I

\

Rada Ministrów

polityce -zagranitznej

(WYJ lanni k
PAP,
Ikonowlcz). Ws't(d>na
reakcja Moskwy na' pouied2:iabko"Ną , depeszę
(>mf. V.
Landshergisa do prezydenta
M. Gorbaczowa zdaje się zap()wiadać, ie rni.gja
w Lcepre-

WILNO

prze~nidwem

.

.1e

kieł

.nktowy
ak dlllle nasze
\c trzylzyli 4.

~poznano 1Iię z. założenia
politykl zagraniCUlej nądu
990 r. przedsta wianymi przez
istra spraw zal!ranicznych
ysztofa Skubiszewskie,• .
wierdzono. że polityka zagrama rządu Tadeusza Mazoi.ego sIuiy. niepodleglotci,
omaga polityczne i gospocze przemiany w kraju oraz
acoia międ,zyna·rodową poję Polski w tworzącym
się
no ym ładzie eu.ropejskim
i
mi zynarodowym.
ada Mio!l.trów podkreśJ.iła,
te o.kQnujące się fuoo.amentalue :1>mian,. w Europie, szczegót•
$l

Do

ZŁ

końca

Kielce, wtore k, 1990-4·3
lok XX
PL ISSN 0131-n2X
Nr indeksu 35003

kwietnia z 10 ·proc.

najbliższym
są
wymagają ze str01lY

wie

"U

ki granicmej. Przedyskutowano jej priorytety.

y jęto projekt 1.l.9tawy () poale zadań. i kompetencji pozy organa gromy a organa
'n-istracji rządowej. Będ·yAe
sta.nowić

uzupełnienie

U6t-

orządu

dotyczących
teryŁ1>rialnego,
po-

wyszcze.gólnienie spraw
y,pisanych kompetencji gmin
oraz katalogu zadań terenowych
orga.nów admioJsŁracji palls-Łwo
p

w
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1 29- 8

36-13
31-18
3-1-25
3-1-19'
; 38-19
30-19

•

I

rai"

c
Obroty WajewódzkieJ Pral.
niczej Spółdzielni Pracy "UnipraI" w Kielcach wyniosły

t-:>

.~

;:.

zakładzie

kieleckie-

w roku'

ubiegłym
to, że

ao

mln zł.
statystyczny
Kielecczyzny

Oznacza
mieszkaniec
wydal na usługi świadczone
przez spółdzielnię
zaledwie
700 zł.
Po
uwzględnieniu
faktu, że ;,UniPtal" świadczy
okolo 70 proc. tego rodzaju
l i ług, suma
ta l tak wydaje
się niewielka. Czyżby był
to
wynik bariery cenowej?
Tradycyjnie u progu wiosny
wraz z generalnymi porządka
mi w mieszkaniach czyścimy
garderobę. Jak w tym sezonie
pracują pralnie?
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2ł-2D

,

I

21-33
lł-U

12-łO

; 18-51
. Piekarski

ęblea

w

li), Korsko w
dz. 16),

w Lubmiak w
stadion
Hetman
- Zel:-Avia
:!racoVia
[l tJ-

-liga

pll n

:eh

owa

Cho.0:0,

~ Poz,nań
Z~głębie

elec
a, Lech
:1, Wisła
;ław 1:1,
GKS

~rowadzi

imprezy muzyczne!

zy " Organowe"

rwał M

ea

ej

trada Świętokrzyska. oraz
zialy Kultury i Sztuki UW
w Kielcach przygotowu-

agłębiem

Zl\, Legią

Kraków
;a1 Stalo'zów 0:0,
l Wodq,i-

~ębie

l, Szont~lcz Olaag - Reałbrzych

, Lechia

)'ilia 4:2,

- GórRzeszóW
Liderem
~7
pkt.
Wola. 3-1
, 33 pkt.
30 pkt.

Bonifi kata
a FSO 125 p
2 do 14 kwietnia Fabryka
chodów Osobowych wproaila 5-procentową bonifikaJ'zy sprzedaży samochodów
125p. Handel łymi samodami na wspomnianych :zaach Odbywać się będzie w
rycznych punktach sprzedaw W:us:&awie. Fabryka poinmo wała plaCÓWki "Polmozbyo możliwości zaslosowania boikaty taki~ w jeh punktach
zt'd:\iy.
(.. AP)

w Kielcach
j~ bardzo miłą niespodziankę
dla miejscowych melomanów.
Oto od 16 do 22 kwietnia br.
odbędzie
się
w Kielcach I
Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej z udziałem świa
towej sławy wykonawców. Honorowym
przewodniczącym
Komitetu
Organizacyjnego
Festiwalu
jest ordynariusz
diecezji kieleckiej, ks. bp.
Stanisław Szymecki, a wszystkie koncerty odbywać się bę
dą w kieleckiej
bazylice kGtedralnej.
Program festiwalu jest wręcz
imponujący. 16 kwietnia o godzinie 19 (wszystkie koncerty
festiwalowe rozpoczynać się
będą o -tej samej
porze)
w
koncercie
inauguracyjnfm
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będzie

Sanocki uAutosan"
.
.
me praCUje
Zgodnie z wc~i(!j&:zymi zapowiedziami 2 bm. całkowicie
zakzymana zosŁała produkcja w
Sanockiej Fabryce Autobusów
..Autosan". Gł6wnym, a raczej
jedynym pC1Wooem zamkn.i~cia
tej najwięlulzej w kraju ta.bry~
ki autobusów je9t caŁkowity
brak zbytu. na te pojazdy.
W
- poniedz.ialek też rozpoczęły się
w SFA pierwsze grupowe zwolnien!a z pracy. Z zaplanowanych do %wolnień 1500 osób
pierwszych 600 przestało być jej
pracownikami. Jeszcze w tym
miesiącu przewiduje frię rozwią
zanie umów o pracę z grupą
6OO-0s0bową i następnie 400-0-

Srodowisko !lużby zdrowia jest
od IM niezaqowolone ze swojej
sytuaCji fbnansowej. Je t
ona
generalnie niższa od placy w innych środowisicach, rtp. przemyslowym. Nic więc dziwnego, że
trwają prace rtad poprawieniem
uposażenia tej grupy zawodowej.
Sejm przyznal dla służby zdrowia na bieżący rok, poczynając
od 1 styczaia, 100 p-roc. śred niej
placy krajowej sfery materialnej.
Tymczase,n okazalo się - jak
poinformowała dyrekior Departamentu Kadr w re.orcie slużby
zdrowia - Krystyna Suszakże poziom plac tv tej sferze nie
jest tak wysoki jak sqdzono z
tempa inflaCji. Srednia placa w
gospodarce T1U!teria!lIej za
l
kwartal wynosi 690 tys. zl bez
nagród z zysku. Nic więc dziu,nego, że środowisko s!użby zdrowia przyjęło tę decyzję z niezadowoleniem. Sądzono bowiem,
że lewaty na podwyż ki będą wyż
sze.
DOKor~C'LENU: N A STR. 2

bliżej
do II Zjazdu
"Solidarność",
tym
głośniej w środowLku
solidarnościowców i w pras ie tego
zwią zku o tym, kto będzie
ewentualnym
następcą
Lecha Wałęsy. Charakterystyczne jest to, że dwaj główni

pretendenci - popierany przez
Wałęs ę Jacek MERKE.L
z
Gdańska i faworyzowany przez
regiony południowe
Władys
ław
FRASYNIUK nie
są
zbyt popula rnL.; w e wla!'n:rch

http://sbc.wbp.kielce.pl

przystolicy

V. Lands be r~sa
imieniu Prezydium Rady Najwyżs:z.ej Re-publi:ki Litewskiej jest odpowiedzią na sobotnie wezwanie
Gorbacz,owa do naroou liJtewsk·ieog-o:·

.
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przEci u
89"

II

(PAP)

Rc.glonalna k0111isja (Jorgani'zacyj.na
..S o-lidarnOOŚĆ
80"
RegiOon u
Slą~ko-Dąbrowskiego w swych kolejnych
oświadczeniach
ostro krytykuje poczynania rządu l "Solidarności
89" Lecha Wałęsy, podkreślając,
że
zaakceptowany'
przez,
przewodniczących
komi s ji
zakładowych
NSZZ "Solidarn{)ść" projekt grupowych zwołnień
z pracy jest metodą dyscyplinowania
społeczeń
stwa, nie zaś próbą uzdrow :en ia gospodarki. Działa
cze
olidarności 8Q" niezmiennie
twierdzą,
że
l.wiązek
zawodowy musi
stać
na straży iJnteresów
ludzi pracy, nie zaś wła
dzy, bez wzgl~du na jej
rodowód, charakter, sposób wyłonienia czy deklarowane intencje.
(PAP)

Informacja
11a medal!
Od ki!ku miesIęcy na kielcckim dworcu PKP bezawaryjnie
działa elektroniczna informacja.
Jednoeześnie
czterech potencjalnych podróżnych, po naciś
nięciu
odpowiednIch guzików
na pulpitach może odczytać na
monitorach nie tylko godziny
odjazdów i przyjazdów poci~
gów, ale także ich składy oraz
ceny biletów na intercsuj~('ych
ich trasach. ,V końcu maja po
zmianie rozkładu jazdy órz~dzenie zostanie
przeprogramowane,
a
jego
pamięć
dodatkowo
wzbogacona
o
informacje
dotycz~('e
m.in.
kieleckiej bazy noclegowej. Ten
klo nie moze zanotować wyś
wi. tlonej wiadomości otrzyma
jej wydruk po wrzuceniu
do
automatu dwóch monet S-zlotowych lub jednt'j 10-dotówki.
(ALP)
A. Piekarski

mias tach. M iejSCe na liście
kandydatów zajmują je5zc~e:
Andrzej
Słowik,
Andrzej
Gwiazda, Marian Jurczyk, ale
najwięcej zwolenników
ma
jednak nadal
Lech Wałęsa
Sam L. Wał~sa na jedno z pytań wywiadu zamieszczonego 2
nim w .. Konfrontacjach"
nr
326,
któl:e brzm i ało: Często
-POdkreśla pan, że niebawem
odsunie się na bok ... natomiast
pańscy
współpracownicy
w
odejŚCie
pana nie wiŁ'rzą.

kt~ry

do

Depesza

wy~lana

Kto zostanie następcą
Im
NSZZ

dziś

~RR
w ce-lu
nawiązania
r.ozr.:ów ma szanse 'powodzenia. Wg. pierwszych donies4.ell z Moskwy ton de.peszy
prze\voonicZ<'lcego Rady Naj_
w"żsrej Litwy ocenia się tam
jako "bardziej umiarkowany".
Podkreśla ona goto-wość Wilna do przedyskutowania na
"dawolnym szczeblu" sprawy
"prawQmocnośei akt<Yw' i postanowień Liłwy
w świetle
konstytucji radzieck!ej".

sobową.

21-Ił

2-1-18
23-19
18-15
21-23
23-25
18-22
, 15-!5

zniżką

w na5Zym

wych re.gulacji
D~

66 (4348)

i bardr:o aktywnej po.J.ity-

,domska
~h
nad
m pojel II

Nr

CENA 400

Go~baczowa

roiera R.. Ozo!asa,

Mirosław

miera T.leana Masowiec'o obra.d~wała Rada Młul&t~

()RONY
iosennej
Ć za 0l razem

r · -gołów do' rOtO aD

Depesza . Landsbergisa do

rządu
pod

t'Jk 3ł Jf fjIJ

ałęsy?:

mówią, źe ~st to niemożliwe,
L. Wd lę"a
odpowiedzi::.!: (...)
,.Ja jes te m g{)tów, mam dość
już tego w ;;zystkiego tego
nienormalnego życia. Nie lu~
bię r oboty, którą wykonuję, a
wykon uję
jq, ponieważ nie
mam
in n ego w yboru. Oczywi ście,
gdyby miała być
zmieniona koncepcja - idea
zw i ązku. gdyby przewag~ zacZGIa brać "mafla"
.. Solidar~
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Spól~:r.ielnda

Mi e-

ku Sp{)klz1e<Jni Mioo:ruraniowych.
To odwaine pOSUJ)i~e
pr:zyc~yniło -s;e do potanienia proceSG inwestycyjnego.
Dziś
&pÓł
~r;:.jeJnia ma 4126 cuol'lków
0czMujących i 14łi2 zam5eshkałydl w osiedlach Pod Dajnią i
&icllowice L
W 1989 f. i'ob&\,. ooOOwłano
-BlOntażowe prow.adzono w Cl1.te1'0011 o ledlach $półdzicl9i. PQd
Da-Jni q i w Slicbowica<:h I 680
.członków
półdzieJni ctrz.ymaro
własne mie~ania.

RoIl.POCli.ęto

pr:z.ygoo\owywanie terenów pod
budowe x<Jlejnycb osiedłi - $:Iichowie II i Zu.rawieńca. W lm
zamierz.a się oodać do u-.i.yUm
593 ~a,l)ia. Kosz.t jednego
mełTa kwadratowego pow1cnchni w .,Domatorze" jedna.k sb.te
rośnie w stycz,niu br. wynlll5l 1800 tys. 71, i - noiestety
Rada1 tendC!!ję w~r~ą.
Na zebraniu prze0d6t.lwicieli
e2łooli:llw spólthielni 30 xwietaia br. zasianawilOJW si~, co zr "ić, by budować j,,"k najtalllWj.
Padła nawet propozycja,
żeby
»rzyszlym uiytkownIDwm oddawać miesz.kalDWl nie wykończone,
JlralktY~:mGe w stanie "Su·rowym
~z pobial)cowanych ścian ,
lJlytek pcw, bez wy;pesażenia
..lidtfli i łazienki , pmos.1.llwiaj:\c
iIl~cję tydl wszy1!iLkich
,uf.zątizeA

'Za.mteł"esowa:lYm

do-

po- korek-

A'lO'!'mi)mm. Obecnie,
eie $pOS{lbu. ;ln lic:zania
rydl aJUa.dmk()W

opłat

ojewódzłwo

iak

t:zkaJ'i~wa "Do.ma\o.r " < wystąpi
ła
pierwsza w Kielcach ze
str uktur Wojewód:ł;k~ego Zw~ ąz

rurilłó

C"Zy,uw-

OOK()~CZENIE

w ych, ! .1 le!,j~,ie mi€SZkańcy
" D O.H1<l!M>l: a " płacą za eksploatacje: i remonty l<Ni.ali - 800 zł
00 m.e1.ra kwad'r atowego pow~ e1' u b n i użytkowej, za zułycie
wody i oo·?r<Jwll!.la.a~ie ~cieków
- 8048 l!ł Ila osobę, za wywóz
n ieczyst ości 1850 zł plUlS opła1y
za en er g i~ e lc->ktr yc2!fl,'l, gaz, nadmc,u n:l, kor zystanie 2. dźwigów ,
k~'w acp:
antooy
AZART.
C .yn?Z y;n M-4, tj. okQło 62 m
kw. poW., gdy mieszkanie 7ami eszkują 4 osoby, wyr..csi
152
t y s. zł.
CZll: pr:zedluże.rna

sil tlłUco ~ proc., lo wedlug fW1.IJ1,le4 2asOO ks.2t.altuJe j~ !IW poziomie 63 proc. Zamier zeni.a idą
w:ę~ w
k.W?runku . umocn i~HI

