-_.--• Nłe zrealizowane pr~ptat1' . . .U8S rok!
• Kto pokryje różnicę - 19 ~ln zł?
• Taniej tylko do końca marca.

dziale sprzedaż, samochodów kieleckiego "Poltelefon
!lie
mozbytu"
milknie. Zdenerwowani klienci
dzwon ią i pytają: kiedy "ruszy"
realizacjo dalszpch przedpłat na
samochodył Najwięcej zole·
glości,
oczywiście,
mamy w
"ma1uchach" mówi kierowniczko, Heleno Osija. - W Kiel·

W
Fot. A. Piekarski

Milion

złotych

dziecię'cego

a

szpitala

lednym ze sponsorów Turnieju Tańca Lambaca była dziiilaw Kiekach EuropejŚka Korporacja O~ólnobraniowa Marlena.
. .iAP,.kil_1 sama firma ufundowała też jedną z nagród. Postanowiliśmy
wręczyć najsympa.tyczniejszei parze ta.necznej, biorącej udział
i~r.ezie - poy.'Jedl:iał w1cepre-zes EKO - Marleny, ~erzT Czerpadł

na Kasię Wójcik z SP M 'n i Artura Muczewskiero
iJIL Norwida.
z moim pa.rtnerem od la.mbady, ila.grodę tę
przekazać na konto kieleckiego szpitala dziecięce
ul. Langiewicza - powiedziała na.m U-letnia Kasia (na
odwiedzając redakcję z dowodem wpłaty na 1 mln zl . .-:,.
l\.""e<~jU szpitalik ji:st VI dużej potrzebie. Każde więc finanso\"_e
tej chiecięcej lecznicy to ge6t ~rca.

coch no liście no 1988 r. widnieje 3910 nazwisk, o w lutym
br. ostatni samochód odebrał
szczęśliwiec
z numerem 1465.
Więc d.o
realizacji pozostolo
jeszcze 2445 "fiadków". Nie
lepiej jest z "F50". Z wylosowanych no 1988 r. 787 dużych
fiotów do tej pory "Polmozbyt" wydol 130 out. Podobno
.sytuacja jest w Radomiu. Z listy no 1988 r. zaiegiości wynoszą
1241 "maluchów" i 358 "F50".
Tymczasem realizacjo przedplot
no
samochody została
wstrzymano. Nikt nie wie co
będzi~ dolej, oni w PK0,
oni
w "Polmozbycie". A samochody
stoją. - W
na.szych magazynach mamy 250 fi<ltów 126p,
190 "F50" i 102 polonezy. Możemy je wydawać, czekomy na
decyzje - dodaje Heleno 0sija .
No razie toczy się spór ' o
bonifikatę. o idzie
niebagatelnq stawkę. W 1988 roku "maluch" kosztował przeciei 1,8
mln II. Now,,,, fiotem 126p z
bajeTami (tylna szybo ogrz_ana,
elektroniczn,
rozrusznik,
rozkładane siedzenia,
alternator, pasy bezwładnościo_, lagraniczn, łakier, Moina było
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le

siedle domków jednorodzinnych
Dlłbrowa w
Kielcach na łamach praay ,"ości od polowy lał siedemdzleailłtych. Wtedy bowiem
pokazały się pierwsze wzmianki • bm, że teren w północ
neJ csęścł miasta, w pobliżu
wsi Dlłbrowa, doskonale nadawałby się
pod zabudowę

O

W órę

Mięso i wędliny
jU/Ż dI'9ŻBZe,

od wtorku, 'Z1
o czym donow naszej gazecie. Cesamych gatupków mięs
11 jednak różnią się od
zależności od tego, w
robLmy zakupy.
w większości
handJowych
DłllI'rze-a ,a]e np. schab po 22.200 zł,
P<> 19 tys. zł. boczek.
po 13.300 zł. szynkę
polędwicę 48.600 zł.
• ""o;'se rzeszowską - 27.400 zł.
23.800 zł. krakow-

_ _... -

23.450

rą

_ 18.600 zł, łopatkę
.000 zł, wołowe z kości, 8 tys. zł, bu kości - 13.3Ot
....A ..

•
•
regtonze
W drugim

co do wielmieście
woj. 1'ado~
_ Pionkach - po,aGazeta Pionkowska",
"
jest miejsco" .. _.,,_. Obywatelski.
lasach
• • I)('~'o~·n'"

projeldu osiedla.
OOKOIQ'CZENIE NA STil. .,

Sesja WRN w Radomia

wojewody

W dół!'

Wczoraj w Radomiu odbyła
sesja Wojewódzkiej Rady
Narodowej. ~odczas obrad. którymi kierował przeWodniczący
WRN Tadeusz Karwieki omówiono
sprawy organizacyjne
związane z rezygnacją płk. inż.
Alojze~o Wojciechowskie~o
ze
stanowiska wojeWOdy radomskiego. Wcześniej, o czym już
informowaliśmy
czytelników,
rezygnację
przyjął
premier.
Bioracy ud iał w s;?sji dyrektor Biura Kadr URM Paweł
Chochlak w imieniu szefa polSkiego rządu podziękował płk.
się

sklepy firmowe zakładów mięs
nych - informują w PSS •.społem".
- Zapraszamy do naszych masarni nr nr: 135 prlly
ul. Mielczarskie~o, 154 i 163 przy
ul. Wiśniowej, 153 przy Grochowej
246 Na Słonecznym
wzgórz'u
i 251 w os. Swięto
krzyskim w Kielcach.
Zdrowej ko nkurencji, szczególnie w handlu. nigdy nie za
wiele. Klienci czekają na kolejne jej przykłady .
(bea)

Wyrasiajl\

już

:. ziemI mury domów na terenach buc!ow1anych
w Kielcach.
Fot. A. Pickars.kI

DOKOS/CZENIE NA

Spółdzielni "Dąbrowa"

zł.

ma też skle:p1. gd;z;ie proceny . niższe.
Tańsze
sprzedają w Kielcach
nr nr: 149 na Kra153 przy ul.
154 przy ul. Wiś
i 22% przy ul. Bodzenna wyrobach
z wlasrozschab po %1.700 zł,

• ._

i

jednoroocinnlł. Wtedy też wladze miasta zleciły spółdzielni
"Zwilłzkowiee"
przy&"otowa.nie

p'rzyjęto rezygnację

sldepach PSS nowy cennik

lęSO

Rok XX
Nr indeks" 35003

przygoto'wań

•
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CENA 300 lt

Kielecczyzny,
zazwyczaj, 1'OZżywicy. Przeraona następnie w
w Garbatce (Radomterpentynę i kalafo(opr. !)
niż

Ponad 80

podań

w

•

a CI

•
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"Na pokrycie opłat za uiTłkowanie wieczyste lub ceny sprzebUdowlanej oraz ,.rzedaży
położonych na niej
domów budynków lub lokali, a także ceny sprzedaży nieruchomości rolnych s'anowillcych właSność państwa osobom,
które w ZWilłzku z wojnlł rozpoczętlł w 1939 r. pozostawily maJlłtek nieruchomy na terenach nie wchodzących w skład obecnelO obszaru państwa, a które na mOCT umów międzynarodo
wYch zawartych przez paóstwo mOllł otrzymać ekwiwaleut za
mienie pozostawione za eranicą, aalicu alę warlość mienia nieruchomelo poz08tawioDe(o sa ,raDiclł".
daży działki

Cytowany wyżej art. 88 ustawy o gospodarce gruntami i
wywłaszczaniu nieruch{)ffiości
obowiązuje od 29 kwietnia 1985

i zgodnie z p6iniej wydanymi
zarządzeniami będzie respektoWaflY do końca br. Teoretycznie każdy mogący U<iokumentować fakt posiadania gospo-

dark i budynków mieszkalnych
na te~enie ziem należących do
Polski przed II wojną świato
wą ma prawo odzyskania tego
mienia w obe<:nych granicach
państwa. W Wydziale Geodezji
i Gospodarki Gruntami Unę-

:.' 0 Z ~ $ -

kieleckim UM

du Miejskielo w Kieleaeh czeka na rozpatrzenie 80 podań
osób, których mienie pozostało
na Wschodzie. Z pewnoś<:ią
liczba wniosków wzrośnie , bo
niemal codziennie napływają
nowe.
- Jakie są możliwości ieh
realizacji? - py't.am Czesława
Kamiń kielO,
zastępcę kierownika wydziału .
- Przede wszystkim realizacja tych podań wymaga posiadania
na terenie miaGta
działek, a także pieniędzy na

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

ec lJ

.:.

ioch wY'lwpie-rue. Na terenie

0-

siedla domków jednorodzinnych Podhale do naszej dyspozycji przekazano 20 działek,
z czego 15 jesteśmy zobowią
zani oddać osobom przez: nas
wywłaszczonym. To są zaległości
k~lkuletnie.
Pozostaje
nam zaledwie 5 działek. kt6re możemy przekazać repatriantom ze Wschodu.
DOKOllłCZENlE

punktów liczy poposiedzenia Senatu,
które rozpoczyna się po połud
niu. Senatorowie przyjmą stano_
wiska w sprawie kilku ustaw u- _
chwalonych na ostatnim posIedzeniu Sejmu. w tym o likwidacji
RSW. o zmianie ustawyoprokuraturze. o pracownikach samorządowych. o terenOWYCh organaCh rzą4l0wej administracji oKlIkamlścJe
rządek
22

NA 8Ta. %

gÓlnej.
.:. Z wizytą otlcJalną

przybywa
do Polski minister spraw zagr nlcznych
HiszpanU.
Francisco
Fernandez OrdoDe~
.:. "Haonay" to nazwisko
głównego bOhatera oraz tytUł angl elskl ego
serialu sensacyjno-szplegowskJego, którego emisję
rozpoczyna program I TV. Akcja
6-częśclowego tllmu toczy się w
AngW w okresie poprzedzającym
wybUCh I wojny światowej.

Policja?
Tak, ale jaka?
(szczegóły

str. 7)

Wielka aukcja w Starachowicach
Ti() mo-że być ciekawe. KomUet Obywatelski "Solidarność" w
Sła.raehowieacb, w~'korzystuj.ąc handł()wą żyłkę rodaków~ m:gam~uje pi~r\\~q w tym ffiieś.cie "wielkIl aukcję pnedmlotiw •
wartości ui,.tkowej lub ariystYCl.&Jlej".
KiQ cllcialby coś zbye, może dootatl"CZye ,przeami Qty do .redak-

cji .,Nowego Pisma Starachowic" (Zak!lWowy Dom Kult.u.ry
FSC, pok9i nr 35) cod7ń.en.nie od ponied:z:iałlku do piątłro, w godIzli.nach od 16 do 18.
Sama aukcja, czyli licytacja odbędzie się I kwietnia br. •
11 w Spółdzielc:t:ym Domu K1lltury pn:y ul. Wo-j6ka. Poł
sIIt~g<l. S2ikoda, że termin przypada w nOTma,l ny dzień praiCY, co
cbyba uniemo-ź.liwi udeial wszys.tkim chętnym.
W&relkie ilnfonnacje dotycząee tej hand\1cwej impre.zy moo-

,odz.

na

uzyskać

(o Po zakończęniu vlryt w
Stanach Zjednocwnych l Ka-

nadzie premier Tadeusz Mazowiecki powrócił do Warszawy. Premier uznał oble wizyty za owocne i po~yteczne.
W POlSee więcej os6b pobiera renty ·nlt emerytury. W
ub~ roku przYZł'lano 289 tys.
rent .inwalidzkich - dwukrot-nie więcej nIż emerytur. Według oceny spęcjalist6w.
reforma gospodarcza i zagroże
me bezrobociem spowo4ują
masowe "udee..zki w COOl:Pb.e".
Rozporządzeniem ..ministra
finansów pOdatki od przychodóW' osób duchownych zostały polltliesione Vi stosunku iW

*

-

W sz,pitalu pracuill od ropowiedziała laureatka. Trafiłam tu po ukOllC4ooiu Medycznego studium Zawodowego
w Morawicy, Nie spodz.iewałam
się takiego
sukcesu.
Jestem
szczęśliwa, postaram się solidnie przygotowa,ć do eli mknacji
centralnych. Zdobycie tam I lub
11 miejsC1l upoważnia do studi6w w Akademii
Medycwej
na Wydziale Pie1ęgni.an/kim, .()
czym teraz zaczęłam myś.lei: poważnie.
Przełożeni też trzym3tją
za
IWą finalistKę kciukL Wienoymy, że Ania osiągnie ten cel,
bo wyróżnia się świetnym przy-

100 proc. I tak np.
.kwartalne stawki ryczałtu OD

Do ustąwy
Prawo Prasocwe
posłowie ~roponowalli
-ponad
20 poprawek, w tym dotyczącą

zależno~i

rejestracji nowych d'Denników i
CZ!lso:pism. Wedłu.g dotychcza.s o-

rafii mog.'l
łys. zł.

gotowaniem
teoretyczno-praktycznym. Jest opanowana i potrafi udzielać pomocy chorym w
bardzo eięż.kich przytPadkach stwierdzili zgodnie.
Wśród piątki laureatek "Zło 
tego pielęguiars.kiego czepka" elimi,nacji wojewódzkich znaJauy
się także: Anna Herma-n i Elibieta Laskowska z WojewódzldeJo Specjalisłyclnego Zespołu
OpIeki Zdrowotnej llad Malkl\ i
Dzieckiem w Kielcach,
ADna
Hargul s kieleckie,. Wojew.ódzkiero Szpilala Zespolonego oras
Izabela .Jc:drychowska ze szpitala w Skariysku-Kamiennej.
Ceone 'll&gl'My - tygodnio'9Ja
wycieczka do ZSRR z "Juventurem", bpiekat:z, dresy, aparat
do ttlasazu, płyty - tradycyjnie

'l'rwa protes' w areszcie śled
czym w .Mi~dilyrzeezu (woj. &,0rzowskie),
który rozpocJ!~ł się
9 bm. i obAlokolo 10 osób. Obecnie odmawia przyjmowania
posiłków 13 aresztowanych. W
~statnich dnl.eh podjęto deeyzję
o wprowadzenia sztucznego kal'mienia 11 9 protesi"l{jących, którzy spadli n~ w~dzc o 5-6 kilogramów.
Protestują{'Y kwestionują lIaI§adność stosowania wobec nicb
środka zap!>biegawczc&,o
pos-

Nagrody i dY1plolIlY
wrllczył laureatkom lekarz wojewódz.ki, Jerzy 2;eliehowski, wyrażając }ednocześnie u.zna.nde za
chllĆ podnoszenia p!:Zez ambitne dziewczyny własnych kwalifikacji pie-lęgniarSkieb, gratulu_ląc im wspa'lliały(:h wynik6w w
pracy.
Eliminacje
centralne
lronlrursu już w maju. K~]
r.y~ymy

~kcesu.

(bea)

Po prootu skon<:!'l)'ly ~ię d0tacje państwowe na tego rodzaju %owiąZki i S-WWau.yszeW!ięc

p.."'<1Wadz.i'Ć

w.ł.amą d2ialaln06ć

cospodar-

nla.

