Bloko'do ekonomiczno ' Lit
rozPuczeła
, sie-udcieto
,
, dOPływ

...

gazu
w .....

a.:.

·Spotkailie
W. Jaruzelski
-T. Mazo,viecki

Q-

e-

•

yD

a-

IL-

a-

re.

Ilł\

:e-

m.

)lq

·Y- .

:u-

in.

~r-

-

ń)..

A-

(a: .:_:,.
1-

17 bm. prezydent Wojciech
Jaruzelski spotka.} się z -premierem
Tadeuszem Mazowjeckbn. W trakcie rozmowy
prezydent omówił przebieg i
eiekt.y rozmów przeprowadzonych
w czasie wizyty w
Związku Radzieckim,
ze
sz.czególnym uwzględ n ieniem
problemów w3pólpracy politycznej. go~podarczej i wojsko\\'ej, a także kolejnych .
kroków na drodze usuwania
,;bi ałych plam" . Na
tym tle
rozpatrzono w szerszym kontekście ~prawy udziału Polski
w rozwiązywaniu interesują
cych nasze państwo problemów mięcfzynarodowych.
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Sprawozda~ie komIsji sejmowycll o rządowYr(I projekcie
stawy o utworzeniu Agencji
yuku Rolnego jest pierwszym
trzech zapowiedZianych punków porządku dziennego sejmo" ego posiedzenia.
.Po raz kolejny wchodzi na
orządek dzienny pierwsze czynie projektów zmiany usta}' o Trybunale Stanu. Po-
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Bank Wremoncie -informacja na ulicy
Kielce, środa, 1990·4-18
PL ISSN 0137 ·902X

Napięcie

n

Odd1liał PRO
przeźywa obecnie

Kielcal'h
dawna
oczekiwany remont, więc nie
moźe być czy·nny
dla klientów. W wyjątkowych, pilnych
przypadkach załatwiani są tylko w jcdnym z pokoi, do którego mozna się dostać od strD- .
ny ul. łlipo~cznej. Przerwa w
obsłudze
kasowej potrwa
do
1) maja. Pomimo
.remontu i
związanego z nim zamieszania,
zainteresowani mogą
dowiedzieć się np. o bi~ącynt oprocentowa·niu
rachunków
0'szczędnośeiowych i kredytów z
czytelnych informacji wywieszony ch na ulicy wprost na
bankowych meblach.
(alp)

odłożone z uwagi na późgodzinę obrad. Przypomnijy więc tylko, że w projek~
ach chodzi o ustawowe ok!reś
ni<! od.powiedzialności konslyą

-28

ucyjnej
prezydenta.i niektóych innYch osób przed T,r ybualem Stanu.
W środę odbędzie się pierwczytanie rZC!dowego projeku nowel;zacji prawa lokalo-ego oraz ustawy o za.kwateowaniu sit zbrojnych. Ten prokt wiąże się z reforMą czyn?ÓW mie~"Zk~!liowyzh i sygnaizowanymi jut. wc ześf'iej zmi:lami,. w tej Q::;! 2(.' zi nie.
(PAP)
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W piątek, tuż pnled ·święta.
mi wic1ka'lOcnymi, zostaiem
pono\vnie zaproszony na zebranie związkowców w kie -

Fot. A. Piek:\rski
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w kielecl<im MPK
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rzednio rozpatrzenie tego za-

-2ł

Dziś

zlecisz-jlllta-"O ~g.łosisz
w-~,Echu -Dnia"
nadal 50 pI" c.

leckim lUiejskim prze ddębior
stwie Komunikacyjnym. Tym
'razem od,bywało się ono 11 udziałem pre~y<lenta }Gelc, BOGUSŁAWA CIESIELSKIEGO
oraz dyrektura MPK, STAl\"JSŁAWA NOWAKA. Spotkanie
to potwierdziło, iż w przedsiębiorstwie panuje nadal napięta atmosfera, choć począt
kowo wydawało się, że temperatura opada. Ale po kolei...

W' dniach 2 - S maja br.

Prezydent RFN
przybędzie do Polski
~a zaproszenie prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej, Wojciecha Jaruzelskiego w dniach 2-5
maja 1990 r_ oficjalną wizytę w Polsce złoży pre:
zydent federalny Republiki Federalnej ~iemiec,
Richard von Weizsaeckcr.

Cies ielski przyses ja
MRN
odnuoCi·l a decyzje WojewódzIdej Rady Narodowej o odprcwad:z.c.r.iu z. budżetu miasta do bu1:lżetu wojewódzJkie-

Nam to wygodnie!

