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.Palmowa
Niedziela

Od dziś . W sprzedaży
druga partia ·t alonów

Tegorocz:la Palmowa Niedziezbie gła się z V Swiatowym
iem Młodzieży. W związ.ku
ym w wielu świątyniaeh kraodbyły się uroezystości, kt6towarzyszyła myśl zaczerpta z Ewangelii św. Jana .,Ja
tern krzewem winnym, wy la-

s·.i·
Zapraszamy do redakcji "Echa Dnia"
Kielce, Targowa 18

oślami".

Warszawie w kośei€le pw.
zystkich Swiętych
w urostościach
archidiecezjalnych
młodych wi€rnych wziął ual prymas Polski kardynał
et Glemp, a kazanie wygło
bp Marian Duś. W Krakodo wawelskiej katedry przya młodzież zaproszona z ter
całej archidiecezji krakowski j, aby wziąć udział w urocz tym nabożeństwie celebrowa ym przez metropold<tę krako ski ego kardynała F-ł'anciszka
harskiego. Podczas uroezysi odczytano orędzie papieża
Pawła II do młodych ca-

Minimalny

Echu"

"
ogłosisz

najszyb~iej,

naj łaniej

stopień

SP 26),
rugwaj

I;

Kosto·
Holan·
9).
o bm.
stadio·

~

god~.

'eneral·
lu, któ'
etnia.
(mar)

Sytuacja gospodarcza oraz
łagodna :?ima przyn,iosły znaczn~
zrnniejsz.en,ie zapoirzebo-

•
WTatrach ZIma,
w Kielcach chłód i śnieg
rzeszkodzil w zakupach
Tatrach i na Pvdhalu ZJ!.ów
W ostatnich dniach
VI
s.padło ponad 30 cm śnie
termometry nawet
w
wSkazują minusową ternna Kasprowym Wier-

CD'lQ:lotow'a

minus osiem sto.pprzekroczyW g6rach utrzynnje
śniegu

•

ubinydw

! asłów),

ilnoczo·
jP 15),

zasilania

He tro .ni "KOli nice"
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8 bm. ni.e-mal bez przerwy padał śnieg równ:-eż
na Kielecczyźnie.

Wczor:ljsza
handlowa
niedziela nie nakłoniła wieJu kieJczan do przedświątecznych zakup6w. Przenikliwe zimno spowodowało, że nawet na o~lężo
nym codziennie' d~ptaku było
p,~wie pus~o.

Się

ręcą

wania na energię elektryczną.
W styczniU i lutym w Elektrowni :,Kozien ice" w Swierżach Górnych, w
godzinach
pozaszczytowych
obciąż<mie
siłowni zmniejszyło się o jedną trzecią,
a w Elektrowni
"Połanie<:" współczynnik wykorzystania mocy dyspoz; cyjnej wynosił niewiel~ \l.ię~ej
jak polowę.
- Nadwyżki są pozorne stwierdza dyrektor ds. technicznych radomskiej d~lega
tury Wspólnoty Węgla Brunatnego - mgr inż . .Jan Nowory ta. - W takim samym okresie roku ubiegłego, w godzinach szczytu obowiązywał
dwudziesty stopień zasilania.
Dz.iś mamy zup~łnie inną sytuację. Główny odbiorca energii - przemysł kupuje jej o
wiele mniej. Ni~ oznacza to
bynaJmniej, iż zmniejszyła się
gwałtownie

energochłonność

gospodark.i. Po prostu
mamy rece s ję ze wszystkimi
tego skut kami... Przed s iębior-

na ~ uj
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Ten dom

w bucie jest
ale kto
wie, czy w przyszłości architektom nie wpadnie do
głowy ...
dekoracją filmową,

Keystone

OAF -

,Jak wynika znajśwleższych
danych, liczba ludności woj. kieleckiego przekroczyla I milion
I sięga ok. 1.1 mln osób. 520 tys.
spośród nich żyje
w miastach,
glównie w KilHcach,
Ostrowcu
Sw., Starachowicach I Skariysku-Kam. Wskutek
przepływu
mieszkańców wsi do miast. ludność
rejonów wiejskich zmalała
w Jatacb 1981-89 o przeszło 14
tys., a liczba rolników prowadzących własne indywiduałne gospodarstwa - o 2,7 tys. Nadal
jeszcze j~dna czwarta ogólu osób
pracujących
w województwie to ludzie w wieku produkcyjnym ...

Zdjęcie naszego
fotoreportera. ukazujące deptak prz.,. ul.
Sienkiewiczo w Kielcach, calkowicie opustoszały, wydaje się
wręcz
niewiarygodne. Sprawiła
to oczywiście aura. Przenikliwe zimno zatrzymało w domach
potencjalnych klientów i sprzedających: Widok ulicy nasunął
, mi jednak pewną refleksję. Otóź
w normalny dzień przez ul. Sienkiewicza po prostu nie moźna
przejść. Handlowy żywioł całko
wicie opanował centrum miasta. SIużby komunalne pobierajq wprawdzie stosowne opłaty,
ole mkt nie "reguluje" handlo·
wego ruchu. Strach pomyśleć.
co by się stało w przypadku
nieszczęścia, np. pożaru. Wozy
straiackie nie przedostałyby się

przez

ulicę.
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Kielecka hala widowiskowa oferuje ...

e. Druprzez

!

je

~ięc

danIem,
'zie na
ch na-

Rozmawiamy z
dyrektoreQl
WOSiR w Kielcach, Mieczyspyndrykiem.
- Kilka dni temu ktoś zauważył w
pobliżu
hali widowiskowo-sportowej
samochody
z zachodnioniemiecką rejestracją, ktoś ' coś
usłyszał czy nie
ławem

Fot. A. Piekarski

..głą 50spotka:
eleckieJ
;tępują-

nka iwardill
'0
Ja• \"spół
.3
Os.
Wiś-

L.aJtopanelrn

było

min.us dwa

śniegu.
''''''~7'''V się wa-

15 cm

Wymaga to
szczeg61nej
osg6rach występuje

win.
obrzeskiem od 3 dni pa-" '"~Z:CZ ze śniegiem. Nadmiar
u."",,:nulzllwia pracę od-._"UIW'"
ln\ siarki "Masię stan wody
(7 b!Il.. l
i Wiśle.
Z
/! kO : )zniszc zeń i utrudn ień
ie p!1"-' II:nollltn.,ln",,~l
~ _ O.?'
.
nieoczekiwany po·
W!~zImy w Nowosądecki~m,.
· polnlO
w noey z 7 na 8 bm. spacm śniegu. Uszkodzeniu
lnta rs1
-:
1100 stacji transformaŁo'O\ve·
.
. l e linii energetycz_ U.!'''
wie
telekomunikacyjnych.

ik

dosłyszał

i ' rozniosła się wieść,
hala została sprzedana Niemcom. Ue w tym prawdy?
- Przede wszystkim nie została sprzedana. 5 kwietnia
br.
podpisaliśmy umowę z łódzkim
oddziałem Naezelnej Organizacji
Technicznej o przekazaniu hali
że

Tragedia na morzu
Liczba

śmiertelnych

OSLO (Reuter). Co n:.jmniej
75 osób zginęło, a 70 dalszych
uznano na razie za zaginione
w nas tc:pstw:e pożaru, jaki wyhurhł w sobotę wkrótce- po pólnor y na po!dad~ie promu "Scandina vian Star", kiedy jt'dnostka
wyp ły wała z fiordu Oslo ki ('r ująe się do duńskiego portu Frederiksha"n. Na pOkładzie znajdowało się "ok olo" 465 pasaż eri~w,
głównie Duńczyków i Norwcl:'Ow,
oraz SlU06obowa załoga , w tym

ofiar

przekroczyła

wicIu Filipińczyków i Portugalczyków. Prom był eksploatowany przcz duńską spółkę
Dano
Lines, a zarl'jestrowany na wysparh Bahama.
Norwcski kapitan promu Hugo Larsen podejrzewa podpalc~
nie. Twierdzi, że pożar wybu('hł
równi('cz eśnie w dwóch różnych
mit'j~ca('h. J ,,!! nostka z najdowała
się wówczas w Odległości 30 mil
na południe od latarni morskiej
Flll~rder u W} lolu fiordu Oslo.

http://sbc.wbp.kielce.pl

bk

dotąd

100

doliczono

się

tylko

315 pasażerów, którym udało się
opuścić

prom na łodziach ratunkow) <: h. Zostali n.\sl-:p Jl i ~ uratowani przez znajd" lą~ e !'ic:
w pob!i ~ u statki i w 'sla nc na
rahlnch: ~n'ł;:; ~ o \,,'" c. Trwa p ...... f' szuki\\'3 ni.{"
wdąi
d ym'ą(>cg o
promu , kIury Jdhola\' aro
do
szwed zkiego lHlrlu L,· "". Eltipy ratunkowe oba wiaj;\ sic:, że
DOli:O - (·ZF. JE

N.~
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na cele handlowe dla pewnej
zachodnioniemieckiej firmy, ale
tylko na ściśle określony czas
- od 30 kwietn,ia do 31 grudnia br.
- Dlaczego doszło do takiej
transakcji? Cz,! Obiekty sportowe nie są nam już potrzebne?
~ Utrzymanie
hali kosztuje
miesięcznie
7 mln zł, a ona
sama nie jest w stanie na siebie zarobić. Ostatnio
zajęcia
sportowe. treningowe odbywają
się tutaj tylko przez 5
godzin
dziennie, tygodniowo - 25 godz.
Oznacza to. że halę wykorzystuje się najwyżej w 30 proc.. a
wkrótce. gdy zrobi się cieplej
tych zajęć w p6mieszczeniach
b :'zie jeszcze mniej. Halę pr zestał y W ) najm ować szkoły (brak
im funduszy), bardzo rzadko odbywają się tutaj zawody sportowe (tej zimy n;>. tylko 3 imprezy).
Co!'az mniej także organiz uje się imprez estradowych. W
tym roku kalendarzowym było
ich zaledwie 5. Kiedy przyjechała
opNetka lubelska. na
3400 bildów sprzedano 520.
DOKOSCZENIE NA STR. 2

Czechosłowacko

- polsko -

węgierskie

Sejm
•••

rozmowy w Bratysławie

rac

ć

DOKOŃCZENIE

do Europy

postanowił

3 maja - tak, 22 lipca - ni,e
poliqe i urząd ochrony
W Wielką Środę - pożegnanie cenzury
Będą

ZE STR. 1

można inaczej;
25 plenarne posiedzenie Sej.
miejsca do parkowa.'
mu,
rozpoczęte
burzliwą,
nia j handlu po jednej stronie.
wstępną dyskusją nad projek.
umożliwić sprawne
przejśde!
tami prywatyzacji gospodarki
narodowej,
zak.(}ll.cz,yło kIlka 'dojazd wozów zaopatrz~niowych
decyzji nie mniej ważnych dla
do s·klepów, bez niepotrzeb.
Na trójstronne
rozmowy DOOajmy że spotkania ruie porealiów
i imponderabiliów
przedziły prace '~kspertów
i
czołowych osobistości Czechonych (JlNCmtul. tłoku, inteIWenRzeczypospolitej Polskiej. Dość
według wstępnych L'1!ormacji'
słowacji,
Polski
i Węgier
cji służb porządkowych_ Oczepowiedzieć, że w miniony pią
nie przewidUje się po j~g.o zaudali się dzisiaj do Bratek przyjęto ustawy _dotyczą
kujemy, że patrząc na tę fotokończeniu wydania wspólnego
tysławy
prezydent
Wojce świąt państwowych oraz
grafię gospodarze
miasta po·
ciech Jaruzelski, premier Ta- komunikatu lub oświadczenia.
przyszlości wszystkiego, co zadeus.z Mazowiecki oraz mi- Poza prez.yd.=ntami. premIeramyślą o kieleckim deptaku.
wiera się w zestawie skrótów:
nister spraw
zagranicznych mi j ministrami spraw ..za(wp)
MO- SB - MSW.
granicznych J)rezydent V. HaKrzysztof Skubiszewski.
Senacki
projekt
ustawy
Przypomnijmy, iŻ prezy- vel zapros:il również do Braprzywracającej
dniu 3 maja
dent Czechosłowacji Vaclav tyslawy prz~dstawicQeli tycH
rangę święta narodowego spotHavel po raz pierwszy WY- nur,t6w społecznych, które sta. kał się prawie z; jednomyśl
stąpił
z inicjatywą tatki.=go ły s.ję animatorami przemian
nym poparciem Sejmu. Prze·
spotkania
25 styczn:a bi.' politycznych w Czechoslowaciw była
jedna osoba, 2 . cji, Polsce i na Węgrzech.
przemawiając w polskim parwstrzymały się, a po glosowa·
Wśród zaproszonych przedstalamencie. Powiedział on wówniu poslowie wstali z miejsc i
czas: "GdybY każdy z nas wicieLi Polski .znajdują się
s.pontaniczną
owacją skwito·
Ustawa o rozwiązaniu RSW
mial wracać dD Europy na m.in. Bronisław Geremek
wali to unieważnienie wyroku
jest sprzeczna z art. 7 i
16
własną rękę
trwałoby
'to Andrzej Wielowieyski.
na 3 maja wydanego w r.
Konstytucji RP twierdzą
Przewiduje się też. iżobser
znacznie dłużej i byłoby
z
1947. Był jednak także drugi
niektórzy prawnicy. Ponadto
wat-o.rami .rozmów będą mipewnojcią bardziej
skompliprojekt poselski, proponujący
jest aktem politycznym o chanistrowie spraw zagraniczkow.anc".
rakterze od"Letowym.
. równoczesne wykonanie "eg.
nych Austrii, Jugosławii _ i
Te słowa określają rarny l
zekucji" na dotychczasowym
Włoch.'
(P AP)
cel rozmów w Bratysławie.
W związku z· pOwYższym kieświęcie narodowym 22 lip.
rownictwo RSW wystąpiło do
ca. W tej spraw,i e opinia nie
Trybunału Konstytucyjnego
otylko sejmowa była, a pew·
raz do Międzynarodowej Organie i pozostanie, podzielona.
nizacji Spółdzielczej o spowo5 kwietnia, a więc lUŻ w to·
dowanie uchylenia tej ustawy.
ku posiedzenia Sejmu do ·mar.
(u-p)