Trzeha

czą.

Kielecka Galeria "Ali....
do · za ZAPPSU,
przynosi wpra:\'"itzje zyski; ak
z trudem wystattzar.l ooe na
płace dla pracowników i
uta"zymatnii! lokalu. Na szczęś
cie kielecki ZaTZąd Okręgu
ZAPPSU prowadz.i d2iałalnQŚć
gospodarezą , pozwala-jąeą żY
wić nadzieję na
"wyjście %
dołka".
Obecnie pobiera on

najmniejsze Jlam.uty za prace zlecane i jest zdecydow.anie konlkurencyjll1Y w s.tOOUII1ku do iID.'I'lych przedsiębiOlTst.w
na rynku s.z.tuki.
A co z imprezami

aTtystycz~

nymi, plenerami, wys.tawami?
Na to pytanie

odpOlWiedział

wczoraj
prezes
ZO
ZAPPSU W Kielcach, Kazi-

Ilam

Muszyński:

l1rnz

tradycyjny, organizoWany od
Kilkunastu lat,
letni plene-r
al'ty.9tyc:z.ny "Krajobrazy kieleckie", na który otrzymamy

* .

dnicm ,ło3U-osobowej
grlłPY uchodźców z kl'ajów arabskich i innych pandw pozaeuropejskich, kUluy deporto'Wani zOł;ł:;.Ii ze Szwecji cło S",inoujścia. Grupa ta okulluk s~l~
kałechizacyju:\ miejscowego koś
cioła lIod wezwaniem ChrystuSa. KrÓTa. Protest pl'ZelIi~a spo_
koJnie.
28
do we&,o

EO

protestu

NUMER 63

STRONA 2

....

.proboszczów

w

l~eDuoścl paosląenlle 'ponad -70

od

w Zamościu przewiduje .sIe w tym roku dotację
m"iasta w wysokoś
ci 36 mln zł; na kolonie 1etnie .dla dzieci pue\\idziano
dofinansowanie Vi kwocie lO

!lO budżetu

mln U
•) Z ogłoszeń Vi "D7.lerutiku
L6dZkim"; Lódzka Orkiestra

l[ameraln3 ,'promuslca"
ltuje sponsoCl.
(o ZG ZNP

Związek

p&S:&q.

oświadCZY},

te

Nauczycie1stwa Polllwyraził zgody
na
likwid:lCję .,Karty nauczyciela". Srodowisko nauczycielskie wypOWie się w sprawie
llrojektu ustawy edukacyjnej ,
który
zostanie opublikowany w najbliższYm numerze
"Głosu Nauczycielskiego".
(o Zak1ady MeelUmiczne "UrsUS
zastosowal;r o.d 27 bm.
kiego nie

bowiązującej ustawy,
wniosek
'W takiej sprawie k-ierowa'lly był
<iD GUKPiW j ndezaleŻIlie
od
u:zyskanego I;',t;entualnie UZlWO-

lenia (CQ ob.waTOwane bylo 'lrilkU:ló.stoma szczególDwymi warunkami),
trzeba było }eszcze
ubiegać się ..o odrębDe zezwolenie" w_ GUKPiW. ZgOOnie ~
obecnie -za'!)roporrowanymi EIIIianami, wydawanie dzienmka lub
czasopisma
wymagać
bę:lUe
jedynie
rejestracji w Sądzie
Wo.jewOd:z.kim, a brak jego. 00llowiedzi w ciągu 30 dni będzie
upoważniał do :ich wydawarua.
W:nioskodawca musi podać jedynie 4 informacje: 1 - :tytuł,

EXPRESS LorEK

H

nadzwyczajną sezonową obniż
kę
ciągników

cen

23,

Toln1cz.yeh.

Największą 211 proc. - boni:fikatą w stosunku do ceny
zbytu zostały objęte ciągniki

licencyjne.

24,

29,

M,

SUPER LO'rEK
%,

Od 1 mal'Ca bieżącego roku kielecki Zarząd Okręgu
Związku Artystów Plastyków ,,Polska Sztuka Użytko
wa" ~obn1e jak wszystkie związki i stowarzyszenia
twórcze i kulturalne VI Polsce} malazł się bez pienię
dzy i musiał przejść na własny rozrachunek.

wicu

'*
bm. był. dnlgim

4

8,

1,

Z3,

28,

i adres
osobowe red. ~~~I:~~ł,:!

$€dzibę

d;me

:I - częstat.liwoŚć
11
sIę _ OO'az 4 ok-rl!Ślenie W)'<II~ieda..

cy (siedzi-ba i
koniecz!ne 0"'1-"';1>"1<""
jętości, forma-t u,
więc

nakładu,

źródła za~Jpalt.rl:eni

papier, adresu i
poligraficznego, w
konywać się będzie

druk,
niki jego. wykQnywa.n-ia, a
Żt' - ' linii programowej
zakresu tematycznego•
Inną ze zmian, w
gdy reda.ktora na,cze,ln~~go
tulu innych funkcji
munitet procesowy
wiązek wskazania "l'eda]~or8
powiedzia1nego, który

powiadać

przed

-Sądem

tualne Pl"Ze&tępS'two •
,,przy użyciu prasy"
zaproponowanych zmian,
nie dopa.trzy się'
czynu nie.zgodnego
oskationemu będ!zie
wać od skarbu p~ńst
dowame w wysokoś.ci
cle poniesionych 3trat'').

!Ił,

Przy jęty pnez pcsl6w
ment
zakłada
GUKPiW oraz ~
organów,
umorzenie
przez nich p:oowadzonyeh
przekazanie rejestru
skiego, a w ciągu 3 os1a~!Jljch
ków d czasopism właści
lat ur.ządzaldś.'llY go społecmie . . dom wojewódzkim.
Niestety, drzisiaj artystów pla.

Plastycy bez pien iędzy

~acl ;!.:~~:aw:~:yij: Ilt~~~:~

je4ncgo II gonowskic1a
prokuratorów. SpecjalJla .komisja
lI o ',Vołana }lun
prC'Jknrat01'&
'WoJewódzkiero .\V Gorzowie, kt6~
ra przeanalizowała 40 spraw, uz~a za aaaośći wszystkich decy~ Stwierd'l;iła tci, iż obeenic
brak jest lIollsk w do uch leni.
ja-kicgokoJwłek z a~ntów.

, .... - , .

(o Na utrzymanie Izby Wy-

należąca

na wSlvstko?

~,

trzeźwIeń

Kiekach.

kolejnego

,-:..

•

przyClIodów

już przygotował dla wzorowych,
młodych pielęgniarek
główny
wsp6łorganizato:r konkursu Za~
rząd Wojewódzki
ZSMP
w

oance Ann.ie Nowak

11'0

W$hi'c5cie
.,.,.

ku -

Posłowie sejmowych komisji Kultury i ilrodków Pnebzu
lJalawoc1awczej zaproponowali %I bDL jcclDałit,. kW
praec1Mawio.nych .iIIl pzoje'k.łów Uław _ 1ł1nvidadi ~~.;;.""'......

Kontroli PUblIkacji 1 Wiclowiak UH .smiaJl 'W ustawie
PJ:aSOWe odnossl\eej się do wne])u.t:h torm publika,cji,
także kasei ,wii1~, ,plakałów. D 1·a.ZÓW itp.

'.

ltł!. 1'.

Wojewódzki finał XI już konkursu "O złoty pielęgniar
aki czepek" odIbył sill we wtorek, 'J{1 bm. Pierwsze mi-ejsce wśród
mocnej konJcurenc}j przypadło
Atmie Nowak % Wojewpdzkido
Szpitala ZespoloJlego w Kieleaeh.

witai edaktorze
nędłł

.

(a.n)

urodzone w..• czepku

Żeg aj ce

*

pad telefonem numer 6034.

Młode pielęgniarki

Co posJo~ie proponuj, - starsi p(llDitlaR

-

Na:jpewniej odbędzie

dotację

celową

się

nim organizawrem ima»'erzy
jest (tak jak W os.UUnich latach) kieleckie Biuro Wyd;aw

My.stycznych. Natonrlast nie
organi2owai: pleneru
"Kieke", Do roku 1986 by} 0S1

będ:rlemy

finansow:my
~e2 Wydz.iał
K~y i S21tuki Ul"'1:ęOO .Miej-

DOKON~ENIE

ZE STR. 1

w,jechac: I .. Polmozbytu" za
2,3 mln zł. TerCJI la ten som
pojazd tneba by zaplacić około 22 mln zł. W lutym br. bo·
niflkata do pnedpłat na "ma·
luchy" wynosiła 10,2 mln zł, zaś
obecnie powinna sięgnqć po·
nad 19 mln zł. Kto tę kwptę
dopłaci posiadaczom nie neoli·
, lowanfch ksiqżeczek na 1988
ro1l:~

Na razie samochody ' creltajq
ltO klientów. Auto moina kupić
od ręki, po 'Cenach wyśtubowo-

w

"Swinki" teslują Pilicę
Ry.by
ą

słodic:o.vroóne

-

"Łowiectwo"

nych przez producentów. Do
marca - trochę taniej. U nos "maluchy" sq w cenie
od 17,4 do 18,5 mln zł, "FSO"
od 27,9 do 29 mln, zaś za poloneza tneba .zapłacić od 41
do 43 mln złotych - mówi Janina Darkowska z salonu sprzedaży \Ił Centrum "Polmozbylu"
w Niew<lchlowie. - Wcz.oroj (28
bm.) sprz~aliśmy 10 małych
fialów l ki·tka pOlonez6w.
końca

*
Trmczasem

*

łabry.ki

pny swoim: ceny Ilie

1:

obstoją

chcą

mogą w
nich
- .. zalciności od stopcia skaieiJia - 00 kilku tygodni do kilku miesięcy. Od końca
lat siedemdziesiątyCh tarlaków
nie &pOłykałO się już w Pilicy. Teraz postanowiono. ich u'iyć jako swego. rodzaju .. świn
]ci" testujące wodę. Z inicjatywy Polskiego Związku Wędkars
kiego wpuszCZ'OOo do Pilicy oS.
tYSiącA tarlaków, o.ulako'Wanych
spocjaln)'mi nietoksycznymi farbami. Wkr6tee wystawili ~enę
czysto8cl nz€""i.
pr2.'lliyć

ob·

Również wciqż nie wladomo, to będzie z- reolUacjq
pnedpłat. Samochodowy korek

niir'-

staje

się

zatem coraz

dłuższy_o

JERZY CHROBOT

tarlaki,

oopoorne na z.aJlieczys-~czenia

wód rzecznych:

Taki tytuł no.si ko·lcjna wystawa pr,;:ygotowana przez Starachowicki Klub Kolckejonera
wspólnie z Kołem I:.owi4!ckim nr
1. Obejrzeć mozl1a r.biory trofeów, broń i wyposażenia wnętrz
związanych z łowiectwem.
\'Vystawa będzie czynna
od
29 marca do 7 kwietnia br. "Ii
Spółdzielczym
Domu Kultury
Da
karpie.
(aD)

(wł)

SaDnochodo~ korek
coraz dłuższy...

z

Wydziału
Ku1tta'y i Sz!uk·i UrzędU Wojewód:zltiego. Będą
nim 1l.czestni~y{:, jak zwykle, także artyści Pi20StYilY $poza naszego zw~zku, a be74>OŚ1'ed-

tyków me stać na - dokładanie
po
khlkad.zies-iątych
tysięcy
złotych na sprzęt, fail'by, pł&t
na ią:l.,
sko-ro wiadz miasta
taka impreza - konczona zawsze wystawą pOiplene1'ową już nie ..interesjue. Wszystko
Wl!k3Iuje na to, Ze w obeenycll
wanmkach nasza dzi.al.aIDość
a.rt)'3ItyCll.lIl.a będzie caraz bacdz.iej og.ranł;czana.

Repatrianci
J)OKO~OZENIE

ZE S'l'J\. 1

repatriantom.

stwU! Edukacji
rzecznik prasow17, "UIU''''~J
ko, poi-njormowal
kÓj spolec=ny jeM 711f:UZI....... ·
nll. Nie jest intencją
stu:a 1u;orzeJlie barier
j4t:'Yćh dostf[J do szkól wllZ!;III::Opla1#. nie bedzte
nym progiem e/.ekcji, CIU:IC'-_:'V
stosunku do obecnie
jącej

sławki

letu komunikai!JI

Wartość

jednej działki budowlanej szacuje si·ę na ok. 100 młn zł. Na-

"'''-eJ:;I''''''

si WZrosnąć. Niestety,
nIe m6gZ jeucze podlIĆ

so/(o§Ci, natom.iast zape
O 8-posobie
sprawy minister3'ttco
je osobno, po uchw/!
Seim usU/wy o ... I",lflj(l. lIItr",,''
wyżnym.

czekają

Planuje
się
wykupial:ie
terenów na tzw. Ostrej Górce, czyli po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego.
Do
dziś nie wia-domo jednak, cą
miasto stać ~dzie na wykupienie i przekaz~nie tych działek

Posfanowiliśfflll sPf'4wdrić . .tb ..... c.t
źródlD.", jzn. 1D

ki "u

na

szym zdaniem,
decyzji o .tlrzeJ!(a2~·
mienia w zamian
jęciem

wiony mają-tek na
becnego Związku

go p~inny pó~ć
cyzje o por.lydzielenlu
fund~zY·
zalatwi~
nia osób ubiegających
odzy~kanie majątku.

cel centralnych
w<J1iłoby

10

s

http://sbc.wbp.kielce.pl

ceny ,

będą

niższe?

