

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

----

•=
•
•
:

t

:
•
:
•
:

t

t
t

KK KOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLU RTYKUŁAl\II TECHNICZNYMI
"ELMET"
w PABIANICACH, ul. ZYMIERSKIEGO 34 /3'
PRZYJMIE DO NAPRAWY GŁÓWNEJ
i BIEZĄCEJ
SAMOCHODY marki "ZUK" (wszystkie typy)
oraz "NYSA".
PON DTO WYKO UJE:
prace blachar kie i lakiernicze
oraz naprawy powypadkowe
naprawy przednich zawie zeń,
mostów, skrzyń biegów
wymiany ilników S-21 po naprawie głó
nej oraz silników typu 4C90 (diesel)
zAndrychowa
naprawy instalacji elektrycznych.
ZGŁOSZE I pro imy kierować do działu zh,
tel. 15-57-96.
JED OCZ ES NIE ZAPRASZA IY
do nowo uruchomionego SKLEPU
BR NZY lET LOWO-ELEKTRYCZNEJ
CZYNNEGO W GODZ. 8-15.
Pon dto oferujemy do sprzedaźy części
ne do samochodów "ZUK" i" YSA" (dział
patrzenia tel. 15-23-31).

•
E
t

)} ,.mniotDlfl g6spodamym

TELEWIZJA

teL

.

Uwa~a! Za ew~nlualne zmia.
ny w programie tv redakcja nie
odpowiada.

)}

16.!5

Biur. O!:'I.Słe4 ItWP CZJIGne t-n.

.7-:5.

ID

16.00 Wiadom()ścl 16.05 Konc rt
dl
fonoamatorów
16.30 .. Fala
mtodoScl" w opr. Ewy
Okoń
skieJ 17.10 Dziennik.
Proge. IV, godz. H.oo "Wieozór
muzyki l my Li - s mor, d terytOrialny - ,ud. Ewy Oko.\Sld"J

PROGR
11; 20 Program dni

n

~UUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Dziś

Radom

Im.

. PROCR .. t LOKII.L."iY

(l)
program

-.-

: ~.

t

II" U5 • l. l ~, g. 15.::0. 17.30.
.. M~ kie sprawy" - pol. 1. 15, g.
19.30.

CENTRUM

lNFORMACJ'
O
U LUC Clf
.OMNI" KI~lce lcl. 439-6:! w gOOE. 9-17.

Atrakcyjne,
towary
z importu ·

"Tele-Ą" program regionalny OTV Kraków

10.00

<

LEKACH-

Aktualności

15.35 "Kim być?" dla l'5-latków

:!8!-61.

czynna w g m. 7.:10-15.30 z WYj tkiem dni światecznych I dni
wolnych ()d pracy - tel. 5!3-U.
TELEFONY:
p()g towle Ralunk()\ve 999. Pogotowie MO m. Strat Potarna
993. Pomoc Orog()wa 981. p()gotowie Energetyczne Kielce - Miaslo 991. Kielce - Teren 956. p()gotowle Gazowe 31-~-20 I 992. P()gotowle w()d.-kan. c.(). elektryczne RPGM czynne w godz. 15-~3,
tel 469-eo I 436-94, Pocztowa Info rmacj'l () uslugach 911. In[ormacl:a PltP 930. Inf()rmacja PI{S
102-79. H()lel "centralny" 625-11.

RÓWNież W SOBOTE I NIEDZIELE

°

..Robotnik"
"OpGwieść
o
.Ozl dach- Mickiewicz" - PGI.
l. 15. g . 14. "C bra" 'tJSA, l.
15, g. 11, 19.

nleczynne

CALERI~

ul. Planty 1/9

PROGRAM I
8.05 Z naszych dziejów: Renesans w Polsce
8. 5 "Domator": Rady na ży
czenie wlosaeh prawie wsz)J8tko
8.50 "D()mowe przedszkole"
9.15 Wiadomości pora:nne
9.25 .,Kir Roya1 - z tycia reportera krGniki towarzyskiej" (6-0st.): "Kariera"
serial prod. RFN
10.25 "Domator":
Rady na ży
czenie
11.10 W Europie
nowożytnej:
Start ku nowoczesnej cywilizacji
12.00 Spotkania z literalurą, kl.
IV: Kajtuś Czarodziej
12.50 Wśród ludzi: Praca
13.30 TTR - Fizyka, S. IV: Widma fal i cząstek
14.00 TTR - Produkcja roślin
na, sem. IV: Uprawa roś
lin pastewnych niemotylkowych

i. 15, g. 15, l', 111.