Nil j Cf:ęśc iej powtarza j ące si ę
utys.kiw~ i a spć)ldz.ielcówd{).ty

ZE 8TH.. 1

A ości", bowl!em

my też mo:lf!my byt takq mafią - tllaczeg.o
Aie. Przei:reż pienvsi komu·
Jliścij byli w porządku, ptuSląknl~i
ideą, gotowi nawet

tdda~ ży(:ie za :Irom~,
łGlnie 009mwadzili do
lIod każdym w4~1ędem.

nasruiny
Ponad

<

-'wadzieśc.ia lat
walczę
i
%Oybym miał odd3Ć, zniszczyć
s~j..l pracę - te lata, wówczas nie 7gQdzę się i będę wal~I.yl. Natomiast, jeśli to wszystko b~dzie szlo żgodnie z ideaJem z 1980 roku, k{)ncepcja
"Solidarn{)ści", a są tacy
ludaie, którzy z powódz.en.iem
mog.1 ten ideał realiZQwać,
jeiełi dem.okracja
(Jw ideał
-utwiei"d:oci, tu ja bez obaw 00sunę
się na bok wjdzę
'du~ lepszy cU(t dla ~iebic ...
Nałcmłast w tym momend€
jeszcze jestem i oopowiadam
za płynięcie inn~g{) okręlu. Co
tu dużo m()M~, ~zystko zależy od tego, jak
to ~dzi e
dalej
'ę układalo wówCzas - będę albo nie ~dę. 0sooiście tak, jak wspomniałe m ,

.lOSna Jazzo
. a"
~liie

to k zwj'cujJla wioIIIUI, gdy" jazzowa, a Ulpras:zają na n i ą hotel " ł.ysica",
"F.Jektrobit" i Miejskie Centrum
Kultury.
W
c.strowiecl<iej
"Wiośnie
jazzowej" wystąpią
zespoły :
"Hi Lo" ze Szwecji
oraz " Funk Gang" w sllladl.ie:
Krzysztof i Paweł Scicrańs('y,
.JaJlun Smyk, Wojeie('h GogGJ w ki i Andnej Mrowicc.

'inii MPK

i

oddan.ia pUfl lctów halldlowo-usłu~)"('h w os. Śłi ehowiee, zainstarowaniJl wODomie!'zy w domach ~raz dalszy~h k()reikt
w
obli l'Z3łllU c:zyaszów. Z.a sp.rz.ą
t anie klatek schOOQwych iokaW17.Y cbc~ być oopo.wioozialoi
samL PoD' wai.o 7;ffiTeku, __ze-

•

ZE 8TH. 1

Wll l"ównani a do tej T€lacj i
placone będą d.opier~ w kwietn i u m.in. z tego wzg~ędu, że uchwala Rady Mint$trów na ten
temat zapoola dl>piero 10 marca.
Pieniądze na ten cel są ;.uż podobno w wo~ltvach. Warto
dodać, iż wyTf5Wll4ftill za IV
kum'r ial ub. reku w Wl/.soXcśei
po 4S tys. zZ 114 dat wlIplaco'oo
pl"zy pe-ns;iilch mm-cowłlch.
W poUtyce ~:flCOWej shl.Żbll
z«1'Jwia nastflpily pewwe zł>ria"lI.
O jle w di!olłlchca.J$ Qbewiqzuj/lcym tOT1Jft.katorze udział fIlaIII
;wsadnUfzej tu uposaieniu W!JI'IO-

Jeszcze

I

Najwi ęrej 1\1

niej t€or3z ini)TDie- /'
.{Jw, ale są tClł: lE'karze i peda- l'
godz.y. Pre:&eSf'm .. Doma-tora" ~Gsial ponGwnie .leny Kwiwicń, 1\ !
jc-.. o zast~pcami, j~k popued»io I
_ Kani .u.lliński i Maeiej 80- ł

larz. Zanąd SpółdQ;i e1.!)!

został

ałę y?

()łlarly.ch

w

zm~-

tkV'J i~ , pl}..
n 3 pra~".1Wałem
s ;e.

nicważ
łbym
W9Al
pożyć ;Pk inni. A w

normalnie
ej chwili nie mam czasu na życie.
Niestety, nie 'P.'iem, C'l;y
mi
!'i ę to uda." ( ...)
Na kelejne pyl<m ie: Podolmo
niebawem zosta:lie pan prezydentem Pohki? L. Wa.J.ęsa
odpowiedUCli: - (...) " Stanowiska tego nit'! chcę,
nie
cbd a ł~m i nie będę chciał. Natomi;) t n:lO'Le być sytuacja
przymusowa - za,gro;(en ie kra·
ju, anarchia, którą bp.dę mógł
:z.likwidowae j edynie
będąc
pr<,zydentem, to oczywiście.
jestem goww. W innym przypadku nie będę walcz.ył
nie podOOa mi ię to. "(_,)

nej miel'ZIe na kr)"łCTiaeh polityczflo-id('olo,gicz.nych.
Nowe
p i"Zepisy pozwolą zrewidować
k ry\.€.ria kwa1ifikowania 06ób
do szc7.e.gól11ie Uprltwni()fle.j grupy kombatantów i między innymi poszerzyć jej krąg np. o
ue ze.>!lll.ków powojennych organi zacji ni"'Pcdlt'.gloocio-wyeh c:z.y
oliary ft'presji
&!.a1i.n~wskich.
Rolę opiruodawczlł w tych sprawach~ą mi.ily na równych
prawach ws:::ystkie stowa.rzyszenia kom a.~ne,jde, p r' " wprowadz.en iu kompf'tene ji decyzyjnych
orga.nu ptiństwowego.
(PAP)

la dzieci z

bezrobotnych

•

JeAl t

"

USlneSS

mówh ny

o OOzruOOt-

z

pół::}ewny

uśmiechem"

z D€rmaSZem

ny<:b, to przewainie ~ probledla
s7.ukiWlmych artykułów
m.ach oorQl,łych , którzy stra- dzieci i m!odzieiy. W prograc ili p~c~. Rzarlk<l ktoś pómyś mie mamy wiele atrakcji, m.in.:
li WlCdy () d.zicciacb owb bez- skoki spadochronOWe i wys-robotn,y<:n. A Pr1.&ie'ż dz.ieci tępy artystycz.ne.
te nag!e znal:i,ly się w sy1uacji.
'"Bu; iness z uŚIll:echem" ma
że IodLic.)w przestalo być stal!
cl.ill":Jkler
dynaroicmego
nie tylko na atrakcyjne
u·
show, o p:J.r~c6o n a elementach
b iory, zaba wi!.; czy wy ~. l:<ly, gr y r Yllkow e j. Wy u brażamy
a le ukra..- n a p cd s i .. wilwe arsot,!<l, że do z;.bawy włączy
ty l\uł ~-. St p a życiowa
g W<.llmy k i: .~n l y ~, i ~ e y Wi.C.i.0W. Kto
tow n ie
s'ę ol::-nilyi;:., a
tQ
umk j ;tn !~
z.ai ń we .,!uje
w
zradL]o
Sif\?7
i P Vi: Z\lC ie
akcje Ul;;"W:" stal l~e "il! pok r:;.yw';y.
s:<l Qa.-;:.:.t:m C<'n nych n ag ród.

-

To włu~r, ie
adr~i.! j e'-I. y

J.:>, ty.:h

~ii.=e

D'a

!~1l111 a t c"'-~'.'l

6

nJj};:lta::.: " j

n.a ,zą lm p :e- W1;f~ O~(' io'l'':Y-'i: h n:gr1Jd pr z!'tViImpre.:a <Jdbędzie się 8 bm .
ZQ )TI{i -. i pr.if:,lhlawjdel A- l rlu;e si ę mo;:'~:wa,ć u/~l.• alu w
(lliedzieia), <J g.ooz. 19 w &'\Ii
gencji "łntc.r- Top", Zbi;; l:ew
~l ~e w rQ!i ?:1WOOil,r'... , · .~)!: fl.c :r t.luracyjnej hotelu ,;Ły i~a"
Hajdamowicz. - ., Eu ~IIlC S S 1OL ra.
F rzeQspr :redaż biie1ów
P , CW;lkŚmi«hem'J tv n , r.Z J propodzi M K o r az hotel (tu ż p rzed
D~:l dzieci " . J7)e t<> Ul <lwa,
'kon ertem ).
7.ycja z.abawy i wypocz.ynku
wymagają€a wykazania
.~
(jeb)
dla n jmłoG 'l zych mie szkań
pewnymi umiejętnościAmi, a·
row K idc z okaźji Międzyna. le i zakOl'lczooa uzyskan iem
cennej nagrody.
Dla fjrm,
r.oOOwego Dnia Dziecka. ImUMER 66
preza odb(dzie się 2 czerwca które bedą spo;1sorami impreBa stadionie Błękitnyeb l
1y - moż1iw~ reklamy. Kto
J'estyn
. pomyśuma jest - j&lko
:<.głOfSi się do "Inter-Top" 00 10
c;

m

STRONA 2
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kwietn,ia, b~dz ie umieSzcwllY
na plakat3iCh rekla m owych
imprezy.

po-

Do 10 kwietnia będ q podpisywane umowy z z.aintereS()wanymi. "Inter.Top" gwarantuje pełną kQntr{)lę funduszu nagród. Zainteresowanych
pomocą dla dzieci informujemy,

Ze z

taktować

'I

agencją można koosi~
teleJ'onicmie,

nr w Kielcach: 444-71. oto
numer konta, na które moż
na wp;acać kwoty na ten cel:
Ban - S4!>1. i w Katowicach I
Odt1:l:i uł . Kielce 312S00-15H139 z dopjs~jem: Pula nagród
"Bu.sine&s z u 'w;eeh m",
K t o chciaiby pomóc
dz.ieQ których tutaj
mowa,
n ie narliszając ich gooności
o-robisrei, a dając im możli
woŚĆ wygr.ania
cennych nagród, niech zgłi>si ud2Jial w
tej imprezie. Wart{)!
b)

dOm,

ctęsto

•

jest
jące

wie
Lwó'll
naj\
otwć

Chcem)
-

WYł

'lczerJ

miasto.

że LWI

----

--....

wny<
·ow~·

w okl'e
c' . N~

nia) koocert muzyki węgier
skiej z udziałem Andrzda
Cb~rosj»ski~o (orgąny), a w
...."Y;,tąpią - m ..f SerafiJt (Mga.'1Y) i Magdalena
Rezler -programie m.in. kompozycje
(skrzypce), kt6rzy w,k()ł1ają
Feren4la Lisda.. , W piątek (20
utwory .Jana Sebastiana Ba- kwietnia) muzyka francuska
clIa.. We ",-torek (1'1 kwietnia) w _wvkołlaniu Juliusza Gembalski~o (organy) i Leszka
kon4:ert pOOwi~ony muzyce
niemieckiej z udziałem Wikto- . Kędraek.i~e (klawesyn), a w
ra Łl'ja.ka (organy) i Henryki programie utwory Jeana Tite10Dze, Francoisa Couperin, Jelamtllzewskid (~opran), a w
ana-Philippe Ra.meaw i inpr~ramie utwory
Didricba
Buxtelhude
i
Friedricha nydl.. W sobotę (21 kwietnia)
kon'cert finałowy festiwalu,
HaenaJa. W środę (18 kwietw którym wystąpi sławny ornia) koneerl muzyki polskiej w
ganista Joachim Gr.u~lch oraz
wyk<>naniu Mirosława Pietkwarret myczkowy, a w prokiewicza (organy), Anny 1\lalegramie utwory Cesara FranwiClt-aladej (mezzQS()pran) i
eka, Wolfganga Amadeusza
kwartetu
puzonowego pod
Mozarta, Piotra Csajkowskiekierownictwem Juliusza Piet.0, Samuela Barbera.
rachowicza. W p.rogramie uW niedzielę (22 kwietnia) o
twory Anonima,. Mikołaja z
godz. 13 w kieleckim k{)ściele
KrakoYfa (XVI w .), Jerz~o
Bauera, Tadeusza Faeiorkie- Sw. Trójcy odbędzie się inauguracj~ Tygodnia
Kultury
wieza,
km~uda
Piel:rzaka,
ChrześciJa»skiej,
a
podczas
Miee:zysława
Surzyńskiego.
niej koncert z udzialem JerzeC:resla\\o"a Grudzińskiego. W
go Rosińskiego (organy) i 12koncercie tym uslyszymy m.in.
osobowego ze s połu smyc'l;ko"Rapsod KatYllski" Grudziń
wego pod kierownictwem Piotskiego. W czwartek (19 kwietra Witka. W programie utwo~--ry po raz pierwszy wykonywane w Kielcach.
Karnety upoważniające do
wysluchania wszy tkich siedmiu koncertów i bilety jednorazowe można już nabywać
w kasach Estrady Sw:ęto
krzyskiej.

ni eht"f; l'ii w ty m

crn:j

tkb)

DOKOJ'WZENIE ZE 8TR. 1

wGjc..nc.go. K(W)iecwość zre«(}rmowrunia ' do\yehezMowego sy.stemu świadcz.eil kmn·b8't:mckicll
wyni.'lra li. ar~bat.cZiBośei je.go ur.e;gu~lJw.óll1.

T~"ffi.()wski.

Wspaniałe imprezy muzyczne!