łru

oraz

,

C
jalciegoś

c
cieszy

się

•

nieJ

oSlrzeche,.

jui czasu ksiąiIQ majq pówożne kłopoty % trafiestrzechy. O łydl trudnaściach %adecydowaly ich horw~~I~:'c:!~' ceny. Kago dziś stać. na SienkiewU:fOwsli:ą ...TlJlogię" UJ
Iti
zH Pięknie wydaną, to prawda ole czy ta jeszcze do
WY. liedlalolrna najl1oc.zytmejsza powieść, tak li!,$ród dorasfych,
jak
dotrze teraz da równie cłiiteJgrupy c%Jłe1ników~ Na
łall,ni~~ia z dni(! na dzień zbiory bibliotek, które nie man"'ni,''llil'U na odnawianie księgozbiorów, nie mówiąc już o ich
Na rynku księgarskim wytworzyla się dramatycma
Jakimś antidotum na nią mogą być an~ykwariaty.
Ki-ekach są dwa., przy
ulicy Świerczewskiego i
ul. Kilińskiego. - W on. ,rW't1<rii n<'ie powin ny być tanie
la mniej zamoiinyc'h,
i młodzjeiy -110Teresa
talkiewrcz,
o ntykw<1'riotu
przy
$wierczewsl<lieg<>. :- Nieste-osta~nio ludZie ocklają do
książek coraz mniej. Jesznie tak dawno wClirlościo
cQlina pozycja
ksiqiJkowa
byla w anty.kwasporym
zyskiem.
dobrą lokatą k<luwoż:am,
że
na
nie . powinno sIe zaraona być "dostęp
ogóI'U po. przystępnej
O mnie jest dziś sporo
pozycji Icsią:iikowych _dl.a najmłodszych. j1łŻ od
300 zł, IeiItltury szkolne.
nkll "P. "Kolumbowie'"
. ., "Dawid Coppeńield
,,Quo vadis" (18.000 zł).
jestem od stwierdzeposiadom bogGty lisię
sądz.ę
wręcz. że jest
dość ubogi, ale ludzie, kfófu. do na.s zaglądają zow-

•

Wacław Żelichowski

podręc21n~ z roku na rok się
dezolctuol i;zujq.
To smutne, że sytuacja książ
ki ta,k jaskr<1wo ogniskuje w
sobie skutki polityki ekonomicznej państwa
wobec kultury.
Dziś podobno najbardziej oplaco się wydawać nieży;jqcych klasyków, a jeszcze lepiej litera·
turę zwa·nq kiedyś straganowq,
bo. to gwarantuje zyski. A dzieje się tQik, bo książka tra,ktowana jest jok t9wor, podlega
wielokrotnemu
opodatkowaniu
na koleinych etapach .wytwarzania. a
ponadto honoraria
OUItorslcie włqczone zosklly do
ogółnego· funduszu plac co omocza, że za kowe poctwy.ż:
szenie stawki autorowi W)'Clawca Koron.,. jest dodatkOW}'lll po-

-

datkiem. A ,w praktyce oojba·rdziej uderza to w sa-mych czytelnrxów.
stGtnio oprócz antykwaria.tów tańsze ZGkupy ksią
żek umoiliwia-jq- tokże uliane stoiska, na który-ch wprost
z hurtowni bez narzutów, marż
księgarskich możnG zdoby~ jakiś bestseller. T<Jniej tu przeciętnie o 10-.15 proc. Utwory
HłaSlki po 50 tys., "Trylogia" 120-140 tys. .. Słowni1< wyrazów
obcych" - 40 ty,s. zł. To uliczne handlowanie ksiąŻ'lcami
uroimaica nosz księgarski rynek, skJra się go jakoś uzdrowjć. Jest nowet pewien promylr
nadziei, że nastaną lepsze aas, dla książek i ich czrtelników. Całkiem niedawno bowiem
zniesiono cło na import maSIyn poligraficznych, zwolniona
poligrafię z podatku obrotowego i zmniejszono podatek dochodowy. A zmjany te łączq się,
oczywiści_. z pewną małą stabilizCKjq cen książkowych, któ'
re nie powinny już wzrastać, a
możliwe, że będą spadać- Na
co czekdmr.
(beu)