(PAP)
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Tatrach pada śnieg, jest
a temperatura waha się
od minus " de minus 7 stopn4
W
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(PAP)
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Wiesbaden

Cukier miło yi erotyczne c .~. r i

rysiów.
o 17 bm. po południu nie
trafiono· na żaden ślad bra, którzy także nie pojawili się
Zakopanem. Akcja trwała miDwa razy ąo roku hala o
o mgły i opadów w Tatrach.
powierzchni 2500 m kvv. wy28
ratowników tatrzańskich
pełnia się towarami. . Zjeżdża
rzez dwie doby prowadziło pookolo
5000
indywiduzukiwania w rejonie Kasproalnie zapraszanych gości
I'gO 'winicy i Pięciu Sta<iw Pobkich.
właścicieli porno-shopów, ba17 bm. po południu
br:lcia
rów, wideotek oraz producen. naleźli się na... Lysej Polatów tego wszystkiego, co sluleo Z ich relacji wynika,
źe
ży
"naj piękniejszemu spę
błądzili w rórach, zeszli na
dzaniu czasu". Omawia się
o',:,acką stronę i błądząc dorh aż w l"Pjon Łysej Polany. . 'najnowsze trendy i nowe 0-

miasto, eo
jego normalne funkcjonowanie. A sytuacja jest bardzo
trudna. W
pierwszym kwartale bieżącego
roku do budżetu miasta wpły
nęły zaledwie 24 mld zł, zam.iast - jak obUczano - 52
mld z.J. Prlyczyny tego stan.u
gwarantowałoby

DOKONeZENIE N,\ STR. %

Od listo/Jada ub _ Toku Cen~
trum Badania Opinii Svolecz~
llej p1"l;epytlllcalo tzw . próbkę
reprezentatywną lu.dnoś c i PollI'ki
lIa temat: "Czy dz!ałalllość osób i instytucji dobrze sluży spolec.zel'istwu i jest zgodna z jego
iateresami?". Wyniki tego sondażu - jak wyni1(a to z pulJli·
kaeji w "Gazec i e Wyborczej"
są ciekawe_ by nie. powiedZieć
zali'~akuiqce.
Otóż LQ porównaniu do listopada ub. To/m, kie dy to nastroje spoleczne byly
całkiem dobre, wiele się ostatnio zmieni/o. Wprawdzie na<lal
wysol~ie są notowania premie74
- T. Ma::owieclcicgo (to zasluna chyba Jego cech osobistych),
który stra c ił t y lko 8 proc. awo-

NA STR. "t

,.Przerwana dekada"
, po 100 tys. zł

GOPR

reZ}lOOzęli Intensywne
poszukinia·mając W Pił mięci niedawtra,edię piątki poznańskich
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tal.rz:u;.ska GOPR pro-

tych !cwot przez

DOKOŃCZENIE

miał zajęcie

adził" w Tatraeh intensywne
poszukiwąnia dwóch
brui z
ościerzyny. Wojdecha i D"riuN. W Wielką Niedzielę wyhali kolejkIł
na Kasprowy
Wierch, a ponieważ halny uniemlri;liwił kurs powrotny
w
I" zinuh
popołudniowych
mieli zej~ na dół pieszo. Za-

rai

więc

ź-e

,11-

rado

zł. Zarysowała się
możliwość
:..achowania.

. go 125 mId

Prezydent

pomniał,

1~7

U-

Rok XX
N. indeksu 35003

si'lgn;t;cia przemysłu porno.
Z łezką w oku wspomina się
trudne początki, czyli pierwsze,
ręcznie
produkowane
prezerwatywy.' Dzisiaj zajmują IS-metrowej długości rząd
regałów,
w naj różniejszych
barwach i rozmiarach, choć
podobno największym uznaniem cieszą się te w kolorze
"naturalnym". Firma ,Jnver-

http://sbc.wbp.kielce.pl

jeden z potentatów produkuje 70 rodzajów kremów,
pastylek, kropli, m.in. ogólnie znane "hiszpa6skie muchy",
"krenl
orgazl11owy"
"cukier mi.los ny",
"erotyczne cukłerki" - klasyki, które podawały już "na deser"
babcie
obecnych klientów.
1113-'