A

przecież

wyznaczyć

wspólnie

Apelacja

kierownictwa RSW

Zreporterskiego dyżuru
ZABIL WLASNE DZIECKO

W mieJscowości Górki (gro.
Pierzchnica) w sobotę.. 7 bm. o
godz. 12.45 wezwane 7;ostalo PO>gotowie do 5-letniego Toma5'Z.a
G. Na miejscu okazało się,
że dziecko nie *yje.
Na jego
ciele wyraźne były ślady obrażeń. W trakcie czynności wyjaśniających ustalono, że dziecko w godzinaCh pr~edpołudnio
wych wraz z dwójką pozostałe_o
go rodzeństwa było pod opieką
ojca. Chłopiec wchodził n.a
strych po drabinie przystawionej do szczytu domu i sp1!dł na
leżące tam kamienie. Najwyraź
niej ten fakt niesubordy.n.acji
zdenerwował ojca, który pobił
go przewodem elektrycznym.
Gdy ZQrientował się. że dtiecko
nie żyje sta=ego syna Andrzeja O. 7) wysłał do sołty.sa, aby
zawiadomił pogotowie.
a sam
zbiegt i się ukrywa. Zdzisław
G. jest rolnikiem posiadającym
6-hektarowe gospodarstwo -i znany jest we wsi ze !;WYclP skłon
ności
alkoholoWych.
Matka
dziecka w czasie zabójstwa przebywała w pracy i o nieszczęś
oiu została zawiadomiona przez
pogotowie. Zwłoki dziecka przewieZiiono do szpitala w Busku,
gdzie lekarze w wyniku sekcji
~lą dokładną przyczynę zgonu.
WYPADKI

W ciągu minionego weeken-

gowych. Najgroźniejszy w skutkach był wypadek w Woli Morawickiej, w wyniku którego
śmierć poniOSło dwóch młodych
ludzi w wieku 22 i 23 lat. Dwaj'
powstali (o nie ustalonych pe..rsonaliach) walczą o życie w
kieleckim szpitalu. Z nie ustalonych przyczyn "maluch" zjechał
z jezdni do rowu i uderzył w
mostek dojazdowy do posesji.
(zar)
W Radomiu, na ul. Kieleckiej, Wacław G., kierując samochodem marki ..Mertedes" potrącił Stanisława W. (1. 68). Pieszy doznał ciężkich obraiJeńcia
ła i zosI;a]: przewi.ezionI do s:t.Pitala.
W miejscowości PomY'k6w
(gm. P.l."ZyS'Ucha) Krzysrlof R.Qbert D. jadąc żukiem nie zachował należytej

Uderzył

w

ostrożności

mur m:zydromego

mostku. Kierującego z obraże
niami dała -przewielliono do
szpitala w Przysusze.
W Pionkach na ul. Waryńskie
go pod koła ny6Y kierowan~j
orzez Piiotra S. nagle wtargn~
Bożena S. Pieszą z obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala.
(wlm)
P02AR
~ Staracho~caCh przy ul. 17
Stycznia z: nie ulltalonych przyczyn powstał pożar w wyniku
którego spłonął d~wniany budynek mieszkalny. Straty ~
cu)e się na ok. 10 m"lTl złotycb.
(żar)

du na terenie woj. kieleckiego
wydarzyło się 8 wypadków dro-

Sympatie wproce~tach
Choć
popularność
premiera
zmalała o 4,7 proc., to w $1szym ciągu jest on ttlowie-

kiem

cieszącym się nieprawd~

podobnym wprost
zaufaniem
wsp610l:!ywateli. Aż 90 proc.
respondentów marcowej .ankiety CBOS uważa, że działalność
bdeuslla Mazowi~kiC!f{o dobrze służy społeczeństwu. "Znacznie gorzej wypadł Lech Wałę
sa.' 73,7 ·'proc. twierdzi, że działalność przew dniczącego "Solidarności" jest zgodna . z interesami społecz.eństwa, ale w listopadzie ub. roku twierdziło
tak 92,8 proc. Spadek jest więc
istotny - 19,1 p..!oe. Sama "Solidarność" też w tym
okresie
zanotowała straty. CBOS oszacował je na 17,6 proc.
(u-p)
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WElektro n" "Kozien" en
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.
stwa sygnalizują
przestoje
czasami nawet kilkunastodn~W~. NiektMe z nich, aby r,,ltować
się
przed bankl.UCtwem, pracują po 3-4 dn. w
tygodniu. O lle spa&a pr{)dukcja przemyslowa w poszcze<1ólnych miesiącach, 1'lltena "'się dowiedzli.eć z komun:katów GIównago Urzędu Statystycznego. My, erlergetyc.Y
widzimy to. na moni.to:rach
komputer{)wyc.h,
ostatnio
wskaźniki nieco drgnę}y,
ale
niewi.a1e. Trudno przewidziieć
}akie będą trendy w gospodarte.

- Jakie są reperkusje spadku produkcji znergU e1ektI"ycznej?
Odbije się to
przede
wszystkim nag ómidwie. Dziś
nie musimy się prosić, aby nam
sprzedano. węgiel. Syt.uacja się
odwróciła ko;palni~ zabiegają o klientów. My wybieramy w tej sytuacji węgńeł o
większej

energe'tyczności,

mniejszym zasiarczeniu. Obec-

nie energię zaczęto o~zCZGdz,!ć~
:aesztą nie j~t tama. l\hneJ
produkujemy, nmi.~j sprzedajemy. W tej sytuacji przystą
piliśmy wc~iej do kampanU remontowej..
.."
W Elektr~l"Koz.:en:ce
przez ostatme dwa mIeSIąc.;!
dwie pięćsetki (bloki. 50o.-megawatowe) praktyczme stały
w r~rwie, Zdecydowa~iśmy
się więc
poddać
kilkumiesięcznemu

dei

Zamiast igrzysk
DOKOXCZENlE ZE STR. 1
Od maja do paź.Uzierni.ka treningi odbywają się już na powietrzu. Tak będzie i w tym
roku, hala zatem świeciłaby
pustkami i byłaby dla nas tylko
ciężarem, dlatego zdecydowaliś
my się na taki k,rok.
-

Jakie

będl\ korzyś.ci :&

przedsięwzięcia?

t"co

mieszkańców Kielc możliwość
udanych zakupów.
bo będą tuŁaj atrakcyjne u-

- Dla

biory I tkaniny. Dla WOSiR z tytulu wynajęcia hali (firma ta pokryte również
koszty jej utrzymania). Zysk 0bliczamy na ok. -19 mln zł roieslE:CZnie. Srodki te przeznaczone
zostaną na renwnty i konserwację hali. Chcemy na siebie zarobić po to, by nie prosić wladz
miasta o dotacje.
korzyści

Firma, o której tutaj

llIDwa

:w

zobowiązała się ponadto,
0becności władz miasta, do przekazywania miesięcznie 2 ton 0<lUeiy na cele społeczne w Kiel-

'Cach.

- A więe - zamiast spodli i
duchowej rozrywki - handel .•.
- Takie tęraz ozasy. Kierm6sze i giełdy, które ostatJlio tutaj
organizowaliśmy,

cieszyły

się

znaczllie większym ~a:intere.w
waniem na imprezy kulturalne
i sportowe. Czy będą klielfci to już zmartwienie naszych kontrahentów ale z doświadczeń 3
il'~ych miast w Polsce. wynika,
że korzystnie jest zamienić halę
sportową na targową. Mieliśmy
propozyc~, by tej zamiany dokonać na 5 lat, zdecydowaliśmy
się na kilka miesięcy.
- Tylko czy to samej hali nie
zaszkodzI?
http://sbc.wbp.kielce.pl

dłUglemtl!

remontOWI
kapitalnemu blok 2o.0-megawat:owy nr 5. W trakcie remontu wymim.iamy elekŁorfi1try.
będzie to. operacja kos~wna
i wyniesie około 30. mld zł. To
się opłaci, bowiem zmniejs~y
się ,zapylenie i poprawi
Stę
stan środowiska naturalnzgo.
Chcę przy okazji ]>Odkreślić,
iż już dwa bloki mają zainstalow.ane nowe, wydajne elektrofiltry. Od dziś prz.ystą
pimy do remoIlliu c1JWartego
bloku .energetycznego. P.I 2Yspieszenie kampanil remontowej jest naturalną konsekweT
cją '~d:ku
zaP(}tr
waDIa
na ~glę.
(WLM)

- Na pewno nie. Nie będzie
iadnych
przer6bek, burzenia
czy prze&tawiania $cian. Nad
porządkiem będzie stale czuwał
na miejscu kierownik obiektu,
nasz ezlow1ek.
-

Ą jeśli

jednak

ktoś bęcW.e

chciał lEOrraniz6wać w tym
sie jakllś imprezę w hali?

cza-

- Obiekt6w sporlowycb J;Ilamy
aporo. w tym piękne i. funkcjonalne hale np. Korony w
Kielcach, ale także w innych
miastach województwa. Na pewno miejsce się znajdzie.

*

Micszkańcom Kielc
życzymy
zatem
udanych
zakupów,
WOSiR
zysków, a mlodym sportowcom pięknej pogody, by tego lata i jesienią hala
nic była im potrzebna ...

(kb)

szafka

Mikołaja KIł2!~~kil~wiC7.

zwrócił

się prezyderrt
Wojciech Jaruzelski. W li
z lttorego treścią posłowie
tali zapoznani apelował
biektywną

ocenę

22 lipca i pisal:
. że parlament RlleeZy:pol'J)(IIite-i
Polskiej nie dopuści do
tórzcnia błędów tyCh,
pochopnic i
usuwali z kalendarza
nych świąt nańst-.vow'vch
ja i 11 listopada ____ 1.._1.'
narodowej tożsamości i
lośei p2ństwa". Poselska
s.zość była innego zdan.ia.
Za zniesieniem święta 22
ca głosowały 182 osoby,
ciw - 56, a 39 - Ul·ot"7v,m"lo
się od głosu.
że wymagana tu
większość głosów przy
ności co najmniej polowy
osobowego składu Sejmu.
Przyjęto
następnie
wyraźnie przytłaczającą li
głosów (sprzeciwy i wstrzyma·

nia się objęły kilka; lub kiJ·
kanaście osób)
pakiet tr:z.eGIl
ustaw zwanych potocznie "P.ff:
licyjnymi..." Pierwsza z nich
przewiduje
utworzenie
w
miejs.c e MO policji pań·
stwowej, wzorowanej w znacz·
nym stopniu na przed
nej. Jej funkcjonariusze
najniższego stopnia aż do
mendanta głównego nie
należeć do żadnej partii.
PP będą mogły powstawać p?
licje lokalne i straże miejskIe
podlegle samorządom.
ustawa rozwiązuje
sową Służbę

tworzy na jej
Ochrony Państwa,

u,·"lr,,,,.,,v,:I.U·1

jąc cz~ściowo

nych

organ6w
zachodnich:
tawa przekszalca
~we MSW w
znacznie
osób - zamiast ok.

państw

nadzorujący

właśnie

państwową.

Urząd

""_"'~._ VI

Eaństwa, strai Pożarną
przyszłą straż graniczą,

or<ll

która
powstanie w miejsce WOP.
Dyskusja była
ożywiona,
ale rzeczowa, przynajmniej do
chw.il:i, Edy glos zabrał po~
Roman Bartoszcze zarzucając
kierownictwu
OKP... wSl1óJ·

z "bezpieką" w za·
śladów po-wiązań po.
między dawną a now\} nomendziałanie

cieraniu

klaturą. Priewodnicz.ący DKl'
pos. Bronisław Geremek naz·
wal to oszczerstwem, a wobt;c
UJIOru pos. Bartoszcze (,,kŁo Sl,ę
teraz dowie ilu naszych, sol!·
darnościowych posłów współ·

pracowało z SB, ilu obecnycb
lideróW
,,solidamości" byle
konfidentami?"), zwrócił się
sejmowej trybuny do rządu
podjęcie niezbędnych kroM
dla wyjaśnienia takich oska!
ień. Jak się dowiadujemy bez
pośrednio po zakończeniu~'
brad pos. Geremek zwrócił Sl(
w tej !q)rawie do premiera I
oficjalnYm "pismem, _ którego
ciąg dalszy z pewnością nastą'
pi.
.
Odnotujmy je~cze, że .w l'l!Jj
niony piątek Sejm opowledz1a
si~ za przekazaniem min. Ja C:
kowi Kuroniawl zadań pom~c'.
s()Cjalnej (w tym m.in. domo"ll
starców), dolychezas pozos~a'
Jl1·
jących w
kompetencH
zdrowia i opieki społecweJ.
W.ielu posłów nie opuściło ~.
licy Wiejskiej r6wnież w mI'
'u<Z)
nioną sooot<:_ 43 man d a t a::: ' 0'
skupionych w -klubie Unll S
cjaldemokratycznej wztęlo.~.
dział w założycielskim m UlI,
kongresie tej partii, którY ~~
iunkcję jej lidera wybrał " l,
eemarszalka Sejmu TadeuCS;r
Fiszbaeha.
K. STRZELE

fl:

Jarmark obyczajów

II

ESZCZE
SIĘ
OSTALA
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
jeszcze ·;est
cala ze swymi pięcioma osiedlami. To sporej wiel1co!cf mlaJteczko - 4D tys. ludzt, w tym
blislc.o 12 tys. czlon1c6w KSM.
' Myślę jednak, że podZiału
nie
da się uniknqć. Wszyscy chcemy mieć wi?l:szy udzIał w decydowaniu. o naszy:a J:yc/u codziennym. Także w kontroli gospodarki I zarządzania, a przy
kolosat:h organ'izacyjnych jest
to prawie niemożliwe. Eo;·mc.lnie
odpadł - ft~- Bocianek.
Idea więc podzialu [{SM
7f4'
mniejSze, os!edłowe spóldzjeln~
jest sltUZlla z punktu wLdzlffiia
spolecznego. Jak M.', mieszkań
cy. 'Wyjdziemy na tym materialnie, drożej nas to będzie kosz"
towa~, czy taniej, tego jeszcze
nie Wiemy, bo niTct nfe spieszy
do nas z kalkulacją, analizą I!konomi.czn/f. Nie dostaliśmy je;
tal;że na zebraniu
przedstawicieli czlonków KSM, o ktÓ1'ym
"Echo" slusznie napisala, że bylo burzliw,.
Jednocześnie jednak wyka:alo ono, że mijaj q czasy burze nia I rozwalania wszyst1ciego, CO
stare. Przykladem delegaci z osiedla BocianeJc. Wystartowali
ostro,
zaproponowall
zmianę
porządku dziennego, stanowc:::o
ogloslli swą wolę odejśCia
Z
KSM i zalożenia wlasnej spISZdzielni, za§ ich reprl!Zentantl:a,
kt6ra została przewodniczqc4 zebrania, usllowała w sposób zbyt
stanowczy ł WOjowniczy narzuC!ić zębrallym swą wolę.
Oczy-

J

wiśde c/wc.zilo
o rozwalenie
KSM.
Ten dość agresyw1'Y ton nie
podobal się zebranym, wię.:
przegłosowano zmianę

ptzelocd-

nkzqcego zebrania. Z tego wyplywają dwa interem'ctce wnio-

ski.