Rada M.i.n~ów z:l\iłiWla}a się
prz€'Z mW±~. pr~y. i pIllit)'łli .aocjaffiej

;z V-'l~aWqi}IlYmJ.

robow~any
00 za ci'l~ni ęcia
Ul,l,o:l<etKaml p.zygol!fy".'ywan)'(:h
ma.k$YlBalH.~ kueytu
w
~ro()je4r~w lłS1a.lV 4) u;pra.....,·nłewysokości 110 m'ki zł.
(bea) J ~h k4Jo!'l1bauM6w oraz e upIawn.iE>'lia~h rua10ryeh flliar
repTE6ji wojen..nyeh i OIkr~ po-

ą

d2.ia-ł Bi~ w l.ej sprawie. Z informacji
przywiezionyeh :Ii
Warszawy przez z-eę dyrekto·ra Biura Kadr URM, Jana
Wągrowskiego wyru"ka, że deeyzja zostanie podję1a w cią
gu oajbliiszych dni.
Radni uchwalili wojewódzki
plan roczny .i. budiet na 1990 r.
Nie przebiegalo to gladko, ponieważ
pieni~zy
jest jak
zwykle - za - mam, a potrzeb
mnóstwo. Nic więc dziwnego,
ie z trudem i dopiero po 2krotnym wystąpieniu wiceminist-ra finansów,
Wojcieeha
Misiąga wyrażili zgodę na 00prov;-adzenie z budietu wojewódzkiego
do
-centralnego
kvr~lv 273 mld zł. co zakłada
uchwalona
wcze'Śniej przez
Sejm ustawa btod.łetowa pań
stwa. Przyjdi.ie w ~ęc ' chyba
ZP.ów zablegat o dotacje~.
W ~m-OOaei1 tlC,:.e stłJ i'czył takze Gyrektor
Dep;lJ1a~nb.l
Budietu Państ,.. a. Stanisła

------~-~._.=-------------------~~--~--

OOIi'.O}!iC.zENIE ZE STIL 1
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kieleckie
ez wojewody

Dwukrotnie glosowali WCZ{)raj radni WRN w _posób ~j
ny. Raz przy udzieleniu absolutorium, a drugi raz rozpatrując wniosek o odwolanie
Wlodzimierza Pasternaka :re
stan()wi~ka wojewody (po zło
żeniu przez niego rezy,gnacji).
za udzieleniem abwlut~rium
glosowaJo 99 radnych, przeciw - lO, a 4 wstrzymało się
(Id gWs\.!. Radni pozytywnie ~
cenili pracę wojewody i jego
służb, zahvierdzili sprawozdanie z wykonania wojewódzkiego . planu. roczne,go i budżetu
za 1989 r. Nic więc dziwnego,
że ai 40 na 143 radnych .opowjed~i a'o s Ię przeciwko OOwołani'l W. Pasternaka ze stanowi~ka wQJewody. 59 głoso
wało
za odwolaniem, a 4
wstrzymało ię od głosu.
Wszyscy oczekiwali na decyZ)ę premi.e7"a w :sprawie powołania na s !ępcy na to stanowi: ko. Ja.k wiemy, kandydują do niego 3 osoby. N~5tely,
premier je!l!:eze nie wypowie-

p!acy 2.fl!lWniczej. Tflbela 11.1'0sai:enia zlJ'S adniczeoo zostala poowyiszan<1 w sto.sunku do popr;;edn iej n 30 1>TOC., /I wi'1c pon ad tv?TN t średniej placy. Oznacza to kOlli ecz noś~ prze$!lnię
cia do plo !: jJ za sadnicuj niektógóll'lie w dricl.nicy :taehodAiej,
ruch d odatk6w i premii, co nie
niebezpie~znie ~t ~ po.'"u=ć ,
każdemu oopou>iMa. Ten kieruczroo'kowie $półdzł.elru p;oozą o
nek poo/{reUilll V(!!lj dyrekzwięłl:~ l,i.ozby !lai.r()li MO.
tor - będzie jedna 1: kontyn!lomini.sfersł·wa
NlIpi~tilowym zebraili." któ- i wany. Dqźenie-m
Te miało Ił~der .$pOkojny pl"!;e_j' j e st oriqg1lit:cie 1I1lDtaże-nlc %4sooniczego na poziomie 70 ~TOC.
b :_, wybr~no u<}w<!. lłl-<>oo.bo
ull!lagroouni4 ogólem.
wą Radę Nadzorcz& Spółdzielni.

·Kto zo. tanie n t
DO)[O~CZENJE

RN w Kielcach

Z sesji

,,,Domator"

(w l)

ORATORIUM J. HAYDNA
W KoSCIELE SW. JOZEFA
W KIELCACH

W Niedzielę Palmową $
kwietnia, czeka. melomanó
duże przeżycie mll1yczne. VI
kościele
św.
Jó:r.da
na
Szydłówku wyst.awione zostanie misterium według oratorium J. Ba.:ydna "Siedem oStatnich słów Chrystusa na
krzyżu". Weźmie w nim udział
chór pod kierownictwem - ,Janusza Kl'ó!a, :r.espół kieleckicb
filharm&ników oraz aktorzY'
Całośii przy~otowuje dyrnt'll t
- ' Zbigniew Goncenewiet;.
- Dziew to jest interesu~ące, ale ma~o popularne - Informuje dyrygent. - Przystę
puj:'iC do realizacji mi.steriu Jll
wzbr.lgaciliśmy zapis mU1YCZny tekstem opartym na psalmach. To znacznie oiywi całość przed tawienia.

miast

I

'mar

'. K (

s

naz

lwow ł
c j o VI

zebl
wied
nla.

-CI

dybym miar

•

le
~

o

in-

11

:t:

~kto

.Jana
! decią-
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,zycje
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(20

~uska

Gemeszka

się

urodzić,

to ...•

•

o le

e

w p idziernikll ubiegłego roku powsłał w RadoOliu ·Kle"
owanystw" Miłośników Lwowa. O celach i zadaniach lego
łubu Oliwi jego
wiceprzcwodnic:qc7, inż. ALHKSANDER
WARYN;
,
niem wszelkich znajdujących
- Klub zrzesza 66 cz:łon
się w miesz.kaniacb pamiątek,
'w, w głównej mierze 6y::relacji bezpośrednich świad
ł ch miesZkańców Lwowa
i
ków dawnych wydarzeń. przywnych województw polud·
pomnienie
niepowtarzalnego
'owo-wschodnich.
Wbrew
c:tęsto
sŁawianym
zarzutom,
folkloru i zwyczaj.}·N
tego
. jest to towarzystwo kuItymiasta.
jące nostalgię za utraconym
- C(J jui zrobionó?
- W chwili obecnej it1teiejscem urodzenia i młodoś
ci, do naszych głównych zagrujemy środowisko, rejestruń należy . uświadomienie
i
jemy coraz to nowych człon
zypomnienie, jaką rolę peIków i organizujemy spotkamlo to miasto w dziejach
nia. Jednym z niezapomniaRzeczypospolitej.
Przed
II
nych i nastrojowych był opła
ojn:t światową było to po
tek noworoczny. Pozyskaliśmy
arszawie i Lodzi trzecie co
już - miejmy nadzieję na stawielkości miasto pol kie.
łe własny kąt. Przygarnęło
Lwów należał bez wątpienia
największych kulturo- i naotwórczych ośrodków.
C cemy - mówi A. Sawaryn
- wypelpjć lukę i przerwać
milczenie, jakim otaczano to
miasto, jego zabytki i historię
w okresie powojennego 45-lec' . Nie w zyscy może wiedzą.
że Lwów, jako pienvsze
z
miast otrzymał Krzyż Virtuti
ilitari, umieszczony w her. . Ko~u i z czym kojarzy
s' nazwa_Orląt L\\·o .vskich l ow kiej mlodzieży, walczą
c j o wolność miasta? Właśnie
zebraniach staramy się 00wiedzieć na te i ił1ne pyta-

Najlepsi

nas SŁmrmictwo Den okratyczne i tam też można na nasz
temat uzyskać wszelkie inrormacje.
Jeśli
sytuacja finansowa
pozwoli, za-nuerza y zaprosić
do Ra-domia żyjącycb, popularnych lwowiaków. m.in. J. Janickiego, I. Dziedzic, W. Dzieduszyckiego czy J. M.icbotka.
Przygotowujemy się też do
odczytów
popularnonaukowych, a na początek chcemy
zainteresować
ludzi problemami Ossolineum i jego b0gatego księgozbioru, znajdują
cego się nadal we Lwowie.
Zamierzamy też zaprezentować
piosenki lwowskie w wykonaniu wrocławskiego teatru
"Kalambur".
(j. ryb.)
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Starł

do

b ieżqcym TOl>'farąstwo

W roku

Starochowic nit brgonizuje tradycyjnego turnieju
wiedzy o rodzinnym mieście, który
adresowony był do mł,xlzi~ży
s~kół podstowowych i średnich.
Tym ro-zem ~miost turnieju bę,
dzie ogólnopolski konkurs plos·
tyany "Starocłaowke w

priby · spl'awnośei..wej.

nacjach wojeW'ódzl(ich XIII
Ogólnopolskiego Turnie';' Wicdzy o Bezpiec'leństwie Ruchu
DrOg4\vegO. Uczesl.nicy" elimi-

i

zdięcie

(Id)

Konkurs Towarzystwa Przyjadól Slauc owic

Przyjaciół

Chcielio,śmy
również
zypomnieć, że we
Lwowie
dziś istniej ą i
wymagają

Dwanaści,e załóg
wystart<łwało w ub. tygodniu w elimi·

t

Miasto wplastyce i wfotografii

-

k nserwacji zabytki architekry na zawsze związanej z
tarią Polski. Jedna z najkszych i najstarszych nem - cmentarz Lyczak -ski, gdzie m.in. _znajdują
SIę gr by Grottgera, Konopn' . j i Zapolskiej - wymaga natychmiasto 'ej opieki.
aszym celem jest również
zachowanie przed zapomnie-

T k

•

a w

Tiłe
l, Je-

JN drug im
dziesięcl leciu
naszego wieku, Stefan WielGwU~yski wybudował w Soltykowie ceg ielnię.
Owczesna
technologia produkcj i cegły
wymagała stosowania
innego,
niż dziś opalu, t'Otei. d'O odprowadzenia spalin musiano wybudować także wysokie
kominy. Obecnie stare haie juź
nie produkują cegły, więc i
kominy stały się zoędne. Z
czystym su mieniem można je
zdemontować. A le
wyliczono,
że koszt
fQzb[órki kominów
przekracza ich wartość (wraz
z użytym materiałem i robocizną), więc niepotrzebne stoją
nadal. Zastanawiano się nad
nowoczesną metodą rozburze-'
nia przy pomocy mater i ałów
wybuchowych. ale ... spadające
elementy mogłyby uszkodzić
dachy starych hal, ktoce niedawno rek<ms-kuowano. A ~
ti:!m jesreze jak iś czas - chyba bliżej nie określl>oy - kominy będą górować nad Soltykowem.

nacji to ucz,oi'Owie :zkól podstawowych z woj. kieleckiego,
którzy wcześniej wykazali się
najlepszą wiedzą i s<prawnością w tym konlcursie, MiejsCem tegorocz.nej imp 'ezy była SP nr 32 na kieleełum Barwinku. Organizatorzy (m.in.
Wydział
Ruchu
Drogowego
WUSW i Kura~rjum OświaLy
i Wychowani",) pookre';lałi, że
ta placówka oświatO\\:3 wYjątkow() starannie
~)l'z:g towala ię do przepr adzeAli
zawodó\v.
Zwydęu::ą z.osot la z loga :r;
SP w CuJney i wła~ie ona
pojedzie do Opola, by repre-

zentować

K'ielecczYl!llę

w fi-

t}<lIe turnioeju.
Tek$&- i zdjęcia

(w l)

A. Piek rski

.NA

I

plasi,-

ce i fotografii", Imprezę zorganizowano dla upamiętnienia 50
roczniq połączenia miostemo
Wien:bnika z pRem7słowq osadą
Starachowice,
W konkursie TPS nie l1l<J ograniczeń wiekowych czy środo
wiskoV'rych. Magq w nim uczestniczyć W'SZISCY,
którzy zechcq
wykonać Pfa<:e w dO'Nolnej dys·
cyplinie
i technice
plostyki
bqdź fotografii, inspirowane
i
tematycznie zwiqzane z hi s-torią
Starachowic, ważnymi wydarzeniami, ludźmi i ich pracq, obiekklm i kultury ma~ riolnej itd.

Zap roszenie do udzlalu w
konkursie organizQtorzy wysłali
do wszystkich szkół, placówek
kultury, organizacji i stowarzyszeń kulturalnych. Do 15 lirwietnio br. należy zgłosić wy-Konane
prace do Wydziału 0św ioty
i
Wychowania UM (dla uczestników ze szkół) oro.z do Robo-mkze go StO'Narzyszenia Twórców Kultury (u!' Graniczno 12) dla pozostałych- ucze3tników konkursu,
Finał ogółnomiejski :)')lq' :lO"'Y
Z wystawą pokonkursowq zoplollO'tłGnO podczos XX Dni Storachowie w maju br. Wręczenie

nagród i wyrói:nień
czas trodycyjnego
Storachowickiego"
MPiK.

qpi pod"Wiecloru
w
Klubie

Il()S

WSIelkie SE~tegółowe inlO«'mocje o konkur ie plastycznym
Towan,stwG PRyjaciół StorłKho
wic można uzyskać w W,dziale
Kultury i x{uk' UM, tel. 70-91.
(on)

Głodne

dzieci
dziękuj ...

Żywienie

w

:dc<l-hl:ck

fÓ\\'kach tej; d34$

'0-

(>Mo k() z.-

tuje i bywa, że rooz.ków nie
na op! cenie obiadów. W
Szilwle Podstawowe; nr 2ł w
Kielcach s[)OIro je:>t ta.klch
przypadków, że dzieci potrzebują
s-poolec7:nego ),,~a('- .
eia.
Pierwsza
przy!':zla
z
pomoc
Technicz.no-Ha~<r
wa Spókłziełni Pracy ..C!3rllQvia", funduj:t<: obiad v 3
uczniom, 10 innym dotu~ ży
wienie Miej*-l Zes.pół Adroi_ n~tracyjno
Ek,oll0r0ic·z,ny
S21kól. 0 5ta.tnio atkcję p'.)mocy
potn.ebuj'l'Cym prrepr \Vad~li
prac wnky Wyd z.i łu N~~
<P..AQwe.go FLT "l ,r "', pneka2.ując :HO ty. . z, co pozw()oli n sIin3floow li.e obiad6w do ko!l>Ca rO'ltu sz.k~łoegQ
je ?Je:; d1.;eeiolU.
(
s-tać

I"

mFA

vą

8

!anó

W

na

ilosta-

I)rato-

11

os-

a

na

udział

u - Ja-

~ckicb

~ton;1·

ryt:eJl1

Samo

życie

konSt,mpcję: pod palec,
pa~ki, pod kreskę na

Ztlkq kq

statRW tlJieht

pracowników (więcej niż "r!ed
rokiem) ko eckich faoryk dojeżdża do rabo/y 'Ia
wl~snll kos~t, korzysta;qc
z
ta>ńszej od PKS kole',
Jadq
więc pociqgiem,
składajqcym
się z jednego piętrowega 100-

O

dzieiięć, p'~tl:lJście.
czasem więcej minut. W jedną i drugą stro tę.
Jako
pociąg-wago"
ie
}>O i,l
przedziału
gal~tron-omiczl'leao,
lJaSużerowie sami rad:-q sobie
z jego brakie - t. Każdy lub
prawie ka::dy :! doje:: ża 'q~
cyclt pracoH>Tłików, JIO robocie

kitka

li o n i,
do

zresztą prOI)()rcjon!lll!q
wytrzumatości orgalti~m!ł.