.. Anionit" -

KIELCE

Jutro

448-~8

KINA
"Romantica" - .. Czerwona gorączka" USA, l. li, g. 15.15.
1'.15. "IOY" USA, 1. 18, g.
19.:10. Wi.deo: "senny
HUl"
ang. l. n, 1(. 15.311,
.,MO$kwa" - "Imperium słońca"
US ,l. 15, g. 15.30. "ltapilal, czyll
jak zrobić plenl"me w P()lsce"
- PGI. 1. li, g-. 18.15, 19.45. Wszystkie seanse bez Polskiej KrGnikl
Filmowej.
.. ludyJne" - "Tajcmniczy Budda" - chli\. l. 15, g . 17.1S,
Wideo : " ylit ns" - USA, l. 111, g.

S LEP "Dl

czasie"
18.00 Program lokalny
18.30 "Zmaga.nia () Polskę" (9):
"Państwo robotnicze"
ang. serial dok.
19.30 "Nasz laureat": Bartłomiej
Nizioł (skrzypce)
20.00 "Auto-Moto-Fan-Klub"
20.30 "Osądżmy sami"
21.15 "Rozm()wy o cierpieniu"
21.30 "Panorama dnia"
21.45 "HeimaV' (8): "Amerykanin" - serial prod. RFN
23.30 Komentar-z dnia

nieczynne

"Metalowiec" -

Kielce

Biuro Ol:Iosze6 KWP, tel.
_ czynne 1.3ł-li.

17.30 Antena "Dwójki" na najbliższy tydzieil
17.45 "Ojczyzna - polszczyzna":
"W tak zwanym między

l 15. g. 17. "przesłuchanie"
pGl. 1. 18, g. 19.
MUZEUM
REGIONALNE Im.
gen. br()n1 ZYl:munta Berlinga w
Skarźysku-Rej()wie
ul. SI()neczna 90 - nieczynne.
APTEKA DYZURNIt.: nr 29-117,
ul. Zielna 1%. tel 51%-723
POSTOJE TAKSOWEK:
Dworzec PKP - tel. 131-OS

Jut,"o
Rowal
i JORDANOM

[

'

KINA

ADRIANOM

FUNDACJA
ODNOWA.
ZABYTKOW
K AKOWA

**

KIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT MOSTOWYCH
Oddzi ł KIELCE, ul. 1 łaj 13'
OGLASZ

*
*

*

~ 1JfIOSlCWN.'

\ ~ tłl\f
IIOlJJCZfii,
~ DUtA~MOOf1(
row;tOflA I NlWOC7.fSIq.
SIlumt..\

{c
{c

~ NAlWYiStA1UOŚĆOfAlTA
• WLOSIIt l[('łł!I(JtOGIE
ilWf.ll.u,y.
~ IOZML~h."-~

-te

-łC
~

...
-łC

iC
-łC

,~ ~Yjlri"ns""...
-te
WIUOIIIA!V.ow! Sl'ÓtDlIł1ltt\ {c
llSf'OI'IUÓW IIMPOm:lÓW

,..'~WIOC1AW,'" SlŃICI\t'łI4-łC
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PRZET

G NlEOGR

na przeda' :
1) samochodu o obowego marki .. FSO 125p, I
nr sil" a 1066817, nr podwozia 232550
prod. 1966, nr ewidencyjny Km 9061-7·tl.
wywolawcz 10.060.000 zł
2) s mochod" oiężarowego .. jelcz 317D", nr '
00460/1969, nl" podwozia 7766 / 0641, rok
1978, nr ewid. 6239-581, cena
6.600.000 zł.
Przetarg odbędzie ię w 5 roboczym dniu
-zaniu się ogło zenia w iedzibie oddziału.
Zgloozoo do przetargu jednostki możn
przeddzień przetargu w Kielcach, uL 1 Maja
godz. 10-12.
R zystępujący do przet rgu winni wpłac ć VI
oddziału wadIUm w wysokości 10 proc. c
y
ławczej najpóźniej w przeddzień przetargu do
Zastrzegamy sobie prawo odwołani
podania przyczyn.