O

.. Party-

biale kruki? Antykwariaty ćhh:,'Jiły się zawsze posiada·niem ksiąg
bardzo
~~~:;;.'en~IYcih, sta rodruków. Od czaczasu orgooizow<lly aukktóre. napęd2.oly p ieniqc!'Ze ,
kasy i robiły po prostu cło
'bOWI~• •rq reklamę sklepowi. A moi stoli klien-ci mówią,
urok antykwariatom odwIośnie aukcje - dolatloiewic.z: - ponieważ
ty~ko dla bog.atych, _ Nie
teraz zbyt wielu , stoJednym z p iękniej o"]!ljCll .rov.,i olrw;:,h i zdobionych jest
Litteraturge·
z 1899 r. wycenione
tys. zł. Bardzo drogie
jak ' 4-tomowa "Encypowszechna" za 650
zl, "Sławnik języka polskiera 240 ty,s. zł czy utwory
za 400 tys zł przyjęłam
prostu w komis. Obawiam
że na tak k-o-sz:towne ksiqż
stoć hędzie bardzo WQs.lcą
ludzi, a moie w ogóle
tok szybko namnie, że
ni~
przyj moW,Oć podręcz n ,
szkolnych. A to dlatego,
treści w nich zamieszczane
szybko się zmieniajq,
iż

Nawet zanim zaziel1:nią s'c: tu .ldva zamek w Drzewiey (woj. radomskie) prezentuje się efekwwwe, chociaź dziś to lvi tylko ruin,..
po dawnej świetności..
- Fot. A. Piekał"ski

Nie

ustają

~ ~

,.

konflikty z kieleckim ZE
- ._-_....._
---...-

Ze zwyklej, prostej telefonicznej interwencji. którą odważy
ła się skierować do
ZAKŁADU ENERGETYCZ! TEGO
pa.ni
ZDZISŁAWA WOJcm - powstała afera. Zza urzędniczych biurek w stronę interesantki padały bezpodstawne
oskarżenia.
Sprawa tra.fiła do .. Echa".
6wi nasza ezytełniclka: .Tui trzeci dzień 111 moim
mieszkaniu nie ma prądu.
Jego dopłyW bez żadnego
uprzedzenia oddęli mi fachowcy
z ZalG1adu Energetycznego
w
Kielcach. Dlaczego? Odważyłam
się bewiero zadzwonić i popro-.
sić, aby sprawdzono
czy mam
sprawny licznik. Raehunki za
elektrycmość opłacam regularnie nawet z p6łrocmym wypriedzeniem. Kolejny kwit na
kW05ę 73.900 z.lotyeh również w
porę uregtrlowalam..
Ows;rem
mam do tej sumy zastrz2żenis,
ponieważ
przez kilka miesięey
nie było mnie '!fi kraju i nikt
mojego mieszkania nie njl11ował, Uważam, że wykazane zużycie jest za wysokie ---: st.ąd
moja prośba o spr~wdzerue 10stalacji elektryczneJ.
Efekt tej prośby jUoŻ znamy.
Po na.tycbmiastowym odcięeiu
dopływu prądu do. drzwi roiesz-

M

1939 r. i

członka

ruchu oporu.

Na zakończenie uroczystości prezes ZO PTTK w Busku Zdroju, Andrzej Wadowski odczytał fragment XIX-wiecznego opisu bitwy pod Grochowiskami, a Franciszek Rusak - dyrektor
Bus.kiego Domu KUJltury fragment pamiętnika kapelana Pierwszej Brygady !'.egion6w Józefa Piłsudskiego, ojea Kosmy Lcnczowskiego.
LESZEK HARCINlEC

Rozliczanie w gotówce i towarze

Weksporcie szansa I
nie

W\.6 opuściła "Radoskóru" w
biedzie holenderska firma ,.Eegim" od lat współpracująca z
radomskim
przedsiębiorstwem.
Holendny
dostarczą
skóry
wierzchnie oraz spody na wykOlllHlie dla nich 250-300 tysię
cy
par obuwia sk6rzane-go.
gł6wn'e zimowego. Jest ~ kont:-akt bardzo korzystny gdyż zaplata następuje częściowo w mat~ialach, czę9ciowo w got6wce. Nie trzeba więc: bu': bankowych kredyt6w na zakup materiałów do produkcji obuwia.

Ich nazwiSk, obiecali za czyn,
którego nie popełniłam wymierzy': mi także karę finansową.
Dowiedziałam się, że za nowy
licznik muszę teraz zapłacić 870
tys. złotych plus 250 tys. złotych
za jego zamontowanie. W przeciwnym razie będę sobie miesz.kać bez śWiatła. Podsunięto mi
do podpisu protok6ł sporządzo-

Nazwali mnie
~ .. złodziejkq I
kania lokatorki wetknięto jakiś
papieru, na którym. w
trybie rozkazującym nakazano.
lokatorce zgłosić się do zakładu.
Pani Zdz.islawa W6jcik posłusz
nie tam pobiegła i...
- Nazwano
mnie złodZiejką
enere,jl elektrycznej 1 obiecano,
że ote będę miala w mieszkaniu
światła co najmniej przez rak.
P06ądzono mnie, że sama zepS'Ułam licznik, aby zatrz~ Alady zutycia energii. Urzędnioy,
którzy nie chcieli mi podać swcświsteC;

http://sbc.wbp.kielce.pl

PTTK

Piękna słoneczna po;goda sprawiła, że licznie przybyła mło
dzież, odpoczywając po trudzie wędrówki, słuchała opowiadań
p. Wacława, zbieracza pamiątek, a także żolnierza września

IELE firm nioe ma innego
wyjścia, na kredyty ich
stać, konta puste, więc
aby się ratować trzeba postawić na eksport. W takiej sytuacji maiazł się też "RadOltk6r"
toteż w ostatnich dniacb lutego (załoga przebywała akurat
na urlopie przymusowym) podjął rozmowy z kilkoma
kontrahentami zagranicznymi. Udało się zawrzeć
kontrakt z
ZSRR na dostawę od li do IV
kwartała br. 600 tysięcy par 0buwia
skórzanego zimowego.
Rozliczenie nastąpi w dolarach
- zysk radomskiej firmy wyniesie sporo dolar6w.

medycznO:
Poszukiwanej,
drogiej ,.Biologii" Willee90
Jakiś
czas temu
Pediatrię w dwóch
a~e jest "Domowy po~ bardzo toprawidłowym spo,
dla pań.
omy nowe
Hłaski, "IkoN
królów polskich.
.~ulchc)w~.eeg4),
róży" UmI
Micki
Valtariego
Sinuhe", "Ojca

Członkiem.

Niecodzienna uroczystość przydągnęła 19 marca br. do Grochowisk działaczy PTTK i młodzież :;zko1ną na spotkanie z zasłużonym nestorem turystyki, piewcą Ponidzia panem W ACLAWoEM ZELICHOWSKIM. W ł27 rocznicę bitwy pod Grochowiskami potomek powstańca 1863 roku walczącego w tej miejscowości , otrzymał najwyższą godność CZłonka HonorowegO POlskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Decyzję o
nadaniu tego tytułu podjął Xil Krajowy Zjazp PTTK obradujący w Warszawie w dn. 26-28 października 1989 roku.
List
grat.ulacyjny · od prezesa ZG PTTK Andrzeja Gordona przekazał członek ZG PTTK Jerzy Kapuściński, zaś Honorową Od znakę PTTK wręczył jubilatowi prezes ZW PTTK, Andrzej ,Rembalski.

W

SIebie.
litero-

śmierci"

Honorowym

ny za moimi plecami na okonielegalnego poboru energii elektrycznej. Kontrolerzy
wpisali tam sW<lje nazwiska, B. Detko I J. Niebudek. Nikt li:
szefem rejonu na czele, nie
chciał mnie wysłu chać. Napisałam, :i:e nie uszkodzilam własno
go licznika. Znajduje się
bElI!;
żadnego zabezpiec;z:~nia na zewnątr7; mieszkania, na: schodowej
klatce. Skąd dziś mam wiedzieć
kto przy ni m manipulował?
tyle zrozpaczona 10katoI"ka.

liezność

umowę
"Radoskór"
zawad z RFN-owską "Deltą" tym razem na 160 tysięcy par
J:ozaczków damskich 1 chlopię
cych.

Podobną

Po staremu ~szcze. VI ramach ustaleń mfędzyrząd{)wycb.,
za ruble transferowe .,Radoskór" wykona dla odbiore6w %
ZSRR 'l8O tysięcy par ~ga1ante
rek" z tworzyw sztucz.nych.
u.mowy zawarte z

f1rmami

h{)lenderską i zachodnion!em1eeką są o tyle korzystne, że wyciągają radomski zakład z błę
dneeo koła. Po prostu garbarnie polskie nIe sprzedają sk6r
na kredyt. żądają żywej gotówki. Na kredyt dają tylko skóry zIeiałe. baTdzo złej ja.lroś.
cł. A jak z takich skór produ.kować obuwi~ na wymagające

rynki, holenderski i niemiecki?
tego typu kontrakty gdzie
w wymianie uezestniczą nie tylko wyroby gotowe ł pienlądoze,
ale również matedaly prodUłc
cyjoe sa korzystne i mogą bve
wyjściem dla wielu firm,
nie
tytko obuwnimych.
Więc'

Wojeiech lUta, konserwator e-- •
lektryk :r. admini~racii na ulicy Nowotki także przyszedł do
nas l stwierdzl'ł:
- Opiekuję się instalacją elektryczną w tym bloku i przy_
na.j.mniej raz w miesiącu do.konUJę oględzin. Nigdy nie stwier~
dziłem, aby lokatorka na włas
ną rękę pr6bowała sobie radzić
z usterkami elektrycznymi. W
razie potrzeby wzywa nas do
najprostszYCh napraw. Stwierdzam, że .nowy licznik,
który
dostarcz.yli elektrycy z. Zakładu
Elektrycznego ma stary
zde.~astowany dekiel, zabez.pieczaJący przewody. Przytwierdzono
gO' 1 śrubką, chyba dla kotC'jlleg() .c!m,ligana albo zrodzieja, by
złOs!iwie ponow.nie obarczyć wi.
ną loka:tork~

St~taD I?erkus - szef rejonu
w kteleck.im Zakładzie Energetycznym wysłuchał wszystkich
strQJl.. Po. ,naszych uwagach i
wątpilwosclacb I w końcu pro-testach zapewnił, że prąd do
mifszkania pani Z. Wójcik bę
d21le podłączony_
Od komentarza się wstrzymu_
jemy zosta.wiaj"e lO naszym czytelnikom. Wiemy natomiast
i
to na pewno, że w takim stylu
żadna poważna instytucja
dzii
jui funkcjonować nie powinna.S
(Iga,

Co da lej ośmioklasisto?

na markę

sz ół
ow c

rz

Nad sllko:lni-ctwem
p/1ZyzakładowY!ll
wiszą
czame
chmury. Zakłady ' pracy nie chcą utrzymywać placówek
oświatowych i ponosić kosztów kształcenia w nich mło
dzieży. Zaczyna brakować na ten cel pieniędzy.
-

Miejsc

·w

nadpodstawowy~h

szkołach

poubywa, Przed

ośmioklasistami
tegorocznym.i
mniejszy wybór. A m-amy do
czyn-ieoia z wyżem demograf~zcnym , w tym roku jest o ty_
siąc młodych ludzi
więcej mż
w ubiegłym - powiedziała Zo-

Na dobranoc
Krzyżówka nr

63

fiG Stępień - wi.z.ytator w Kuratorium 0świa,ty i Wychowa.nio
w Kielcach.
PKS zdecydował już ostatecznie, że nie będzie od nowego roku
• szkolnego prowadził naboru do
swej, 3-letniej
przyzakładowej
szkoły zawodowej w Dąbrow i e
k. Kielc, dającej chłopcom zawód mechanika naprawy samochodów i umożliwiającej zdobycie' prawo jazdy w klasie B i C.
Szkoło

POZIOMO:
1) chorągiew. 5)
pt.ak z rodziny o tej samej nazWle - Nowa Gwinea, Australia
(anagram wyrazów:
ANIN+
TALK), 6) niezwykły przypadek,
~). ...żółta - papierówka,
12)
I~ę żeńskie, 14) wydzielanie, 17)
mIeszkanka Kijowa 18) cześć uwielbienie.
'
,
PIONOWO:
1) przypora 2)
poeta węgierski H9l7--82); poemat epicki "Toldi", 3) mała rybkf1 akwariowa w podłużne paski, 4) jest dźwignią handlu. 7)
~res życia. 8>. aluminium, . lP)
Jed!l0stka objętości płynów, 11)
tamec towarzyski wirowy 12)
P~ls!ti
kolarz
zawodowy (2.
mieJSce w wyścigu Tirreno-Adriat!co w marcu tego roku) 13)
POPIS. uroczysta ceremonia, 15)
zabawa, pochód ulicami z udziałem ukwieconych pojazdów
16) imię autorki powieści "Nad
Niemnem".
Słowniczek :

DANIO

'

SEKRE.

Rozwiązania krzyżówki należy

przesyłać

pod adresem redakcji
"ED"
wyłącznie na
kartach
pocztowych w terminie siedmiu
dni <,>d daty niniejszego numeru.
Po.mU:dzy prawidłowe odpowieGZI rozlosuje się nagrodę książ':
ko,wą. Na karcie prosimy dopisac KRZY20WKA NR_ 63.
Rozwią;,anie kny:iówki nr 48

POZIOMO: jelonek. 'heksoda,
sylweta. stra:iak, adwokat, trzepak, Kartaun.
PIONOWO: hlhas, lokal. Niobe. krasa. Ystad, wiano. hawa.

antyk wezyr. kopra. tukan.

EO
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przyzakładowych.

szy w nich
za lokale. '

udział

przymierzają

się

opłaty

Wydarz~ni.a na Litwie wciąż

mowanie
-

Za

pomieszczenia

nasL",j

wanej w filii Politechniki SN ' ę.
tokrzyskiej w Dąbrowie, zapła
ciliśmy za cały ub. rok 3.859 tys.
zł. W tym roku, tylko miesięcz
na opłata, wyniesie 2.600 tys. zł
- powiedział zastępca dyrektora 0rldziału KPKS w Kielcach,
Marcin Horodyski. - Wzrosną,
choć w nie tak dużym stopniu,
koszty z tytułu kształcenia dydaktycznego, wyposażenia i remontów szkoły. Rok temu na te
cele poszło 21 mln zł. Nieboga teIną sumę będą stanowić wydatki na szkolen ie praktyczne,
wynagrodzenia uczniów, opłaty
za darmowe wyrabianie praw
jazdy noszym podopiecznym. W

Fot. A. Piekarski

.Konta osobiste
z gumy?
Po osb.łniej

świa.ta.

Prokla-

niepodJegłości

państwa budzi

t~go

jednak róme
re.akcje.i opin·ie w środowisku
mlesz.kaJąc~h tam Polaków. 01sztyński "Dziennik Pojezierza"
zamieszcza w tej sprawie WYWwiedź mał~?nki znanego działac~a polon~Jnego prof. J~na
Clechanowlcza - Haliny, ktora
powiedziała
m.in.: "Odczucia
(wśród Polaków miesz.kających
w Wilnie - przyp. red.) są róż
ne. Jedni boją się przyszłości,
inni uważają, że Litwie przysłu
guje prawo do całkowitej niezależności. Ja należę do
tych
pierwszych. "Sajudis" twierdzi,
że chce współpracować z Polakami. Za słowami nie idą jednak czyny. Ot, choćby w rejonach, gdzie mieszka większość
Polaków. Mogą na pI"lykład rozwieszać afisze w języku polskim,
tyle że żadna drukarnia nie

serii gromów

na PKO za podniesienie' o.płat

manipulacyjnych i
ustalenie
nowego. minimalnego. wkładu
na ksi1łżeczki o.Szczędno.ściowe
(G równowaności Z bochenków
razowego. chleba), 'przyszła z
tej instytucji nader korzystna
cIIa ciułaczy wiadomo.ść. Po.wszechna Kasa Oszczędności ma
wprowadzić
niebawem
sw~o rodzaju "linie kredytowe" dla posiadaczy kont .sobistych, zwanycb do. niedawna
rach1lnkami .szczędnościow.
-r.zliczeniowymi-

.t.

OIno L-f
I WO 1__

są na ustach

szkoły przyzakładowej, zlokalizo-

Widok z kieleckiej Kadzielni.

przedsiębior

stwa budowlane.
Wraz z niewiel'kim dziś zapotrzebowaniem na pewne zowody
ogranicza . się kształcenie
w
pewnych uprofilowanych s1<kołach, zmniejsza nabór, przeprowadza się go co owa lata
i
jest to zjawisko normalne. Ale
żeby od razu je zamykaH A co
stanie się wówczas, gdy za 3-4
lato znów fachowcy od budowniotwa, mechanicy napraw sa:
mochodów będą nieodiowni? I
gdzie ich wtedy Ulojdziemy?