I gdy tyLk poci'-łfJ mszll ze
stacji l(oilsk;e, r ~/loc:::1I a''1
http://sbc.wbp.kielce.pl
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tiCJba miejsc na uczelniach ma wzrosnąć w nadchodzącym rollu
akademickim o ok. 3000 w porównaniu · z planowan)'m wcześniej
~mitem przyjęć na studia. Zarazem jednak w sxkolach wyzuJch
Padzórowanych pnez resort edukacji, resort zdrowia i opieki :społecznej, kultury i sztuki, transportu i gospodar'i morskiej oraz
przez Komitet ds. , Młodziez)' i Kultury . Fizycznej zarezerwowano o
'554 miejsca mniej w porównaniu z liubą studentów przyjęfych na
iłuclla w ubiegłym roku.
UmiŁ
większy,
a ,indeksów
mniej. Jak ti> możłiwe~ To są
właśnie rozbieżności między plo.
~owal}iem I wykonaniem. lImI·
ty "rzyjęć pla~w:,1ne są bo,lem zgodnie z potrzebami no
naJwyiej kwalifikowanych ~pe
~ałistOw, o IIcz·b ie miejsc de·
~dulq
natomiast
możliwości
lSltałcenia w konkretnych u·
~e!niach (bazo lokalowa, stan

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 85

kodry
dydaktyczno· naukowej
itd.). Innymi słowy - wzrosły
potrzeby, lecz zmoloty możli·
wości,
.
Kandydatów na studia irYłere·
jednak wyłącznie indeksy.
Jut oczywiste, ie każdy, kto zda
obrle lub bardzo dobrze egzaminy wstępne, ref! otrzyma 'n.
deks. Oba wskaźniki - li'Tlity
oraz
zarezerwowana
liczba
miejsc - są bowiem każdego
roku weryfikowcme prz&Z iycie.
W najbardziej nawet zatłoczo
nych uczelniach nie odsyła się
% kwitkii:!m dobrze przY90towo,
nej do studiów m/odzieiy.
Chętny{;h do podjęcia nauki
w szkołach wyższych - powinno
być w tym roku - tcorelyczn:e
- więcej niż w ubiegłym, rośnie
bowiem liczba młodzieiy w wle·
ku dziewiętnastu lat. liczbę 19łatków ocenia się w tym
roku
na 539,6 tys. osób.
W ubiegłym reKu przyjęto na
studia dz ienne we wszy~tkich
uczelniach 64,5 tyi<. osób (12,4
proc. 19-1atków). VI tym roku
limit ustalono no 63990 osób.
Jeśli zainter(\scwanie
studiami
nagle nie spodnie, co jest
prawdopodobne w cuocnej sytuacji (wilczy rynek pracy plus
wysokie koszty aKademickiego
kształcenia), limity z całą pew·
nością zostaną przekroczone. U·
czelnione komisje re krutacyjne
pozostawiły bowiem do - wyłącz
nie swojej dyspozycji rezerwę
miejsc nie wliczoną do ogó!nokrajowego limitu. Chcą zope..v·
sują

l

nić

indeksy tym uczniom, (.tózdadzą
egzGminy,
lecz już ' nie zmieszczą si-ę w
limicie przyręć.
Najwięcej -miejsc przyg·)lownno w uniwersytetach - 19 1;36 i
wyższych szkołach technicznych
- 17331. W oko<lemklch rolnisię
przyi~;e
czych pIonuje
6168 studentóW, w oll(l~e!1'ia,.:h
medycznych - 5770, wyillzy:::n
szkołach
pedagogicznych
5525, akademiach ekonomicznych - 3705, akademiach wy.
chowania fily~mego 2,.00,
wyiszych szkolaen a.:iystycmvch
- 1400, w1'ŻSzych szkoloch mor·
skich - 680, A\:ac!"rnii Teolngii
KatO'licki-e.j - 235, Clmcicijatl·
ski ej AkademiJ Teolog!cmej 40. (KalO'licki U!1iw~rsytet lu.
belski będący UC7.e:niq niepaft·
stv/O'!"q jest pola Umi1omi).
I osto\nia itłformdcja cHa kan . •
dydatów na studia. Nowo ustawa o szkolnictwie wyższym na·
doje uczelniom autonomi~, _ Q
lotem również prawo lIsi.ola·
nia we własnym zakresie zasad
przyjęć na st~dia. Wiadomo już,
że w niektórych uczelniach na
. wybranych przez senoty kierun·
kach studiów egzaminy wstęp·
ne nie będą przeprowadzane o przyjęciu zadecydują oceny na
świadectwach maturalnych plus
rozmowa z kaooydatem. Do lip.
co liczbo tych uczelni i kierunków studiów moie wzrosnąć.
PonadtO' niektóre uniwersytety.
przeprowadzać będą egzaminy
wstępne podczas mat~r w lice·
ach ogólnoksz~alcących: pro·
cownicy
dydaktyczno. naukowi
zasiądq w komisjach matura!--11ych. Należy zatem z chwilą
wybrania uczelni i kierunku studiów pytać o zasady przyjęć już
w konkretnej szkole wyższej.
ny dobrze

MARIANNA SZVMUSIAK

---_. .

. ._--------

(Interpress)

!";""'~,-----------_

POZIOMO: 5) pracownik kasyna gry. 6) lislwa. którą podszywa się dół sukni od spodu, 8)
ł!zęść budynku otoczona balustradą, 10) straganiarz odpustoWY, 12) trzy miesiące, 16) wyspa, w Archipelagu Filipińskim
lllbo pierwiastek chemiczny, 17)
bohater TIiady, 18) obszar rozCiągający

się

dookoła

jakiegoś

miejsca.
PIONOWO;
1)
wiaderko l':
drewnianych klepek na mleko
lub śmIetanę, 2) obchodzi imieJlio:1 30 lipca. 3) instrument muzyczny o 6. strunach, 4) cienki płat materiału o określonym
formacie, 7) rycerz w feudalnej
.taponii, 9) solowy utwór instrutnentalny. np. w suicie, 11) ••• Mazowiecka
nad
Rawką,
12)
pierwiastek 2 grupy helowców.
13) nIezawodowiec, 14) drama'?pisarz, 15) młOdy łoś, cicl'i 10Sta.
.Rozwiązania krzyżówki przesyłać należy pod adresem redak-

cji "ED" wyłącznie. na kartach
pocztowych w terminie siedmiu
dni od daty niniejszego numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książ
kową. Na karcie prosimy dopisać; KRZYŻÓWKA NR 65.
Rozwiązanie krzyżówki

nr 50.

POZIOMO; kormoran kartofel
statysta karawana, pa~tofle, ga:
lernik. autograf.
PIONOWO; kokos. rurka. okowy. afekt trawa, trakt Staff
Adare, pigwa. nalot, okręg. Jwi~
ca,

EO

NUMER 66

STRONA 4-5

.. olidar OŚĆ 180" i OPlZ.

n!ctw~m Walę, y steruje
w
stn:mę sp.ra'.vdzonych wu>rów

" SoHdarność

'80"
ma JUZ
krajowe. Sze[e :n ZW"lzku został, zgodnie z przcwidyw:miami, Marian .Jurczyk.
Jego za s tępcami są Stanisław
Kocj3n i Seweryn Jaworski.

władzz

- "Solidarność" glosila zawsze zasadę pluralizmu' - pow~cdz!ał
agencji Unia-Press
Seweryn Jaworski nasza
działalność jest z nią całkowi
cie zgodna. Dziś kierownictwo
"Solidarności" zagarnęła bezprawnie' tzw. lewdca laicka.
sam lleoz,wiązek pod kierow-

CRZZ, ludzie pracy natom:as t
pozostali bez autentycLl'1ych
obrońców. My zapelnimy
tę
lukę raz'~m
z OPZZ, a im
większa konkurencja
m:~zy
nami, tym lepiej!

O·agresii

11 września

Po raz pierwszy ksią.i.:ka pt.
"Agresja 11 września 1939" ukazała się w 1979 rok w podziemr.ej oficynie "Głos". Autor jej Jen,y ł.ojek ukrywał
się jesz<.::ze wtedy pod pseudonimem Leopolda Jerzcwskicgo. Obe<:nie ~ cieka'>"q pozycję w nakładzie 200 tys. eg-'
zemplarzy wydał PAX. Autor
nie doczekał tego, zmarł w
1986 roku. W pracy naą książ
ką
korzystał głównie :z; dokumentów
zagranicznych,
przede wszystkim z Foreign
Office w Londynie, archiwum
MSZ w Paryżu i londyń
Skiego Instytutu
Sikorskiego. Niewiele brakowało, by rę
kopis zginął na zawsze, został
bowiem skradziony z pomiesz-

W szybkk n tempie powsta.
je nowa siedziba Chińsko·
-l'olsk:ego Towarzystwa Ok·
rę!owego "ChI pol brok" w Gdy·
nI. Biurow~ec jest już niemal
gotowy w stanie surowym.
Zbudd\O;ano już część dachu
i choć potężny gmach nie ma
jeszcze okien, to zastąpiono
je wielkimi foliowymi zasło
nami rozp;~tymi l1a drewnianych ekranach. Takie ,zabezpieczenie umożliwia pl'ow ..dzenie robót in:;talacyjnych.
Nowa siedziba "Chipulbroku"
będzi~ gotowa na 40-1e;ie armatora,
czyli 15
czerwca
1991 roJw.
(as)

zdjęciu: zona autora - BoŁojek K książkll męża, poświęconą
pamięci ojca mjr. '
Leopolda Łojka, zamordowane-

go

w Katyniu.

Tekst i z.djęcia:'
W. ROZD1ysłowi~z
(CAF)

czeń Ośrodka Badań Społecz

nych NSZZ ,,solidarność" Regii>l1u Mazowsze w nocy
z
12 na 13 grudnia 1981 roku,
Po jakimś czasie odnalazł się
jednak, trzeba było tylko odtworzyć na nowo pewne fragmenty. Ale jak twierdzi żona
Jerzego Łojka - pani Boże
na Łojek - ,.mąż nie potrafi!
pisać do szuflady" i doprowadził do kilku podziemnYCh i
emigracyjnych wydań <;wojej
książki, chocIaż ze w7.g1ędu na
dość śmiałe i odważne spojrzenie na
lmto historyczne
wydarl.enie naraził się 'różnym
ugrupowaniom politycznym i
nie 'l2lwsre sprawa wydania
ksiąilki była łatwa. Dziś jednak możemy ją czytać, a jest
naprawdę interesująca.

Na zdjęci.Jl: egzemplarze kslążkie
11 lat.

Przed wizytą ' papieźa w Czechosrowa~ji
(KORE.~PONDENCJA

-

Z PRAGI)

Zapowiedziana na 21-22 kwietnia br. wizyta

Nowa siedziba
"Chipolhroku'"

Na
zcna

Jana Pawia

n

w

Czechosłowacji Ukoronuje nled"ie półroczny proces normowania
stosunków między Kościołem katolickim a państwem. W 'ym czasie
udało się rządowi porozumienia narodowe,o Mariana Czalfy rozwią
:lai wiele konfliktOWych problemów, między innymi dotyczących
statusu majątkowe~o obiektów znajdujących się w ,cstii Kościoła

czy tez &bsadJ;ema po l!OJlail l!O-lelnicj .przerwie bi/ikupich wakatów.
Praktyczni z natury Czesi nie
że przygotowania ' do
pierwszej w historii republiki
wizyty papieskiej wymagają nie
tyl1.:o dobrego klimatu politycznego, ale muszą również pochło
nąć wiele milior.ów koron. Dlatego też przeprowadzono wc
wszystkich kościołach, katolickich na terenie Czech zbiórkę
pienięiną na ten ceL Podcimą
akcję przeprowadzono na Morawach. Arcybiskupstwo praskie
udosh; pniło ponadto
wszystkim
pragnącym finansowo wesprzeć
te przygotowania swoje konto
bankowe.
Znany jest już ramowy program pobytu Ojca św. na Morawach j Słowacji. Moze on być
istotny dla Polaków, ponieważ
w czasie pobytu papieża w Czechosłowacji 1>ędzie można przc-

z

kryją,

http://sbc.wbp.kielce.pl

kwietnia w godzinach przedpołudniOWYCh Ojciec Święty uda
się na Morawy do
Velehredu
koło Uherskich Hradiszti.
Trudno znaleźć tę miejscowość
na mapach czy w przewodnikach, a chociażby w ostatniej
polskiej edycji przewodnika autorstwa C. Rybarza. Poprzednie
władze jak podkreśliła telewizja - zrobiły wszystko, aby

ki'OCZYĆ

granicę bez obowiązku
wyleg:tymowania się zaproszeniem (podobne udogodnienia 0bowiązywać będą również w okresie świąt WIelkanocnych). Po
przylocie na praskie lotnisko
Ruzynie Jan Paweł II uda się
na Hradczany. W katedrze św.
Wita odbędzie się spotkanie z
księżmi l zakonnikami. Następ
nie na Wzg6rzu Leteńskim papież odprawi mszę po ową. 22

wymazać
z ludzkiej pam.ięci
znaczenie klasztoru cystersów i
kości ola związanych z ponad
1000-1etuią bistorią

chrześcijań

stwa na
Morawach. sięgająCą
jeszcze czasów misji Cyryla I
Metodego.
Nie wolno tu było
kierować wycieczek, zabraniano
budowania hoteli itp. DodajmY,
że w pdbudowanej po pożarze VI
XVII wieku w stylu barok9wym bazylice natrafic można a

drukarskiej

będą

robotni nie

1&"

P rae. P nem YMu P ou.rafi.eznegil liezy UG
tak
dczeń ma iS'POro. Obecn ie n iestet y sięgać
h uajstaJlSzyeb_ !Doiyezą radzenia sobie w u iere·m u na im ię : bł'JZl'oboeie.
sze s-kupiska poligrafów
dzi<llają
pełnomocn~ci
ds.
zatrudnienła. Znają sytuację
w poligraficznej branży, są
w stałej łączności z biurami
pracy, potrafią doradzić,
ułatwiają koo.takty w s-prawach

Id"

przekwalifikowania 1tp.
Związek wysyła także ludzi
na przeszkolenie do AuSotrii.
Tamtejśzy Związek Papia.:u
i Druku uczy kolegów z Polski m.in. nowoczesnych technologii. Pl'zechodzimy bowiem
od druku typograficwgo, ,,,gorącego" 11a druk offsetowy, na

fotoskłady.
więc mogą

Pracę

utracić

ci, którzy nie ma-

inaczej, zakład inaczej

•

z.e

w
człowiek'
lŻyć

Bo-

po~jr.

ne-

iyczell? ProbIeai dwie plana u owe rządowy
Pra y i Spraw Socoraz związkowy ZaAnalityczno-Badawczy

ljęły

się

Fu'ma rządowa'
obliczyła,
że samotnej osobie pracują
cej na elem~mtarne wydatki
potrzebna była kwota prawie
373 tys. 71, zaś członkowi
czteroosobowej rodziny pracowniczej
p:awie 309 tys.
Firmie związkowej
wyszło
prawie 400 tys. w pie.-W'szym
przypadku i 332 tys. 'l>.r drugim.
Mgr Danuta MuUańska
z
Zakładu
Anal ftyczno -Badawczego OPZZ wyjaśnia: Wszystko zależy od tego, jak liczą
cy minimum określi "koszyk"
niezbędnych
wydatków.
Z
porównań,
które prowadziliśmy w 1986 r. wynika, że np.
IPiSS uwzględniał przy obliczaniu mmlIDum socjalnego
koszt mieszkania kwaterunkowego, my zaś bral:śmy. pod
uwagę
także
spóld,,·(:-!cze.
Instytut zakładał, że w "koszyku" powinny się wałezć
tylko najtańsze towarz)' żyw
noś<;iowe
i
przemysłowe.
Naszym
natomiast
zdaniem
trzeba
uwzględnić
sytuację rynkową: z reguły
jest tak, że najtańsze artykuły najb:-udlliej zdobyć, my
więc cenę wypo:$rodkowujemy.
Także
nasze normy .s~
życia

artykułów

żywnosclO

obuwia czy oopieramy na obliczeniach placówek naukowo-badawczych. Być może IPiSS
stosuje
bardziej
oszczędne.
Inaczej mówiąc, jedni liczą
biedę graniczącą z nędzą, drudzy biedę o ludzkiej twarzy!
wych,

dzieży

zużycia

sami

ją odpowiednich kwalifikacji.
Ponadto austria.ccy ZWią:lllww
ey przeka:Żą 27 tys. paczek
dla najl!łabszych finansowo
'j mate.rialnie cz.!onkÓw Związ
ku Zawodowego Pracowników
Przemysłu
Poligraficznego.
Czyżby jednak pro-letalfiusze wszystkich kraj(>w łączy
li się?