Dzisiaj

przybywa

do

z wbylą roboczą,
.,n,ro~;z"lllie rządu radziecNRD,

Hans

,

Bezprecedensowy atak na Kohla
w sprawie Odry - Nysy
BONN (kor. PAP EUl:"eniun
Guz): Uzależnienie przez kandena Kohla esta.teunej r:waraneji całych Niemiee dla I:"ranicy Odra - Ny a od rezypat'ji
li reparacji wojennych I dodalkowel:"O, traktatowe(o zal:"warantowania
praw mniejszości
niemiecJUl'j w Polsce, wywołaJo
w RFN zdecydowanie nel:"atywne dla kancleua ech.. SprzecIwem wobec prób uzależnienia
I:"warancji I:"ranicznej od spełnie
nia przez Polskę Określonych
warunków, zareal:"owala nie tylko
op.zyt'ja
parloonentarna
PD i "Zieloni", lecz przede
wszy tkim
wspólnądząca
z
kanderzem partia ministra Genschera, FDP. Wolni d4'm.kraci
przyp.miuają,
że polityka zaI:"raniczna, szczel:"ólnie bki lemat jak Odra Nysa, jest
sprawą 114laJicji nądowej, a nie
tylko samel:"o kanclerza. "P.za
Genscherem, takie inni nolowi
politycy FDP, jak przewodniczący partii, umbsdGrf, JIamm
- B uecher, F4'ldmann, a takie
szefGwie frakcji parlamentarn4'j
w Bundestagu oraz w parlamentach krajGwych RFN dali
dG zrGzumi nia, że nawet ryzykując naruszeniem zl:"ody k.alicyjnej nie aaaprobują I>tan.wiska Kohla.
\V nadchod:aąrym tyr;odniu,
najprawdGpod.bniej we wt.rek,
FDP zamierza postawić temat
na zw.łanym specjalnie w t. m
celu p. ledzeniu z huleckim
partnerem k.alieyjnym. Dawn. jui nie lt. I. nad Re ID. ta-

I·

-'

podróżni

spowodowali incydent
z władzami celnymi ZSRR
Konsularny
Spraw Zagrainformuje, ze w dniu
lutegO br. na przejściu
l.Dym w Medyce polscy
spowodowali iDeYradzieckimi władzami
usilująe wywieźe
s
raju ruez&"odnie z przebandlowe ilości &owapodróżni
dobllGk:ady pr:zejścia
br.
radziecka wC%Wała
porządkowe dla zapewnormalnego funkcjonoprzejścia

I:"raruczne-

iowal konsul RP
eelnyeh
w dn. 14-15 luautokary tuw,"wozjły

łącznie

telewiz.orów, ponad t,5
I. sprzętu eleldryem 1:0,
kompletów porccla.ny sto3tOO kompletów
0<,
180
opakowań
, 8i5 k( cukru, 11 O kg
5750 kC jaj, 1200 I

ie
o
y
pisy
eelno-panportowe i de izowe każ
dego państwa są odpowiedzialne prawnie i materialnie za
swe postępowanie. Osoby wyjeidiająee za eranicę wbowi'lzane są do zapoznania się z
obowiąmjąeymi przepisami.
Przy wyjcidzie :I: ZSRR mo«ą być wywożone przedmioty o obiste i upominki
do
łą4:wej warto' ci 100 J"ubJi na
Fuypomina

naruszające

się,

pn.

osobę.

Departament
pon wnie
zwraCa się o pn:utrzecaoie
przepisów i wła' iwe zachowywanie się p d za puckraezaoia p-ani mych punktó....
kontroli
celu uruknię ia
konfliktów z wladzami poaniemymi.
NiewIa' h e :&ach wywaoie
się niewielki j «rupy p ud turystów, przy
r pulato j i
rygorystycznej
kontroli
ze
strl/ny Padzi ckiej luzby elnej, powoduj zat y i utrudnia prauidJowe funkcjonowanie przej ' cia !:"laniemego w
led -ce.
(P AP)