•

PIERWSZY:
Nawet slus<;n4
idea, a tal ą pl'zecje~ ;est usamodzIelnienie się osic~Li, przedstaw,ona zbyt wojowniczo i de-.
magogiczn:ie. maźe być odrzucona· przez ogól.

Z centrunI
na
osiedla
DRUGI: Demokrl!Cja to nie
tyl.k.o S'wobada wurażania swych
poglądów, ale t.4kźe,
a moU!
przede
wszyst1ctrn, możliwość
odwolania st04Jch reprezenta . Mw,
jeżeli nie sl1eln!nją
oczekiullrnych w nich i.ctdziei lub zcu:howuj4 się Zbyt despotycznie.
Kiedyś, przy monopartii,
nie
d{J pomyślenia było, aby czlowiele desygnowany, n4maszczon.y na przewodnicUłCego zebrania mógl by~ przez zeb<ranllch
odwolany. lUedy§ nie
m6gł
wejść na salę obrad ktoś "obcy".
Dziś, przy nielicznycli glosach
sprzeciwu, dopuszczono przed-

Wideo ko kurs
Trzy kolejne pyt::.nia w na-

szym

k~nk.ursie:

4) Kto grał główną !folę w
amerykańskim
filmie seusacyjnym "lO minut przed pół
nocą", w którym policjant usiłuje

ochronić
swoją
córkę
zboczeńcem,
mordercą
ładnych dziewczyn.

przed

5) Podaj tytuł ameryL.ań
skiego filmu sensacy. Icgo. w
którym Sylvester Sh'tonc gra
nowojorskiego
polici'mta
i
wraz z przyjacielem tropi lIie-

,."

100 tys.),
polic~

bezpiecznego,

OchronY
ną oral

ił,

która

wslłÓl·

, w za·
lzail po.
nomen'

cy OKl'
lek naz·

wobec

[,,kto s~ę
~h sol!·
I ~spól.

cnych
ei" byle

ci!

się

rządU
~

kro-kó
oska!

!my beZ
zeniu o-

rrócil siC

Ilnieu I

którego

;ą nastą'
\e

w mi·

miedtilll
(lin. Ja C'

pomocY
. dornó'ol'
poz{)5~a'

cH rnW'

ecznej.

uścilo ~.

l w

fl'l l'

~tariusZ)

~nii

So-

rzięlo ~

iD

min!;

~tórY !l,'

brał \\.!.

(w

t-ej

rlUlztowani. cle przewozu betl>nowych płyt chyba- wcześ
j zje rc1za nii wró~ do właściciela.

l'eszcie coś dr&nęło i ..Gazela Kielecka" - or&an prasowy :lbUy do OKP - zdołał zauważyć, że styczniowe podw.yżki ceD
erdl elektrycznej ł raz. Sił. oczywistym "rozbojem:: .. biały
lepiej
póino niż
ale. bo 14.lL9a" r. w czasie
ej! protestacyjnei pod ZaldaEnergetycznym w Kieł
b zabrakło mecenasów "Gay Kieleckiej". tzn. przedstacieli Komitetu Obywatelskiei panów parlamentarzystów
KP. To przecież również pod
adresem kierowane były
wa protestu:
Opłaty w tej wysokości mogą
osić
jedynie
ministrowie,
łowie, senatorowie i przedi~iele wszelkiej, nowej
i
eJ nom~nklatury.
testujemy pn~ciwko nie
trolowanemu wlrostowi cen

Członkowie
WZZ
..Solidarność" '80 i KPN
wraz z ok.
300-osobową grupą mieszkańców
Kielc domagali się:

płac
poi
bą bankructwa naszych zaw pracy (... ), orzeciwko unią biOlogicznego minimum
stencjj.
otestujemy jako grupa sabrony- społeczeństwa _ skole ma w kraju instytucji,
a w naszy~ imieniu mogłaP()Wied~ea; ..Dość.....
im i Senat, upańst.wowione
zkl zawodowe- - wszyscy
prouądowi wszyscy .ą
rmatorscy".

• Obniżenia opłat z 500 do
200 proc. przyjmując za podstawę ceny obowiązujące od
1
listopada 1989 r-.;
•
Wystawiania dodatkowych
rachunków nj!. bieżąco, co dwa
miesiące, z zachowaniem dotychczasowych terminów platnoścł
w rozbici,tl na opłaty za gaz l
enefgię elektry~tł, opłaty winn,. być wyliezane- wg odczytów
z li«ników".
Praeownicy Zakła!lu Ener:etycznego zobowiązali się ~

~awowych 1łrtyk lłow żyw
lowych od 500 do 1000 proc.
ntrolowanemu, ściśle mini-

roll emu wzrostowi

.

• .. Anulowania dodatkowych
rachunków przesłanych mieszkańcom w styczniu 90 r.;

Rozwiązanie konkursu z 23-26
marca: 1) Sylvia Kristel, 2) .,Tobruk", 3) "Folw<lrk zwierzęcy",
4) M. Rourke, 5) .. Klejnot Nilu",
6) Max von Sydow. Nagrody ufundowane przez kielecką wypożyczalnię kaset "Video-Max"
(Dom Zwią:tków Zawodowych.
ul. Piotrkowska - dawniej 1
łhja - 12) wylosowali. Tomasz
Józefiak (Kielce, ul. Romualda)
- kasetę wideo, Grze,orz Trofimiuk (Kielce, ul
Jagielloń
ska) - dzicsi~ć darmowych wypożyczeń
filmów
w .. Video-Max", Rabcrt \Vaclawik (Kielce, ul. Wojska Polskiego)pięć darmowych wypożyczeń filmów w "Vldeo-Max". Po odbibr pierwszej nagrody prosimy
zglcsić się do naszej
redakcji
(pok. 613).

KUPON WIDEO-KONKlJRSU II

roli

gra--

5)

.............................. " ..............................................................................._

serialu
lelewizyjnyUl "Shogun", którego wersJa -skrócona znajduje
się r.ówniei. na kasetaeh wi-

6)

............................. ~ ............ " ........ " ................ ~ ............................~ ........._

główną

rolę

w

deo!
kazać treść protestu kompetenturzędom, co rzeczywiście

Dym

uczynili. Uzyskanie odpowIedzi
na nasze 20Stulaty było warunkiem, że podobna akcja nie odbędzie. się 1 m«rea. OdpowiedZ
ukazała się w prasie, ale zuJleł
nie nie satysfakcjonująca użyt
kowników energii elektrycznej.
Nie satysfakcjonujące jest takie stanowisko, jakie w tej sprawie zajmują kieleccy parlamentarzyści, którzy r6wnież otrŁY-

Imię ł
~(Ir.e.s

nazwl.!!ko ...... _.......................................................................... _

..... ~e~

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

,.u-........ , ...... _ ............................................................_

Poseł Braun
(red. nacze1~y
..Gazety Kieleckiej"): ..To rue
posła Rzepki"•.•
Poseł Rzepka: ..Postaram się
coś zrobić....
Niestety, głucho o tym. eo
faktycznie starał się zrobić peset Rzepka. W z~awieniu z
Caktem oczywistego 19aorowania
istotnych problE!IllÓW społecz
nych. przez przedstawicieli OKP
..bojowość" jego organu prasowego jest jedynie propagando-

do mnie, do

UI UCZ

do

musieli.

Zebrani przyjęli do wiadomości decyzję BocianIca o wystl;pieniu z KSIIf. Inna osiedla
nie miały, chwilowo. n4 to 0choty, czclcajqc, zupełnie słusz
nie, na- analizę ekonomiczną ł
prawną rozdzlalu. Zarząd KSM
oc-eniono
ujemnie, choć nie
wszysacich 1cdnakowo źle. Tendencją, zupełnie
zdrową,
jell
przechodzenie od centralnych do
lo/:.alnych zarządów, osledlowycfl.
A to wiąże się ściśle z komitetami blokowymi, te za§ są, jak
cl.otąd, nieruchawe.
CZ4S na przebudzenie.
JERZY GLĘBOCKI

....................................................................... _.......... "' ..................... _ .. _

6) Jak naz3Wa się aktor

."',... u ...."

będą

4)

jąCY

Ir al pl}$

~zucająt

międlynal'odo

wego terrorystę
Rutger Hauer).

WOP.
lywion3,
Im iej do

OdpowiedZi na te pytania nawpisać do poniższego kuponu konkursowego i razem z.
poprzednim kuponem przesłać
pod adresem naszej redakcji
("Echo Dnia", 25-520 Kielce, ul.
Targowa 18) z dopiskiem "Wideb-konkurs". Termin nadsyłania kuponów upływa 17 kwietnia. WSrM autor6w prawidło
wych odpowledzi wylosujemy
nagrody ufundowane przez kielecką firmę kompute:-owo-satelitarną ,,Incomex" (uL Manifestu Lipcowego 43): kasetę wideo
z nagraniem .,MTV" z satelity
oraz dwie kasety wideo.
leży

łtawiciela Komit~u Obronu LokatMów, co byle logiczne
C:uzsy się zmieniajr; i mll wraz
z nimi, jal: glosi rzymskie powied:enie.
Dou:od:il tego także wybór
nO!J)ej rady nadzorczej KSM.
Każdy 1,andydat musial przedsti1u'jać się, gdzie pracował lub
pracuje. ;alcie ma wyksztalce'lie,
jakie możliwości pruc ', sDolecznej. Z ponad -O Z!1~oszomlch wybrano, w '/Ji~rwszym nłosowaniu,
18,
przeważnie
e1ccmom!stów.
prawników.
Czeltajq ich trudne dec1lz,e, a
pierwszą urealnieni"
CZ!fI'/SZÓW
nadmiernie ?anitonych pod nadskiem KOL. P6żnrej anal!ztr ekonomiczna KS. r. straty i zylTU, a wlęc takte motliwości go.spod4rcze i prl1tvne powolania
oso !mych
spóldxfclnf osledlowycll.
No i jes:;c.! l!, co zrobić z tym
1.5 mld zZ de/il!'Jtu oraz z 49 mln
zl ::aleglych czynsz6w prawie
polowy lokatorów, bo 5.310 !1sób.
Jedno jest pewne, że dłużnicy
wc::eśniej czy p6::niej
zaplacić

.....ii uGazety
mali treść protestu i nic nie
uczynili, by podnieść tę. kw~tię
na. forum Zgromlldumia Na:-odowego lub przedstawić ją óo
przedyskutowanie komisjom sejmow,ym. Odwi~czna to prąwda;
"Syty głodnego nie zrozumie".
Ma'ksimum tego niezrozuąlie
nia wykazali ci, z którymi próbowali l'ozmaw..iać nasi przedstawiCiele., Oto próbki odpowiedu parl.men~y~ów:
Senator Zak: "Protest!... Nie,
nic nie wiem. ....

rad euSZI

;ELEeJ{

http://sbc.wbp.kielce.pl

in
wą mistyfikaCJą, działani}~

w
zasady: "miłuj bmnieJ:,)
~wego ai koszu:a spad!.ie z n emyśl

lO"

Tak. SZJU10wn Redakcja "G.szet,. Kieleckiej". racja tQ
..rozbój w biały dzień" przy
pełnej aprobacie owych parlamentarzystów, ludzi zwią2',anych
l WSPÓłdziałających z Redakcją.
Skoro kieleccy przedstawiciele
Obywatelskiego Klubu Parlamentemego VI ~ób tak napnny uchylają się od pod~a

się
roll pośredników międą
społeczeństwem o rządem,
do.magamy się przyjazdu dQ.. Klelc
dyrektora departamentu. kt6lł'
podpisał decyzj~ o podniesieniu
opłat za energię elektlly.czną.
l

gaz.

Grupa inicjatywna WZZ "SoUdarność '30" oraz
llC2:estnicy
pikiety zorganizowanej 14.IU.
199. r.
PS. Tym razem mamy nadzieję. że naszego d~'ałallia nie 'awlaszczą sobie
przedstawiciele
Zarządu Regionu
3wietokrz:yskiego .. Solidarność '89" jak to
miało
miejsce
w przypadku
protestów czynszowych.
Powyższy tekst, który Grupa
Inicjatywna
WZZ
.. Solida~
ność '80" skierowała w formie
listu dO' "Gazety Kieleckiej". Redakcja tygodnika przyjl:ła I5.
III. 00 r., lecz go nie opublikowała. Okazuje się. że jak zwykle pod. latarnią najciemniej,
bowiem tygodnik ..Gazeta Kielecka" reklamujący się w każ
dym numerze jako periodyk
prasy niezależncj, posiada włas
ną wewnątrzredakcyjną cenzurę,

która tnie wszystko to, co wybiega poza redakcyjne ramy.
GRUPA INlC.JATYWNA WZZ
"SOLlDARNOSC '80".
(podpisy)

NUMER 70

STRONA 3

tara wnioski, nowe ceny

wae

:Warszawski

o

W Polsce jest 1,5 miliona mieszkań komunalnych, zwanych
,,kwaterunkowymi"; w roku 1972, kiedy rozpoczęło ich sprzedaż dotychczasowym użytkownikom było ich o około 300
tysięcy więcej. Sprzedaż po jej cUłsowym. wstrzymaniu
w ostatnich miesiącach - trwa nadal, ale od 1 stycznia już po
nClwych, znacznie wyższych cenach, uwzględniających poziom
inflacji.
Nowe

zasady' - cenowe to
oczywiście poważny cios psychologiczny
i
finansowy
zwłaszcza dla tych,
którzy,
zwlekając latami z wykupieniem użytkowanego przez siebie mieszkania kwaterunkowego,
złożyli
pospiesznie
wnioski pod koniec ubiegłego
roku. kiedy wszystko. łącznie
z ofiCjalnymi zapowiedziami
rządowymi.
wskazywało
na
to, że od stycznia 1990 r. cały kraj przejdzie na
wolnoryn'k owe ' zasady gospodaro-

Na dobranoc
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POZIOMO: ł) mlesląc z Wiel5) dęty
instrument
muzyczny, dudy mołdawskie,
6) umywalnia w zakrystii lub
klasztorze, 7) biedak, 12) parafina z knotem w centrum, 13)
pododdział kawalerii, 14)
pocz ątkowe stadium, zalążek.
kanocą,