Najwięk

mojq
.

znów "skoczyla do góry" w zaohodnioi U cinkciarzy na Alexanderplatz w
IOU'.lOlIID. Za jedną markę RFN plac i się już bowiem
NRD. Jest to widoc.zny znak, źe tute;a;e IlPOdo obietnic kanclena H. Kohla, iż
renty i emerytury wymienione b~dą
do unii moneta,rnej między obOma
Natomiast ekonomiści nic są zupeli sąd2ą, że tego rodzaju wymiana dotyc=zyć bę
śoiśle określonych sum.

1989 r. były · to sumy rzędu
118 mln zł. A ulga podatkowa z
tego tytułu wyniosła 17 mln 800
tys. zł. Biorąc pod uwagę te ogromne obciążenia finansowe,
jesteśmy zdecydowani zaprzestać
naboru uczniów do przyzokła
dowej placówki.
- My jednak nadal negocjujemy z zakładami pracy, także z
PKS, hy wstrzymały się z podję
ciem nieodwołolllych decyzji o
liamykaniu szkół przyzokłado
wych - dodał wicekurator. - A
dziś wiemy na pewno, że do podobnych, drastyczn)Cch posunięć

w przyszłym roku
swoje 30-lecie _
powiedziala Janina Hrb, dyrektorka placówki. 0becnie
kształcimy tu 330 ucmiów. Zainteresowanie nauką u nas jest
ogromne. Już w czasie ferri zimowych przyjeżdżali tu młodzi
ludzie i pytali o szanse przyję
cia dó szkoły. Dotychczas obow.(ązywał konkurs
świadectw.
Teraz jedna.k naboru do ł kloS'
. nie będzie. Uczniowie " i III
Druga sprawa - ' dlaczego
kiasy . otrzYlllojq możliwość do~ończeni.a nauki
w norm9lnym . młodzi ' ludzie, kończący wiś
SZKoły podstawowe,
mają
tok
trybie. Nie wiemy jeszcze, jokie
zawężone
możliwości
wyboru
stanowisko w naszej sprawie
przyszłego kierunku kształce-nia ~
zojm'le kurotoriOOl. .
Przestoją istnieć jedne szkoły, a
A kuratorium no rozie nie no ich miejsce, niestety, nie
sq twol1Zooe inne, un. bordZliej
może obiecać, że przyzakładowo
przyszłościowe?
(beo)
sz-l<%
PKS nie z~stanie zamknięta. - Ftnetnsowo stoimy bor-dzo kiepsko - żetlL się wicekurator, Jon Korczyńslti. Nie
jesteśmy w stanie w pełni pokryć
kosztów
związGnych
z
kształceniem młodzieży w szko-

obchodziłoby

łach

CJA

podochroniorieu z Bonn

Po ocy ':=.

chce im tego :o,robić. Władze lltewskie zezwoliły też na używanie polskiego
liternictwa w
nazwach miast. Ale brzmieć one
muszą po mewsku. Na kopercie
listu nie mOŹDa napisać Wilno, a Wiklius. Zapewnienia o
równości praw wszysbkich narodOWOŚCi miesz.kających na '
Litwie
zo.stają na papierze.
Boimy się wybuchu litewskiego
nacjonalizmu
a pI"lecież
trzeba żyć obok ~iebie".
(h)

Łączność

*
Włoska

*

*

obuwnic:.a
"An,tis" ;J;aczęla produkować
obuwie nadmuchiwane o nazwie .. SoIly". ProdUkuje się je
z jonizującego
pnezroczystego poliuretanu.
Powietrze
stanowi warstwę
izolującą
pomil;d:ty zewnętrzną i wewnętr:z.ną

firma

warstwą

materiału.

Obuwie " Sofly" J)II':z.etr~muje

temperaturę

od minus 70 do
plus 130 stopni Celsjusza.
Jest wskazane dla ludzi uprawia.jących sporty wodne, jak
i
lubiących spacerować
w
deslczu.

*

*

*

W za-ehodnim obuwnictwie
(ocaz nowocześniej, coraz wię
cej nowinek technicznych. 0Itiatnio np. belgijska firma
"Lo-bolifla" zastosowała k<>nlpuk!ry pny przygotowywaniu
receptur mieszanek gumowych
i
termoplastycznych
potrzebnych do pr9dukcji po_
deszew. U nas zaś jak
ongiś praca rl;czna zastę
puje w. zy ·tko.
{sg)

to

Po prosłu określe

kontak.'u

~

T.ego. rodzalll 'Jakby "awaryjne" kredytowanie posiada•
czy kont osoblslych z powodu
nieŚWiadomego. przekroczenia
stanu konta PKO chce wpro.wadzić już w najbliŻSZYCh t y-

godniach. Rozważana jest tak-

że możliwość zawierania przez

posiadaczy
kont osobistych
tradycyjnych umów kre(lytowych na większe sumy:

- Przygotowanie spotk3lllia z państwem wymagało wykonania blisko 100 rozmów telefonicznych, z czeuo polowa połączeń
albo nie doS'.da do skutku, ałbo były to bw. pomylki wynikające ze złego stanu lącznośoi w Polsce.
yle tytułem wstępu u&ły
szeli dziennikarze na spotkaniu w warszawskim hotelu ,,MarioM" z przedstawicielami SZWedzkiego koncernu teleelektronicznego "Erksson"
i
amerykańskiej firmy "Crowley
CeUułar
Telecommunications"
specjalizującej się w telefonii komMkowej (co to takiego - o
tym dalej).
Szwedzi i Amerykanie przy_
jechali do Pobki z ofertą szybkiego, chociaż tylko częściowe
go uzdrowienia rodzimej telekomunikacji. O lIkali zaniedbań
mogli przekonać się .naocznie odwiedując QP. niekt6re centrale
telefonic:zne Warszawy, które są
już obiektami muzealnymi. Szwedom ha się w oku zakręciła,
kiedy oglądali centralę
"EricS1Son" pracującą ... 30 lat.
To co proponują obie 'firmy
nie rozwiązuj e naszych problemów telefon icznych w całości,
ale pozwala w ciljgu 6-9 miesięcy uTuchom4ć w Warszawje,

\\tal!

to już inna sprawa.
Pewne jest jedno - bez pię

ciu " Moniuszków" nie ma się
co po' album wllbierać.
NOWOTKO DOCENIONY
Biblioteka Sejmowa prowadząca w swvm holu aktualną
wystawkę

różnych

świato

wych wydawnictw podniosła
bywalcó.w ulicy Wiejskiej 1I;a
. duchu. Oto na okladce nQ3flowszego nU1l'l.eTU "Courrier
de rUNESCO"
zreprodukowano stos banknotów i moflet z różnych krajów, a w
tym obok "Waszyngtona"
naszą poczciwą
dwudziestozlotówkę z Marcelim Nowotkq.

mórce" zainstalowanej w samochodzie możemy podłączyć
do
niej np. telefax, a także prowadzić za kierowni<:ą rozmowy mlę
azynarodowe.

Telefon
Jeieli pomysł by
"wypalił", to Manie.m zagraniczn.ych łą€ZIlOściowców już za kilIn miesięcy - nabycie praw do
takiego kllefo.nu lIom61'kowego
~r1\7ał(>by .ie dłu!iej niż- .. 2 gom6rltowej.

d~lly.

I

władzę.

http://sbc.wbp.kielce.pl

przyj e:n'1 ość
mogł ab y
kosztować? Za!l)żenie systemu w

Ile t?

Warszawie i jeszcze 6 miastach
wymagałobY inwestycji
rzędu
100 mln dolarów. Szwedzi i Amerykanie mówią, że stać ich
na sfinansowanie tego przedsię
wzięcia, a później
utworzyliby
joint ventures z "Polską Pocztą, Tele-grafem i Telefonem" lub
inną wskazaną przez rząd polski instytucją na ~pólną eksploatację .,komórek" (w określo
nym nasi e).
Czy telefon komórk~wy
w
Polsce byłby ur:ządzemem wy-'
łącznie dla pro~nentó~? Prz~
stawiciele obu firm tWierdzą, ze
cena abonamentu i rozmó,! b~
łaby skalkulowana na poZiomie
niewiele większym od cen U4ług
telekomun ikacyjnych wykonywanych w systemie tradycyjn m. Opłaty byłyby wylą~
nre w :&łoŁówkach. ale pytame
o konkrety poaostało bez odpowied:zi. " Nasza cena musi by~
na tyle atrakcyjna, aby zdob.'c
w polsce duły rynek Jbyt.u, .gdyz
każdy nowy aboncnt w sl.eel powoduje. że t elef~ .~omo"kowy
llOszluje łOUZ mnll'] .

"Szmalcownicy" nie znają litości

(64)

Obaj przywódcy żądają również, aby rząd polski zwrócił slę z

prośbą o interwencję także do papieża. Pl7ypominają, że wśród
odpowiedzialnych za eksterm i nację Niemców sq także kotolicy
i nawet Hitler jest katolikiem. Cóż trudniejszego dla papieia, jak
ogłos i ć, że podlega ekskomunice każdy, kto wsp6łdz'i ~a w zagła

dz ie lydów?
- Pan to powinien przekazać prezydentowi RaczJciewiczowi jako
głowi e państwo polskiego - przypomina emisariuszowi .. bundowiec". - I dodać, że bardzo prosimy, aby w naszej sprawie prezydent zwrócił się do papieża ...
- Z k.i m jeszcze mam rozmawiać?
- Z każdym, kto ma jakieś znaczenie, z kO'Żdym, na k.tórego
pomoc lydzi mogą liczyć. Z prezydentem Racrkiewiczern, z pre.
mierem i Noaelnym Wodzem generałem Sikorskim, z min-istrem
spraw wewnętrznych M ikołajczy,kiem, z naszymi pnedstawicielami
w Radzie Narodowej, Sz.warcbardern i Zygetbajmern - wyłicza
"syjonista" •
_ Przedstawiciel "Bundu" dodaje, że "W~tald" musi 20 wszeJkq
cenę dotrzeć z informacjami nie tylko do .. noj.ważniejszych" Polaków, a1e też do przywódców angi elskich ' i omerykańslrich. Nie
wolno mu również ukrywać prawdy, jak wyglqda łos lydów no
terenach okup~wanej Polsk i.
.. Ogół ludności polskiej współczuje tyciom. Niebórzy pomagajq
- bnmiq zdania misji. którą emisariusz słowo w słowo mo powtórzyć - ole wielu kryminałistów szantażuje, grabi, denuncjuje i mor.
cłuje lydów w ukrydu. Władze Podziemia muszą zastosować przetMC nim sankcje karne, włączając w lo egzekucje. W tym ostatnim przypadku tożsamość winnych i radzaj przestępstwa, jmego
się dopuścili, nałeży ogłaszać w prosie podziemnej ...... )

~r~~zycje
z· księgclrni

obecne -

Krakowie, Gdaństku, Poznaniu,
Katowicach, Łodzi i Szczecinie
system łączności klefo.nicznej ko-

A co to aa ,.:iaba" ten telefon
komórkowy? Abonent korzystający z usług tego wynalazku 0tnymuje ten sam zakres usług ,
co w normalnej tradycyjnej cen~rali. Ale -przewagą tego systemu nad irady yjnym jest \.o, :ie

T?\orzenie n-owego ł-ządu NRDowskiego, który miał być wyło
niony na podstawie wolnych wyborów, odbywa się jednak w sposób, który łl!'oŻna nazwać ,,.pod
kuratelą". Od samego początku
kibicuje mu specjalny wysłan
nik Kohla, sekretarz general.oy
bońskiej CDU Voelker Rllehe i
jeden z przywódc6w zachodnieh
liberałów Wolfgang
Mischnik.
Szczególnie ten pierwszy jest
'bardzo aktywny i podpowiada,
co ma robić przywód1:a NRD-owskieJ CDU oraz główny pretendent do Mela pt'emiera Loth.
Maiziere.

parlamentarna.

prokurat.-

komórkowa

Ciekawostki obuwnicze T
Garbarze z Alaski zairuteresowaLi się ostatn}(j łososia
mi. A konkretni~
skórami
ty-ch ryb. Po odpowiedniej
obróbce z tego materiału wykonywane są oprawy do ks.ą
żek i wy.rob!
galantery jne.

Będzie

nie kwob, e jaklł posiadaCJ:
koń ta, . nie o.rientujlłc się do.kladnie, ile mu zostal. na nim
pieniędzy PO jakimś czasie 0perGwania ' ksiąieczklł czeko.wą .....: będzie mócł praekro.·
ezyć sbit Swojee. konta. Powsłałe w ten sposób zadłużenie
wobec PKO będzie oczywiście
oprocentowane,
tak jak ecJ
normalnych
krótkoterminowych kredytów cotówkówydl.
Dotychczas
próby
podjęcia
większych kw.t nii się je mial. w b~nku kończyły się eJla
klieała raczej przykre w
grę webodził,. bardzo. wysokie
karne o.dsetki, a W pewnych
przypadkaCh nawet perspek-

dejmuje w NRD ulecydowane
próby tworzenia podob.nego jak
RFN-owskli systemu adminislracyjnego oraz politycznego. Tak
więc w najbliższym czasie należy się m.in. spod2iewać podziału NRD na 5 landów, których
rządy i parlamenty mogłyby samodzielnie, bez zgody gabinetu w Berlinie, zadecydować o
przystąpieniu do RFN.
Tymczasem w stolicy NRD
trwają intensyw.ne rozmowy nad
stwopc'rriem I"lądu 'koa1icyjnego,
gdyż w wyborach 18 roa.rca br.,
jak wiadomo, trzy partie chadeckie nie uzyskały absolutnej
większości w parlamencie. Socjaldemokraci odrzucł1i możli. W{)ŚĆ wejścia do rządu.
Par;tii
PDS dotychcżasowe-go premiera
H. ModJ"owa
nikt propozycji
współtworzenia
rządu n!e zło
żył. Pozostali więc na pl.a~ jedynie liberałowie, którzy właś
n~e ogłosLli, że swoje tI"ly pat"tie
scalają w jedną w ten
sposób będą mieli w tutejszym
parlamElllcie 21 posłów, co wystarczy, a.by z ehadecją spr3'WO-

W NRD powi,nny więc rządzić
te same partie, co w RFN. Dodaikowego smaczku sprawie dodaje fakt, że przyjaFiel kanclerza Kohla, obywatel RFN i były senator do spraw gospodarki
w Berlinie Zachodnim,
Elma'l"
Pieroth, otrzymał propozycję objęcia NRD-owsKiego resortu gospodarlci. Mówi się tu, że również na innych szczeblach w innych zajmujących się gospod.uką , fina'l1sami i handlem resortach NRD-owslcich pojawią się
"spadochroniarze" z Bonn.

<- Barbara WlWh.".,iel
"CZAS NASTURCJI" (Scieżka
mi Ka,sprowicza), Wydawnictwo
Sport i Turystyka, str. 400.
Popularna autorka beslsellerowych książek o wielkich Polakach ("Marie jego życia", "Ciebie jedną .kocham", "Malwy na
lewadach"), tym razem opisuje
losy mieszkańców Harendy JaDa
Kasprowicza pod
Zakopanem.
Jest to zarazem niezwykle ciekawy reportaż
historyczny o
wielkim poecie i jego rodzinie.
Książka bardzo ładnie wydana,
z mnogością barwnych i czarno-białych fotografii.
..:. Aleksandra Piłsud Ila
Novum,
"WSPOMNIENIA",
str. 280.
Książka żony marszałka
Pjłsudsllie~o odsłania

Józewiele

kulis z życia
wielkiego
sianu. Jej wspomnienia

sięga

fa

męża

ją własnego
dzieciństwa, ale
przede wszystkim młodości J6zefa Piłsudskiego, jego działal
ności i walkę w PPS, w czasie
pierwszej wojny światowej, w
odrodzonej Rzeczypospolitej aż
do śmierci. Sporo mało znanych
doląd

zdjęć.

.,. Ly~ja Fa~undes-Tent'S
"W KAMIENNYM KRĘGU",
Wydawnictwo
Literackie, str.
208.
Powieść

brazylijSkiej pisarki
w roku 1954, a w Polsce 10stała r01Sławiona dzif;ki
seńalowi telewizyjnemu. l:łi'5to
ria :zagubionej i wyobtowanej ze
'wia\a
dorosłych dziewc:łyny,
uwilIlanej w skompJikowan Jtitrygi Dajbli:i zych. Dobrze II kr ' Ione charaktery )jczn ch bohaterów. Doskonałe "rzytadlo"
do podu~:tki.
powstała

{wl)
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"Komunikaty Kierownidwa Walki