lIiej fali .burzenia FDP na po·
czynania kanclerza.
Z k.l4'i prz wGdni :l~ y
DP
i frakc-ji parlam4'ntarnt'j
PD,
łIans-J.l'h('o "ogel zapo,\it'dzial
kolejne ioicj!;ty" y PO w Bundestal:"o już w nadChGdzllcym
lYl:"odniu: l. Bandesla( powini n
opGwi dzie ' się :la tym, by po
wybora~h w
RD 18 marca oba
parlamenty i oba rządy niemieckie przyjęly jfdnobrzmillee tellsty przu!\dzające "b li>
najmnids2 ch ale" ostat~ezne
uznanie p4Ilskit'j granicy: 2. PG
przyję<'iu
t('I:"G t('k tu Itrani 1.n~I:"0, nal4'iy
';41
nGtyfikować
wGbee rządu p.lskiel:"o; 3. Na·
leiy p.dj~C: buz" IGcznie roko"ania między Gbu państwami
ni~mieckimi i P.lsk~, aby pr1yr;otGwać o latcc:lnc pot"il' rdzt'nie prz z Gbie str.ny
ukl dzie .sl tl'C2.n~I:"G
c:baraktt'ru
I:"ranif '.
KłopGtliwa dla kallf·lt'na
0lidarność FOl' z ~alll opo sd"
w polski j
prawie, znajduj
ponadtG "sparcie w niuliC"Z.uych kom ntarzach nadreń ki h
"rGdków masGwt'r;o
przeku.u.
Trudno znal ze
komentatora
trzymaj"ceg. troDl: K.hla.
awct wplyw.wi polityey chadet'ey, jak za tęl)('a pr:r; .. ,~odni.
C'Zące';G CDU, Hcincr
Gri I r,
opowiadaj" się za zybkim połoieniem
kresu dwuzn~zno ' 
('jom w prawie pol kid (ranie . Ooty('h sas jednoznannje p.
. tronie kan lena
tanął
t, l ••
ut urt:(du kanel r Itit'''o, Rudolf eitns, nie "idzlI
il\clIIniu Kohla ni
nit'r01sądne
fO. W bomkirh kołarh dzl4'nnikar IIi h wyra.ia się zdzi ie·
nie, ie kanclerz podil\1 temat
repara('ji mimG znan .. j i jednoznacznej deklaradi f2"du~
skiel:"o z 1953 r.ll0 I niep.o4'jm.wania t 1'1:"0 tematu
prz z
n~d Maz.wieckier;G. Dzi nnikane bGńs y .s"dz~ ie Kohl NUkując
rnyr;nacji z repua p,
ma lIa m śli ruy,;na j( li> ind y1Ifidualn 'ch od 'zkodG ań dla
pGlski"h .fiar systemu n rodo"'G odalist, ~(G.
'ie
,h"e
jednak nuswae FU ~ po imieniu. Za bard'fo ruuF(CZne ulub ię ponadto w t(p.",anie • lematem mniej!>zQŚ(:i Riemiecki4'j,
1I0ro w deklaracji
az.wie~ki K.hl up.r:tl\dllo'ano tę pra"ę, a tlel "a ja
ruemika po p.wr. ie z ~arI~wy
r(cz
demo tro~ab
pelną s t
fa dę 11' l)
bu,
jaki
War zawie ulatwiono
tę 'Prulię·

(PAP)

OBWIESZCZENIE
Na pod tawi art. 42 ust. 2, ustawy z dnia 12 11
ca 1984 T. o pl. nowaniu pn. t.rz nnym (Dz. U. z l
roku; nr 17, po~ . . 99). oraz par. 1 list. 2 i 3 roz.porutdzema Rady Mmlstrow z dnia 27 czerwca 1985 rollu
(Dz. U. nr 31, poz. 140 i z 1988 r ., nr 33, poz. 250)
archit kt m i jski w Ki l a h wydał d
zję o ustaleniu lokal izacjl inw tycji pol gającej na budowi sicci tel t chnicznej dla rozbudowywan j CA Ki l
Cz mów I.
Od d~yz.j i sluży tronom odwołanie do Wydz.iału
Budownictwa, Urb::mist ki l Archit ktul'Y Urzędu
Wojewódzki o w Kielcach w t rrninie 14 dni od daty ukazani
i nini jszego obwieszcz nia, za pośr dn ictw m Wydzi lu Urb. nistyki , Arch itektur i Nadzoru Budowlo)) go Urz du Mi jski go w Ki l ach.
118-k
~~AAAAA

RADA NADZOR ZA i ZARZĄD .. POLEM"
POW ' ZE UNEJ P()LDZIELNI POZl'WCÓW
w B
KU ZDROJU
informuje

uw

r.ł

póldzi In i,

że

l"ocJz.. 14

26 m ru 1990 r.

w O rodku " Prakt :tna Pani" puy uL Pul ki &"0 l w Busku Zdroju odbf!dzic ię zgrOlllad ni
przed wici li :& n&stępuj

cym

porządkiem

obrad:

1) 7.agajl>nil>, w y bór prl.C\\ dn ic z.ą .. e
omad~enia ucllwal n ie r cguJam ;. u obrad, z.atwierd zcme J)OIrl..: dku brad,
w y b&r pr zyd ium i k omis j i, przyj le i orma ji
T Lzacji uch\ 'al z poprz dnie o z.gromadzetlla.
2) wr~c:um ie odzn ac;.,có,
3) 'pra wow ani