PIONOWO: 1) nietrwały zwią
zek organiczny (anagram słów:
Munk + ule), 2) "liście" sosny,
3) herbatnik, 4) orszak zbroj- ny; konwój, 8) zbrojny napad.
najazd, 9) sprinter lub maratończyk, 10) rozłam,
niezgoda,
11) nocny mdtyl lub
miasto
nad Wyżnicą.
Ro związanie krzyżówl<i przesyłać należy pod adresem redakcji "ED" (wyłącznie na kar-

tach pocztowych) YI terminie
siedmiu dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się
nagrodQ książkową. Na karcie
pocztowej prosimy- umieścić dopisek: "Krzyż6wka' , Dl; 69".
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POZIOMO: berberys, ruczaj,
arendarz, elegia, nowinll, kała
Jnarz, Saturn, anakruza

,

PIONOWO; . b.armao,
bezan,
rajca, sieczka, elew, dren, lipa,
gaża, nekroza,
szansa, łyska,
motor.
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wania we wszystkich praktycznie dziedzinach. łącznie ze
sferą usług
komunalnych i
mieszkaniowych. Sądzili oni.
że dla wniosków
złożonych
przed 1 stycznia obowiązywać
będą stare ceny mieszkań, mimo
iż
rozpa trzenie
tych
wniosków nastąpi dopiero w
lutym. marcu 'lub w kwietniu.
Srodze się zawiedli - w Ministerstwie Budownictwa poinformowano. że nie ma ani
podstaw prawnych, ani jakichkolwiek możliwości zmiany
tego
stanu
rzeczy.
"Istniejące pl'Żepisy nie dają
nam możliwości manewru" oświadczył Artur Bodnar
z
departamentu polityki mieszkaniowej w Minis terstwie Budownictwa.
O -sprzedaży mieszkań po
cenach już rynk{)wych bez
względu
na datę
złożenia
wniosku zdecydowano na podstawie istniejących przepisów
po specjalnej. podobno nieco
'burzliwej naradzie z udziałem
reprezentantów l'esortu budownictwa, Biura :prawnego
Urzędu Rady Ministrów oraz
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Osiągnięto tam zgodę
co do zasady, że cena wykupywanego mieszkania kwaterunkowego powinna uwzględ
niać stopień jego realnego odtworzenia po odjęciu amortyzacji. Według o-pinii panują
cych w resorcie budownictwa
nie będą to bynajmniej niebotyczne ceny, jako że co atrakcyjniejsze
mieszkania
kwaterunkowe
zostały
już
wykupione w latach 70., a te,
co pozostały, przeważnie nie
przedstawiają
już
nadzwyczajnej wartości. Przeszacowania dokonywać będą wydziały gospodarki mieszkaniowej przy ewentualnej pomocy biegłych.

Co przy tym istotne
wykup mieszkania kwaterunkowego powiązany został z
możliwością

rozłożenia

spłaty

na 25 lat z niskim oprocentowaniem (.3 prt1c. rocznie)
przy' załażeniu, że
pierwsza
wpłata powinna wynieść nie
mniej niż 30 proc. ceny mieszkania.
Wciąż jednak u wielu rodzI
się wątpliwość, czy w sytuacji ciężkiego kryzysu gospo-

darczego ma sens pośpiech w
urynkowieniu sfery

pełnym

Pół

uważanej dotychczas za
socjalną . w
której

wo

który od kilkunastu
domaga się prżyznania
li po byłej PZPR, som
11II."t1r·".nt" m roszczeń prawłaścicielI
zajmowasiebie nieruchomości.
budynków przy

typosam

Przedmieśde

. przedmiot wyznaczający
tę
sferę mies~kanie jest z
natury rzeczy drogi. nie na
kieszeń wszystkich
niżej.
a
często nawet średnio sytuowanych materialnie rodzin. Z
pewnegó
punktu
widzenia
cała sprawa jest zresztą badana przez rzeczni.lGl praw 0bywatełskich. pro!. Marię Lę

Śmigus, dyngus ...
Nie. to Jeszcze nie

KAROL RZEMIENIEClU

dzieD.lle

kłopoty

mi~awka

mieszkańców

z

położonych

Japończycy koehają makarony. Podobno w ubiegłym roku
na roz.maite gotowe potrawy ma.karonowe wydali 4 mld dolar6w.
Ja,pański koncern
Nissin Food
Products Co. przez pięć lat gło
wił się, jakby tu jeszcze spotę
gować
przyjemność
jedzenia
kl·usek. I wymyślił. Do ' torebki z makaronem wlewa się wodę, a 2pód
plombuje specjalnym metalowym. kolcem co uruchamia specjalny mechan~m
ogrzewczy działający na zasadzie utleniania się metalu. Poruszanie opakowaniem tak jak
klepsydrą z piaskiem Pow{).Quje
gotowanie się potrawy. Ma to
być pI'Zebojem sezonu nie tylko
w Japonii, ale i w Stanach
Zjednoczonych.

de'.lj'zję

Spole~znych

,

W

tysięcy

cudzi drży ze strachu
przed bezrobociem? Dlaczego
tępi się i dyskryminuje tysią.
ce ltuIzi związanych mniej lub
bardziej bezpośrednio 2 bylą
PZPR?
Na te i dziesiątki podobnych
pytań powinien odpow1edziet
nie tylko Jacek KurMi. Gdy
w czerwcu - wrze§niu 1989
roku władzę w Polsce przejmowala opozycja, caly naród
przyjmował to z rado§cią. o·
gromnq nadzieją i zaufaniem.
Skąd więc dzisiaj bierze
się
tylu i mnoży przeciwników
nowej władzy?

badań,
u stanawianie stypenTOMASZ SUPEŁ
diów, d'ziałalność wydawniKuroń dość
czą itp.
przerwał, jakRadę fundat{)fów stano-wią:
się tego. co
Mirosław
Brych, Stanisław
przecież
p()wtnten
Gebethner, Tadeusz Iwińsk i,
miar sluszną
Tomasz Nałęcz, Krzysztof Osi uzupelnić
W związku z pogłoskami o
trowski, Jarosław Pachowski, U' '''""Hll.t. Jest ich krocie.
rYChłej podwyżce cen benzyny,
Francisżek Ryszka. Sławomir
pelniąca dzisiaj wła .
wspartymi
planowanym S-proWiatr.
rządzqca tak ch~~.
centowym podatkiem ekologiczNa posiedzeniu rady funb wrvgów i wlaśnym na te paliwa, dyrektor Odatorów powołano radę na uw wielu kręgach
kręgu
CPN w Warszawie, p.
9
kową, na czele której stanął
Dlaczego zra"ilLl
Roman Sła"'viński informuje, że
żadne ruchy cen paliw nie są
prof. Franciszek Ryszka, R awieś? Dląlc~ego
przewidywane. P.rzy okazji do1!iJ1j1
dę naukową stanowią krajow i
przeprowadZ01,'ł
wiadujemy się, że do staCji
i zagraniczni koryfeusze nau k
doprowJdzila
do
CPN wprowadzana jest, tytuo zorganizowaniu np. domu
społecznych; mogący nadawać
osób, wielomiłem eksperymentu, benzyna imtranzytowego albo założeniu
merytoryczny kierunek funstrat. a w połą·
portowana o liczbie oktanowej
dacji.
szaleńczymi atakami
komitetu, który pomagałby e98. Cena tej benzyny jest różna,
migrantom.
Towarzystwo
Powołano też zarząd
do rozkladu pOTządw zależności od koszt6w transPrzyjaźni
Polsko-Izraelskiej
dacji. Jego prezesem zost ał
? Dlaczego do.
portu (najniższa w woj. gdań
mogłoby być mi-ejscem orgaSławomir ' Wiatr, a wicepretego-, że ludzie
skim - 2500 zł l, w Warszawie
sprzedawana jest w stacjach
nizowaJlia s.ię tej grupy.
-' zesami Krzysztof Ostrowski
zmierzchu wycho p~zy ul. Emilii Plater i LimaJarosław Pa';)!lowski.
? Dlaczego setki
UNIA-PRESS
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stra edukacji narodowej prof.
Henryka SamSoDowieza. została powołana do życia "Fun dac;a im. Kelles-Krauza". Jej
cele~rn jest nieSlienie pomocy

. Kośció,
•

•
,anIe WIi
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niezbyt często
o wywłaszezeniu. więc me M')!rl\ Jllldłl\czyći się do wodoci1\~u.
wywody mi.
Kicdy zostaną d~fii:Utywnie wywłaszc>':1lni. też nic wicdzą Kuronia . w jego
telewizyjnych
może :Ja dwa. a może sa pIęć lat jak dllbrze pójdde. ::-'o nie.
Onegdaj jednaJ:
wygody zwiąunej z codziennym odwiedzaniem tej
rację. gdy mówił
piekle". o tym, że
już się przyzwyczl'.iJi. a.le czy to ich wina. że plany w budowtrudnych chwillCh
nictwie nie 51\ realb:owlltne w termiuie!
się do wielkich zawspólnie do wy.
F"t. A. Piek~:-ski
celu, 'szukamy · sobie
koniecznie chcemy
·pod §cianą. W
cz,eTI.vcu
ubieglego
_o!eczl~ństwo
widzialo
komunie. ale
i prakw rozwoju nauk społecznych , UIIt,b~'7"
Aktem notarialnym, popartrwa·
tym pozytywną opinią minipoprzez
m.in.. finansowanie IIlTlIIIZKOUJe tlGjSZ'U;/<:!U: ahia

Fundacja. Nauk

danio budynku przy ul. Obo żn.;j
(na , razie tylko je<lnego piętro)
domaga s i ę Zrzeszenie Kupców,
zoś willi
przy ul. Smyczkowej,
gdzie miało by6 przychodnio dla
lokatorów pobliskiego
hotelu
doktoranckiego i akademik{] osobo prywatno. Niezbyt pewnie
czują się też pracownicy i stu·
denci Instytutu Psychologi.i przy
ul. St{]wki (nie wiadomo, kto jest
właścicielem tej nieruchomości)
oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, który przy ul. Długiej zaj·
m-uje budynek, noleżący do Mi·

węzłowato, ••

"laD~!ro poniedziałku".

wielu posesji

metrów 04 uL Piekosnwsldej w Kielcach. Od lat majl\

Superzupa

1

Prawo Międzyna315 (Wydzial Dz.ienN{]uk Politycznych
Filozofii) wystąpi/"
parafii Sw. Krzyża. Od·

towską.

•

pół

19.600 einerytur i rent specjalnych przyznali do 2 marca·
1990 r. premierzy - najpierw PRL, a potem - RP. Od S'tyc-znia taka spec-renta wynosi średnio !l68.800 zł.
Czy nadal premier powinien mieć takie uprawnienia? To
jeden z dylematów, które rozważają posłowie z Komis ji Polityki Społeczl1ej. dyskutujący nad projektem prze-pisów emerytalnych.
Choć posłowie podkreślali swoje zaufanie do Tadeusza Mazowieckiego, to głosowanie wypadlo p6ł na pół. 12 posłów
gotowych było potwierdzić wiarę w premie:t-a pozostawieniem
tego prawa w jego rękach, zaufanie pozostałych 12 okazało się
deklaratywne. Roz trzygnie plenarne posiedzenie Sejmu.

z dużych
ogranicza udzielanie
się

Chińy:

Przedsiębiorcy, głów
którzy nie mogą
przedsiębiorstw,

ten - wredny kapitalizm

- jeśli nie chcą
- muszą Ggranienie. W przemyzmniejszyło się

o 2 mln. Plajogrania tym samym
małe
fa,bryczlki

now,,:7.ni

Tak ładnie określa się w Chinach 'bezrobotnych, których według oficjalnych danych jest tylko w miastach - 5 mln, czyli
około 4 pro~.
Bc-z-robocie jest
kolejną po zwiększającej się iill-:;
flacji bolączką ' chińskiej gospodal'1kJi. Bez.robocie ~ jednak
tematem wstydliwym, bo nie
przystoi ono gospodarce socjalistycinej. Trudno więc uzys'kać
wiarygodne da~e o rozmiarach
zjawiska.

będzie łatwiej. "Miecz Damoklesa w.isz~y nad społeczeństwem
k-a,pitalistyCZlllynl zagraża teraz

Że

U.-'<JIJ1 1;<r

"

tak2.e robort-n~,kom nowych Chj,n"
mówi,
cytowany
pf'L~
nil. w
Xian w li- ,,spi~la", chiński polityk.
stopadzie 00 20 d-o :;0 p rcoCe.:lt
W e.:lłu,g prasy zachoo:''liej, kt óludu szUlknło p ·acy. Je&cze gorzej jest na wsi, gdzie stałej 'ra bacznie śledzi \'\I-szelkic wab,
nięcia
w Chińskiej gospod~,ce.
pracy nie ma przypu6~czaln.ie
60 mln ludzi - są to robotnicy przyczyną tego stanu rzeczy je5~
sezonowi, wędrujący od wsi do stopniowy demontaż libe ralnej
wsi. Dziesiąt.ki tysięcy emigru- poY,tyki g-os.podarczej, którego
dokonuje obecna ekipa rządząją do miast w nad'Ziei, że. tam
Wiąd<>mo
jednak,
płn . -zach. pri>wincji

n'sterstwa Przemysłu. Jeśli więc
min. Syryjczyk pokłóci się z prof.
Samsonowiczem ...
Dodajmy, że UW' dysponuje
dziś lokalami
o łącznej po·
wierzchni 100 tys. m kw., p~d
czas gdy jego potrzeby są co
najmniej trzykrotnie wyższe. Jakiekolwiek
uszczuplen-ie
tej
skromnej bcuy stawiałoby więc
egzystencję uczelni pod zna,kiem
zapytania. Tymczasem ja'koś n.ie
zanosi się no przyznanie U'liwersytetowi dawnej siedz.i'by KW
PZPR przy ul. ChopinCL 1 (podobno przeniesie się tom Sąd
Najwyższy) ; nie wiadomo
też,
czy uczelnio wygra "przetarg" o
"biały dom". Jeśl4 więc wladza
stolicy i rząd nie przyjdą uniwersytetowi z pomocą, to jego
pracownhkom i studentom pozostanie tylko rozbicie namiotów
na
nadwiślańsxich
błoniach.
tym bardz.iej że lista "I<>kalowych
wierzycieli" może się jeszcze
lInocznie powiększyć.
UNIA-PRESS

Produkcja

jajogłowych

Najwięcej publikacji
naukowych na wszystkie możliwe tematy ukazuje się nadal w Stanach Zjednoczonych - ostatnio
ok. 60 t~s. rocznie. Po Sta.Dach
"jest długo nic" i z liczbą publikacji zbliżoną do 20 . tysięcy
plasuje się na drugim miejscu
Japonia. Na trzecim jest Wielka
Brytania, troehę tylko ustępując
japońskim wydawnictwom naukowym. na kolejnych dwuRFN i Francja.