Powiedzieli:
P.rezes PSL " Odroo:umie" XAZlIOER Z OLE SIAK e .wojej
rezmewie II: p rezyd entem Jaru-

zelskim: - Omówiliśmy sprawy gospodaz-eze; w tym zwłasz
cza sytuację na w!li i w rolaN~. twie. Wyra.zilem
przekonanie,
wynikające zres2itą z OIpracowanago w stronnictwie programu
k(}rekcy jn ego, że nie wolno d0puścić do da!sl~o pogłębiania
się recesji gospodarczej.
Niezbędne są działania ~rzające

do oiywJe.'1ia gOStPodarki i od-

blokowania popytu, w przeciwnym r-azie polska gospodar-ka po
prootu stanie. W r()lni~twie niek>tóre tendencje tTudno jui bę
d'zie odwr6cić. Dotyczy to np.
spadku prod-ukcji zwierzęcej, co
m<>że za mie~iąc, a nawet wcześ
niej, niekorzystnie wpłynąć .na
sytuację na rynku
ż.ywnościo
wym. Aby przywrócić pozytywne . trendy w prOdukcji roślin
nej, należy w:prowadzić minimalne gwarantowane ceny sJtupu
płOdÓW rolnych, inaczej ·żadna
Agencja Rynku Rolne.go nie pomoże. Przedstawione przez mnJe
tezy spobkały się ze zrozumieniem prezydenta.
Przewodn.iczący
PSL
darność", wicemarszałek

Emisariusz to więcej ni~ kurier...

Po spotkOlliu 2 żydowskimi przywódcami i odwiedzeniu getta
"W itold': postanawia uzys>ka ć zgodę na spotkanie z Komendantem
Głównym _Armii Krajowej chociaż Wie, że nie jest łotwo dostać SIę
~ genei'oła "Groto".

- PQ C<l? - pyto inżynie~ Makowiecki, w)'rainie poirytowany nie$podz.iewanyrn żądaniem emi-sari,uS2Q.

- W

ważnej sprCl'Nie

w

lWiątku

Po 'krótkiej rozmowie "Prezes" przekazuje pr05bę em~sarJusza
,.wyiej". i szybko nadchodzi odpO'Niedź pozytywno. lqcznicrki wie.
dzą, gdzie zaprowadzić ..Wrtolda" .' któregoś
paździlM'ł'l1łoWC90
Jlrzedpoludnia emisariusz melduje się u generola Rowed.iego. Ko·
mendan~owi Armii Krajowej towarzyszy pułkown.ik Rlep&ki • .
- Przywódcy żydowsłiego podziemia, z którymi IQzmawiałem informuje "Wjtold" generala "Grota" - polecili mi, abym bezpo_
ś.,.ednio u Naczelnego Wodza upomniał się o broń dla nich. Mam
.powiadomić generała Sikorskiego, że żydowscy bojowcy nie dostoją broni od ni&hętnej im Komendy Głównej Armil Krajowej. P.,_
wiewiałem im, że a tr<:h żądan;och zomelduję panu generałowi
przed wyjoz~em do londynu ...
- Dobrze, że paf! mi o tym mó-wi - generał Stefon Rowecki
wcale nie wygląda no zaskoczonego oni oburzonego. - Nie wiem,
dlaczego chcą mnie przed Naczelnym Wodzem oskariać o niechęć do lydów. Coś im dałem, ole molo, bo som mam mało *).
Zrzuty nie wyczerpują noszego zapotrzebowania dla zadań sa~o
tażowych i dywersyjnych, o przecież muszę trzymać broń na po_
wstanie. Używamy broni podczos akcji, które mają znaczenie, o
dziołania w getcie nie będą mialy żadnego znaczenia. Każdq ruchawkę Niemcy zduszą tam w kilko godzin ...
Zalega

SLISZ:

powinien

tzeństwo

•

Wicepremier

słowa?

- Tok jest, panie generale.
- Niech pan nie

Uepr. Ja('ek Wd&lo

Czesław

Janicki
powied ział , że Bank Goopodarki
Zywnościowej wkrótce zaproponuje rolnikom sześciomie
sięczny
kredyt na 18 proc. i
dziewi<:eiomiesięczny kredyt na
21 proc. W NBP tego rOdzaju
kredyty są oprocentov,ane o
sześć punktów wyżej, a wysokość kredytu ograniczona jest do
10 mln zł.

Propozycje z księga rni
• Carl Hunter - ,,00 WIDZENI:\, PANIE PREZYDENCIE", Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP, str. 160.
Współczesna powieść sensacyina, której akcja rozgrywa się w
śwIecie wielkiej polityki. Zawiła intryga dotyczy władz wielkiego
mocarstwa i pewnego afrykańskiego państewka.
Bohaterami są
prezydenci, agenci wywiadu, szefowie pa.rtii l dużych koncernów,
daiennikarze Typowa "lektura wa.gonowa" o wartkiej i pełnej napięcia fabule .

• Sieli Mohammed el Mehluli - "PACHNP,CY OGRÓD", KAW
str. 228.
. .
Arabska książka erotyczna z połowy XVI wieku. Mahometanskl~
spojrzenie na seks pełne wyobrażni i wyuzdania. Szczegółowe )
pedantyczne opiSY' rozmaitYCh sposobów "kochania się", ale też
wiele miniopowiadatl. I anegdot obracających s:ę wokół spraw seksu. Niektórzy mogą uważać, że jest to 'ksiq:i:ka na poły pornogra1it"Z.na.
Łódź,

(wt)

http://sbc.wbp.kielce.pl

zapom;na,
przygotowuje
londynu no
polecenie
Delegatury, to jest
pan emisariuszem politycznym,
a nie kurierem Komendy Głów.
nej. Nie może się pan przedstawiać w londynie joko kurier,
reprezentujący Arm ię Krajowq .. Grot" przypom:na ..W itoldowi"
no poiegnanie. - Ja nie mam
ochoty mieszać się do spraw
pelitycznych."

że chociaż wojsko
pański przerzut do

Inżynier
Zbign.iew Lewa"'dowski, p. .. zYl1a" szkolił w
Warszawie bojowców 20B w
ob('hodzeniu się z bronią i materia.łami wybuchowymi.

-taniej!

mikzen~e .

- Na to, abym dol do getto
tyle broni, ile Żydzi żądoją, muszę mieć rozkaz Naczelnego Wodza - dodaje po chwili generai Rowecki. - Jestem zdyscyplinowanym żołnierzem i rozkaz
wyk'onom. tok ma pan porucznik zameldować
Naczelnemu
Wodzowi. Zapamięta pan moje

"Solicllatu

WBGZ

z moim wyjazdem ..•

- Niech zde<:yduje "Preze5" - pada wymFJaJQCa odpowieóź i
wkrótce "Witold" melduje się u pułkownika Rzepeckiego.

- Każdy kraj
gwarantować bezpieswoich granic.
Tego
oczekują obywatele i na to również płacą podatki.
W przeszłości
wielokrotnie dawal.iśmy
przykłady niedoceniania wojska
i spraw obronności. Wsp6łcozes
na armia powinna być sprawna, nie rozbudowana ponad niezbędne potrzeby, ale dobrze uzbrojona. W prżyszłości powinniś
my dążyć do armii zawodowej.
Dobrze opłacani żołnierze, wybierający ten zawód z zamiło
wania i przekona ia, będą r6wnież dobrze wykonywać swoje
obowiązki.
(o})r. I)
JÓZEF

(67)

Przygotowujący się ci<> wyjozdu emisariusz postanawia nie wspomnieć generałowi Roweckiemu, że przywódcy żydowscy
nie zamieflOjq po.przestoć na wprowadzeniu "Witolda" do getta, ole chcą,
aby przekazał informacje o obozie zagłady w Bełżcu.

Już pod koniec. marca i w kwietniu 1942 rolcu wywiad Okręgu
Armii Krajowej w Lublin'e zainteresował się losem transportów, w
kierunku Bełżca zdążających zarówno od strony lwowa, jak i z Warszawy. Kolejarze podlegający Jal'\0'....i Gryg ielawi - "Rafałowi", oficerowi wywiadu w' zamojskim obwodzie AK, meldowali o pojawiajQcych się pociągach z deportowanymi tydami: dojeżdżały na
bocznic ę w pobliżu obozu i po trzydzies tu minutach wracały puste.

Podjęto na polecenie "Rafala" ryzykowne zadanie Hczenia tych
transportów. W kwietniu wiedziono, że przez niespełna miesiąc
przybyły 52 transporty, najczęściej składające się z 18-35 wagonów t<lwarowych, zawsze przepełnionych ludźmi: mężczyznami, ko.
bietomi, dziećmi, a nie brakowało starców. Obserwatorzy zdecydowali się poticzyć nie tylko transporty, ole teź ocenić, ile osób może
przyjeżdiać w Viogonach ; okazało się, że pomiędzy 17 marco a ~3
kwietnio przynajmniej 80 tysięcy osób dojechało do obozu, w ktorym znajdujące się baroki nie moją możliwoki pomieszczenia no·
wet dzieS i ątej części przybyszÓ'.v.

') Pierwszą broń Żydow ka Organizacja Bojowa otnymala 22
ierpnia; było to pięć rewolwerów i osiem I;ranat6w. 11 listopa~a
1942 "Grol" uznał Żydowską Organh:ację Bojową: jako organizaCję
paramilitarną.
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ZAKLAD USLUG INWESTYC'HNYCU
Kielce, ul Wesoła 1'!'15, tel ł-n-75

=

stały

APTEKI:

Wtorek
3 kwietnia 1999 r.

n()Cny

zwycięstwa

b7-001. ul. Traugutta 40
L"'lFORl\lACJA

_ czynna

~-20,

służby

7.

zdrowIa

TELEFONY:

MO 261-36. PogotowJe
Milicyjne 99'1. pomoc drogowa 9ó7.
Pogotowie rtatunkowe 99) Pogotowie Energetyczne - R3dom ~91.

jutro

Skarżysko

IZYDOROM
WACLAWOM

KINA
"Wolność'"

-

[.

ogłoszeń

KWP. tel. U8-S8,

czynne 1M-J.6.
TE.,\.TR
Im.
Ski1fJlII
Zeroms;kiego
niec zl nn y

na !Ił - czynne 9-17.
APTEKA Dy:1;URNA: nr 29-117
ul. Zieln3 l?'. tel. 5ł!-'l:!.1.
POSTOJE
TAKSOWEK: Dwo-

rzec PKP -

lUNA

••Romao~c<1" .. K(}nfrontacje
ftlm(}we" g. tS.U, lT.~, !Ił.!8.
Wide<) . "Co lubłą tygrysy" pol. ł. 15, g. H,iS.
,,MOSkwa" :."RIlmOO l" USA, l. 15, g. lS.lO, 17.311, i'J.3ł_
"Stll4lvioe" nieczynne.
,.Echo" - ,.Dwa oblicza zemsty" - USA, l. 15, g. lS, 11, 19.
GALERIE
BWA .. Piwnice" ul. Le';n:t 7 ,'pttedwioŚ1lle lS", . czynna !l-11
,
MUŻBA
MUZEUM NARODOWE plac
P.utyzant6v.r. _ Wystawa si la:
.. Prz11'!t<h Kleleeczyzny", W'ysta-

wy czaSO\\oe: "Francesco Piaua
'mat ~stwo l gralŁ'<:a", .. Biały
okres ' w m!łlarstwie
WGjciecka
\'Vewa", .. Lwów w rysunkach
Władysława

czynne

'-17.

Szczo?p3ńsk;ego"

plac

NARODOWE "PALAC" -

niec2:ynne.

Zamkowy -

. MUZEUM L,'l.T SZKOLNYCH S.
ŻEROMSKIEGO

czynne 9-15,
MUZEUM Z BAWKAXSTWA ul. KościusZki
11 .. Zab:1wld
świat .. cz 'nne 1()-17.
MUZEUM WSI KIELECKIEJ Park EtnoC'ratjcUłY w Tok rnl nicc~ynne.
OBLĘGOREK

IIIUZElfM

DYŻURUJĄCE:

matologlczaa -

StoPrzyctlodnla Re-

Jonowa ni: 15 ul. Karczówkowska 35 - czynna w niedziele 1
śwlc;la w gOd". 1-19. dl' tur nocny' od godz. \1 do 7.

INFORMACJA
czynn
w gOdz
jąUdem

d".

świątecznych

1 dni

tel. 5:l3-32.

,,RoboOtni1(" -

..si ,," -

Pc;gotowi~

Ratunkowe
!lł7. Strat

9!lł. PoPoż:łrna

PGgotowle wO<;!.-kan., c.o' L elektryczne RPGM czynne w godz.
1t;-!3. tel. 469-30 I ł3łHI4. PóczlOwa

InformacJa

o

uSługach

811,

Inform cia PKP 930. Informacja

PKS

ł25-IL

602-79.

Hotel

.. Centc:llny"

CENTRUM
INFORMAC.JI TUnVSTYCZNEJ "IT" tel. ł8G-66
C".\I'Oóle do 16.. w soooty do 14,
INFORMACJl~
O
USLUGACH
..8MNI" Kielce teL 439-G! _
w gooz. 8-17.
lJSLVGI
POGRZiS60WE: Dycałodobowy. tel. 31-TII-47.
POSTOJl~ TI\KSOWEIt: Osobowe Dworzec Ph."P tel. 53ł-li. ul.
S!oW3ckl<!!:o 31-~lt. ul JeSIonowa. 31-'7?-lł. PostGJ taks(,wek

tur

bagazowYCłl
:łl-0 -19,
cl ęż~rowycll

tel.

go.

-

ul. Armil Czerw.
samOChodów

P~tó.1

-

ul,- 'Miełczarskle_

~t.

LIS,

łił-7!.