w n ..1du z d:t.i );. lnoki
1989 i p rogram d:t.ial lIia n
k 1090

za roGl
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Artur artyka ' najwyżej skoczy~
w Kelvin Hall w Glasgow!
D<lczcka iśmy si4; wr eszcie pillknego sukcesu polskiego lekko- IVynilc uzyskała GaUna Czistiakowa - 14,14 m.
aUdy. Na zak ończony (' h w Glasgow halowych mi 'Lno Lwach
• l\l1~;,o:(;ZY:lNI: 60 m Lin!ord
F.uropy 21-1etni AltTUR PARTY {i\ wygrał konkul"
skoku Cilristie \Vl eH{a Bry Lania 6,5ti, 200
m
Sandro Floris WIOChy 21,01 ,
wzwyż pokonuj~c wysokośc 233 CUJ w truci('j p r óbie i zdobył
40Ó m Norbert Dobclelt RFN 46,08.
złoty medal! Były mistrz świata juniorów pokonał ezołowy<,h
800 m Tom l\lcKean W. Brytania
slw('zków kontynentu, .. których ~rebrn.y medal wywalczył 1.16,22. 1:;00 m Jens etel' Herold
Hiszpan Arturo Orli z, a brązowe kr~żki przypadły w udziale NRD 3.44,29. :~ km Erlc Dubus
G('rdowi agdo\','i i Dietmarowi Mou:enburgowi z RF:>I. ""szys- FrancJfl 7,53.91. 60 m ppl. Igor
Ka.za no\'! ZSRR 7.52. Chód 5 kAn
cy oni uzyskalL po 230 cm. :-'icspo(lzianką było dopiero szóste MIChaił SzczennikolV ZSRR 19.00,62,
midscc w konkursie Rałfa SIlnna z RFN, IcgHymuj:.\Cego sip, \'! dal, Dietmar B aat RFN 8,11, .
wzwyż Artur Partyka 233. tyczka
najkps1.Ym w tym sezonie ha;Ilwym rezultatem (236 cm).
Rodion Gataulin ZSRR 5.30. trójskole Igor Laps7Jn ZSRR 17,14,
NatomIast Małgorzacie Ry(lz nic kula I~laus BOdenmuelicr Austria
Zł.oty medal Artura Partyki nie
udalo siG za kw alifikować do tI- 21.03.
b~'1 jc(lynym sukcesem, jalel odnlosla nasza skromna ekipa w nalowego biegu na 1500 m, PoU,a
NajwJ t;lcsze ni espod zianki mlsKelvin Hall. nardzfl ,lobrze spisal adpadła w elimi nacjach
trzost'.v to: detronizacja , p1t:c!0A oto z(fobywcy tytułÓW mi '- krotnej halowej mistrzyni Eurosię rÓV\alleż
średniodystansowiec,
Zbigniew ,Janus. który w finalo- lrzowRkich:
py w sprincie. czarnoskórej Ho• KOBIE'l'Y: 60 m Ulrlkc Sar- lendcrkl. NeJli Cooman, k tóra IV
wym blc:,u na 800 metrów z:,j,,1
trzccl~
miejsce cza,sem 1.47,31 i vari RFN 7.10. 200 m U\rtke sar- finalowym biegu na 60 m zajęła
varl RFN 22,96. 400 m Marina trzecie mIejsce oraz zwycięstwo
wywalczył brązowy medal. O krok
od podium byl Tomasz Na~órka, Smonlna ZSRR 51.22. 800 m Ljn- austl'iackiello miotacza. Klausa
zaJmuj"c w finalo\vym biegu na bOW GUl'lna ZSRR 2.01.63. 1;;00 m Bodcnfl1uellcra
w
konkursIe
50 m l)l'z,'z plOlki czwarte D.icj- Doina Mclinte Rumunio 4.09.73. pchnlGcla kUlą.
3 lem Ei1y Van Hulst Holandia
see CZ1\Senl 7.5:; sek.
W klasyfikacji me'lalowej zwyZ pozo lalych naszych repre- 8.57.23, 60 m ppl. LUdmiła Narouzen tant6w Andrzej G,'abarczyk lanko ZSRR 7,74, chód 3 lem clt:źyht ekipa ZSRR 15 medali, w
byl szóSty \'ol tróJsltoku wynikiem Beate Anders NRD 11.50.36 (re - tym 8 'Złotyeh, 5 stebrnycb i 2
16.52 m. Jolanta Barezak uplaso- kord śwIata), kula Claudio Losch brĄzowe, prze,l RFN - 10 medali
wala sit: na siódmej pozycji w RFN 20.64. w dal Galina Czlstia- (odpowiednio 1l-1-3) i NRD skoku w dal rezultalem 6.45 m kOWA ZSRR 6,85. wzwyż IlelIce również 10 medali (2-l-5). Pola lIelmut Kl'lejlcr zająl doulcro Hcrkcl R'ł'N 200, Odbył sil: rów- ska z dwoma medalami (złotym
15 miC'jsce w pChnięciu kulą. u- nież polcazo, y 1<0111(u1'5 lrójsko- I brl\".owym) uplasowala się nlil
z}'skuj(\c slaby wyniJ;: 16.57 m. lcu l(obiet. w którym najlepszy dziewiątym miejscu.