•
Benzyna nie
drożeje I

Zydzi
juda. . m

w Alkaclt!mii Teologii" K~tolickiej zakończyło się drugie
sympozjum naulwwe:, "Ę:~ściół
a Zydzi i jUdaizm". Zaproszony na sympozjum ambasad{)r
Mordechaj Palzur
zwrócił się do uczestników z
propozycją
wystosowania do
Jana Pawła fi prośby o umanie państwa Izrael. Zaproponowano też zorganizowanie
dnia przyjaźni katolicko-ży
doWskiej.
Teolo'g
prawosławny
z
Chrześcijańskiej
Akademii
Teologicznej
w
Wa.rszawie
Michał
Klinger.
powiedział
agencji Unia-Press. że w odpowiedzi na dek larację premiera Mazowieckiego o gotoWOsel
Polski do udzielenia
pom{)cy emigrującym z ZSRR
Zydorrn,
środowi sko
prawosławne w naszym kraju mogłoby również zająć się emigrantami. Ten, kto udz iela azylu choćby czasowego, dużo
zyskuje w sensie duchowym.
Może już pora, aby pomyśleć

na

wymyślił by
nawet
Mrbżek - Uniwersytet

n,e
r

Na piątkowym odcinku zakończyliśmy druk
fragmentów książki Stanisława M. Jan!-owsldego
"Emisarhlsz generała Sikorskiego".

są
ż{)łnie.rze,

sytuacji
i

innymi

lubyli

słowy

ci

jeszżycia zawodoweprzeciwieństwie
botYch zwolnicnych z
ni~ zdążyli

okzymują,

zależ

pozostawania bez
proc. ostatniej pendO!rtają nic. Z dru-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nowskiego po 2700 złJI). DoSta- wy mogą być większe, jeśli bę
dzie popyt. Nie oznacza to w
żadnym
razie eliminowania z
rynku benzyn o liczbach oktano\vych 86 i 94.

n:

- Nie mam ich.
milczeniu otworzyl teczkę, Z iktórej wyjął lewalwer.
Spokojnie zoinsta/owal no nim tłumik.
- Interesujące - powiedzial wolno. - Myśli pan pozbawić mnie
dwóch tysięcy morek za moją dobrą pracę?
- Nie, tego nie myślę. Po prostu zmieni/em metodę._
- Pan umrze wedlug moje; metody - powiedział mężczyzno,
wstal, wyjąl z kieszeni plos zeza rękawiczki i nolożyl je na dłonie.
Z rewolwerem w ręku podszedl do szały i zaczął Ją przeglądać.
- Widzę, że pan mi nie wierzy. Tu naprawdę nie ma pieniędzy!
- Edwin KeI/er roześmial się. - Są w moim przedsiębiorsofwie. Leży tom maso złoto i biżuterii.
- A zatem pójdziemy tom zaraz - mężczyzna· ożywił się.
Mój
samochód stoi no dole ...
- A jeżeli podczas dlogi będę robil trudnoścj~ - zopytal KeI/er.
- Zastrzelę pana, ole wówczas nie mogę ręczyć za czysto wy.
konanq robotę. Mógłbym narazić pana na cietpienia. A pan nie
jest człowiekiem, który zniesie cierprenie ...
KeI/er skinql głową.
- Pan w ogóle nie wie, jak taJIa rzecz się pued,Jawio - ciqgnql tamten. - Od kilku dm jest pan na mojej .likie do ~o,tne
lenia. Jeżeli jednak latwa jest nacisnąć palcem ~1J,ł rewolwełU,
to przedtem rzecz colą trzeba przemyśleć: pańsW ;:Wieli lo 011010
czterdziestu pięciu lat, waga blislco dwóch cetna;ów. Nie jestem
partaczem i muszę tralić pono prosto w serce plelW,~m "f~alem.
Ponadto muszę być przygotowany, że pan w ostQtnie.J chwili stchórzy przed śmiercią. Muszę taHe mieć zapewnlOllq- udeczlrę. Ro.
zumie pOJl więc, że cale moje życie w ciągu ostatnich dni było
nastawione na pana. Tylko w len sposób maino być prC1'Ndłi.
wym zabójcą ...
Edwin KeI/el (ozcśmial się głośno.
Mężczyzna w

Ekonomiści uważają, że wyjś

cie.m z tej
~Je-nię

EW A GRONO\·VSKA

Istnieje tysiące sposobów pozbawienia się życia, ale każdy z
nich ma tę wadę, że natychmiast mOŹlla stwierdzić samobójstwo
- wó;wczas towarzystwo ubezpieczeniowe nie wyploca premii I Kie.
dy jubileT EcJwin 'J(eller doszedł przed siedmiu dniami do tego
wniosku, powiedzial sobie: "Nie mogę tego zrobić sami To musi
wyglądać jak mo-rderstwo!H. Kochał swą żonę ; dzieci, dwie py.
zO<fe dziewczynki w wieku pięciu l siedmiu lae, ale jak będą one
żyły bez pieniędzy?! Z jego wielkiego majątku zostalo tyle co nic.
Winne temu były kasyna gry. ,Ostatnio zawiózł do Mon-te Cał'ło
ćwielć miliona. I wtedy zorientowal się, że jest zalatwiony.~ .
Siedział telaz w swym biurze no dwunastym piętrze wieżowca
we Frankfurcie i czekol na swojego mordercę, Powinien przyjść o
godzinie ósmej. O tej porze w wielkim budynku nie bylo już nikogo.
'
- Przyjdzie pan i .strzeli dwa razy. Wszystkie ~lOly otworzyłem,
aby wyglądało to na morderstwo rabunkowe - powiedział Keller
temu cz/owieVcowi.
Morderca zażądał clterech tysięcy morek. Dwa tysiące już otrzymał, resztę mial zainkasować zanim zabije Kellera • .
- Ale roboto ma być czysto... Dwa strzały prosto w serce _
oświadczył KeI/er.
- Proszę się nie obawiać! Już po pierwszym strzale będzie pan
nieboszczykiem ..•
Edwin KeI/er nigdy przedtem nie spotkał takiego czlowieka. Kawal lodu. maszyno do zabijania. Nie było łatwo znaleźć tego
człowieka. Kilko sporych banknotów dla ludzi podziemia otworzy.
ło mu wlaściwe drzwi do mordercy.
Do tej pory wszystko przebiegalo zgodnie z plonem i szloby
tak dolej, gdyby KeI/er nie zmienił wczoroj swego planu. Wp odia
mu bowiem do glowy. że istnieje jeszcze inna możliwość pozba.
wienia się życia, o równocześnie zapewnienia rodzinie premii ubez.
pieczeniowej! Ponadto oszczędzi dwa tysiące marek. które mu.
sialby dać mordercy. Te pieniądze powinn y mieć jego dzieci i żo
na, nie zabójccY.
Jeżeli towarzystwo ubezpieczenicwe wyplaci za jego śmierć mi.
lion morek premii, żono będzie mogla postawić na nogi przehulane przez niego przedsiębiorstwo jubilerskie i rodzino znów stanie mocnymi nogami na ziemi. To będzie tragiczny wypadek, w
którym on postrada życie. Przygotowol wszystko.
Edwin KeI/er czekal. Mordercy powiedzial, że po godzinie piątej
obie windy są wylączone i będzie musial wejść do niego po scho.
dach.
Kiedy uslyszal cichutkie pukanie do drzwi wiedzial: To morderca.
Wslal i otworzyl drzwi. Mężczyzna nosil szary plaszez, kapelusz
mocno naciągnięty na oczy, w prawym ręku trzymał teczkę dyplo.
matkę, powiedzial:
.
- leżeli chodzi o mnie, jestem gotów. Proszę dać dwa tysiące
i zostanie pan zalatwiony.
- Zaplanowałem to inaczej - oświadczyl Edwin KeI/er.
Męiczyzna roześmiał się i usiadl no krześle.
- Za późno - powiedzial niedbale. - Przygotowałem się, że dziś
poślę pono do Bozi. Pan już jest martwy. Proszę mi dać dwa tysiące!

g.iej strony te wymuszQne,
du,kcje i tak są za małe. Obilcza się, że tylko w przedsię
bLorstwa,ch państwowych przerost zatrudnienia wynosi około
20 mln ludzi. Wynika to i z
chińskiej tradycji, i z efekt6w
rewoltlcji
kulturalnej, której
jednym z haseł była praca dla
każdego
bez wyjątku - nieważne czy leniwego, czy
pracowi,tego. pGtrzebnego , czy zbęd 
nego. Widać pozostałości tego
systemu w dzisiejszych Chirnach.
niekiedy w formie karykatliralnej windziarz obsługujący
autoanatY'CZ·n ą
windę lu~ 7 .urzędn.ik 6w w banku .za}lIluNc)"ch się jednym czekIem.
sytuacji jest przya nie hamowan·i e refor~. Chińska gazeta gospoda.rc,?:a ma jednak inny pomysł:
pr<>ponuje ona przedsiębiGfCOm
zwi-ęk!jze-nie
za·trudnienia przy
jednoczesnym zmni.ejszeniu płac.
Ciekawe co na to idcGlogiczni
puryści jest to przede<i: jEdna z najstarszych i najbardziej
wypróbowanych metod st.:>sowanych prze.z kapi.talisl:6w.
'

Śmierć na zamówienie

Ile wdzięku i g.-aeji ma ta.
panienka! Jej mama pomyśla
ła już o wiośnie
i sprawiła
swojej pociesze nową wiosenną kreację. strój łen pokazano \V Galerii Grażyny
Hase w Warszawie.
C ~ F - l. Radkiewicz

(Dokończenie

jutro)
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E
E
L
APTEKI: staly dyżur nocny
nr 6'1-010. pl. zwycięstwa 1,
S1-00l ul. Traugutta 40.
INFORMACJA
Słuźby zdrowla
_ czynna 6--20. tel. 2G1-21, Informacja o usługaCh - 365-85TELEFONY: Strot Potama II9&,
Komenda MO 251-3~ Pogotowie
. M1UcyJne 99'7. Pomoc drogowa 91'1.
Pogotowie Ratunkowe 999. Pogotowie Energetyczne - Radom' 1191.

19.00
19.10
19.30
20.05

pelnią

Poniedziałek

9 kwietnia 1990 r.
Iniś składamy życzenia

HAJOM
i
DY.MITROM
MICHAŁOM

• 22.35

Skarżyiko

l
MA~ARYM

E

Wiadomości

L

Teatr
Telewizji:
John
Whiting "Nigdy więcej"
ret.
Krzysztof
Nazar,
wyk.: J. Chmielnik.
K.
Figura,. J. Frycz. Z. Józefczak. L. Duda
Sport
..Kontrapunkt"
Wiadomości wieczorne
,,Boże,
coś Polskę... ••
ieśni powstania styczniowego
Język francuski (5)

2L40
21.50
22.20

;iutr.o

Dobranoc: "Łakomczucha"
"W Sejmie i Senacie"

23.20

PROGRAM

lUNA

"Wolność" - brak terminarza.
..Metalowiec" - ,'porno" - pol.
l. 18. g. 19-.

Kielce
Biuro Ogloszed KWP. tel. lU-Sa.
ezynne 7.3t-16.
TEA'TB
Im.

Sterana

16.55 Język angielski (25)
17.25 Program dnia
17.30 Antena "Dwójki" na. naj-

MVZEUM
BEGaONALNE ~
gen. broni Zygmunta Berlinga w
SkariY1lka-Rejowic. uL Slonecz.na " - nieczynne

APTEKA DV:2:URNA: nr 29-117
ul. Zielna 1%. teł. 512-723.
POSTOJE TAKSOWEK : Dworzec PKP - teI. 137-05.

Zeromsklego

nle~ny

Starachowice

..StudYlnc" - Wideo: "Czarny
tulipan - fr. l. 15, g . 15.15...Ostatni dzwonek" - pol. L 15, g.
17 (s. zar.) , 19.
"Echo" -

nieczynne.

l\IUZEA -

nieczynne.

APTEKI - stały dytur nocny
pel nIą nr- 29-001. uL Buczka 37/39,
nI' 29-008 ul. Sienldewlcza 15.

I

PORADNIE DYZURUJĄCE: Stomatologiczna - Przychodnia Rejonowa nr 15 ul Karczówkowska S5 - czynna w niedziele l
święta w godz. 7-19. dytur nocny od godz. 19 do 7.
lNFORMACJ}\ O LEKACH czynna w godz 7.30-15.30 z wyjątldem dni świątecznYCh l dni
wolnych od pracy - tel. 523-32-

l:

Ostrowiec]
KL~A

"Hutnik" "Telepasja"
USA, L 15, g. 15.30. "Ostatni cesarz" -

ang. l. 15, g. 17.30.
brak
terml-

"Przodownik" narza.

APTEKA DY:2:UBNA: nr 29-071

ul. Starokunowska 117.

POSTOJE TAKSOWEK : pl. Wolności 537-92 uL SIenkiewicza
'-

262-61.

TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe 999, Pogoto'\\-1e MO 997 Straż PQtarna
998 Pomoc Drogowa 981. Pogotowie &nergetyczne Kielce - Miasto Ul Kielce - Teren 956, Pogotowie Gazowe - 31-20-20 \ 99%.
Pogotowie wod.-kan.. e.o.. elektryczne KPGM czynne w god%.
15-23 tel 469-80 I 430-94. Pocztowa Informacja o usługach 911.
rnformacja PKP 930. Informacja.
PKS 602-79. Hotel ..Centraln)'N

Ko.1de
KINO
..pegaz" - "Smierte1nie mroma
zima" - USA.. L 15, g. 15.30, 11.30.
19-30;

625-tt.

INFORMACJA O
.. OMNł" ItJeletr w godz.. 9-t7.

Ił.

USl.UGACH

teł:;

ł39-ł%

USLUGJ- POGRZI!lBOWB: DJ"tur całodobowy teL 31-70-41.
POSTOJB T A'KSOWEJL: Osobowe Dworzec: PKP teł. 534-34. uL
Słowaeldego
31-2'-111, \11
.JesIonowa 3t-'19-19. Postój taksówek

t

KINO-

-

..Dom KuUur~ - ..wm~
USA. 1. n •. g. 16, 18.30.