':IW. szmalcowników.

Podziemnej o likwidowaniu

Emisoriuszowi przykro słuchać podobnych informacji, ale doskonale pomi ęta antysem ickie awa'ltury, organizowane przez .. Mło
dzież Wszechpolską", gdy pned wojną studiował we lwowie. O
działalności tzw. okupacyjnych "szmalcowników" •• ) niejednokrot_
ńie rozmawiał l innymi ofiferami i pracownikami BlP; znane sq
tu takie przepełnione antysemickimi hasłami gazC'lki .. Szaniec",
"Załogo", .. Placówka" i inne, których wydawcy - n.iektóre k<lnspi_
racyjne organizacje nacjonalistyczne - nie rezygnują z propagowania nienawiści rasowej, wyzwisk i pogróżek. Widział polskich
policjantów, gorliwie ści gających wykradające się z getta pa żyw
[)Ość żydowskie dz'eci. ..
.. Witold" notuje w pomię~ zlecenia, onowet - no prośbę rozmówców - dzieli je na tajne, poufne I godne szerokłego rozpowszechniania. O przypodkach ontysemityzmu ma rozmawiać wyłącz_
nie z przywódcami polskich lydów i przedstawicielami Rządu RP.
oby nie doszło do międzynarodowej antypolskiei propogandy.
Podczas rozmów w Wielkiej Brytan" musi domagać się pienię
dzy, na~epiej w "twardych" dewizach, d/o żydowskiego podziemia,
bowiem od ~rumpowanych gestapowców za pieniqdze moina
wielu 2ydów wydobyć z getta czy nawet l obozu koncentracyjnego.
Nie tyłka stamtąd; unędnicy z Answertige Amł te:i pozwołą nie_
którym 2ydom wyjechać do krojów neuti"alnych. Potnebne są. blan.
kiety oryginalnych panportów zagronicznych. :łydowslWe organizacje c~q dawać pieniądze również pols4lim rodzinom, zdecydowanym pomagać lydom. Nie chodzi o zapłatę :zo ukrywanie, ole
o gotówkę no iywn~ć, lekarstwo, odziei...
.) "Pnyw6dcy wolneco świata wiedzi II o :zagłat.!:<ie :2'.yd6w·· (w)
"Zeszyty łłistoryczne", Paryż 1982, s. 59.
... ) Tak powsuchnie okre'lano ludzi, którzy poO gsoibą ujawnie_
nia wyłudzali pien iądze , a nierzadko w Y(;t. Ni mc6w wydawali ukrywających się Zydów oraz pomagaj rych im Polaków.
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<> PRZYJMUJEMY
"Bałtyk"

-

KINA
"NiCO!' -

USA, L

tr..
18. g. 15.311, l'i.~O. ..JOY" l. 18. g. 111.30.
"Przyjazń" "Frant1c" - USA
l. 15. g. 15.30, 11.1.30. 19.30.

APTEJU: stał)
dytur
nocny
nr 67-010' pl. Zwycięstwa 7.
• 61-001 ul. Traugutta 40
INFORMACJA: slu:!.by zdrowia
- czynna 6-20. teL 261-21. Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: strat Potarna 998.
Komenda MO 251-36. POgotowie
Milicyjne 997 Pomoc drogowa 96'/
PogotowIe Ratunkowe 999 Pogotowie Energetyczne - nadom 991

'DZiś skllldamJ' życzeni.

pełnią

wmm

OM
i HBL1IDITOM
~ułllll.

AMELIOM

i KWIRYNOM

I~____

K_i_._lc_·____

Biuro Ogłoszeń KWP
448-58, czynne 7.30-16.

-

__

~ł r~ S_k_a_r_ŻY_S_'k_o~~f

teL

- "Lawa cayli opowieść o " Dziadach «" pol., l. 15,
g. 15. "Cobra" - USA, l. 15, g.

KlNA

"Romantica" - "Predator"
USA. I. 15, g. 15.30. 19.ia. "Ksią
żę w Nowym Jorku" USA. l.
12. g. 17.30. Wideo: - .,Co lubią
Wgrysy" - pol.. l. 15, g. u,tS,
"l.'Joskwa" - "Obywatel Piszczyk" - pol., l. Iii, g. l5.~O. .,W
imll: pr zyjaźni" - tr., l. 18, g.
17.30. 19.30.
"Studyjne" - "Misja" - ang.,
15, g. 17.15, 19.15. Wideo:
" Czarny tulipan" - fr. 1. 1.5, 'g.
15.15.

,.Echo" - "Kasia BalIou"
USA, l . 15, g. 15, 17, 19.
"Anlonit" - nieczynne
GALERIE
GALERIA BWA ,..pIWNICE"

l;

53-10 l 53-80.

OstrowieC]
KINA.

,.Hutnik" - .. Ostatni dZw~
- pal., J. 1S, g. 15.30. "Zyt i po.zwól umrzeć" ang... L u;. g.
17.36. 1'.:0.

"Przodo'W'D.ik" USA, L 15. g. n, 111.

APTEKA 0Y2UB1'ł

ul. Starokunowska

.,Remo"

In.

:

nr

POSTOJE TAKSOWEK: pl. WolnoścJ 537-92. aL Sienkiewicza
-

ba'!a1ny.· ..' f",.,

IJ1

teJ

Z82-6l.

Kohlde
lUNO

,,Pep,&" - .,Etrunanuene 1"' fr. 1. 18 g. 13.30, 17.30, 19.30.
Uwaga! Za ewentualne zmian."
w programie kin redakcja nie
odpowiada.

,

A Ml1tł "'7P"'"

Radom

I

I'ROGBAM LOKALNY
UKF 10.49 MHz
16.00 Wiadomości 16.05 Z cyklu:
D:l

"RodZ1ny ldeleckle - Sullmierscy" - and. M. BIeleckiej 16.35
W ludOWYCh rytmaCh 17.10 Dziennik.

Dziś

PROGRAM I
15.00 Rytmy ' ciała: Chłopcy
mężczyźni
•
15.50 Rolniczy film oświatowy:
.. Technc>łogia upraW'T buraków cukrowych"
I
16.lG MEN informuje
16.20 Program dnia i Telegaze-

ta
Ogło5ze6

e37-U, czynne

'-17.

KWP -

T.EATR
Im. .lana
nieczynny

KOChanOWSkiego

NUMER 63

STRONA 6

tel.

PROGlłAM I
7.45 Express g09podarczy
8.35 "Domator": Nasza poczta
- Kolorowe sny
8.50 ,,Domo\ye przedszkole"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 ..Nowinki zza płotu" (2) "Wiosenne uczucia" - serialobycz. prod. NRD
10.25 "Domator":
Szkoła
dla
rodziców: Cukrzyca u dzie-

ci
1LlO Od Wersalu do Poczdamu~
Polski Wrzesień
13.30 TTR, nasze spotkania, s. li:
Uczenie się przez roz.wią_
zywanie problemów
14.00 TTR, matematyka, s. li:
Funkcja sinus
15.00 .,W szkole I w domu"
15.20 NURT - Po co szkole wideo? - Wideo po lekcjach
17waga! Z~ ewentualne zmiaw prop-amie &v redakeja nie

~

~

+

~

~ od 2
+
'

kwietnia 1990 r

i PRZYJMOWAć
t I'iiWniel

BlOZIE OGŁOSZENIA i

do ."GAZDY lOKAlN

+
<>
+

<>
+
<>

=:.
_

i

16.25 Dla
młodych
wid.z6w:
•.Kwant" oraz film z
serii: .,Ordy'"
17.15 .,Teleexpres8"
17.30 "Biznes": Bank
nadziei
- progI'. publ.
18.00 Program lokalny
18.45 Magazyn katolicki
19.00 Dobranoc: ..Urwis'"
1.9.10 Kupić - nie kupie - pro-gram pub!.
19.30 Wiadomości
20.05 .. Hannay" (1) ang. se-

~

te ..
cmw
konta

;::,
AP~

łSPRZEDAZj
SPRZEDAM pustald"
starowiejska 16.
SPRZEDAM automat
dów NRD. Kieloe 549-15,

Kielce,
10508-g
do lowieczo..
10557~

rellL

SPRZEDAM telewi'l.oiJC koloro-

wy rad:liecki
28-102.

nowy.

Kielce
10558~

ł . . . . . . . . .- • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • ,

• • • • • • • • • • • • • • • _ . " ...

~to

ZAKLAD Betoniarski
rekwi k. Radomia J.
Radam, teL 540-54
pooi.ada w ciągłej ~;~~. ._ _
- ' płyty clipdn1kowe'

we

50x5Ox'1

i obrzeża
blOC7Jki betono.we
~ zbrojone śred.
oraa: świadcLy usłUgi w
sie wytwa;rzania parapetÓ.1l'
nagrobków kI:striko.
-

kraNężniki

-

_:.i:::::.

RENlONTY
KieIoe 474-06.
MONTAZ,

drewniane drzwi ha:l'In()Dl·l~~
drzwi.
32-42--36.
wyciszanie

.

PRALKI AUTOMATYCZNE A CHŁODZIARKI
ZAMRAZARKI A MALAKSERY
MASZniKI DO MIĘSA.
159~

.............................................................................................. .....................
-.

KUPIĘ
wą. Kielce

SPÓł..DZIELNIA INWALIDÓW PRACA

w RADOMIU, ul. Zeromskiego 114
OG:LASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodów:
1) "stara A 29", rok prod. 1983, zużycie 61 p~oc.,
cena wywoławcza 8.073.000 zł
2) "robura LD 3000", rok prod. 1983, zużycie 80
proc., cena wywoławcza 7.600.000 zł
3) "żuka A 06", rok prod. 1977, zużycie 70 proc.,
cena wywoławcza 5.400.000 zł
4) "fiata 125p", rok prod. 1981, zużycie 60 proc.,
cena wywoławcza 8..320.000 zł.
Przetarg odbędzie się 4 kwiclnia i990 r. o godz. 11
W biurze spółdzielni przy ul. ~eromskiego 114.
Samochody można oglądać w przeddzień przetargu
na bazie przy ul. l Maja 3 w godz. 7-15.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości. 10 proc. najpóźniej do dnia przetargu
do godz. 9.
Kasa spółdzielni czynna w poniedziałki. środy i piątki
W godz. 7-15.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny i nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady techniczne wyżej wyro.
pojazdów.
162-k

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W&re
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uilal
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potUli
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+
+

7, teL 6~8-ł1J weW'll, 12-~
: : . KIELCE, ul. OLSZEWSKIEGO
PPH "POLAREK'"
uprzejmie zawiadamia, że
::
!!:
od Z KWIETNIA 1990 ROKU
=ROZPOCZYNA DZlAŁALNOSC HANDLOWĄ
na osiedlu BARWINEK.
~. . W pawilonie handlGwym aL Lenina 50 oferuJem,. sprze_ . dai po cenach promocyjnych
ODKURZACZY A ROBOTÓW KUCHENNYCH
SUSZAREK DO WŁOSÓW

!

TAI
potwl
w.ań
jedyll

_~ (dodatek regionalny "GAZETY
ukazującej się na terenie, wojewóditw
kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego.
ZAPRASZAMY DO: '
.
Biura Ogłoszeń w Kielcach, ul. Targowa
teL 448-58
siedziby redakcji "Tyrodnika H.alaOmSi.KH~go
w Radomiu, ul. Słowackiego 1, tel. 244~ oraz punktów przyjmowania ogłoszeń:
w Skarżysku-Kam., "Mini-max",
ul. 1 Maja 18
~
w Starachowicach. ul. Spóldzielc"za 11
w Ostrowcu, Klub ••Primo",
ul, Kochanowskiego 2, teL 216-65.

n,.
odpawlada.
•• "

Uprzejmie informujemy, że Biuro a".,nl.<"~.
j ' Ogłoszeń Kieleckiego Wydawoictwa.
.
sowe~o Kielce. ul. Targowa 18

PRZETARG

Dy-

31-09-19. Postój samochod6w
clętarowych ul. Mielczarsklego

Jutro

~ DO

-

2II-G'l1

&-17

POSTOJI! TAKSOWEK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34 ul
Słowarktelto 31-29-19
ul
J'eslonowa '1-'19.. 19
Postój tak<;ówek

ED

ślicznotka"

USUrr.ACII
teJ. ł39-62 -

USŁUGI
POGRZEBOWE:
~ur całodobowv . tel 31-70-47.

BIuro

23.45

TAKSOWEK : DwoteL 137-05.

'

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogotowie HO 991 Strat Potarna
998. Pomoc Drogowa 981. Pogoto·
wie Energetyczne Klelce - Miasto D91 Kielce - Teren 956. Pogotowie Gazowe 31-20-20 l 9!n. PogotoWie wod.-kan. e.o elektryczne RPGM czynne w godz 15-23.
tel 469-80 I 430·94. Pocztowa informacja o usługach 911. Informacja PKP 930. Informacja PKS
G02-79 Hotel .. Centralny" 625-11
CENTRUM
INFORMACJI TU .
RYSTYCZNEJ ..IT" - tel 486-66
czynne do 16 w soboty do 14

·c

POSTOJE
rzec PKP -

ny -

NARODOWE "PAŁAC" - plac
zamkowy - nieczynne
MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
2EROMSKIEGO - czynne &-15
MUZEUM ZABAWKARSTWA uL Kości1lSZki 11
"Zabawki
świata" czynne 10-17• •
MUZEUM WSI KJELECKIJU _
Park. Etnograficzny w Tokarni nieczynne
OBLĘGOREK MUZEUM R.
SIENKIEWICZA
czynne w
godz. 10-16.
APTEK) - stały dytur nocny
pełnią nr 2!l-0Il1. Ul Buczka 31/39,
nr 29-008
uL Slenktewtcza 15.
PORADNIE DYZURUJĄC,E: Stomatologiczna - Przychodnia Rejonowa lU 1$ Ul. Karcz.6wkowska 35 - czynna w niedzlele t
święta w godz. '1-19. dyiur nocny od godz 19 do 7
__ ,
INFORMAC.JA O L......a.CBczynna w godz. 7.30-15..30 z wyjątkiem
dnJ świątecznych l dni
wolnych od pracy - teL 523-32.

~odz

21.30
21.45

"Smierc.lonośna

MUZEUM NARODOWE - plac
Partyzant6w wystawa stała:
"Przyroda Kielecczyzny", Wystawy czasowe: ..Francesco ptazza
- malarstwo 1 grafika". ,,Lwów
w rysunkach Władysława Szczepańsltlego", ..Biały okres w malars.twie Wojclecha WeisSa" -

w

21.00

USA, l. 18, g. 17, 19.
"Star" "Porno"
- pol., 1.
18, g. Ul, 18•
APTEKA DYZURNA: nr :9-0'16
uL Staszica 64-19.
POSTO.lE TAKSOWEIt: telefo-

. MUZEA

19.30

Skarźysku-Rejowie

KINA

Wystawa fotograficzna aktu pn.
•,venus·'. czynna 10-18.

..O~JNI" Klelee -

18.30

20.00

,.Robomik" - " Gremllny rozrabIają" USA. l. 12, g. 15.

Wystawa
"Przedwiośnie
15"
czynna 11-17.
DST "Pahtc T. ZIelińskiego" -

O

18.00

"Metalowiec" - nieczynne
MUZEUM
REGJ.ONALNE lm.
gen. brom Zygmunta Berlinga w

f Starachowic.

l.

INFORMACJA

16.55
17.25
17.30

17, 19.

ul. Słonecz
na ,. - czynne &-17.
APTEKA DYZURNA: nr 26-046,
ul. Apteczna 7, tel. 531-527.

17.4;;.

9-17.

15.00
16.25

KINA
"Wolność"

TEATR
Im. Stefana Zeromskiego
mcczynny

cZ~'nne

21.00
21.50
22.00
22:45
23.05

r ial sensac., reż. David Giles
.,In ter-pelacje"
Sport
"Pegaz" - mag. kult.
Wiadomości wieczorne
Język angielski (53,
PROGRAMU
Transm. obrad Senatu
Korepetycje dla maturzystów ~ Język angielski (2Q)
Język rosyjski (23)
Program dnia
,.W labiryncie" .::: serial
TP (powtórzenie)
"Katas~rofy" - "Sterowce,
które nie doleciały " - film
dok. prod. ang.
Program
na
życzenie;
Spotkanie
z
psychoterapeutą Anatołijem Kaszpirowskim '
Zielone kino: ,,Kwi atostany"
c:rechosł.
fiłm
przyr.
Wielki sporŁ: Tenis
Stuttgart '90
"Ekspres reporterów"
"Panorama dnia"
Kino studyjne ,,Dwójki":
"S~ęś1iwego
Nowe·gQ 4~
roku" - dramat jug., reż,
Stole Po-pov
Komentarz dnia

ZAGINĄL

owczarek

ki czarn,y, podpalany,
w trakcie leczenia, za
zienie wysoka nagroda.
Loefflera 32, tel. 31

•

--"o

~

a.gen~~le

in~o:mują :'
ot. "

' ,~ d"... :~ .."U!" _

.

najbllitszyeh 10 lat mogłyby
wchłonąć ponad liOO millardów
dolarów . w postaci nowych Inwestycji
w
infrastrukturze,
przemyśle 1 innych dziedzinach

g01!}JOdarld.. .Jednak klimał

dla
1nweBtyc.ji zarowno ugraniemych, 3sk i· krajowych będzie

TASS:

Vytautas

potwie;-dził

wa.n ··z

Landsbergis

.otow~ć

do .1:01<0-

MO!lk....:c podk~eślają'C, te
jedynym punktem, .któt:y nie
podlega :negocjacjom, jeSt nie-

r

pod1ei1łoś{: ltI\ałU. 'Pomto.rmował
oa. d.iiemłikarzy.