Wios'na

II lidze

I

W

~-:.~ I lider przegrał
~ . na wlasnvm boisku!
Piłk"ne

J i D ligi

tozpocz~li wiosenną rundę

rozgrywek. W eksłr. klasie sensl'('ją inauguracyjnej kolejki spotkań b~' la porażka na
wlasnym b9isku lidera, GK Katowice z LKS Lódż 0:1. Natomiast
w d erbach Sląska drużyna Górnika Zabne wygrała za trzy punkty II! Ruchem Chorzów, slrz~lając trzy bramki w eilltl:u siedmiu minut!
W dl'Ugitj lidze prowadzący w rozgrywk:u'h Hutnik Kraków pokonał ua wyjeździe Itrl.. ovię 2:0 i umocnił się na pierwszej pozycji,
DrUKI' w labcli, Stal Stalowa Wola też wy!:ral , ale na własnym
boisku z iarklł Tarnobrz~g 2:1, choć do przerwy prowadzili Koście
I~O po strzalc Krzys'Iltob lliiubla, byłeKo
zawodnika kielcckil'h
B1~kitny"b.

.:. I LIGA. Górnik Zabne Ruch Chonów 3:0, GK ' ~ato
"i ee ŁK
Lódź 0:1,
Slą: II.
W\'ot'ław Zawisza BydKOSzu
0:1, Stal Mielec - Legia WarS:l\ wa ' 8:0, Jal\'iellonia :&iałystok
- Zaglo:bie 'osnowiec 1:1, Le ... h
Poznań Zagłębie Lubin 3:1,
Wisi a Kr ków - Olimpia Poznań 1:1, Widzew Lódź Motor Lublin 0:0.
~o

li

tł. Słal

24 U-1
Z2 2!-lł
21 !5-l.f
%1 23-15
Zł

U

25-lt

kolejkl\ch

JełC1C

13. LecbIa
H. Stal Rzuww
15. Jasln'A;ble
Jiedt
nałtyk

~o.

St I Sloellllla

26- 5
!3-10

%3

25-~1

!!
:1l
~1
20
11
18

2'-21
21-20
2'-~'

J8
li

l~. Pogoń

17.
11.

30
U
224
U
U

U. Resevla

18 17-13

~Uelee

11. LKS Lódi

12. Zagłębie Sosnowiee
U . .Jagiellonia
H.Motor
15.

%ł-U

!8 18-12

!ł

l. Huinik
2. Stał St. Wola
3. Górnik Wlb.
ł . Zagl~bie Wlb.
5. Igłoopoł
C. Polonia
7. Gwardia
8. Szombierki
t. Siarka
10. O<lra
U. SUlon
1%,

kOleilt:lł~h

l . GKS KatowIce
!. Zagłębie Lubin
J, Lech Poznań
l. Górnik Zabrzo
S. ~"W1saa
5. U:gla
7. Ruch Cborw,.
I . OUmpla
,. Wisla

Po

1"5k

11

lł-Zl

H
II

12-1'
11-22

ił

12-11

epra«ował

1l ll-U

1t

7-17

,

U-Z!

S

.IZ-~

li. Widzew

.:. D LIGA: Szombierki Bytom - Zaglt;bie Wałbrzych 1:0,
GK . Ja, trzęhie - Lechia Gdańsk
2:2, Resovia - Huhdk Kraku\\'
0:2, Stal Stalowa Wola iarka Tarnobrzeg 2:1, KS Jel"z 0ł ,l\va Sial
tO('znia
z('zecin
3:l, JbUk Gdynia -Odra Wo(1zislaw 2:1, Stilon Gorzów
~,.i"l ltzef>zów 0:1, Pogoli SzczeI.doopol Dęhira 0 :1, Górmk WałbrZYCh - Polonia Bytom 3:2, Gwal'dia \V'lrs'l:\wa _
l\Ikdł Lcgni~a 1:1.

,·:u -

ą

Kolumnę

AU4'iPUSJ

TOTO LOTLK
I: 6, 22, 2•. 29. 31, 4l
Ił: l, 21, 32, H , 47, 18
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Porażka

~2-1$

!1-i3

ZC-20

18-12

ł-I1

17-18

• Duży sukces odniosła pOlska
biegaczka, Wanda Panfil, wygrywając w Nagoi bieg rnaratOliski w czasie 2.32,32. Polka wyprzedziła o półtorej minuty Japonkę, Kurni Al'aki, Dobrze spisał się również Anlol,1i Niemczak
w maratonie w
Los Angeles,
zajmując drugie miejsce.
Nasz
biegacz uzyskał wynik 2.12,05 i
przegrał tylko z
Kolumbijczykicm. Pedro Ortizem, klóry był
szybszy od Polaka o 11 sekund.
• Na zakoilczonych w Arnhem
mistrzostwach Europy z broni
pneumatycznej zloly medal w
slt'zelaniu z
pistolelu
zdobył
Jcrzy }'ietrzak, uzyskując wynik 686,8 pkt. Polak wyprze j,.ił
Borysa Kokoricwa z ZSRR i Rumuna, Sorina Babi.