-

U.....ga.t Za. ewent1lllllur smlaa,.
.. IIrogumJe kln redakcja ..le
o4powlad.-

ba garowych - ul. Arm!ł- Czerw.
tel. 31-09-19, PostÓj samochodów
- ul. M1elczarskle_

RADIO

clę1:a:rowych'

21.30
21.45
23.20
23.40

nów"
"Miecz islamu" (2) - ang.
film dok:
"Zycie muzyczne": Nowe
impulsy w łód4kiej Akademii Muzycznej
"Auto moto fan klub"
"Jazz na SOS" - fragm.
galowego koncertu jazzowego
Panorama dnia
Ceremonia wręczenia Oskarów '90 - retransm. z
Hollywood
"Menadżerskie sposoby"rep.
Komentarz dnia

~o.

PROGRAM LOKALNY

PROGRAM I
Rady na
8.35 "Domator" życzenie Wiosenny kurs
szycia
,
./
8.50 "Domowe przedszko1e"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 "Dolina nadziei" (5)
"Nieudane spotkanie" franc. serial obycz.
10.20 "Domator": Rady na ży
czenie - Prawo budowla. ne
11.10 Historia, kI. I lic: Szlachta polska - ideologia i
kultura
12.50 Spotkania z literaturą, kl.
I lic.: l. Krasicki - poeta oświecenia
13.30 TTR, fizyka, s. IV: Podstawy teorii względności
14.00 TTR, produkcja roślinna,
s. IV: Zagospodarowanie
l!tżytków zielonych
15.00 W świecie sztuki
15.30 .,Kim być?" - progr. dla
matur2!yst6w

10.00 ..Tel~9" - progr. region.
OTV Krak6w
Uwara! Za ewentualne smiaIIY w programie ty redakcja ule
odpowiada.

Biuro Ogłoszeń KWP .. teI.
czynne '-11.

a31-3ł,

TEATR
Im. "!lna

n1eczynny.

Itochanowskłcgo

EIN.A
"Bałtyk" - ,.Krótkie 8pIęcłe II"
- USA. L 12. g. 15. 17.15. "Kon_
frontaeje- t11mowe" - g. 18.30.

,.PrzJ'Jaiii." .. Odeon" -

brak terminarza.
brali: tenn1n3ł'Za.

.

.

cli

~-

STRONA 6

ZATRUDNIMY
GŁÓWNEGO

KSIĘGOWEGO

.

Szkolenia i Usług
MotorYzacyjnych Kielce., al.
Za,órska 12a, teL 425-83.
l0677-g

Dziś

"'.tł

16.20" Program. dnia: i Telegaze-

zaprasza do

ta

16,25 "Luz" -

ków
,.T.eleexpr~

18.45 .. TO mi"ut"

111: Kielcach
DOWO otwarie,o

sklePll ..W.EGA SHOP"
II art. cbiecięeymi l mlodsieiowymi w haU łłwor

progl:. nastaJ.at-

17.30 "Gorące linie": EkOlogia
- J;?roblem końca wie.ku - pubf. międzynar.
18.00 Program lokalny

•• '.' •••••••••••••••••••

BURT "WEGA"

ea PKP.
Prewa4fzimy skup

wym. a-rtykuł6w.
Zycsymy u..danyeh. zakupów
wy,iej

....,.....•. •.•........•...•

,

,

http://sbc.wbp.kielce.pl

l0631-g

czym
woje,

też VI
może

liściaste,

Informacji udziela dział zbytu tel.
E
wewn.
131 i 136, teleks 0442513.
r
t:

tuacjl

6lf-12,
lS3-k
.

J

j
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ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ
w KIELCACH
zatrudni zaraz
DYREKTORA
ds. EKONOl\lICZNO-AQMINISTRACYJNYCH.
Wymagane wykształcenie wyższe o kierunku
administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym, 8-letnią praktyka administracyjna, wiek nie
przekraczający 45 lat.
Oferty w sprawie zatrudnienia należy składać
do dyrekcji ZOZ Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,
pokój nr 331.
182-k
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PRZEDSIĘBIORSTWO

PROJEK'tOWANIA

i DOSTAW TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEOO
i SKŁADOWANIA "TECHMATRANS"

w RADOMIU, ul Kozienicka 97
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodu ma.Tki "nysa 522T", rok
1985, nr silnika 873955, C€na wywoławcza 3.900.000
Przetarg odbędZlie się 18 kwietnia 1990 r. o godz.
w świetlicy zakładu ..
Oględzin samochodu można dokonać na dwie
ny przed przetargiem na parkingu przez
Metalowymi na Gołębiowie, ul. Kozienicka 97.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić do
zakładu wadium w wysokości 10 proc., najpóźniej
dniu przetargu do godz. 9.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez
dania przyczyn.
'1
L

NAJTA~SZE
E
c

A PRALKI AUTOMATYCZNE

c

c
c
c

"wiaŁka"

.. śnieiynka"
A ZAMRAtARKI prod. ZSRR

A

~

CHŁODZIARKI

reklamowane w telewizji pnez "UNIWERSAL"
POLECA
PPH "POLAREX'"- w swoich sklepach
- PS "JONATAN" KlELCE~ uL 01szewsJUeso 'l

&el 648-41, wewn. 1%65
E
c _ . PU ".JOLANTA" KIELCE, al Lenina 50:
E

~1~

..!UUł ~"~L!'-!!Jł-lULtUWUUlJł It Ił B 't.JULtt...t:_L'l.JUU'..JLJL.JUL.'!.JLłUUL :~I

drobne

SPRZEDAM
silnik ciunika
C-334 (nowy). KuibiClki, Chełm
ce 87, gmina Strawezy.n. 1067~
MERCEDES 200D (72), 10 ton
czerwonego kamienia. sprzed8iID..
Jed.bnia-Let., teI. 280.
3957-r
PIECE gazowe atestGwane i
koksowo-węglowe.
Ostrowiec,
Niska 36. 521-87;
1095-0
POSIADAM FSO. wolny crzas.
Starachowice 7&:-ó5.
1064
BARAŃSKI Czesław (Lipsko)
~bił hi·l et PKS na okazkiela.

ZARĘBA Przemysław
leg,~tymację WSP. prawo

"B.

3954~g

RYCHLIK Jan (zam. KrzyszkOMce) zgwbił bilet miesięczny
PKS Radom - Knysaowice.
3956--r

PROGRAM I

J

J1J

Zaklalł

TELEWIZJA

17.15

NUMER 70

Wiadomości

16.0$ Koncert
dla fGooamaoorów 16.30 Fala mło
dości wopr. A.
Dąbro-wskiego
1T.I0 DzIennik.
16.00

i wla
nych
n.icy
rady

Ogłoszenia
SPRZĘDAt. opraw:ionych g0.deł Rzeczypospolitej. Kielce, tel.
603-05 do 17.
10651-g
SPRZEDA...1I4 żuka (1981). N-adwozie ~iata 12jjp nowe. Podnoś
nik akum'Ullatorowy widlak. Os- ,
trowiec, Niska 36. 521-00'. 1098-0-

An

3

3
1
3

+
E +
C
+ deski boazeryjńe typu "bar", iglaste
fi: +. okleiny naturalne,
iglaste, egzotyczne.

OGŁASZA II

Da UIU'. .,D.U MIla

Radom

oferuje do sprzed~ży

3
J
3
J

Le po atrakcyjnych cenach wyroby ·wysokiej jakości:
L
deszczułki posadzkowe- d~bowe i bukoweJ
deski podłogowe typu "bar" dąb i buk

Jutro

PROGRAM JI'

Jędrzejów

CENTaUM INFORMAc.JI TURYSTYCZN&J ,,lT" - teL łIMr-64

czynne do 16. W soboty do

. 18.40

KINA
"Robotnik" - ' "Zyj !. pozwól
umrzeć" ang. l. 15. g. 17, 19.
"Star" - ..Porno" - pol •. L 18,
. g. 16, ' 18.
APTEKA DY:2:URNA:' nr Z9-076
ul. Staszica M-'19.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 53-10 1 53-80.

nieczynne

GALERIE -

17.45 "Ojczyzna polszczyzna": Atrakcyjne końców
ki
18.00 Zespól Adwokacki
"Dyskrecja": "Żywioł odwilży
i
powracających
bocia-

20.10
20.40

g . 15.45, 18.

"Moskwa" ,,Rambo I" USA. l. 15, g. 15.30. 19.30. ..G allmatias. czyli Kogel mogel II" pol. l 12. g. 17.30.

bliższy tydzień

19.40

"Romantlca" - ,,Młode strzelby" - USA, L 15, g. 15.30. li&.
"KrokOdyl Dundee II" - USA.
l. 12, g. 17.45. Wideo: "Zwari~
walem dla ciebie" - USA, L 15,

n

BARLINECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
74-320 BARLINEK, ul: PRZEMYSŁOWA nr l

OBERDA Rafał
bił leg..itymację
miesięczny PKS.

(Jastrz~) z.guS'llkolną,
bideł

3953-r

POPIEL Krzysztof

(RogaUnl

zgubił legitymację szkolną, ZSB.
bilet miesięczny PKS, Radom.

3951-r
FRĄK

MVrosła.w

z,~ubił legil0658~g

tymacjI: PKS Kie!ce.
RUDZIE.JEWSKI

zg:ub.ił
przepustkę
Skarżysko.

Wojciech
,.Mesko"
10665-g

Koleiance

GENOWEFIE MET
wyrazy

SZC7crec.o współcZ1lcja
Z powodu śmierci

MATKI
skład- .h

kier.o.woicłwo i kole23n~l

• .. KJeleu.n1d"

z

Boso, ale w ostrogach
ici:

Analizą sytuacji politycznej
i własnym programem wyborczym zajmowali się szefowie

znak protestu przeciw społecz
nym skutkom g.(l~darczegQ

wojewódzkich grup Jnicjatywnych i wojewódzcy pełnomoc
n.icy liN SdRP. Efektem nsrady odbytej 6 kwietnia były
też wnioski, których realizacja
może istotnie wpłynąć na sytuacje w kraju.

rząd.

Krajowa czołówka SdRP uznala bowiem, że kontrakt palityczny zawarty przy "okrąg
stole" nie obowiflzuje już
Parlament nie repreaktualnego układu sił
. Należy więc dąprzedŁerrn1nowych wydo Sejm"t i Senatu.

tł.

um
tninie
dać

3,

:ei

programu

forsowanego przez

Sporo czas.u poświęcon<l ta~
nara tającej tendencji reprezentowanej m.in. przez posła
Ło.puszańskiego z
OKP,
maj-qcej na celu pozbawienie
SdRP j~kiegokolwiek majątku,
a więc pozbawienie jej finansowych podstaw dzjalania. Poseł Łopuszański, ale przecież
nie tylko on, zmierza do finansowego zniszczenia, a tym samym wyeliminowania opozycji politycznej. Są to j,nme
szykany.
Niewykluczone,
że
SdRP
odwoła . się w tej sytuacji do
światowej opinii
publicznej,
a zwłaszcza do świat.owej so·
cjaldemokracji.
(U-P)
ż,e

Jan Rejczak wojewodą radomskim
Od roboty województwo rama nowego wojeDyrektor Biura Kadr
_T_n._-'.. Rady Ministrów PaClI,ochollak wręczył dr. inż.
H.1:JCZ<lJiiU'Wl pismo premu cza.so-

Radomskiej, Klubu Lntel,igencji Kat<>liekiei prezes$} fUlldacj i im. MakSymiliana Kolbego niosącej pomoc b. więź
niom h itler.owskkh
abor.d>w
koncentracyjnych.

oboW1iązk6w

miniony czwartek Z,1obszerny wywiad
z Janem Rejczakiem, który
powiedział min., "iż w swojej
pracy przy doborz.e ludZJi do
adm:nis"tracji najwyiej ce:li
kompd.encję i zdolności organizacyjne, a nominację potraktuje jako służbę. a nie 'uymanie społeczeństwa w ryzach"... W imieniu cz)-,t~lni
ków gratulujemy i życzymy
sukcesów nowemu wojewodzie radomskiemu.

~[onlsk ie

regionu. Podczas
ania w UW nawy wojew towarzystwie przeWRN Tadeusza
spotlkal
się
z
Urzędu
Woje-

ma 44 la"tq, jest
naukowym~

Inży7liers-kia j
współzalożycie
oraz' przewodniczącym Koitetu Obywate1ski~go Ziemi

i

W

m~~ści1iśmy

(włm)

Zasady sprzedaży p~liw
w Czechosłowacji
.(\mbasada Czechosbwacji ił
PAP iwO('rz.ądu.

pr:r;ez

maza gotówkę
d<J pojazdów z
makiem rozpo- .
sprzedaży

pędnych

Nie wykorzystanych taloo-6w
W przypadku niepełnego
wykorzystania
talonu, stacja benzynovła może
wystawjć
patwierdze-nie
tego
faktu na określoną l!iezbę litrów, które można będzie zrea':
li:z.ować w p6ź.n5ejszym terminie
wylącrmie w tej samej stacj.i.
(PAP)

"łIJie można zwra.c·ał:.

.:. Cemropra"icowe Forum
Demokratyczne odniosło duży sukces w wyborach
do
parlamentu
węgierskiego.
Według nieofiejalnych wyników końCOWYCh, Forum D~
mokra tyczne zdobyło 165 z
386 mandatów w parlamencie. Gł6wny rywal forum Związek Wolnych Demokratów uzyskał !l2 mandaty. Niezależna Partia Drobnych Rolników zdobyła 43 mandaty, a
Węiierska Partia Socjalistyczna - 33. Są to wyniki łl\cz
ne z pierwS'Zej tury sprzed l!

tygodni i z drugid tury wyborów,
która odbyła się 8
bm.
.:. Wywiad z premierem
Tadeuszem Mazowieckim zapoczątkował dwutygodniowy
program polski (ponad 50 audycji) w zachodnioniemieckiej
rozgłośni
radiowej ,;Suedwestfnnk". Premicr stwicrdxił, ź-e pewne niepOkoje w
polskim społeczeństwie,
o
którc zapytał na wstępie IrOZmówca, miały swe źródło w
dwuznacznościach
towarzyszących w RFN tcmato~i granicy na Odrze i Nysie. Premier sądzi, źe "nie ma powodu wracać do spraw, któr~ w ostatnich
tygodniach
zostały już wyjaśnione". Polska zainteresowana jest stosunkami dObrego sąsiedztwa
zc zjednoczonymi Nieml'ami i
pragnie budowac wspólnie
lepszą przynłość.