DOKO~CZE~IE ~ .-\

S'l'R.7

Decyzja S ądu Wojewódzkiego w \'Varsza ~ ; e zabrania_
jąca
rozpowszechniania wy_
w iadu Janusza Roli ekiegc. z
Edwardem Gierkiem. ,.Prze.rwana dekada" okazala si~
znakomitą rek:lam~l dla k s iąż
ki.
Uliczni
.pr ze lawcy z
m:e]sca
z a żą d.:t I:
za
nią
IOO .OOO zł. Tak by ło np_ w
Wa·rsz<::. w ie k oło H a li M irow- slt iej. ta k i \V K ~ ~ (n'.-: cach. w
centrum
u D.sta
p~zy
ul.
Dworc0\vej . C',;y b cen a utrzyma <Q? Z ;~lJa::z.'· my_ Do
sp' zeddL.:i
je,zcze przed
za kazem - t r~ r:!o o"k. 100 tys .
e gz. b ii\żk; T e raz \\' ~elu z
tych. k tór:.zy kupili wC7.e ś!l ! ej
zec hce - ja k twierd ~::j sami
handlarze - odprzedać j:l po
przeczytaniu. by ~:l'ob : ć kilkadzie siqt ty,i~c~· zł.
(P c\l')
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OXO;VCz:
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ZE
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róź,nc.
Warto
jednaik
~m~,:ie
J),ooukcja w

ciągu ~rie'Cb pierWoSizych miesięcy bie:ią.€ego KOku s·padla w

Kielcacb o 40 proc. W tym
sIDnym okresie 90 zakladów
rzemieś'niczych z,awiesiło swoją ch.ialalno6ć i przes~lo placoić podatki. Syiuac)Q
wojewbdzlhv6 jest równie dramQ1.yez,na. Wlao:ze w ()'jewódz:lde
musialY zacią.gnąć 100 mld 1.1
kredytów z prze:zmaczeniom na
' place dla pracowników sfery
bUldżewwej, a z tego za pł a c:)
40 mld odseltek.
To, co wplywa obecnie do
bu.dżetu miasta jest 00 razu
dZ'ielone na oświa>tę, slużb')
zdlJ'owia, MPK"" ale nu inweSltycje me ma ani gr!l6za.
Na ooowiązujący obecnie podatek od wynagrodzeń nie za'Pracujemy ani w przedsiębie:-&twie,
ani
Iiie
uzyskamy
go
w
budżecie
mi:lsta.,
a Mill'listerstwo Finaminv nie
chce dać ulg pod.ał.kowych.
- Mam nadzieję
pm·rcd<zi:lł prezydent
7,1' bucti'J t

Wczoraj wkraju
•

Sejlnowa Komisja S1)1"akrytycznie PO'. raktowala sprawozdanie z p!:ac
nądowej Komisji ds, Ustalenia
~tanu Prawnego Majątku Partii Politycznych i Organizacji
Młodzieżowych oraz Od~yskania
:Mienia Pallstwowego. Poslowie
uznali, że komisja nie wyjaś
niła statusu prawnego tego majątku, a rozdyspmlOwując ~go
CZIl.Śi:. przekr.oczyła - swoje kompetencje. postanowiono zwrócić
lIię do ministra sprawiedliwości
o przedstawienie w ciągu dwóch
tygodffi stanu ł)adań nad zgorlnością ~ prawem tytułów włas
ności wydanych sukcesorom b,
PZPR i b. ZSL oraz SD i organizacji młodzieżowych.
• Premier T. ~laz4lwiecki
przyjął przewodniczącego Amerykańskiej
Federacji Pracy i
Kongresu Przemysłowych Związ
!rów Zawodowych
AFL-CIO.
Lane Kirkl:lnda. który przybył
do Polski na zjazd ..Solidarności".
KirkIand
05wiadczył
d~ennikarzom. że nadal pragme pomagać ruchowi "Solidarwiedliwości

ność".

• W centrum badań nad zadluienicm -i rozwojem Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoc~Jo się kilkudniowe reminadum dla wyższych urzędników
finan~owych
banków centralnych oraz ministerstw finansów
krajów Europy ~rodkowej i
wschodniej poświęcone nowoczes~m technikom odJłuŻania.
.!ii~neralnle w ciagu
ostatnich
~ lat zadłużenie k r ajów Europy wschodniej ~'z!.""Osło o 3Q
proc., C?,y]i w tcrr.p;~. w jakim
wzra_ \a dług krAjów Ameryki
Lacillsldcj.

•
Propon Jemy
•••
Biuro Wy~1aw ArlystyezKielcach zap!"asza 19
kwidnia br. o godz, 16 do Galerii "Piwnice", ul, Leśna 7,
na prelekcję o sztuce bryty jskiej pt. "Bractwo prerafaelitów".
• 20 bm, o godz. 17 w Galerii "Piwnice", uJ. _Leśna 7
wernisaż wystawy prac dyplomowych absolwentów Zcspo~
Państwowych Szkół S2tuk Plastycznych w Kielcach - "Dyplom'W".
•

byt:b w

.. nST "Pałac Zielińskiego"
w K.ieleach zaprasza: - 18 bm.

gcdz, 18 na recital A. .Iaronia
i E. Sar n}" (J_ S. ' Bach, F, Choin); 19 t ! ll. o godz. ]8
na
spotkanie a ulor--liie J. Gawlika i G. Kv ~"1 y.