Sprintem
• Międzynarodowym mistrzem
RFN w tenisie stołowym ze ial
Fl'ancuz, Jean Philippe Gatit'/I,
tóry w finale pokonał wicem!strza świata, Szweda JoergeWl
Perssona 3:1. Andrzej Grubba
odpadł w ćwierć!inale, przegrywając ze zwycięzcą lumieju 2:3
(ostatni set 22:24).
• Czołowy polski kolarz, Sła
WO\nit Kraw<:.yk, występujacy
obecnie w harwach francuskiego klubu AS Corbeil,
wygr ł
wyścig amatorów na trasie Paryż Ezy, długoi;ci lE!O km.
Krawczyk wyprzedzi ł nn finiszu
ol'wega. LUl'vika i Francuza,
Chavanta.
• Dwa zwycię twa
norweski biegacz, Bjoern Daehlie podczas fesli 'alu narciarki ego w Lahti, wygrywając
oba biegi na dystan ie 15 km,
w sobotę stylem dow Inym. a
wczoraj klasycznym.

Sraba forma nie

ale co dalej?
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Polscy piłkarzc ręczni zwymęzaJl\c w sobotę .Japoni~ 25:17
zapewnili sobie aawns do drugiej fazy odbywających się w
cho,dowacji mistrzostw świata - puli półfinałowej, w której od
r.ywalizować będzie dwanaście zespołów. .Qroga do
przez naszą ,,siódcmkę" głównc!:o celu de turnieju olimpijskieKo w Barcelonie - jest jcdnllk jeszcze
Ka i wyjątkowo trudna. Zwłaszcza że Polacy !:rają w tych
strzostwach słabe, a po zdecydowanych porażkach "IV grupie
Dlinacyjnej z ZSRR (21:26) i NRD (17:25) przysłąpi21 do
łowych pojedynków z His zPllni ą , Islandią i JugOSławią z
konłem punktowym.
z
JapOl'lczykami,
o trzccim
miejscu
w grupie eliminacyjnej, a więc
o awansie do p6lfinalowe j dwunastki, nasi reprezentanci rozstrzygnęli na swoją korzyść dopiero po przerwie. W pierwszej
części meczu ambitni i szybko
grający JapOl'lCZYCY
dotrzymywali kroku Polak()m (przegrywali tylko jedną
bramką). W
naszej drużyn ie tym razem najlepiej spisywał się Lesław Dziuba, zdobywca 7 bramek, a pozostałe gole d la P()laków strzelili: Gl':/;egol'z Subocz 5, Bogdan
Wenta, Tomasz Lebiedziński i
Robert Skalski po 4, Andrzej
Mokrzki 1. W tym spotkaniu
trener Z. Lakomy wprowadził
na boisko na kilka minut zawodnika k ieleckiej Korony, Artura Lipk~. Może
pozostałym
kielczanom da szansę w
nas tępnych pojedynkaeh, ..
Naj le pszą drużyną
grupy D
okazali się piłkarze ręczni ZSRR,
którzy w
sobotę
rozgromili
NRD 34:19.
W poz03lałych SObot'lich meczach uzyska.no wyniki: Szwecja - Węgry 25:20 i Francja Algieria 23:20 w grupie A, Czechosłowacja Korea Południo
wa 29 :24 i Rumunia - Szwajca.ria 24:16 w grupie B, Jugosławia - Islandia 27:20 i Hi zpania - Kuba 29 :26 w grupie C.
Po zakończeniu rozgrywek w
grupaeh eliminacyjnych do pół
finałowej dwunastki awansowały
drużyny: Szwe('ji, Węgier. Francji, Rumunii, Kor .. i Południo
wej, Czechosłowacji, HiSltpanii,
Jul'osła .....U, Islandii, Z RR, NRD
i Polski. Zostały one podzielone na dwie grupy półfinałowe
i pziś roz.poczną rywalizację,
mając zaliczone wyniki uzyskane lUit:d:lY sobą w~lilDinacjach,
• oto % jakim dorobk.iem pół
l-inatiści przy.,tapią do kolejnej
flIZY mistrzostw:

ŁK '

ł.ud"

l.
!.

3.
4.
5.
6.