Chcąc iechać

do

Jugosławii

Wymiana 200 USD
na granicy?
BELGRAD (kor. PAP Zb!igniew Fałecki). Belgradzka "Borba"

zapoWiedziała

rychle wpro-

wadzenie ooowiązku wymiany
na ~ranicy lugos;łowiańskiej 200
dolarów amerykańskich przez
podr6żnych z pallstw o walucie
niewymienialnej. Oficjalnej decyzji w tej sprawie jeszcze llie
ogloszuno, je<!nak, zdaniem gawt~, sprawa wygląda na przesądzon.ą.
Z podanych prze:z:
"Borbę" wyjaśnień wynika, że
wladze jugo~lowiańskie cbcą w
ten sposób ograniczyć napływ
"turystów"
~hO<in ioeuropej
Skich i tym samym zmniejnyć
obciążenie przejść
granicz.!lych
we wschodniej części kraju.

300-tysięczny wiec patrio"'yczny

-

w Wilnie

or
WILNO.
(Specjalny
wyPAP l\lirosław Ikonowkz). M~cszkańcy L·twy zamanifasŁowali w sobotę szerokńe poparcie dla dotYChczasowych uchwał swego parlamentu i postawy rządu wobec
Moskwy. Uczynili to przybywając z całego kraju na wiec
zwolany w W ilnie przaz głów
ne siły poloityczne, broniące
świeżo proklamowanej suwerenności. W Zakrec.ie, nawralnym parku na zachodnlm
skraju miasta, zgromadZliło' się
wokół
gigantYC"'lnej
muszli
kQ.ncerŁowej co najmniej 30()
tysięcy o sób.
Obok n~ezlic?yn.q h trójkol) .
rowych flag litewSkich powiesłannik

wały

równi~ż polsk~e
biało
b:ałorul;kie cza!·wono-biało-czerwone. Solidarność z LiJtwą deklarowali na
wiecu takża: deputowany gru-

-Cz.e:rwone i

py międzyregionalnej
Jurij
Afanasjew, przedsLawic:ele ukraińskiego "Ruchu"
d.:!lega-

DOKOS'CZENIE ZE STH. 1
ostatnimi zywymi ludimi, których odnaleziono na pokładzie,
byli 4 mężczyźni i jcdna kobiela uratowani przez strazaków o
wpół do piątej. Los poz06talych
70 pasażerów nie jest znany. Ekipy ratownicze Obawiają .liię.
że %&Skoczeni pożarem
udusili
się od dymu,
bądż zginęli w
plomieniach.
Była ti) nie'''"I\tpliwie jedna z
najtragieznicjszych
katastrof
pro=ów w ostatnil'h latach. W
tym roku
dochodziło do nich
regularnie co miesiąc - w styczniu w Bangladeszu (ponad ~OO
osób zatll'D.ęło w wyniku utoni da promu "M. -L. A:r.m.iri" na
rzece Shitalakhala), w lutym w
Chinaeh (113 osób utonęło w rzece Jangcy) j w manu w Peru
(w Amazonce utonęło 50 pasaże
rów promu "Andresito"). W ubiegłym roku doszło do katastrd
promowych w Gwatemali, Mozambiku i Indonezji. Ostatnia
wielka katastrofa w Ellropie to
przewrócenie się "Herald ot Free
En'erprizc" w 1987 roku, kiedy
to ~indo 189 osób, a do najtrasiczniejs1;ej katastrOfy w o~
tatnim 20-leciu doszło w 1915
roku w Chinach w pObliżu Kan-

....

~

:; sobota i niedziela na daleko~isowei taśmie:':
• ••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••• e e
W kraju ...

r.z~u Mazowieckie.go, natomiast
ikierunki programu 'Balcerowicza
są d.la nas w tej drWiili nie do
puyjęcia oświadczył
szet
~darności 80" Marian Juresyk na spotlkam'U w Gorzowie Wlkp. - Jeżeli żąda się od
łud.U pracy
wydajności i a'lctywności, to trz.eba im zapewnić wlaiiciwe wy~ywienie
dodał Jur<:zyk.
~ Zasady realizacji rzqdowego programu prywatyzacji ~pot
kały się z wiclwna krytycznymi uwagami u<:zestników spotkania wrganirowanego w Warnawie przez Okodek Dialogu
Politycmego działający przy
sekretariacie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Walęsie.
Ustawie zar.zucono brak konsekwencji zbytni interwencjonizm
państvlowy waz jej nieadckwatnośc do zachodzących w Polsce
przemian społeczno-politycznych.
.) Rada Krajowa
NSZZ RI
Solidarność"
zażądała
bez~:.vłoczncgo interwencyjnego sku~
pu ziemniaków na przerób -l
eksport, po to by za.po.biec ich
zmarnowaniu. R()Jnl<:y są goto-

\\"i przy]ąc zapłatę w t.ermi:lie
póżniejszym , a nawet częściowo
przekazał: ziemniaki łlieodplat
nle.
Zapowiedz.iano, że nieuru.chomienie takiego Skupu do
20 bm. wywola akcje protesta-

cyjne.
(. Prezes Sądu WI))ewódzkiego
w Radomiu po analizie akt spraw
karnych dotyczących tzw. wypadJków radomskich % czerwca
1976 roku wystąpił do ministra
sprawied'liwości
z inicjatywą
wniesienia w 35 sprawach re~'i2ji nadzwyczajnych na korzyśc
skazanych. Dotyczy to 61 osób.
.:- Minister sprawiedliwości Aleksander Ben~kowski -poinformował, że rząd Polski wystą.pił
do rządu radrieckiego z postulatem wypłaty odS'Zkodowań za
przymusową pracę Polaków na
terenach ZSRR w kwocie co
najmniej 4 mld rubli. Wprawdzie
rząd radzie<:ki postulatu
tego
nie odrzucił, ale też nań dotychczas nie zareago al. Rząd P~
ski przygotowuje pe-v.'IM! rekompensaty pieni ężne dla .,sybiraków".

... na

świecie

-t. Obchody przyszłorocznego
Swiatowe.go Dnia Młodzieży odhttp://sbc.wbp.kielce.pl

przewodniczący

wileńskiej

organizacji Związku · Polakó w
na Litwia, zastQpca red. nczelnego "Kuriera LLtewsk:ego" Jer!Zy Sunviłło.
Ogłuszającym
"Lietm-a·',
"Lietuva" (Litwa, Litwa) zaraagowali uczestnicy wiec u,
gdy przewodniczący Rady Najwyższej Republiki Litewskiej
Vytautas Landsbergis zwróc ł
się do nich pod koniec przcIDÓw:ania z pytaniem czy grtowi 51} zachować jedność
i
nadal iść drogą suwerelmośc~.
Niemal wszyscy
mówc y
którzy wystGPowali na wi~c u,
kładli nacisk na to, że LitV"a
pragnie jak najszybciej rozpocząć rokowania z. Moskw q.
(PAP)

T ogedi no m rzu

..........................................
<. Nie j.ciOteśmy przeciwnikami

cje Mołdawii i Tatarów Krym
sk,ich.
"Za wolność naszą i WaSL.1·'
"Niech żyje niepodlegIa L '·
twa" tym okrzykiem 2.<1kończył przemów.j~nie,
trzy·
krotnie przerywane oklaskam:.

będą się z udziałem papj ia, w
sierpniu 1991 roku w Często
chowie.
-:. Ponad 10 tys. osób zgromadziło się w niedzielę na placu
prze<! Pałacem Zimowym w Leningradzie w rocznicę masakry
w Tbilisi. Uczestnicy przyjęli rezolucję

potępiającą

używanie

wojska w konfliktach wewnętrz
IlYch i przEstr.zegającą, by podobny dramat nie wst.al powt6rumy na Litwie.
.;. W
Moskwie przebywała
polska deleg,:lcja gospodarcza z
ministrem -l!:ierowniJtiem Centralnego Urzl;'du Planowania Jerzym Osiatyńskh:n i ministrem
współpracy gospoda.czej % z.agranicą Marcinem
więcickim.
..Rozmowy ze stroną radz.iecką,
której przewodniczył
minister
stosunków gospoda.rcz.'ch z zagranicą Koll5tantin
Kalusz('w,
dot~zyły głównie spraw zwią
zanych ze współpracą gospodarczą po 1990 roku. Ustalono teL
niektóre warunki rcaliza-cji wzajemnYCh
zobowiązań w roku
bieżącym. Wiele problemów or,ganizacyjnych będzie dalej negocjowanych.na szcze-l>lu ekspert6w.

doliczono się wówczas
śmiertelnych.
Płomienie i gryzący dym nadal utrudniały w niedzielę wicczorem dostęp do zakamarków
tonu -

500 ofiar

promu

"Scandinavian Star'·.
nie wiadomo, ile dokład
nie OSób znajdowało się na pokładzie, dlatego trudno doli ClLYC
się brakujących. Według najnowszych danych policji norweskil'j,
zginęło prawdopodObnie jesz{'.J:~
GO osób, czyli łączna Iic:r.ha ofial
Wciąż

śmiertelnych

sięgabby

135.

(P.·\P)

Demokr-acja
za 150 mld
Generalny komisarz wyborczy, JERlZY STĘPIEŃ (-senator, prawn1k, sędz.ia i jazzman) powołał już wojewódzkich kamis<l!rzy, którymi w .tali wiceprezesi lub sędziowie
sądów wojewódzki~.

W jed_

nym tylko przypadku jest to
asesarka.
Prz.y
wyborze
zwracano prz.ede
w szy
uwagę
na osoby ruekon-trowersy:jne w swoim miejscu
zamies:dkania .

Samorządowa

demokracja
jak
stwierdził J. Sh:p ień 150
mJ.d zł. Właśnie tyle przeznaczył
(la ten cel bu d.i.e t

kosztawać

~z.ie

państwa.

Nie znane są jeszcze za~a
~y kQ.rzy tania prz.ez. pG5u:zególlle partie i stronnictwa z
czasu. antenoWllgo pań twowej telewizji i ra<lia. Genelalny komisarz zwrócił się w·
sprawiepodzialu czasu antenowego od przedstawicieli 32
partii i
ugrupowań. Odpowiedź nadeslalo tylko 18.
Chociaż
wię.c
za_ad)" korzystania z RiTV dla potrzeb
wyborców d<>pier{) z.ostaną określone, to w praktyce, od
dłuż s zego już czasu kampania
na rzecz ludzi i programó·.17
komitetów obywaielskich nie
nawtyka na bariery stawiane przez kol~ndarz wyborczy.
(UNIA-PRESS)
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Na boiskach III ligi

Awans Szwajcarów,
a Polska na 6miejsću
"Siódemka" Korony wysltpowala we Wroda·wiu

I
l
tvlko il9lno zwvciestwo ; . .
~

Zamiast dwóch

Ze zmiennym Szczęsclem walczyli pi/karze ręczni Korony Kielce, którzy w spotkaniach o 'mistrzostwo ekstraklasy podejmowani byli przez SIl\Sk Wrocław. Sobotni mecz wygrała Korona 22:17
(10:9), zaś w rewanźu zwyciężył Sląsk 23:22 (10:13).
Kibi'ce
drużyny
kieleckiej
liczyli na komplet
punktów,
zwłaszcza, że Korona grała przeciwko "siód.emce" mającej ndkłe·
szanse na utrzymanie się w szeregach ~ ekstraklasy. W pierwszym meczu kielczanie wykonali plan w stu procentach . zwy-

ostate.cznie rozmcą 5
bramek. Początek niedzielnego
spotkania nic nie wskazywał na
porażkę Kowny, która na przerwę schodziła .już z lekką przewagą. Niestety końcówka pojedynku należała do gospodarzy i
oni też odnieśli nieoczekiwane,
jednobramkowe zwycięstwo.

Wygrały

Bramki dla Korony zdobyli:
Lipka ~, Przybylski :!---G, Robert 3--3, Łukasiewicz 1-0, Mistak 5-3, Stodulski 1-0.

z liderem

Piłkarki ręczne Budowlanych
Kielce w kolejnych s,potkaniach
o mistrzostwo n ligi podejmowały liden tabcli, zespół Azoty Chorzów. Sobotni mecz zakończył się zwycięstwem chorzowianek 30:20 (13:10), zaś w
niedzielę
wygrały
kielczanki
21:16 (12:8). Br.amki dla ilruiyny Budowlanych strzelały: Ewa
Kruk 6-6,
Wiesława Michta
&-5, Barbara Kołodziej 2-1, Aneta Bigaj 1-4, Elżbieta Kaczorek 1-2,
Dorota Latkowska
~, Wiesła.wa Slusarczyk 1-0.

Po sobotniej wysokJej poraż
ce,
zawodniC'zki Budowlanych
postarały się o sporą
niespodziankę w meczu rewanżowym.
Od początku gry uzyskały kilku bramkową przewagę nie oddając jej do końca
spot.kania.
Zespół kielecki rozegrał w niedzielę j~den z najlepszych pojedlbków, jakie stoczył w ostatnim czasie. W zasadzie cała
"sióderr.ka" zasługuje na wyróż
nien;e. choć na szczególne Wiesława Michta
oraz bramkarka
Grażyna Cedro, która w meczu .
rewanżowym popisała się wieIl1ma udanymi interwencjami.
W po z ostałych sp(}1ikaniach uzyskan o rezultaty: Beskid NoWY
Sącz Otmęt Krapkowice 31:31
i 20:27, Karkonosze Jelenia Góra - AZS l{raków 26:19, 28 :20.
W t abeli prowad z ą Azoty - 32
pkt., a n a d r u gim. m ie jsc u zna jdu je się zespół BudOWlanych 24 pkt.

Tenisiści

Broni

coraz bliżej ek~traklasy
Dwa zwycięstwa odnieśli liderzy rozgrywek II ligi tenisiści stołowi Broni Radom.
W
pierwszym meczu podejmowali
oni Motor Lublin odnosząc zwycięstwo 10:5. W drugim spotkani.u drużyna radomska
otrzymała punkty walkowerem (10 :0),
gdyż zespół AZS UMCS Lublin
nie stawił si-ę na miejsce zawodów. Punkty dla Broni w meczu
z Motorem zdobyli: l"lolenda 4,
Swiątck i Plcwiński po 2 Oraz
Kalita i debel Kalita - Molenda po 1.
Kolumnę

opracował

M ,\REK MICHNI..4.R
TOTO LOTEK
I II -

4, 20, 26.
5, 13, 17,

29,
19,

37,
29,

45
41
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ciężając

·We Francji zakończyły się
hokejowe mistrzostwa świata
grupy B. W końcowym rozrachunku awans do grupy A
wywalczyła drużyna Szwajcarii, która zajęła pierwsze
miejsce w tabl'li. W ostatnim meczu Szwajcarzy . pokonali Francję 4:1 (1:1), 2:1,
1:0) i tym ~a1L.ym · PrzYili~
. czętowali swój
ostatecz 1y
sukces. Zespół l'olski za i "',
dopiero 6 mi.!lSCe przegry·
wając wczoraj
z Włoch"mi
2:9 (0:2, 2:3, 0:4) zaś wcześ
niej zremisował z Francją
3:3 (1:2, 1:1, 1:0). Biało-czer
woni wyprzedzili w tabeli
tylko Japonię i Holandię,
która opuszcza
grupę
B.
Natomiast awans do niej
wywalczyła
Jugosławia
po
zwycięstwie w zakończonych
na Węgrzech mistrzostwach
~rupy C.