POSTOJE TAKSOWEK :
53-III I 5::-80.

tele[o-

ny -

[

Ostrowiec
KINA

..HutnikU ..Obcy decydujące
starci.!" - USA, l . 1J5, 1:. 15.30,

17.30. "Czarownice z Easlwick" USA, 1. 18, g. 19.3(1.
~.PrzodOW'Rik" nieczy"nne .

APTEKA DYŻUr.NA: nr 29-071
ul. Staroltunawska liT.
POSTOJE TAKSÓWEK: pl. Wolno~cł
5~7-!r.! ul.
SiCRkiewicz3

28!-61.

KOM

Biuro 0):1 ~'!eii K
c'f.ynne ~17.

'Vp

]
•

tel. 2(17-:

TE~Tr. ·

,m. Jan,}

Kncłulto\Vskiego

,.T,;,\ albo zo.cif1a" - g. 13.
lUNA
..,BJ.ltvk" ,Kc:::..t;ik!f' ~pi~ci.t. Ir"
.:... USA. 1 I~. g 15. 17.1'; .,l(onfr!.JnhCł~ (h,
w~u. g. 1'1::0
,,.PtJ!vj.)o;q" bt .:lIr teulli ,liH Z-" ,
,.0
n" ...Ttlf,,~rilt !tl 'loflca'~
US ~ 1. 15. g. 11': Ja. l=ł 'h.t

·STRO A 5

PROGRAM l
7.45 "Expres,> grtspod:łt'C1:Y"
8. :; Poznaj swój kraj:
Kurpiowska chata
&.35 "Domator": N Jna pocżta
Ladne d!onie,
ładO\!
stopy
8.53 "Domowe przednkole"
9.15 Wiadomośei poc<lnne
9.25 "Tylko dzień" - film 0.byczajov.'Y prod. CSRS
10.51> "Domator": Przyjemne z

Uwaga! za ewentlUlne zmian,.
w programie kin
redllkcja pie
odpowilld".

RAtllo

t; .'
~

bCl.'tsylowe

14.66 ITR

-

Produkcja zwie-

s. II: Utyt-kowanie
mleczne krów
15.00 Powań swój kraj:
W
rzęca.

~

••

16.00 Wiadomości 16.00 Koncert
muzyki Sj'mfonicznej 16.30 ..Wyprzeda';; ma'~tku" - aud. Cz.

16.40

Koncert muzyki
symfonicznej - cz. 2 16.50 Reko-

lel<cje . dla ChorYCh -

cz. 1 17.1(1

Dziennik.

TELEWIZJA

·~t·

•.

Dziś

PROGRAM I

u.. ~o Program dnia i Tclcg zeta
11>.25 Dla d'1:ieci: ..Tik-Tak"
16.50 K4lłO ,:fik-Taka": "Gumisic" - seri"l Watta Di17.15 "Tclccxpres.s"
17.30 ,.Spojrzenia·: Katyń, cz. 2
- pułH. mieazJU\artod"w

18.00 Progł'ant lekalnv
18.15 .. Klinit;:a zdrowego
czł,,wiek'}"
19.00 D()branvc: .. Moje przyj",ci6tki m:.r);?ki~'
19.10 .. Plus-minu .. pub!.

pl' gr

19.:m Wi"d ,me,ki
20.0(1 Sp(,ll:ani.:! z min. J. IT u _
t'1,niem
20.15 .. Dolln3 n d7i8i" (4): ..Bo[(:łci i b\e-.ini" - s"ri.1 ob\'cZJjowy prod fr:mc.
:lł.lO Sport
2l."1 .. T.isiy ,; ; \3p)(1 Irc,,"
2 ' r') Oi:~\·;:>t ... k\'Jia; y - rc[}.
~~. 'JJ ~ ,1'''\;:ł~';jnv
in[ HTclat\1r
\

. ~ .f , l

• .., ,"O" '.'

pro-

gI' m (2)
Uwaga! Za ewenłualne zmiany W programie tv redakcj" nie
odpoWiada.

spoi ... wc~ej ora'z

SKODĘ

2). Kielce.
10007-g
BALE dębowe, sosnowe. Brzeziny 200, pocz. Morawica po 18.
10612-g
DOM murowany duży, tanio
sprzedam. Ostcrowiec, Borowa
'" (Kolonia Robotnicza).
1091-1'
SPRZEDAM sad 2 ha ogrodzony, cena przystępna. Możli
wość budowy budynku
przemysłowego. Mazur Maria Jedlińsk, Wojciecha 10.
3949-r
SPRZEDAM plaszcz skórzany
męski nowy, duży rozmiar. Radom 502-95.
. 3947-1'
TANIO pralkę automatyczną używaną sprzedam.
Kielce
&ł1-62.
10602-g
CZARNY fotel bujany. Kielce 11-19-51.
1060t-g
SPRZEDAM poloneza. (1982)
nadwozie (1988). Kielce 31-31-H,
po 15.
70242-g
BLOCZKI betonowe, wa!M\ę,
lepik, betoniarkę. Kielce 604-57
(14-18).
10605-g

RÓŻNE

BialysŁ()k Zł,

wideo.
UKF
gwarancja. Kielce 6U-U.
10619-g
OTRZYMASZ
w
krótkim
termił'\ie 20 mln
jeżeli
wplaciS!: 3 tys. zł na adre "NOWA "
32-215 Kalina Wielka 85, woj.
kieleckie.
l06lł-g
SZYBKO, tanio! Przestrajaliie
PAL-SECAM, l'ówniei u klienta, Ostrowiec, Polna
84, tel •

244-Z7.
ZATRUDNIĘ
żaluzje.

'i~

1091-0
akwizytorów na

Kielce 32-42-36. 10609-g

·I

"AlETY

~

+
<>

(dodatek regionalny "GAZETY WYBORCZEJ")

i
O

i

+

<>
ukazującej si~ na terenie województw
O
<> kieleckiego, radomsldego i tarnobrzeskiego. +
.+
+ ZI\PR1\SZA.łY DO:
<> ... Biura Oglo zeń w Kielcach, ul Targowa 18 <>
tel. 448-58
+
<>
siedzi ly redakcji .,Ty~odnika Radom kiego" <>
w Radomiu, ul. Sł9wackiego l, tel. 244-19
punktów przyjmowania ogłoszeń:

w Skarży~ku-.Kam., "Mini-n:~~",

ul. l Maja 18
\\' Starachowica~h, ul. Spółdzi lqa 11
w Ostrowcu, Klub "Primo",
ul. I~ och. nowskieg 2, te!. 216-6:;.

<>+0

17

legitymację

+

<>
...
<>
<>

+
~

I~tiw

z

MACIEJEWSKA Agata
biła

TAJLI
GlPT1

1061

LO.

pie<!zą

UNIEW 24.IAM

"Ziomek Krystyna, lekarz c

rób wewn~tr~nych
Paderewskiego 22".

estrowi
1061

SIERPIŃSKI Grzeg,Ol'z
miesięcmy
PKS

zgu
do\\
1egityma·J_
10611

bilet

rejestracyjny,
szkolną ZSZ_

BINEK Tomasz
mację

studencką

....•

zgubił legi
WSP: 10621:

Wiesław

SZYMAilSKI

..._

(R

PB~

da) zgubił wkhdkę do'

bil
PKS Radom.
.3M

Bożena

MAZUR Jacek
jazdy kat. B, C.

~od 2 k iełnia 1990 r.t

http://sbc.wbp.kielce.pl

skr. 69.

ZGUBY

KUSIAK

PAL-SECAM,

TAJIJl

Zach'

na

pracę

zgubiła

gitymację szkolną.

Uprzejmie informujemy, że Biuf6 Reldam
i Ogłoszeń Kieleckiego Wydawnictwa Prasowe~o Kielce, ul. Targowa 18

<>

organizują .

ADRESY firm
legalną

~i

zgubił

POLAKOWSl'CA

prll
8

a s
na

l

ceni
STA

CzesIa

zgubiła legitymację.

~

cen;

PLECH Janina zgurnła bi
wolnej jazdy MPK Kielce. \

ZIL
cen:

l~

4 JEL

198
S.,.bka wiQ
te nana dełri~
,.zANTA"
Kieree#
Rew. Paidziernikewe; 44,
(obok Doma. Jłzemi sla)
pok. 119, teł. ue-u.
wew•. 2!t. ,,001. !ł-li
'el. do ,"odz, 15,
- wizowanie.
- łlbezpiec'lenia "iVesła",
- pośrednictwo w zakupi
biletiw PżB.

~ DO "GAZETY LOKALNEJ· :
<>

<>

INDJE

TAJL}

miesięcznego

O

+
Ó

KUBA

105 S (1

451-Z3.

~PRZYJMUJEMY OGŁOSZENIA +

~+

MONG

TA.JU

\

+
<>
+

ję'Q'ka

CHAŁUPNICTWO tec
logi a, zbyt - za 15
tys.
25-953 Kielce 12, kryŁka p
towa 13.
l

SPRZEDAŻ

+

PROGRAM LOKALNY
na UKF 10,45 MHz

Kussala

Ukryty

branży

+O~+~O+~~+Ó+~Q~++~+O
~

.:~.

.t'''~ ).1

... ..

zagran.iC?;nego
skieg6.

pożyte<!znym

11.10 Najn()wsze dzic;c Polski:
Polski Październik
12.50 Fizyka: PGle magnetyczne
13.30 TTR - Chemia, B. II: Aldehydy, ketony, kwasy kar-

nauczania:
KINO
.. peg 7!' ..!:mroanueHe l" fe. L 18, g. 15.::0, 17.:ł\I, 19.30.

poszukUje pl' COWnłka ze m:l.jtJmości~ ug dnień

~aAAA&.A.&~&&&&&••A•••AAAAAAA&.4&AA.A&

16.:;5 Ję:qlt angiel -i (;;"1)
17.2:; Prqgram dnia.
17.30 "Klub ludzi z pFzc"złością"
lS.00 "Przeraźliwe łoże" - nowela TP, reż. Witold Lesicwi<!z, wy -.: W. Golas,
A. Ka;z:'msl:a, M. Ciesielska i in.
13.2:) Dawniej nii wczoraj
16.50 Przechodzie!i rep.
19.16 MQdlitwa
wie<!zorna
z
Sanktuarium
Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
19.30 StucH() SrIort
~O .OO "Przeboje Bogusl 'fot
Kaczyńskiego":
"Podróż do
Medi()lanu", cz.. II
21.00 .,Wywiady Ireny Dzicdzic"~
prof. Wi!()ld KarC1:ewsłd
21.~ "Panoram.a dnia"
2L.~5 "Mi trz i Malgorz ta" (3):
..Małgorzata" - serW TP
23.05 Komentan: dnia

Sandomierzu
15.30 NURT
Współczesne
problemy wychowani
i

neya

Radom

PROGRAM II

tenninarza.

APTEKA DY:1;u'RNA: nr 29-676

ul. Staszica

998. Pprnoc Drog9wa 981. Pogoto-

wIe Enerp'et..jI~t1e Kielce - Miasto .~t Klerce - Teren 956, PogGtowle Gazo\"e - 3ł-!G-!O I 892.

br~i<

,.POf'fiO" -

g . 16, 18. '

TELEFONY

gotow.e MO

:

KINA

O LEKACH. 1.30-15.30 z wy-

wO'lnycll od pracy -

•

Jutro

H.

nr ti-OOS, ul. Sienldel.'\'icza li.

I3?-O!;.

teł.

Starachowice

SIENKIEWICZ.'\. nieczynne.
A1"TEKł stall' dyżu~ nocny
pełntą nr !ł-OOI, lIl. Buczka 37i3!1,
PORADNIE

.,Gałitnatl·'

- pol. I. IT, g. 17. "Porno" pol. I. 1(1, g. U.
MUZEtiM
REGION LNE
im.
gen. broni Zyg-munt.. Berlin~ w
Skariysku-Rejowie, ul. Słonecz

Ki.lce

Biuro

tcrminał"za.

tlt' _ic

"Metalowiec"

j;>

S>

998.

PGŻ:lrna

Komenda

RYSZARDOM
.
i
PANKRACYM

22.;,0 WiadoOloki wi~z rne
2:;.05 W kinie i na kasecie
23.30 Jęz)/It rosyjski (24)

tel. 261-21, ln[o1'365-115

usługaCh Straż

macj a o

Dziś składamy życzenia

/

dyżur

nr 67-010. pl.

Ini~

p

..

l02l7-i

..

S)

prz~

pro

6) przJ

197
7)

prz~

197

8) nac:

197

9) NY:

cen

10) ŻUl

cen
11) FSC

198

PPR POL..'\REX
PAWILON HANDLOWY

12) KA

,.JONATAN"
KIELCE, ul OlsRWski~1I
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SYRIA 19-21.IV.90; 10--18.V.90;

7-15.VI.90, samOolot, cena •.03ł;5OO zł
EGIPT 15-19.V.90 samoł6t, cena 358 USD

.
835.000zł
TUNEZJA 9-18. '01.90, samOl6t, eena 32'l USD
816.200 2l
MONGOLIA - CHINY 19.1V.-3.V.90, samOoIOot, pociąg,
cena 3.432.000 zł

+

+

KUBA z mOożliwOośeią ",-ypadu do MEKSYKU
2-30.V.90 samolot, cena 5.040.1 O zł
2-29.Vn.90 sa.-mGlet, cena 5.100.000 zł
INDJE 2-10.V.90 samolot, cena 6.986.000 zł
U-23.V.90 S.&molot, eena 1.030.000 2l
TA.JLA DlA - SINGAPUR 30.IV.-l%.V.
samolot,
eena 1I.S60.6OO 2ł
INDONEZJA

(BALI) 6-25.VII.90

samoJót

TAJLANDIA 14-U-V.90 samolot, Cł'na 1:809.060 zł
25.VI.-'l.. VIL98 S.&M6)Ot, cua 7.ł54.008 zł

•

\1YCECZKĘ turystyczną

m let,

~~na

420.

I

• Prł'zydł'nt G. Bush 0świao""ył, ze "Głos Amery-

<I
41

TRAMPINGOWE

TAJLANDIA -

~

~

OFERUJE:
IMPREZY

Jak poinf6rm9wano w
pr:tc"odtticzący parlamentu litew ·kiego Vytaufas LIlod bUl'iis ..z radością
i wdzięczno~cią" za kceptowal pro]Jozycje: prezydenta
Czechoslowaeji
Vaclava
Havla w prawfe pneprow:\dunia
na
lerytorium
Czechosłowljekiej
Republiki
Federalnł'J rozmów
li
kierournidwem radzieckim na
temat kwestii litewskiej.