geneNlł

e

Wllreml1IUJW, doWhdca radZtec.
'kich sU -specjalnyCh na Lttw.if:.
udał się na ItonsUltaeje z na1wYt:sz7m -dowództwem t ~
rowmctwem
pnUtycmym.
do
M.oskwy. LandSbergls oświadciyl
te w zasadzie Michaił Gilrba-

motliwośd
kontaktów l! 'prem1er PrłDl
.sld.ene 1 !e -próby naWł~%aIrla
trwają.

!laW

nłe

odrzucił

rozmow

Senalor
Bill Bra4Uy
wezwał :rZid prezydenta Busha,
,a by przejawił irucjatywę ..
uzyskan.!u poparcia zainteresoAP,:

wanych krajów
dla .prośby
rządu T. Mazowieckiego o redukcję'
zadłuzerua
polsklego.
Bradley. demokrata 1!: New J&-

Do Austrii

sey twierdz.l. te potrzeby Polski
.ą tak 'Ugromne
1t...
ciągu

bardzo trudny, dopóki
P()lska nie uwolni się od brzemienia długu zag:ran1cznego.
DP.... : 'Dząd RFN .podj'łł deey-

z1o:

.łJee

G

28ostuenhl ' JJl'Zepłsów 'M)es6b. 'które pragnę J>Ue-

sledlM 'się

.(lo

Re.pBblild

!l'ec:le-

m1nel Niemiec. Zgodni-e !! '110~
przepisaml, lKIte:JIcja1n1

przesiedleńcy
mllS'Zl}
~twlt
~'8Zyst1tle związane z tym formalności 'IV'
zach:odn1~mlec
kich ambasada~
głównie
w

kra,jaCh Europy
pOłudniowo
-wsChodniej ł wschodniej. Jeśli
'ktoś nie podporządkuje
mapr.zepłsowJ. ni-e

mm.e

sit:

je-

'liczyć

VI Republice 'Federalnej na tadD4 ')XlittlOt:. prZepisy te

ca.

'MTI:

wejdą

najwcześniej 22 czerW-

w tycie

Węgierskie 1!II:inlsterstwo
:zwolniło 'Ze
stano-

Trans'portu
WiSka

non

dyrektora

genC1"alnego

lotniczyCh :Malev

~ahodę

'łrłenl.e

LaJosa

1 zapowiedzlalo wzno..
lot6w Qo Tel-Awiwu.

~nowu

Mają

wizą?

z

WIEDEŃ {PAP). Rychłe

wPr.owadzwe ebowilłzku e.ltuywania wiz wjalEdowych do Austrii
przez :posladae.J:Y poJskicll :passportów JIODowme DpOwiedzial
wewnętnDyeh
Loeschna.lt.
Spotykając

miDitJtu .spraw

PunlE

z mie&mań.cami
(bjól.nicy
Wiednia Leopoldstadt, stara} się

się

llćh

1lSpOkolć

pet'S'pektywą

zmniejszenia rozmia:r6w uprawianego w tym rejonie miasta
- 'lliesteły, głównie przez Polak~w handlu przemyeanymi
towarami.
Jeśli potlejmowane
w tym kierunku środki nie pomogą,
"bt:dziemy musieli powaznle rozwaiyć wp.r.oWłdzenie
~'iz .dla .Polaków" poW'i.edz.i13ł
Lo.eschnak.
Raz jesZcze f bardlZO ostro m
wpr<lWadzerue:m Witz. dła Poła
ków opowiedziała się posla'llka
.Austriackiej Partii Wool.noścl do
parlamentu, Helena Parł.ik-Pab
leo Widzi w tym "jeclyny iroddl
.Jl8inowania prsemytu".

olicja ? Tak, ale jaka?
całej

JI&lskiej milicji nie
nawet jednego tele!aJL-u. W magazfDach zali
tit'oń, lrlóra rdzewieje, nie
po pJ'DStu wy.korzystywaBrakuje :natomiast SJlrzętu
służby drogowe]. PoJsb
krajem szaleiącej plagi
1.,,:!~i4~ i wypadkówt1rogorallorły inponad '300 włama

ma

przedsiębiorstw 11-

• •pollec:z:ni1oD]rch

i

ok. 80'0 do

.il~szlrań nr,,'wa,tn"CU.

Wykry-

następny?

Po . RSW

no FWp ·

waIność

-

zeruwa. Sb:BStto-

'wam :policjanci, a takimi .są
- to ,zjawiSko .społecznie niebęzpieezne.

Służby

lIoiUegłe

MSW .są sJlaraliźowane. Ludzie, często dobr.ze wyszkoleID facllowcy - odchodzą.
Tego rodzaju oświadezerrie
ił<lźy-l wobec posłów i senatorów ObywatelSKiego Klubu
Parlamentarnego wiceminister
spraw wevo.nętrzny(:h Krzysztof 'Kozłowski. Omawiano
projekty trzech "ustaw 'policyjnydl" w.śr6d nich o "MSW,
które mają wejść pod obrady
Ilajbliższego, kwietniuwegu posiedzenia Sejmu.
--: T.rzeba '2atem bye realisą ośwladczył wicemin. K.
XozłQw;ski,
reagując na postulat weryJ:ikaeji nie ty1Ko
funk.cj()nariuszy Słuźby - Bezpie<:zebstwa, ale także milicji.
- Zburzymy przy tej okazji
talie
Jlrzyu!e kadry. Nie
koncentrujmy siC utem Ba
przeszłości. Nie chodzi raczej

o

weryfikację, natomiaał ba.r~

o
szukanie

jhiej

typowanie
przyszłyCh

ludsl, o
kadr po-

łierlnych.

Do czl}>nków OKP przedstawiciel MSW zwrócił się z apelem, aby w terenie iwnrzono komisje poselsko-senackie dla przedstawienia .kandydatów na funkcje komendan-

tów

policji,

akceptowanych

l'rzezspoleczeństwo. Trzeba
działać powiedzia1 - dla
poprawy stanu bezpieczeństwa

na. ulicacb naszych miast. Pomóżcie w tworzeniu ~lidnej,

szanowanej i dobrze wyszkolonej polSkiej policji.

W dyskusji nad projektami
ustaw d'Omagano się m.in. zaograniczających zakres
działania np. po.dsluchu tełe

pi-sów

fonIcznego, prywatnej korespoodencji, wyraźnego określe
nia odpowiedzialności kamej
policjantów za nadużycie wła
dzy, za stosowanie tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowariia i karania ludzi, 0chrony nienaruszalności praw
~lowieka. Były również gło
sy d<>magające się weryfikacji wśrM kadry kierowniczej

MSW.
Główne założenia

projektów
ustaw przedsta'\\'.il w imieniu
specj~j
podkomisji poselskiej
pos. ~euy Zimowski.
Sprowadzają się ()ne m.in. do
Hkwidacji Służby Bezpieczeń
stwa i powołania Urzędu Oehrwy Państwa, którego ooilt
funkCjonowania byłby
wywiad i kontrwywiad. Zamierza się r6wnież wprowadzić
nowy model 'PoliCji lokalnej
- prewencyjnej.

Dolar
Od

poniżej

początku

Z

udychy"

tygodnia
]run
się poni'lej 1

dolara utrzymuje
ty.!. zl. Np. 'IV kantoI3cll WaTSZawy Jnljluje

się

'USD po

'1IOt-ł7.

sł, • spuri.aJe po ,850-"...
'IW
nntorze Banku
Sląsk.ie~
w
Kicleath %& dolna plac.l si-: chlsiaJ &5H zł, a sp~Je po

d

Po lłbi~loty~ioweJ -pani-

ce -

1IIO'WU

spok6J na

wym rynku.

atomowymi

zapaJ_n ikami

waluto(I)

w

Pierwsze fundamenlV Babrowy
•
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...Zwl~koWHlC p;.tYJął lIa s.:eble .rolę łnwe/ltora ~ za~;Ząl pmygO'towa,Ilda do re~lUleJl oSled1ll.
Na początek. nawJ.ą1Z<flllo kon?kt
'Z JtI:,akoy.'skilI!.. Inwe~rolektem"," k~ory klIka ~t praoowa}
nad. Wl'ZJą, a n~ęprue doku~entllC)ą
tec~l1czno-e'konomlczną
Dą:I7ro~y. ~ledy
na początku
lat 061emdz.!esiąt'ych d1>kumenty
były gotowe oraz
sparz.ądzona
jui była ~a .chętnych do bu-

d~wy, reallzacJę osiedla władlze
IDlasta przekazały Swiętokrzyskiej Spóldzielni Mieszkaniowej.
Spory pomiędzy ,,zwtiąz!kowcem"
a SSM trwały kilka la,t, ale trudno się dziwić "Związkowcowi"
doochod:zącemu swoic.b praw
do
realizacji osiedla, Skoro tak dużo energii i pieniędzy włoiyl w
przygotowanie budowy. Dopiero
31 paź,d;ciernlka 1987 roku, po
lieznych odwołaniach i arbitrażach skapj.iulował i p<rlpisał tak
zwaną cesJę praw i obowtiązików
w stosunku do projektanta O&iedla (czyJ·i wspomnianego .,Inwootprojektu" w Krakowie) co
auromat)"CZl1ie otworzyło ~gę
do dzi ała.ui a
Swiętok.rzysJgiej
Spółdzielni Mieszkaniowej ktcXa
z pra.wem budowy nab;ył~ rawnież
doku.mt'l1.tacj~ i wmelkie
pl'ojelkty.

To pobieżtre
przypomnienie
łristori' na etapie
przygotowyWa.Ma budowy pozwala osądzić.
jak dużo czasu zmarnowano z;
powodu jednej, nie:z:byt chyba
decyzji.
Dzisiaj
tr.udno dociec, komu tak. bardz1)
zaleiało na z.mianie właściciela
osiedla. I d.laczego mu tak zależało?
Fak,tem jest naWmiasl
bezspornym, że w ten spos6j)
stra'Cono przynajmniej :pięć lat,
bo pierwotnie za&i.edlan.ie pierwszych do.mk6w planowano już w
w 1985 roku.
przemyślanej

hlstorię,

kión

i

się nie wl'óci.
Co .obecnie
~zieje się w osj~u .Dl\browa.?

tak.

SSM do budowy

przysląpiła

praktycznie w ubiegłym ~.
W ramach I etapu, pr;zewidują
cel!<> postawienie 308 domków
VI zabudowie szeregowej, czlonlrowje
spółd.z.:elni
stawiają
pierwszych 97 budynków. Na razie są na poziomie fun.damestŁów. Prace idą w niez.byt 9Zyb. 'kim tempie, bo ke.:idy buduje

broń nuklearną.

Palm sędzieJll1l

LUDWIKOWI
NAWROTOWI
serdeC7,JJe
W)'Iazy wSJlół~
z pow6du śmierej

TEStlA
Składają

IJracownicy Są.du Gospodarczego

Waszyngton od pewnego czasu wyraial zaniepomerykańskie i bryt.YjalDe służby bezpjeczeń
stwa zlikwidowały w środę pr6bę przem.Ytu kojenie raportami świadczącymi, że Irak prÓbuje
d1> Iraku min.idetonaLorów do ładunk6w nu- stworzyć własną broń nuklearną - czemu stanowklearnych. Poin.!ormo~...ały o tym oficjalne źródła czo zaprzecza Bagdad. W grudniu ub. roku bryxządowe w Londynie
dodając, ii postanowiono tyjskie pismo ,,Mideast Markets Newsletter" I><>wydalić z
W. Brytanii obywatela irackiego za- dalo, ie Irak pr6buje wyprodukować własną bommieszaneg w tę .aferę .oraz aresztowano co naj- bę ;atomową przy współpracy Chin i w tym celu
mniej cztery inne O9Oby, w tym BrytyjcEyków za- stworzył sieć fikcyjnych firm na 'wiccie mają
eych umożliwić mu zakup niezb~ycb urządzeń i
mieszanych \Y ten przemyt.
Według kół rządowych, na lotnisku Ileathrow tecbnik dla produkcji broni nuklearnej. Według
celnicy wykryli gotowe do załadowania na samo- izraelskich ekspertów wojskowych, cytowanych
potrzebował od 5
lot irackich linii lotniczych, lecący do Bagdadu, przez Reutera, Irak będzie
'łasnej broni nuprzesyłki zawierai'lce minidetonatory. Przesyłki do 10 lat dla wyprodukowania
klearnej.
Już.
teraz
Irak
ma
własne
rakiety dalete dotarły przed kilkoma dniami na Heatbrow z
kiego zasi<:gu zdolne do przenoszenia ładunków
USA samolotem amerykańskiCh linii lotniczych.
Ekspert "Janes Defence Wcekly" twierdzi, że atomowych. Przekształcenie się Iraku w państwo
mini detonatory .są bardzo skomplikowanymi me- dysponujące bronią lluklearn,! j posiadanie tej
c.banizmami i produkuje je tylko szckć państw broni przez Izrael - czemu zaprzecza Tel-Awiw
~a świecie. Ich rozmiary
niewielkU! i mogą dos- - nadalo,)y całkiem nowych i bardzo groźnych
konale zmieścić się w kieszeni ubrania. Są one za- wymiarów konfliktowi na Bliskim Wschodzie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

luteeo

ry budietowei, ·w tym dla słueby z.dIr()IW~a·. 100 proc. średniej pła
ey k·rajowej sfe<ry ·m ateriaJ.nej na pierwszy kwartał 1990 rOoku.. Pieniędzy tych nie wyp1lacono, millllO ie I kwartał dobiega końo&,
a
tym samym ustawa sejmoWA nie została przez rząd z:reaD'ZO!Wann.
Z pensją macoową będT<ie wytpłiOCone jedYiIlie wyi'ÓWi1~
za
1989 r. w wysokości 48 tys. zł.

palnikami konwencjonalnego (Chemicznego) ładun
ku wybuchowego, który Z kolei służy do odpalenia plutonu zawartego w .głowicy nuklearnej i
spowodowania reakcji jllc1rowej.
W 1985 roku araelskie Ministerstwo ObrODY
wskutek nacisk6w USA, zgodziło się odesłać lOG
tych minizapalników, kt6re
nieleelllnie nabyto
w USA. Tel-Awiw zapl'Zeezył wówezas. jakoby
nabYł je dla uzbrojenia głowic nuklearnych. z...
chodnie koła wywiadowcze podkreślają jednak, że
Od wielu lat Izrael posiada własną operacyjn.

A

•

Krajowa Komisja KOOrdynacyjna Sluż.by Zdr.owia NSZZ JlolidJa.rność" zaprotestowała przeciwko sy1ruacj.i finansowej, 1J ia*tiej
znaJazła s4~ słu7.ba mrowia.
wyda.nym w tej spraWie OŚM'loo
czmliu stwierdzono, że pod Ironie<:
Sejm przcgłos<lwai dla sCe-

Zostawmy

Wielka Brytania - Irak

fera

pretenSJe
•
do "swoJego
rzą---.

sam, systemem go~arczym.
Lll<kie robie pomagają, Sjpółudostępnia
walllsport i inny sprzęt, aJ.e to
nie to samo, co prowa.d~allie bu40wy przez wyspecjalitzowaną i
']>rę&lą !irmę. A ludzie Zadnej
fi'1'rny nie cbcą, licząc, że jeśli
sami zrobią wszystko, t.o będ0ie
taniej. Będzie bardzo do:brz.e,
gdy pierwmy z tych domków
.będzie gotowy za dwa lata.
W kOlejce po działki czekają następni chętni, ale lrudowy
nie maina roz.począć, J)(mieważ
miasto spóźnia się z uz.brojeniem dalszej części terenu, pr.zewid2li.anego pod zabudowę. Nie
ma utwardozooych dróg, kanału
deszczowego, wodnokanalizacyjnego... Nie ma energii elektrycznej ani kanalu ściekowego. Na
wykonanie tych rob6t tylko w
tym roiku potrzeba 4 m:Uiardów
zł, których prezydent miasta nie
ma. Kiedy więc rozpocznie się
budowę pozostałyc.b 200 domków.
dzisiaj trudno pow.iedzicć.
W I etapie budowy osiedla
przewidziane są r6wnież dwa
Jl3IWLlany handlowe. Termin ich
rozpoczęcia również nie jest
zna.ny. Na .razie nie ma nawet
chętnych do podjęcia się
roli.
inwestora tych ?,biektów.
Docelowo w OSIedlu Dąbl"OWa
moa st3llląć -ponad 1500 domków.
Powinno to być jedno z ladIlIiejsa;ych osiedli w Kłel.cach.
Budynki są zaprojektowa'ne w
stylu prawie góralskim, ze spad'Zistymi dachami krytymi blaehą. o powierzchni
użytkowej
00 109 do 130 metrow kw.
WZI1O&one są metodą trady.cyjną. z cegły i pustak6w. Dzislai
nikt nie jest w stanie okceśl-ić,
.kiedy ostatni z nieh zostanie
pokryty dachem. Oby do koń
ca wiEiku._
J. PAŃCZYK
d2liełnia

Sesja WRN ·wRadomiu
DOKOŃCZENIE ZE 8TH. l
Alojzemu
WojcieChowskiemu
za kierowanie województwem
przez ostatnie osiem lat. Następnie P. Chochlak
poinformował radnych,
ili: premier
czasowo na okres najbliżSZYCh
dni pełnienie obowiązków wojewody powierza dotychezasowemu wicewojewodzie, ZU'ltislawowi Kieszkowslr.iemll oraz
skorzysta oz przysługujących mu
uprawnień i w ciągu tygodnia