I LIGA fi I.IGA
zwe(';'
% 4
1lłlmłlDia
! 4.
C1Iecb..,łow ej.
!!
Węl'~Y
! 2
Kuea PI..
% •
Fran('ja
! •

!{orona Kraków
Glinik Gorliee
'lal 'lalo\\ a Woja
Z .' Rz"szó w
AZ ' Gliwice
IIutnik Kraków
AZS Lublin
9•• Z ' Kraków
10. Stal Bobrek Bytom
11, ST \R ' Iarachowi('e
12, Gllia Wał/)\'zy ... h
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Spotkanie

decydujące

~

51-41
46-49
39-43

43-5S
36-44.

• Pozostałe wyniki: ŁKS Łódź Korona
Kraków 91 :54, Stal Stalowa W la tal Bobrek Dylom i7 :39, AZS Lublin AZS R;:eszów 50:56, Unia Wałbrzych AZS Kraków
5:1,84, Hutnik Kraków
G1inik Gorlice 65.66.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7,
8.

nic dob

I,J(.\ Polacy wygrali z Jap

koszykarek Staru w Gliwicach

Po dwó ... h ł'e\mych zwyl'i4;sh a ... h (z GlinikiPnJ Garlieł' j :;'lalą i:italowa Wola), lym razem kosz karki Slaru
'laraehowi<:e d:lznaJy
wysoki<'j porażki w meczu o mi trzo!>lwo drugiej ligi, ulegajac na wyj"ździe AZ' CH"i"e
49:78 (28:2(1), Punkty
dla starachowic7anek
zdobyły:
Barbara
Zahczkowska 17,
Ewa
Krzywick~ 10. Dorota Brzostow.'ka
9, MaJgop:.ta PastJ 'szl,a li, Lwa
LiSowska
4, Lidia
2łobccl{a 3.
ie g"ala kontuzjowana
Iwcna
Lcg!lt.
obotuia porażka SPQWOdow;1!a, ze na dw
ty~oduic J)l'zcd za! oń('zenicm rozgrywek starachowiczanki znalazły sit: na pnł'doslatnim
mit'j~('u IV tabeli i jeżeli ('h('~ grać w
bar.tźal'h o p;:zo 'Lanie - w drugid lid .. , musz~ wygrać co najmniej jedno z dwóch I'z ... kajął'yC'l\
je snotkań w so/)ot<: z Hutniki em Krakuw
1\ sielie lub Ił bm. z Uni" w Wałbro:ychu.

wróży

2~O

6-14
6-H

40
34.
31
33
32
29
29
!li
27
26
26

2-18

:!:.!

14- 6
14- 6
13- 1
l!- 8

9-11
9-11
8-12
7-13

19i7-1068
HIO-l~69

1138-13 :>
1119-1302
1284-1277
1352-1412
1237-1347
1~72-1368

1167-1339
1178-1JI2
1330-1500
1214-1869

l.
2.
3.
4.
5.
8.

ZSUR
Hiszpania
Jugosławia

NRD
Islandia
POLSKA

:!
2
2
:!
:!
2

Dziś
w
Bratysławie
grać będą z Hiszpanami,
zmłerzą się z
Islandią,

czwartek z

,

Jugosławią.

na

W

czołówce

ale bez
Niestety, nie udało się
kolarzom kieleckiej Korony
być medali na rozegranyrh
Bieganowie mislrzostwach
ski juniorów i juniorów Dl
szych 'fA' wyścigach przclajo"
Wprawdzie
kielczanie
si
miejsca w czołówc , ale
dium nie stanęli.
Mi trzem Polski junioró.'
sŁał Dari \L~Z Gil z pO:\,! SI
Krajeńskie, który o 20 S~
wyprzedził Piotra Kingt: z
lina i trzeciego na mecie . .
ka
i diwiedzkiego z Bl
Bieganów. Za la lrójka lic
wal Piotr Tymborow ki z.
rony Kielce, ze stratą 1 Jlll
4l sekund do zwycięzcy.
czanin wyprzedzi! piątego
mecie, 1\Jarka Wa<'ha z ą
nianki o 16 sekund i szU>
Woj"iecha Cil'rt: z Baszty
Łów
o 26 sekund.
Natomiast zloty m ... C: l
O 1 I (kategoria juniorów \
szych) zdobył Tomasz BU
z Primu Ełk, srebrny \\
:-iicdzwil'dzki z Bizona
nów, o brllzowy Dariusz
z Baszty Bylów. farein
o;ki z Korony zająJ w
ścigli szóste miejsce ze
minut 3-1 sekund do
a siÓdmy był jego klubO
le!:", n"bt'rt D ćko\\ Iti.

J