~

EWKO USLUG TURYSTYCZNYCH .,JARKAN"
RAnOM, ul Mariacka ł/i" tel Z48-31, tlx. Of>7588

do Kijowa 6-10.V.9O, sa-

O zł

~

~
~

~

~~
~

'i-DN uWE red.illlie pebyty We'E\flowe w Ju«osIawii
iej:;co~"o~e OIJBID (Macedonia) .Eurotel Struga
li}ri€:e, sierpień przdoł samolotem, cena 168
USD
1!;f.
lIł
•
~IlWi\CJĘ i POSREDNICTWO w sprzedajy biJetiw louutclye.h tłe! US"A, KbNADY, AUSTltALlI,
TAJLANOn. SINGAPURU, T1JJtCJI, GIlEClI, EGIPT'U IN minimalDYch b.ryfaeh ",peejalDl'eh ~)' nime od cen ,,Lotu" • 16-5. proc.
• OltGANlZACJĘ impre2: na umewiellie klienta
• DLA zaklałł_w pI'&CY i szkół średnieh wymianę Irrep
mJodzieży ?; ZSRIl (Kijów) w mjes~eadt letnim ·
3946-r
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ZEDSIĘBIORSTWO W

TRANSPORTOWE
KIELCACH, ul. Kolberga 4

OGLASZA PRZETARG
rzedaż niżej

wymienionych samochodów, prz.yczep

"UnipraI" czeka na klientów

•

Pradze,

ki", .,Jlailio l\'olna Europa"
i .,Ha.U. wobocla" ocl"'Juły
istohlll rolt w
uł....wamu

drogi pr:aeobraie»ioM clem...
kratycznym
w
Europie
środkowo-wschodniej
i zap.wiedział, . ze r.zl!l~ie te
btdą dzialać nadal, "dopóki
~miany nie 7AJ8taJl§
doproWIldzone d. koiea".
• Pnywódea wseh"nio~iemieckid

soejalćlemokra

~ji

Ibrahim Bodlme UHYI'inowal ze wssystkieh funkcji
parlyjayeh. Oskarieno JO o
powiltounia z był~ slCl'~bl\
bezpiecuńdw.a Stasi.

l

...

l.>eJEK ł. Z MIEJSCA
W"1'FADKU
m tra ie nr 7 W ZJ:órska
zw.lniono dzWejsuj _ y ('ialo l!l-leiaie,;o RaraJa N. li Jasuębia Uroj.. Zostal on potrą
eony przeli umochód ciężarowy
- świaclc.zą·o tym ślady hamOowania. Hit'row('a jednak nie uisielił
pomocy p_koel.waneMil i "jKhal li mi~('a wyp~
Ilu.
OSZUSTWO NA
.. PlłZEW ALANKJr'
Ol:roinnego pech miał mieszbniec pewnt'j wsi w Im. MaI.JOIiZCll Bol'idan S., kliry prz jechał do Kielc, aby
sprzC1lae
48t CI larów. Zamiast do kantoru udał się pod bank PKO przy
uL Sienkiewkza, gdzie za sprzedane dolary otrzymał plik banknotów. Jeden z ni eh, ulo~ony
na uierz('hu miał warlośii !ił
tys. rl, pozMtale byly to papierki 2O-zl.tow~. Po przeliczcniu
okaaalo się, ie brllkuje prawie._
4 mln uoly(:h. Niestely, po 0nustaeh nie pozostało ani śla
du. Nie pierwszy to przypadek
a świadcll.~(,y e nierozwa.be j
naiwności.
A może jel>'Zcze o

DOKOŃC::;ENłE

http://sbc.wbp.kielce.pl

ST~

1

Zakład
Pralniczo-Farbiarski pnl' ul G ' mej u trafia odzież i b1elima odzieżo
wa z punktów przyjęć r<lZmie zczooych na terenie miasta. - Wraz z nadejściem
wiosny pvjawj}o siC; sporo odzieży
do farbowania - inform?
Sta.nisław Bogacki,
pracujący w spółdzielni
od
rOok'u 1955. - KlieJlci powierzajq nam kurtki i spodnie
sztrukS()we mocno !!fatygowaJłe, Po prosiu
ceny odzieży
posuy w górę i wiele oSÓb jui
nie st ć na nowy zakup. Trzewięc odświeżyć zużytą 0d.:tież.
Bawełnę farbujemy w

ba

dwóch kolorach - CZai:nym i
gronat()wym. Nawmiast tkaniny 'I\-elniane farbujemy we
wsz.ystkich oocieniach.
Na terenie Kielc spółdziel
nia "Unipral" prowadzi
16
punktów
przyjt:ć
bielizny.
Niektóre z nich, obok uslug
pralniczych, peL'1iają
\oak:i.e
funkcje bandlo·we. Przy pl
Wolnośc i 3 punkt przyjęć przesunięto
do jednego pomies:z~ze.nja, a w drugim
uruch()·
miono skl~ cieszący Stię spo.
rym powodze~em. - Prowad2.imy p.rzedaż odzieży niezbędnej
p.ny cerem<>niac))
f>i)grzebowycb - mówi ajeatka
• Miee."slawa Grsywna. - Stąd
dominujące
u nas kolory czarny i biały. ~żna tu ku·
pił płaszcze, kostiumy, garni·
tury, a także kokardy, raj topy, opiiski ialo-bne.
W ąsiednim PQk()}u Halina Sebaś przyjmuje bielizn
i odzież do prania. - Na razie nie ob erwujemy dużego
ruchu - zwierza ię w rozmowie. - Terminy usIug są krótkie, bo od 8 do 10 dni, a w praniu 'ek~preS()wym - 3 dni. Do
kOońca
kwietnia
obowiązuje
lO-proc. bOllifikaia, która detyezy wszy tkich naszych u-

na
p:
1 STAR 3W 200, nT rej. KIl 240R, rok prod. 1984,
cena wywol. 9.091.500 zł
2 STAR 3W 200, nr rej. KIl 228R, rok proo.. 19S4,
cena wywoł. 6.061.000 zł
a bi
ZIL 130G, nr rej. KIH 607D, rok prod. 1972,
ce-na wywoł. 5.204.000 zł
4 JELCZ 3W 317, nr rej. KIH 524G, rok prod.
1984, cena wywoł. 11.036.000 zł
5) przyczepa NRD HL 8011, nr rej. KIW 316C, rok
prod. 1980, cena wywoł. 3.484.000 zł
6) przyczepa D-50, nr rej. KIW 042C, rok pEod.
1976, cena wywoł. .2.332.000-zł
:j 14,
7) przyczepa D-50, nr rej. KIW 065C, rok prod.
~a)
ł.
1976, cena wywoł. 2.332.000 zł
-16
8) naczepa ODAZ, nr rej. KIW 067C, rok pro<!.
n.ymś więct'j?
KTO WIDZIAŁ?
1970, cena wywoł. 1.345.000 zł
Z ul. Za~órskicj
Kid('uh
esta", 9) NYSA 522, nr rej. KIH 339G, rak' prod. 1977,
kra.u:liono
amoehód
marki
Ikupi
cena wywol. 2.219.000 zł
,;PeuKeol", j SJloziclony, nr rej.
(kb)
10) ŻUK A 06, nr rej. KIl 090P, ]'ok pTod. 19M, KEB 8327.
~
cena wywol. 2.436.000 zł
11) FSO 125p pick-up, nr rej. KIK one, rok prod.
1985, cena wywoł. 6.145.000 zł
12) KAMAZ 5410, nr rej. KIH 393E, rok prod.
1979, cena wywoł. 8.838.300 zł
l3} TATRA 148 S-3, nr rej. KIH 235D, rok pr~
!~~e
1980, cena wywoł. 13.706.500 zł
OKO, · CZENIE ZE TR. 1
14) UAZ 469, nr rej. KIH . 356E, rok prod. 1979,
cena wywoł. 4.890.000 zł
TreśĆ
o&powiedzi samego
15 naczepa ND-160, nr rej. KIW 701B, :rok prod.
parlamentu l ew kieg~ na a t
pel Gorbaczowa będzie ma1977, cena wywoł. 3.587.500 zł
na
przypuszczalnie
dzi.ś.
P jazdy można oglądać na 3 dni przed przetarW poł1iedz.iaiek K()misja Pa·r~e gi
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoław
lamootarna d. Przywł:ócooia
we czej należy wpłacić do kasy Prz,edsi biorstwa TranPaństwow()ŚCi
Litewskiej i
SAspo owego w Kielcach, ul. Kolberga 4, najpóźniej w puedstawiciele iJImych ko·; niji pracową.1i nad pro~_ktem
prz dzień przetargu, który odb~ie się w 14 ,d~iu
tej od.pC1Wiedz.i do poiA1ych
159- ~
aty ukazania się ogłoszenia o godz. 10 w SVllegodz.in w;ecromyeh.
---'" tli
przedsiębiorstwa w Kielcach, ul. Kolberga 4.
A ot") w skrócie tr€'Ść poW rzypadku niedojśC'ia do skutku pierwszego prze- sIania V. Land bergisa 00 M.
~
, drugi przetarg odbędzie ię w tym samym Gorbacz()wa:
"Kier 'nietwo Rad.Y Najo godz. 12.
wy:iszej Litwy pragme pana
zycje
od
1
do
3
można oglądać w Przedsiębior
zapewnić, _ ie Litwa. bynajK
Transportowym w Busku, ul. Bohaterów War- mniej nie ehce wyrządzić
zkody Zwią"kowi RaIbiecy 106.
kiemu i prowad:zonej przez
w
Przedsiębior
zycje
od
4
do
8
można
oglądać
:ci
pana przebudOowie polityczTransportowym w Skarżysku, ul. Ekonomii 9. nej, W istocie t6 dzięki paDa
stale w Kielcach, ul. Kolberga 4.
konsekwentaemu kierewRietjawy będą ~przedawane w .stani aktualnym w wu Daredy ZSRIl doznaly uprzetargu.
168-k c~eia więksWŚ4:i welności i

-

ZE

- W o~tatnic-h Jata h rOZS:i:er:z.yliŚmy
zakres usług - inrormuje prcze Bpółdzielni "UnipraI", ZbigiJie ~ ~jezer. Obok tradycyjnego prania bielimy białej i odzieży przyjmu.
jemy do C'LS' zczęnia kożuchy,
futra, pe)isy, pierze. Niedaw·
no
uruchomillśmy
koleiną
uslugę farbowani skór. Mimo tego otwarcia na społecz
ne potrzeby. obserwujemy spa·
dek lJczby klienł6w. W porówn:miu z I kwartalem ub. ro·
ku wykonali my o 30 pro .
usług mniej.
Zmniej zyło si
zapotrzebowanie . na prani
białej bielizny.
Np. :z.upełn:
unalala liczba klientów
w
Bu -ku, gdzie odbiorcami naszyeh usług byly głównie d my sanatoryjne i wczasowe.
Od :slycm·ia br. pogorszyla
się syt~cja
lnansowa sJ>9ł
dzielni. Od teg() roku cofnięto
u1gi w podatkU plac i podatku
dochod-owym, a takie nie oho·
wi:}zutą
już .wolnjenia
z
podatku od !undu 1.)1 plac. P. nadto spółdzielnia
do\l<..liwie
odczuwa drastycmy w:z.rOl>"t
cen wody, enel'gi9, w~la.
Wi~ksza cz~ć
za1!:ladów z10kali'loewana jest w wynajmowanych lokal ch, za które
płae.i się . kllkakr04nie wyi ze
Czynsze. Te czynniki spowodo·
waIy, że mu iano podnie ć
ny na usługi.
Spółdzielnia
"Uni.pFal" zacayna z powod:re:liem r<lzwi-

slu~.
Zakład przyjęć od~eiy przy
ul. Buctka 33. - Oferujemy
pranie bielizny po6cielowej
i odz.iei.y na mokro
i chemicznie - mówi Janina F (alika. - W tym r-oku odwiedza
na znacznie mniej klientów.
Co r ku wiosną ustawialy się
przed naszym zakladem kolejki. W tym roku nie ma tło
ku. Od tycznia br. ceny usług po zły w górt: prawie o
100 proc. i to jest powodem
_p:.dku liczby klientów. Klieni przynon.1 do na to, co nie
da się uprać pv obem dmowym.

~arancji

ieb usta '9wyeb
praw. Na..ród litewski z gl(b kim uznaniem obserw6wał

otwascie wyrażane prztz pana przywiązanie do prawa
międzynarodowego oraz 'dei
CUl'Ope-jskiego wspólnegOo domu. W ostatnich latach narÓł.1
litewski:l
robałą powitał
pot(pienie pnez ZSRR wtargnię6a
dOo .-Ug;;r.nistanu w
19;9 r. i do C1;cchoslowacji w
l!I68 r., zgodę ZSRR na .yprllwadzenie wojsk z C.echoslo .vacji i Węgier, jak równici umanie pr;l;ezeń uądów
Polski, • 'RD, Czeeh6s1owacji,
Rumunii, Bulga.rii i Wę,ier.
Susególnie waine je ł to,
że
naród litewski
powitał
pańską odwagę w p6tępieniu
nast~ptw p6lityki wewnęt.r.2.
nej i zagranicznej J. Stalina.
BiOorąc pod uwagę
te wydarzenia ostatni h lat, naród li-

tewski doszedł

110 wniosku,

że

na.stąpił
,łaŚ4:iwy
moment, aby napra\\ić jedną z
naj ięknyeh
międzyn~rod.-.
W7ch zbrodni Stalina aDek ję
3
niepodkJrłyeh
P36stw uadbaltyckieb, które

uznane llos'ały pruz R& ję w
192 I.".

jać dzialalność

•

l andlową. O·

prócz Stklepu pny pl. Wolnoś
ci uruchomiono już sprzedaż
zabawek przy ul 1 Maja,
sklep z odZJieią przy ul. Rew.
pr.ździernikowej i kwiaciami~.
Dobrze pr{)Spt!rujące punkty
handlowe lw!dą w. pierać u·
łUgi praL'"licze
i farbiaIl;kie.

Oby tylko pod tawowej dziaUnjpr~u" ni wyelimin!)wał; twarde reguly l'ea}jwwa! ej
reformy gospodarezej.
D ..\ UTA PAROL

łalności

Znowu drożej!
W związku :ot kolejnym
w:z.ro tem k 'ztów wydawarna naszej gazety, musimy od dziś podnieść cenę
wydania codzi.ennego do 400
zł. Cena "R Jaksu" nie ulega zmianie.

"

Proponujemy ...
• Muzeum Nu iłowe w Kieł
.,ach zapral>Z-a m.iłcśnik6w arcbeologii na spotkanie połąCUl
ne z projekcją filmów: "Pr cz
tar6iytny Egipt", "Pirami.iy
s' aroiy1.liego Egiptu".
potkanie - G bm. · o g z. 17 w sali
kin wo-ooczytowej
Dluzeum

prz.y pl. Partyzantów.

WDK i WSP w
Kiel~ach
6 bm. o godz. 17 do
WDK na wystawę
i aukcję
polskich plakatów 1Hmowych.
Zysk uzyskany z aukcji przznacrony
zostanie
na rz.ea
dzieci
niepełnosprawny h.
bm. o godz. 17 w
WDK •

zapraszają

g;mnastyka

(:hińska

T~JCHI.