podejmie decyzję w
sprawie
obsadren.ia stanowiska wojewody radomskiego. Podziękowa
nie za owocną współpracę ustępującecu wojewodzie
przekazali radni wraz z przewodniczącym WPN T. Kuwielr.im.
Radni wysłuchali też informacji za.c:tępey szefa WUSW w
Radomiu, pik. Janusza Kaczmarskier;o, o stanie ładu i bezpieczeństwa w regionie radom$kim.
Sytuacja w tym zakresie w
ostatnim czasie uległa UlIICZnemu pogorszeniu. Odnotowano
ponownie dalszy wzrost liC".lby
przestępstw:
w ciągu minionych dwóch miesięcy o blisko
110 proc. wzrosła liczba kradzieży cz włamaniami do obiektów uspołecznionych, a o 95
proc. do obiektów prywatnyCh!
Jedn'Ocześnie
ność.

spadła

wykrJWal~
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• W MKOL O -zmianach w krajach
pejskich • ' Hokeiści Holandii pierwszym
Polaków • Na zawodowych ringach • Play off
szy,karek. .
.

w-telegraficznym skró

Na

~Belbramkowv:' :remis '

Polski

l Jugosławia

Anglia wygrala z

ą

Brazylią · a

Szkocja z

Argentyną

Wczoraj na boisku Widzewa ł,ódź, w obecności 10 tysięcy widzów rozegrany został towarzyski, międzypaństwowy mecz piłkars
ki, w którym zmierzyły się r'e prezimtacje Polski i Jugosławii. Pojedynek zakończył się wyniki~m. 0:0. Sędziował L. Molnar Węgry.
Drużyny wystąpiły w składach:
Polska: Wandzik (46 min. Bako) - D. Wdowczyk, Szewczyk (7'1
min. Pisz), Czachowski, Kaczmarek - Urban, Tarasiewicz, Kosecki
- Ziober, Dziekanowski, K. Warzycha (83 min. R. Warzycha).- '
Jugosławia: . IVKovic Stanojkovic, Spasie, Vulic (46 min. Kanatlarovski), ' Hadzibegic - Davor, Brnovic, Susie - Pancev, Stojkovic, Vujovic.
min., Sauzie w
71 ·min.; dla
Nasz selekcj<}ner po raz pierwgospodarzy - Pinert w 39 min.
su.y w tym roku miał 'd<. dysz karnego. ' Widzów 11 tys.
pozycji prawie wszystkich najATENY. Grecja - Izrae 2:1
lepszych zaw04nikó)N' grających
także za ' 'granicą. ' Udział
tych . (0:0). 'I 3ramki '- .dla Greków ostatnich wyra:~R.i~ . wpłyną• . /la . • Mariohis: w ~ 'I 77 min.; 'dla po76 min. Wipewność i ' siłę polskiego, . zespa-. ·ko~anycl). +..:.:. Sfriai
dżów ' lÓ tys.
.
lu, który był bliski zwycięSt~
(.
DUBLIN:
Irlanma
- Walia
wa nad renomowanym rywaiern.
1:0 (8:0).- Bramki - SJavan w
finaliŚ'tą .piłkarskich mistrzostw
87 min. Widzów 42 tys.. .
świa·ta "It&.lia '90". Po dość in~
teresującej grze mecz zakończył
SUKCES NASZYCH
, się ' jedpak wyr.ikiC'q1 be1:bram':'
. Ó~PIJCZYKÓW
k .()wy-m, choć obie drużyny miaOlilJ.lpijska reprezentacja Polły kilka okazji
na stł"Zełenie
ski w towarzyskim
meczu 'W
goli. Dobrą dyspmycję ·wJita-:
P?czdamie
pokonała olimpijską
zali jedna&: bramkarze...
drużynę NRD 1:1 (0:0). Bramkę
. Po m~zu Powiedzieli:
zdobył Mi~lcarski w ' 74
T _
"• Trener ' gości ,Ivica .<hi,n: .
. _. ' Mł,'ODZIE2QWE ME
"Był to dobry test i sprawdżiaru :
,"ozwolil mi on .na wypróboi!a:': '
zna~e są' \~; : ~~~~łY, które
~ie . kilku wariantów ~ i ' mćiili~
awansowały do półfinałów mło
wości ustawienia; które
bf,ldzie o dzieżowych . mistrzostw Europy.
mllżna wykorzystać w
przyszSą to: ZSRR, Szwecja i Jugosła
łości".
.
wia. C:<:war-tego finalistę- wyłoni
dzisiejszy me.cz
His'z paniaWłochy.
.
• Trener· biało-czeł'WOBych,
Andrzej Strejlau: "Polska reWyniki
rewanżowych
me'
c
zów
prezentacja ma na przemian do.ćwierćfinałowYch: RFN - ZSRR
bre albo bardzo słabiutkie spot1:'2 (po dogrywce), Szwecja
kania. Podobnie jest z grą w
Czechosłowa.cja 4:0, Bułgaria _
każdym meczu. Nadal jesteśmy
Jugosławia ' .o~l,
w takiej sytuacji, ~e mamy . za. wodni ków, ale nie ma drużyny ...

o:.

w

-min.

Na inn'ych stadi';~a~h;:': '~
... rozegrano kilka interesują
cych spotkań towarzyskich. Największe
zainteresowanie towarzyszyło pojedynkowi stoczonemu na stadionie Wembley gdzie
Anglia pokonała
Brazylię. Na
Wyspach Brytyjskich
nie po,wi,odło
si~ r~y.rnież
mistrzowi
sWiata .. druzyme Argentyny. która w Glasgow pokonana została przez
S zkocję. Do
niespod~i anki doszło w Maladze, gdyż
Hiszpanie przy własnej widowni ulegli drużynie Austrii. A oto
komplet . wyników :
. -:- LONDYN. Anglia - Brazylia 1:0 (1:0). Bramkę strzelił Line::er w 35 min. Widzów 80 tys.
-.- GLASGOW. Szkocja - Argentyna 1:0 (1:8).
BramkaMcKimmie w 32 min. Widzów
40 tys.
-:- MALAGA.
Hiszpania
Austria 2:3 (2:0). Bramki - dla
gospodarzy - Manolo w l min.,
~utragueno w 33 min.; dla goś
Ci - Hortnagl W 47 min., Poł
ster w 65 min i Rodax w 89 min
Widzów 35 tys.
.
-) BERLIN. NRD
USA 3:2
(2::1).. Bramki - dla zwycięzców
..,.. ~ir.iten w 17, 31 i 66 min .;.
dla Pokonan)"ch - V~mes ew- 41
mi? , MUl:ray w 86 min. Widzow 15 tys.
.
~. IOJÓW. ZSRR Holandia
2:1 (1:0). Bramki - dla drużyny
ra?zieckiej Protasow w 10
mm, ()tamy). Ljutyj w 80- min .
dla gości - Koeman w 69 mi~:
(k'!rny). Widzów 60 tys.
-.- BYDAPESZT.
Węgry
FranCJa 1:3 (1:1). Bramki - dla
Francuzów - Cantona w 28 i m

'EO
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'Iidze

Gwardia

Warszawa Odra
Wodzisław 1:0, Polonia
Bytom
- Igloopol Dębica 0 :1, Miedż
Legnica - Hutnik Kraków 0:0
Górnik WałbrZYCh - Stal Rze~
szów 0:0, Bałtyk Gdynia - Stal
Stocznia 3:0, Pogoń Szczecin Lechia Gdańsk 0:0, Resovia Rzeszów - Zagłębie Wałbrzych 1:0
Stilon Gorzów - Siarka Tarno~
brzeg 3:0, Jelcz ' Oława - Stal
st. Wola 0:0, GKS Jastrzębie Szombierki Bytom 1:0.
(mar)

Nie ma mocnych
na MKS Węgrów
W

rozgrywkach
juniorek
w sia,t kówce (rocztUk spartakiadowy) sytuaeja jest
d-ość klarowna. Qd początku Jaworyzoj'l'ana drużyna MKS W~
rów (woj. sied[eckie) wygrywa
zdecydowanie ze wszys:t:kilffii rywalkami: i samodmelnie przewodzi stawce. Dziewczęta MKS Orlęta mają szansę jedynie
na
utrzymanie trzeciej pozycji.
Przedostatnia koolejka nie dostarczyła niespodzianek.
Sukcesem były dwie wy.grane radomianek w meczach
wyjazdowych.
Wyni,ki: Opol'lmka - Oręlta
0:3, Opolanka - Skór2l8.,ni 3:1,
Sygnał Skórnani 1 :3, Sygnał
- Orlęta 1 :3, AZS A WF - Si.a:rka 3:0, MKS Wę~rów - Siarka
3:0.
1. MKS Węgrów
10 20 30: 2
2. AZS AWF B. P. 10 19 23:11
11 18 25:14
3. Orlęta Radom
11 17 21:23
4. Skórzani S-ko
5. O}loIanka O. L. ' 9 16 21:11
11 12 8:30
6. Sygnał Lublin
12 11 . 5:36
7. Siarka Tornob.
młodszych

--

- -

----

• Przewodniczący ' MKOl. J; A . . przed Jugosławią i
'.Samaranch spotka się' w prz,Y- . wszystkie drużyny 'Po
kty. .
z
c~łow,.mi
·szym miesiącu
• W spotkaniach
-działaczami olimpijskimi Bułga- :
koszykówki kobiet
rii, Czechosłowacji, NRD, Ruraj
wyniki: (o 1
-m Ullii , Węgier i Związku Ra- '
dzieckiego. Z Polski zaproszeni ' Poznań - Włókniarz
zostali .prezes MKOl. A1~ksander . 58:68, (o 3 lOkatę) Stal
Olimpia Poznań 58:74Kwaśniewski i członek M;KOl.dr
trzecie
zwycięstwo
Włodzimierz
Reczek.
Podczas
ona też zdobyła llrązowy
spo!kania, które -odbędzie ' się
21 kwietnia
br w
siedzibie - dal. Natomiast o tytule
trzowśkim
zadecydują
MKOl. w Lozannie, omówione
zostaną
problemy związane ze ' mecze. Być może losy
70'.'" """B<'l
zmianami ' dokonującymi się w - medalu
w dzisiejszym
krajach
środkowoeuropejskich
wiem do tej pory
i ZSRR.
stwa
odniósł
już
'. Polscy hokeiści rozpoczną
mistrzostwa swiata. grupy "B"
w Megeve ' i Lyonie meczem ~
Holandią. Przebywający w 'Lyonie Holendrzy rozegrali mecz '
Gdzie
siostry zakon-I
k()ntrolny z Francją. - Wygrali .
ne? - odpowiedź w jutrzejgospodarze mistrzostw .- Franszym wydaniu "Relaksu" na
cuzi 6:1. ~
str. '1.
Fot. A. Piekarski
• ·Juan· Martin Coggi z ArNajdluższy . etap
gentyny zachował tytuł mistrza
wyścigu
zawodowców
świata w
wadtze superlekkiej
Jours de la Panne"
(wersja WBA) . zwyciężając na
miał aż 230 km i n''''VTl1O!<ł
punkty po 12:rundowym ,ł)Oje. dynku -Meksykanina Jose Luisa
re przetasowania
Ramircza·. Coggi wygrał na za~
cj~. ,Kr'!te, wąski~
wodowym ringu 40 walk, 2 re- _ Więc _ m~byt moz~ .
misując i" tylko ·1 przegrywając. ' .c~ch, ale męczących
31-letni ' Ramirez należy do we- - - dow :parw.alo peleton
teranów . światowego . boksu. W · grupki. Wielu ~olarzy,
W . Koninie trw.ają szachowe
jego , . bilansie znajdują się 102
njcp. Grec ,
mistrzostwa
Polski
seniorek.
zwycięstwa i
8 przegranych. · się na t~asi~. _W
Po serii zwycięstw odniesio• W stoczQnym. w 'Meksyku
bowej cz-ołówce,
nych w początkowej fazie impojedynku o tytuł mistrza ' świachała na metę z
pre.z y zawodniczka Kolej(lrza
ta:
W
ltategorii
muszej
(w~rsja
sko
trz.e ch minut nad
Kielce, obrończyni tytułu miWBC) obrońca tytułu Humberną grupą, najszybciej
strz~wskiego Joanna »etk. dował Joban
;M_UW
. -znała Ostatnio kóiejnycłi dw~h _to Gonzales (Meksyk) znokautował · w- 3 starciu KohimbijćzywYprzedzając
Ołara
porażek. W 13 rundzie przegraka Francisco 'l'ejedora.
(NRD) i Phila ADiClelrSGna.
ła z Małłlorzał-łl Wiese-Jóźwiak
• Tytuł mist~a świata juniostralia) CzołOWll grupa
zaś w
rundzie przed05tatniej
l'ÓW
w kombinacji norweskiej
fikowaha została
VI
uległa ·
Bar~ał'lle
Ka~row- .
.
zdobył
w
'
Szczyrbskim
Jezip.
5:42.41.
Nie było W niej
5kiej. W klasyfikacji ogólnej
r~ _Trond Elnar Elden (Norwestety żajmującego wysoką
llrow.adzi Bciiena Sikora-Giiyal:Ia) gromadząc 418,,1 pkt. Sre:
tę ' Joachima
.
ska - 11 pkt. . przed IWODI\
brny medal przypadł Falkowl
.
Sw:ieeik - 9,5 pkt. i M_łlrona
Scbwaarowi (NRD) - 414,8, a
zastąpił g?
ł~ Wiese-Jóźwiak i JoaDnl\ Jabrązowy
Christophe
Borello
!I. udane] .u"."";.. ~.c
godzińSką po 9
pkt. ' Joanna
(Francja) - 405.0, pkt.
Je] uczestmkot,n .,
wans w . kl.asyfi~acJl.
• W ostatnim meczu - misDeŁko zajmuje dalsze
miejsce
trzostw
świata
w
hokeju
na
10z~tał ErwlD Nljboer.
i nie ma już szańs na wywaldzie
grupy
C
Jugosławi~
dla), a : Mus~e.uw
CZenie choćby medalu br..ązo
pokonała Koreę Płd. 4:2. W ta- na .drugle ~ieJsce.
weg<n O podziale medllli zadebeli · prowa&i zespół Węgier
mUJe po dwoch etapach
cyduje ostatnia, 15 runda. (m)
pozycję ze stratą 1.02 do
ra , a tuż za nim jest Olaf
wig. Halupczok zajmuje 15
kat!; ze stratą 3.08 min. do
dera.
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Z kolarskich

Dwie porażki

kieleckiej szachistki

Koszvkarki Starn ., do Tarnowa

KoszykarikJ STARU Starachowice znają już swoje rywalki,
z którynri zmierzą się dwukrot:.
nie VI barażowych spotka,niach
o pozostanie w drugiej lidze, Będą nimi lroszykarkJi Pałacu Młodzieży Tarnów,
które w rozegranym w Zie10nej Górze finałowym turnieju o awans
do
drugiej
li.gi
zajęły czwarte
miejsce. Pierwszy mecz Staru z
Pałacem Młodzieży odbędzie sif,l
w najbliższą sobotę (31 bm.) w
Tarnowie, rewanż tydzień peźniej, 7 kwietnia w Starachowicach, a bilans obu pojedynków
zadecyduje, która z tych drużyn

Wieści

występować
będzie w drugiej
. lidze od nowego sezonu (1996/:>1).
Zespół Pałacu Młodzieży T3rnów we wspomnianym finałowym turnieju przegrał z AZS
Katowice
55:115,
AZS Zielon a
Górn
65:93 - i
Cementem Che1rn 67:98. Z zielonogórskie-go turnieju awa·ns do
drugiej ligIi wywal<'zyły koszykarki AZS KaLowi<'e i Cemcntu Chełm, a w drugi ej parze
barażowych spotkań (oprócz Si,aru i PM Tarnów) ' zmieną s·ię
druiyny AZS Zielona Góra
i
AZS Kraków.

Na

'spod siatki

Pilica czy Skórzani
wygrają rywalizat:ję?

cięstwa m1ody.ch sia·tkarzy Skórzanyeh zrównały ich punk!ta·mi
z rywalami z Pilicy. Zatem tylko ,.pIjma aprmisowe" zwycięs
two uw,ieńczone zostaruie końco- .
wym sukcesem. Oczywiście pod
w.arunkiem, że w-sobotę Skórzani pokona.ją przeszkodę w postaci drużyn.y juniorów C~arnych.

Od 09ta~n;iego gwizdka
sędziowskiego w dniu 1 kwięłnia
br. :z;ależeć będzie wynik '1'1.waLizacji między młodymi siatkarzami Pilicy Warka i Skórzanych Skarżysko o miano na.jIeyWyniki:
SkórZani
stal
szych w naszym makroreg.ionie. Kraśni:k: 3:1, Skórzani - staol. St.
Dodatkowa stawka tego mec7.IU Wola 3:0, Ostrovia - Stal St. W.
to fa.kt, ii tylko zwycięzca zdo- 2:3, OStrovia - StaI Kr8Śni,k 0:3,
będzie pierwsze miejsce, a takMKS Siedlce - Warka Q:3, MKS
że prawo uczest:nictwa w tegoSiedllce - Czarni Radom 3:1.
roczny.c h finałach OSM. W wyniku zmniejszenia grona nna- 1. Pilica Warka
10 19 28: 8
listów OSM (przed rokiem
w
2. Skórza.ni S-ko
10 19 29:10
Kielcach było 16 drużyn), jedna
11 18 26:16
z nich nie pojedzie do Szcze- 3. Stal St. Wola
cinka (woj. koszalińskie).
11 17 23:1'1
4. Stal Kraśnik
10 12 13:2'1
5. MKS <htrovia
Prz ęd ostatnia kolejka spotkań
10 12 9:!6
juniorów młodszych nie przy- 6. MKS Siedlce
10 11 7:2'1
niosła niespodzianek. Zwycięż.3- T. Czarni Radom
(lech)
li faworyci. Dwa kruejne zwy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wice
Wśród

niejszymi
Urszula Domagała - 39
mek, Jadwiga ł,ysak - 22,
tarzyna Papka - 16 i Ewa
dek - 18.