Zgodnie Z planem ...
Koszykarki Staru Staracbowice, grać będą w przyszłym
sezonie w II lidze. W rewanżo
wym spotkaniu baraży pokonały one ponownie P!,łac Mło
dzieży Tarnów 79:53 ' (42:18).

pozostałych pojedyn,k ów na
czoło wysuwają się d-wie poraż

Z

20
20
20
20
20
20
20
20

36
32
26
25
22
10
6
3

. 57>-448
603--531
594-479
508-479
534--547
..501-587
511-576
488-583

W kolejny<:h meczach Korona
Hutnika Kraków (21-22 kwiErlnia).

podejmować będ.!1ie

Tylko pogoda nie dopisała

U dany egzamin
KTM-Novi
Na podkieleckich trasach rozegr ane zostały dwie pierwsze eliminacje motocyklowych mistr zostw Polski w rajdach szo~
sowo-teren:lwych. W dwu d n iow y ch zawodach d ob rze w y padli ich gospod a r ze,
zaWod n icy
KTM - Novi Kielce, którzy w
ł ączne j kl asyfikacji zesp oł owej
zajęli pie rwsze miejsce, gromadz ą c 485 pkt. i wyprzedzili BKM
Bielsko - 270 pkt. (}raz KKM
Kielce - 223 pkt. Indywidualn ie z naszy ch za w odników zwyci ęstwa odni e ś li: Hubert Dzianok
(50 ccm), Artur Lis (125 ccm),
Ryszard Gancewski (ponad 250
ccm), wszyscy z KTM - Novi.

remisłw...

Z innych naszych drużyn nieźle spisały się "jedenastki" Radomiaka i mękitnych, które w spotkaniach wyjazdowych uzyskały
cenne punkty.
.:. KORONA Kielce - GRANAT Skarżysko 0:0. Widzów 1,5
tys. 2ółte kartki: Parzyszek (Korona), Kulik (Granat).
(. SANDENCJA Nowy Sącz . RADOMIAK Radom
1 :1 (0:1).
Bramkę dla gości zdobył Kacp~zak w 40 min.
. •:. WlSŁA Puławy - ŚTADIO~
Kielce 3:1 (0:1). Bramkę dla kielczan strnelił DzJarmaga w 39
minucie.

.:. Victoria Jaworzno - mę
kitni Kielce 14:6 (na pierwszym
miejscu gospodarze): Krzewski
(Błęk1t.ni) VO, Brożek wygrał
z
Cieskiem, Chrapek pokonał przez
dyskwałifikaeję w III r. Glika,
Toczek zwyciężył w II r. rsc.
Wołowca, Kopytek
przegrał
z ·
Borowskim, Janik uległ w I r.
rsc Aniołowi, Adamski pokonał
w III r. rsc Szymonia.k a, Rutkowski
wypunktował Purchę,
Rotor zwyciężył Wróblewskiego, Aksamit (Victoria) vo.
Po trzech ligowych spotkaniach gwardziści z Kielc są nadal bez punk.tów i zamykają
tabelę.

Odmłodzony zespół

Błę

kitnych mimo .ambitnej postawy nie był w stanie zagrozić
gospodarzom,
a najładniejszy
pojedynek stoczy li Kopytek z
Borowskim. W nast ępnym meczu kielcza n ie podejmować bę

I

.:. Broń Radom
Miedź
Legnica 16:4
(na
pierwszym
miejscu gospodarze): Ziółkow
ski wygrał dwa do remisu z . J.
Zają=kowskim, Dl\browski. pokonał w III r. rsc Zaharskie·go,
W. Wiśniewski uległ 1:2 R. Zajączkowskiemu, Jabłoński
wypunktował 3:0
Treczyńskiego,
Rejs wygrał w II r. -rsc z Zarazą, Wygodny pokonał 2:1 RudniCkiego, Kruszniewski zwyci~
żył dwa do remisu Bąka, Dorsz
(Broń) vo,
B. Wieczorek wypunktt>wał 3:0 Dudka. M. Wieczorek przegrał 0:3 z Czarneckim.
Gospodarze odnieśli zdecydowane zwycięstwo nad drużyną
gości , która mimo wysokiej porażki zaprezentowała się
jako
silny i dojrzały zespół. Najład
niejsza walka meczu miała miejsce w wadze lekkiej,
gdzie
Jabłoński pokonał zdecydowanie
wysoko notowanego
Trcczyń
skicgo.
GRUPA II
GKS Katowice
Stoczniowiec Gdańsk 14:6, Gwardia Białystok Górnik Knur ów 15:5,
Górnik Psz ów
pauza.
2
3
3
3
3
2
2

4
4
4
2
2
2
O

28:12
35:25
31:29
29:31
21:33
18:22
12:28

.:. W hali Akademii Wycl1owaFizycznego im.
Bronisława
Czecha w Krakowie odbyła się
centralna
irtauguracja
Dni
Olimpijczyka. Obok przedStawicieli władz miasta, sportowców .:. w Goeteborgu roz poczęły
Ostatni etap - liczący 54 km olimpijczyków, szkoleniowców i
się mistrzostwa Europy w tenisie
kryterium uliczne
w Koninie działaczy wzięli udział
w niej
stołowym . W pierwszych spotkazakończyło
się zwyci<;st ",em
Ja- m.in.: przewodniczący KM i KF
niach
męska
dru1yna Polski rosława Wsóła (Korona Kielce) Aleksander Kwaśniewski, członek
przegrała z ZSRR 4:5 I z lIolanprzed Janem Leśniewskim (Agro- MKOl. Włodzimierz Reczek oraz
dią 3:5. Nasze panie ul egły
ze- mel) i Stanisławem Trzeciakiem najlepsza polska lekkoatletka społo m ZSRR i Węgier po 0:3.
(Dolmel Wrocław) .
Irena Szewińska .
•:. Adam Szarron z Gwardii Ka.:. Zwycięstwem Belga Eddy'ego
... Polscy
r u gb yści
rozegrall
towice zos tał zwyc ięz cą V ogól- Planckaerta zakończ ył się trzeci pier wszy mecz w turn ie j u mi·
nopolskiego w yśc ig u kolarskiego w tym sezonie wyścig Pucharu strzostw FIRA grupy A. W wyz Kalisza do Konina, uzy s kują c Swia ta - słynny klasyk Par yż jazdowy m spotkaniu w Nea polu
w p ięciu etap ach
ł ączny
czas Roubaix. Spo śró d kola rzy g rup y biało-czerwo ni przegrali z Wio9 : 1;;,1 5. W y p rzedził on o 21 sek. Dlana -Colango-Ani mex
n ajlep iej chami 3:34 (0:18).
Ar tura Wy l ęgalę (Dolmel Wroc- s pisa ł się Joach im Hal upczok
.:. W Rydze z a1l:ońc z y ły si ę zaław) i o 22 sek. · J an a
Le śn iew który zają ł H miejsce.
wody o Pucha r Swiata w pię
skiego z Agromelu Toruń. Czwar.:. 36 międzynarod owy turniej cioboju
nowoczesnym
kobiet .
ty z czasem gorszym o 23 sek. szablowy o " S zablę Wołody jow- Znakomicie u progu sezon u zabył
P iotr
Kosmala
(Neptun skiego" wygra ł w
' Varszawie prezcntoW3ły
się
zawodniczki
Gdalisk) , piąty - Jaros ł aw Wsól Gyoergy Nebald (Węgry). W fi- PolSki. Indywidualnie triumfowa(Korona Kielce) - ~6 sek. stra- nale Nebald pokonał Francka Du- ła Edyta l\1ałoszyc, a drużynowo
ty
clulixa (Francja).
~-~.
~
. ~Ma~____________-=______________
~______a .______________
____________________" :
zespół ~
Pulski.

Wtelegraficznym skrócie

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dla

i

pozostałych spotkaniach
rezultaty: Garbarnia Kraków - Zelmer Rzeszów 3:2, Wawel Kraków - - Cracovia 3:3,
Górnik Łęczna - Avia Swidnik
0:1, Karpaty Krosno - Hetman
Zamość 2:0, Igloopol n Dębica Unia Tarnów
przełożony • .

W

padły

-

TABELA

Blekitnvch

l. BROŃ'
2. Gwardia
3. Miedź
4. Górnik K.
5. Stoczniowiec
6. GKS Katowice
7. Górnilt P.

WISŁOKA

kartki : Muc (Broń),' Zawora
Breletowicz (Wisłoka).

.:. LUBLINIANKA Lublin
Kielce 0:0.

dą Gwardię Wrocław.

GRUPA I
Carbo Gliwice - Turów Zgorzelec 11:9, Gwardia . \Vroclaw
- Olimpia Poznań 16:4, Zagłę
bie Konin - pauza.
3 4 32:28
l. Olimpia
3 4 32:28
Turów
3 4 31:29
3. Carbo
2 4 27:13
4. Gwardia
2 2 22:18
5. Victoria
2 O 18:22
6. Zagłębie
3 O 18:42
7. BŁĘKITNI

.:. BROŃ' 'Radom -

Dębica 0:0. Widzów l tys. Zólte

BŁĘKITNI

nadid bez punktów '
Po kilkutygodniowej przerwie
rozr:rywki wznowili
pięściarze
drugiej ligi. A oto rezultaty uzyskane przez nasze zespoły:

tLi

Cztery remisy uzyskały nasze zespoły w 24 kolejce spotkań pił
kąrskiej trzecjej ligi. Najwięcej emocji oczekiwano po mecżu
w
Kielcach, gdzie miejscowa Kor9Da -podejmowała Granat Skarżys
ko. Niestety pojedynek po beZbarwnej walce zakończył się wyni.
kiem bezbramkowym, satysfakcjonującym jedynie drużynę r:ośei.
Podział punktów jak najbardziej zasłużony, choć z wypracowanych
sytuacji podbramlCowyeh więccj Okazji na rozstrzygnięcie meczu
na własną ~ korzyść mieli klełezanie. Zawiedli jednak napastnicy".
Szansę ~a zwy~ięs~wo. wykorzystały jednak Karpaty l pó wygra- .
mu ż Hchpa.nem wyprzedzają już dwoma punktami Koronę.

PieśCiarze
,

Hutnika Kraków z Wisłą
29:32 i 27:31. W j.nnyc4
meczach nie było ni.espodzia.nek,
kt>mplet punktów zdobyl,i faworyci: Pogoń Zabrze - Posnania
Poznań 35:15 j 31:23, Wybrzeie
Gdańsk Anila.na Łódź 24:21
i 32:24.
ki

Płock

l. Pogoń
2. Wybrzeże'
3. Hutnik
4. Wisła
5. KORONA
6. Posna·n ia
7. Sląsk
8. Anilana

Niedziela

.~

1. Karpaty .
2. KORONA
3. BRON
4. BŁĘKITNI
5. Cracovia
6. RADOMIAK
7•. Unia
8. Sandecja
9. Górnik
10. Wisła

11.

Wisłoka

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hetman _
Lublinianka
Avia
GRANAT
Zelmer
Garbarnia
Wawel
Igloopol n
STADION

24
24
24
24
24
24
23
· 24
24

as

31- 8
36-13
31-18
34-25
37-2Z
31-20
30-19
22-15
24-19
%ł Z7 24-24
24 26 18-18
24 25 23-21
24 24 23-25
24 24 19-ZZ
24 21 15-25
24 18 26-32
24 17 24-35
24 8 17-44
23 5 12-40
24 5 19-54
36
31
31
30
29
28
28
27

W 25 kolejce grać będą: Błę
kitni - Korona (sobota - godz.
16), Gra.nat ~ Garbarnia (sobota - gooz. '16), Radomiak - Ir:loopol II (sobota godz. 17),
Hctman - Broń, Wisłoka - Stadion, Sandecja - Wisła, Unia Górnik, Avia - "-awc1, Cn.covia - Lublinianka, Zelmer
Karpaty.

I LIGA
Poznań Jagielle·nia
3:0, Ruch Chorzów Olimpia Poznań
2:1,
WidzeW
Łód ź. Zawisl,a Bydgoszcz Ó:O,
W isł a Kraków GKS Ka towice
0:0, Moto r Lubli n
zagłębie
Sosnowiec 1:0, ·G órnik Zabrze ŁKS Łódź Ó:l, Stal
Mielec
Sl ąsk \V roclaw 1:1, Legia
\VarSZ:l wa - z ag łębie Lubin 0:0.

.:. Lech

B ia ł ys tok

l.

2.

Katowice
Zagłębie

L.

Lech
Zawisza
l. egia
Górnik
7:Wisla
8. Ruch
9. Olimpia
10. łKS
3.
4.
5.
6.

11.

30
30
29
27

23-tl

28_11
31-21
25-lS

27 21-13

25-1!
25 26-25
22 23 29-25
22 22 21-I!
25

22

22 U

Zagłębie

12. Sląsk

22
22
22
22
22
22

S.

Stal
U.Motor
15. Widzew
u. Jagiellonia
13.

22

22
22
22
22
22

24-2$

n 19-%%

t8 21-2'
18 16-2$
17
11

,

U-2!
17-:1%
13-:1%

II LIGA
.:. Gwardia Warszawa - Igloopol D'ębica 1:0, Polonia Bytom Stal Rzeszów 1:0, Górnik Wałb
rzych - Lechia Gdańsk 0.0, pogoń Szczecin Siarka Tarnobrzeg 1:0. Resovia - Stal StalOwa Wola 0:0, Stilon
Szomb ierki Bytom
Gdy nia Zagłębie
Wa łbr zych
0:1 , JZS Jelcz - GKS J as t rzębie
l~O , Od ra Wod zisł a w
H (l t niló
K raków prz eł ożo n y,
Micdi
Legn ica - Stal Stocznia
cin 3: 0 (vo). W tabeli nr<lwao'P lflla
Hutnik - 37 pk t., przed s tal ą
S.W. - 35 pkt. . l 19loopolem 33 pkt.