• Galeria Sdllki W piła"D j
uy nST "Pałac ZieliDsJd~o"
~ Kielcach Z-aprasza na' werniai
wystawy
malarstwa
MańC7.yńskiego, li TY odbędzie się 5 bm. o godz.
18.
• Klub Ini jaty w KoUuralny h i StowanyllUnie PAX w
K'~I('aeh, ul. RiwDa
18. zapra.zają 4 bm, o godz. 18 na wie-

KrzysZtofa

czór oraw ki z u
dr h b. Ryuluda
In tytuiu Badań

zlałem

UJ.

EO

doc.

Kantora z
Polonjjnyeh
(J.)

NUMER 66

STRONA 7.

•

-J.uż po

•

losowaniu ~ ; 5 bm. - spotkania eliminacyjn•
22 bm. - uroczyste otwarcie' naszej impreZy '

Mli.
NiespodziMana po~ażkł
hokeistów ,Polski
Zdaniem komentatorów, wygrana' Austriaków nad polskimi
Itokcistami jest pierwszą sensaeją mistrzostw. Nasza drużyna
uważana była za faworyta ,mi,trzostw, a w poniedziałek poniosła porażkę, przez co umoUiwiła Francuzom
samodzielne
itbjęcie
pozycji lidera.
Agencja AFP główną przyczynę porażki naszej drużyny upatruje w nadmiernej liczbie
ka r, nałożonych przez sędziego
hol enderskiego, Stuivera na polskich hokeistów. Agencja twierdzi , że Austriacy rozegrali w
poni edziałek
najlepszy
swój
lTIecz w ostatnich latach. Sh'zelec pierwszej bramki dla drużyny
austriackiej,
Andrcas
l'us{'hl1ik niemał w
euforii

Przy zielonym stole
\Vojewó--!zki Dom Kultury w
Kielcach zo-rgullizował otwarty
turniej tenisa stołowego. w k<tó;
rym wystartowało 41 zawod'nik6w. Zwycrężyl WojcieCh Wrona
(nie stowarzyszo-ny) przed Arkadi uszem Słoniem
(Technikum
Budowlane Kielce) i Markiem
Pyzikicm (nie stowaorzyszony).
Następny turniej' oobę<lzie
w pierwszej dekadzie maja.

się

stwierdził, że

jest szczęśliwy,
gra w tak dobrej drużynie.

przedpołlld.nie

lUl.wiarnia hali "Iskry" w Kielcach
. wypełniła się d. ostatniege miejsca. Tu właśnie rozpoorlęły się
pierwsze emocje zwi~zane_ II ~linimundialeDl po raz trzeci erganizowanym przez Okręltowy ZwiltZek Piłki Noinej i redakcję
"Echa Dnia", Losowanie ~rup eliminacyjnych. wywołało ue"miałe zainteresowanie. Na sali obecni byli opiekunowie i. ka.pita.nowie wszystkich ~espołów zgłononycR
do naszej imprez,..
Na ceremonię losowania przybyli również przed9tawiciele instytucji patronujl\cych MiruDl\ul.dt:r.lowi. ONloZ kibice i sympatycy
piłki nOinej.

że

Gdy Mariusz Pllzio po dobrej
akcji z Markiem Stebleckim zdobył prowadzenie dla naszej drużyny wydawało się, że
rywale
zostali "przełamani". Jednakże
trener, Ludek' Bukac zalecił
wówczas hokeistom austriackim
zmianę sposobu
gry, bardziej
śmJaly atak. Roszada taktyczna
przyniosła drużynie Austrii powodzenie, szczególnie w trzeciej
tercji, kiedy to w ciągu 2.(}2
min. Ganster i Cijan strzelili
dwie bramki. Nasza drużyna do
końca meczu nie rezygnowała z
uzyskania jak najkorzystniejszego rezultatu. Ataki polskich hokeistów nie przyniosły jednak
powodzenia. Gdy trenerzy wycofali z bramki Andrzeja Hanisu
i wprowadzili na lód kolejnego
napastnika - Koran przypieczę
tował
wygraną ' Austriaków
strzeleniem czwartej bramki.

Emocje sięgnęły zeDihl przy
losowaniu pań.'ilw, które«e dekonali S-letnia 01:1, jej r!łwicinik
Krzysztof
i
'l-lelnia
Kasia,
WSliY.scy przejęri bardzo Iwoa
re1lł. "Jaka szkoda, że wśród
finalistów pilka.rskich mistrzoslw
świata nie ma drużyny PGIskJi"
-- kO'mentowano na sali. N,iejed-nokrotn~e wyniki
losowan.i;l
przyjmowano z miesza'nymi uczuciami. Wiadomo, że każdy
chci.ałby grać w barwach
uznanych firm, jak Brazylia, Anglia, Holandia, Włochy czy Hiszpan.i a lub Argen.tyna. Nasza impreza ma jednak to do siebie,
że jest w niej wszystko możli
we, nawet to, że zwycięzcą może zostać np. drużyna ~jedJlloczo
nych Emiratów Arabskich czy
Kamerunu.
Pierwsze spotkania, tym razem
barażowe rozegrane zostaną
w
czwartek, 5 kwietni~ na stadionie U1.i~dzyszkolnym. Wyło
nią onc czterech finalistów Mi-

TABELA
1. Franeja
2. Szwajcaria
3. Włoehy
4. POLSK'\

5. Austria
6. l'oI'RD
7. Holandia
8. Japonia

3
3
3
3
3

6.115 145 16163 9-

:3 1
3 O
3 O

7

6

8
7-11
4-17

4-21

Wtelegraficznym skrócie
dokońezonej w

poniegrze ówierćfi·na
!owego mecz.u o Puchar Davisa
(gru.pa światowa) Alberto Mandni pokonał Carla Uwe Steeba
7:6 (8:6), 6:3, 6:4. Tym samym całe spotka nie zakończyło się zwycięstwem Argetlityny nad RFN
3:2.
•

W

działek

pi ątej

Zenon Jaskuła końcqc na
11 miejscu wyścig dookoła FIlIIndlii zdoby ł dzi.es.ięć punktów
w klasyfibcj-i Pucharu Swiata i zajmuje w niej 19 miejsce.
Prowadzi Moreno Ar~entin43 pld. przed Gienni Bugno _
34 pk,L, Maurizio Fondriestem
(wszyscy Włochy) - 32, Johnem
Talenem - 28, Gillcsem Delionem i Jean-Claudem Colottim
(obaj
Francja) - po Z7 pkt.
•

•

Amerykańska grupa kolars-

ka "Coors Ligh.t" zawarła kon-

trakt z li te wsk·i m kQł]arzem
Gintnutasem Umarasem.
Pad.wojny mistrz olimpijski w wyś
algu torowym na 4 kim (indyWi{fualnie i w drużynie)
stud>ent w-ilcllskiego uniwc;sytetu
w~moooić ma z€Spół spol1Soro~any pr zez znaną sieć browarow.

kandydatu.rę poparło wiele organjzacji i stowarzyszeń ~orto

•
dii

Turcja 21:11, Norwegia - Grecja 22:15, Izrael - Belr:ia 22:19.
Grupa II: Finlandia - Norwegia 23:19, Holandia
Portugalia 24:17, BUłgaria - Luksemburg 30:22.
• W spotkaniu "play--<>ffu" w
koszykówce męoczyzm (o udz.iał
w
rozgrywJcach
ekstraklasy)
Turów Zgorzelec pokonał LegiI:
Warszawa 90:77.

. • Mistrzyni o.li-mpijska
w
gimnastyce z 1964 i 1968 r. Vera
Caslavska kandyduje na staTIowisko prezesa Czechosłowaekie
go Komitetu Olimpijskiego.. Jej
Kołumnę opr:.cował

.&L'\RE

EO
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NUMER 66

STRONA 8

W kilku miastach Finlan-

trwają mistrzostwa
świata
p iłkarzy ręcz.nych grupy C. W
grupie I padły wyniki: RFN _

~a\Vodowy
Z

boks
satelity

Dziś (3 bm.) o godz. 17.30 w
sali Amatorskdego Klubu F.idmowego w Kielcach (WDK, ul.
Sciegiennego 6) sympatycy sporfu, a zwłasz.cza pięściarstwa bę
dą mogli obejrzeć crlery walki
za.wooowych bokserów, retransnu towanc z telewizji satelita<rn ~ j.

(ap)

roczyste otwarcie

Na

zdjęciu

Miwm\łlldia-

o-

bok: kawiarnia
w hali "Iskry"

wypełniona była po brzegi; na
zdjęciu dolnym:

moment
losowania eliminacyjnych
grup
Minimundialu.
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• Inaugurada: 23 kwietnia, stadion Koron)
t
przy ul. Koniewa 29: Brazylia - Szweda (SP 10)
gOdfi. 16; Kostaryka (SP l) Szkoeja (SP Sę' duo pel
..Instalu
dziszów), godz. 17.

(Stadion Bobrzy niałog~n)
(SI' Tum1in)
Austria (SP 28)
GRUPA D
Czechosłowacja (zwyc. pal'y SP 9 SP Nowiny)
USA (SP 20)
(Boisko StadIonu Kielce)
• Spotkanie eliminaeyjnc: SP 9 - SP Nowiny,
RFN (SP Masłów)
5 kwietnia (ezwadek), ' stadion międzyszkolny
Jugosławia (SP 12)
przy ul. Prostej, godz. 16.
•
Zjcdnoczone Emiraty Al'abskie (SP 15)
, • Inauguracja rozgrywek \V 1:rupie: 23 kwietnia
Kolllmbia (SP 2)
na ~boisku Bobrzy Białogon. Godz. 16 Wiochy (SP
• Inauguracja: 23 kwietnia, boisk~ Stadionu ~
Tumlin) - Austria (SP 28), godz. 17 USA (SP 20) dzielnicy Pakosz: Zjednoczone Emiraty Arabsk,il
Czcchosłowacja.
(SP 15) - Kolumhi. (SP 2), godz. 16; RFN (SP
Masłów) Jugosławia (SP 12), godz. 17.
GRUPA B
GRUPA E
(Stadion BłękHnych Kielce)
(Stadion
międzyszkolny)
Argentyna (SP 27)
Belgia (SP 26)
Kamerun (SP 21)
Korea Płd. (SP 7)
ZSRR (zwyc. pary SP 32 - SP 13)
Urugwaj (SP 5)
Rumunia (SP 6)
'Hiszpania (SP 18)
• Spotkanie eliminacyjne: SP 32 - SP 13. 5
• Inauguracja: 23 k\'(ietnia, stadion międz Y
kwietnia (czwarlek), sladion międzyszkolny, godz.
szkolny przy ul. Prostej: Belgia (SP 26) -- Kori l
15.
• Inllugurarja Minimundialu: 22 kwietnia (nle- Płd. (SP 7), godz. 16; Urugwaj (SP 5) - Hiszp"
dziela), stadion Błękitnych przy ul. Sciegiennego nia (SP 18), godz. 17.
6: Argentyna (SP 27) - Kamerun (SP 21); 23
GnUPA F
kwietnia (poniedziałek) ZSRR - Rumunia (SP 6),
stadion Błękitnych, godz. 17.
(Stadion międzyszkolny)
, Anglia (zwyc. pary SP 16 - SP Kos(omloty)
GRUPA C
Irlandia (SP 31)
Holandia (SP 23)
(Stadi~n Korony Ki('lec)
Egipt (SP 19)
Brazylia (zwyc. pary SP ~ - SP 30)
• Spotkanie eliminacyjne: SP 16 - SP
Szwecja (SP 10)
młoty, S kwietnia (ezwartt"k),
stadion
Kostaryka (SP 1)
-ukolny, godz. H.
SZkocja (SP Sędziszów)
• Inauguracja: 23 kwietnia, stadion międ~f
• Spotkanie eliminacyjne: SP 2;; - SP 30. 5 szkolny przy ul. Prostej: Anglia - Irlandia (st
kwietnia (czwartek), siamn międzyszkolny, godz . 31), godz. 16; Holandia (SP 23) - Egipt (SP }9\
17.
godz. 17.
Uwa~a! Zmiton;iony został term-i.n próby general nł"j otwaroia Minimuudialu. Odbęd2:ie się o~ l
kwietnia - we wtorek (w pierwszej wersji plano wano U kwietnia) n.a 3tadionie Błękitnych Kielt
Zespoly zgłosz~ si~ na zbiórkę o godz. 16, w przy gotowanyt"h j\ł~ strojuh, s flagami i tablica
Włochy

ni S

cu

Zdjęcia

Wyniki losowania

wYoCh.
• Hans Nielse-n wyrazJłł chęć'
ponownego przyjazi.lu do Lublina, aby wystąpić w drużynie
Motoru. Dokładny termin nie
jest jeszcze ·znany. Duńczyk ma
baraw napięty kalendarz startów. Występuje przecież w ligaCh
angielskiej, szwedzkiej i duń
skiej. Najprawdopooobniej przyjedzie do Lulblina w końeowej
fazie rozgrywek ekstraklasy, kiedy to bę<l:cie rozgrywany turniej "play-oif".

nimundialu, na których OIlekajl\ wylMowane jnz p~~twa. ~.

lu od,będzie lilię 22 kwidnia (nit.
dziela) na stadionie BłękitDycl
w Kielcacb, o godz. 16. Ter!
dnia w inauguracyjnym meCZl
zmierz~ się zespoły Arlten(yn
(SP 27) i Kamerunu (SP 21)
Kto zagra w finale i kt6ra dru
zyna 2Idob'ę<lzie tytuł roistru
Mińimun.di.alu? - odpowiedź n
to pytanie usłygzymy do.pier
1 czerwca, w Dn,iu Dzie<!ka, gdJ
na stadoiooie Korony ro.!:egratll
z6staną mecze, których 9tawk
będą medale.
- Za zdobyeito złotege ,,1r.rllika" Hkeła zwycięskiej arlliyD!
otrzyma nagrOdę miliona zł.,

tych - poinformował nas o tyw
w imieniu prezydenta Kielc, k it·
Townik Wydziału Młodzidy, Kul
tury Fizycznd l Sportu Ul\\
Mieczysław
Tomala. Równi
duzą pomoc przy Minimundia·
lu zadeklarował wiceprez('s W ojcwódzkiej
Federacji
Sportl
. Zbigniew Sygut. Ponadto organi·
zatorzy imprczy oczekują
nt
dalszyeh sponsorów i fundato
rów nagród. Wszystkich zaintel't
sowanych prosimy o k_takt I
OZPN Kielce, ul. Waligóry
tel. 524-13, lub z "Echem Dni:l'
Kielcc ul. Targowa 18, tel. 455-18
Przypomnijmy, ze w naszcj im'
prezie weźmie udział ponad SOf
chłopców szkół podstawowych .•

7
4

..

.

kieleckiego . łł\inimundialu
W sobotoie

Wczonj na hOkejowych mistrzostwach świata grupy B, rózIQ"Y·, y."nych we Francji repFezenlacja Polski doznała nieoczekiwanej P6rażk.i z Austrią 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). Bramki zdobyli: dla ,AustriakówPuschnik w 35 min., G.nselr w 47 min., Cijan 'iW' 49 miJl. i Koran
w S9 min.; dla biało-('Zerwonych - Puzio w :U lBin.
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