NUMER 76

STRONA 2

·Jc.nwalony p r zez MRN zostanie zat.rzymany, choć decYILja
w tej spra\vie zależy od Wfu'if,
która bierze na siebie odiOowied'Li.alność za funkcjonowan-je miasta. Dlate-go mogę 0becnie wys<taJwić tylko "czek
bez pokrycia" - stawkę godzinową
podwyższymy wam
do 2600 u, a więc o 450 :z.ł
wi~ej niż teraz. Tyle mogę
z::lahvić. Od tej podwy:hki zapłacimy ogromny podatek.
Dyrektoc Stanisław Nowaile
- Tylko tyle możemy obecnie zyskać. Nic więcej nie da
się zrobić. Wyrażam wdzięctz
ność prezy.dentowi za
przy-

chylny stosunek dG naszych
poo\ula,tów... Pewnie
mOŻl"la
powiedzieć, że i u nas są rezerwy, Mamy 1300 pracowników, w. tym 450 kierowców.
Molemy z....ialniać z pracy, ale
czy na to zt"cdzą się związki
z a."·lOO owe ?
.
Z kolei głos wbierali przed!:hwi:iele zwi;:1Jkaw~ów z " SI}-li~:lI'~Ości

'80";

- otrzymujemy
głodowe
pc:,:sje. Oto "paski" l wy pIat
za 173 godz·iny pracy w
mie s iącu
zapłacono 548 tys.
zJ, w tym 130 tys, zł to doo ::: bi~ rod'zinny ... Chcemy 3500
zł za godzi:n~ pracy kierowcy!
- Pooieważ r7~:d nie podaje do pu,b licznej wiadomości
mbim'.lm socjalnego, obliczyliśmy iami
minimum biolog i czne i miJ!llffiUm socjalne,
Wyszło nam, że do minimum
biologiczneg{) potrzeba 512 tys,
zł na osobę, a pony minimum
so.::jalnym bli~ko 700 tys, u.
To są dane na 10 kwietnia
bieżącego roku. Okazuje
się,
że w MPK tylko 36 proc. pracowników zara,bi,a na poziomie mmlmum biologicznego,
a zaledwie 3 prcc. 06iąga min:-num socjalne.
Wnioski w
tej sprawie kierujemy do mini3tra Balcerowicza. Domagamy się ulgi w podatku od
wynagrodzeń,
rewaloryzacji
plac, podawania
przez rzq.d
co miesiąc
wysokości mi.ni~um_ socjalnego, zachowania
budżetu miasta ko.nieconego do
utrzymania Kiel:. Soł ida["yz.u
jemy się z pracownikami siuż
by zdrowia, oświaty, emerytami, któny podooni.e jak my
znajdują się w bardzo cięż
kich warunkach. Nasze poetulaty dotyczą wszystkich ludzi
pracy w Polsce. Sołidary-ruje
my się z prezydentem, chcą
cym uchronić budżet miasta.
Wolamy solidarnie - dość!
- W tej sytuacji nasz udział w wyborach
samorzą
dQwych nie ma sensu.
- Chodźmy do wybo.rów!
- replikuje ktoś z "SolidarnOiici" - chcieliśmy wolnych
wybl>rów, a teraz mamy nie
głosować?
- Ządamy zała~wie·nia

nas:zych spraw' do 30 kwietnia!
Taki termin wyznaczamy ministrowi finansów,
- Nie bojkotujcie wybOll"ów
- mówi prezydent C ie3ielskL

I{to

widział?

Oseby, które 10.1,1989 roku
w godzinach 16-19 byly świad
kami Jlosicia mężl!zyzny, bądż
widziały leżącego mężczyznę w
okolicach tUlIelu dwerea PKP
lub PK w Kielcach prCiszone
są • kontakt I: RUSW w Kielcaeh przy ul. l\' esc lej nr 43, p,
nr 32 lub kltntakt tckfoniczny
plld nr 29-693,
r:oclzi»acb od
8 do 15.30 lub !lU czynny całą
d3bl!.
kontakt
}N"0szcna jest
O
rewnil'"i ~ba o
lIazwi ku
Ibłllhan,
{óra wzywała JlG80lewie ratuDh6we do ww. męż
czyzny.

w

- N ie mo.iemy się zgodz.ić
na to, żeoby - za politykę sytych musie,li płacić gł odl)'} i·.
- Nie możemy obiecać wię' cej niż 2600 zł stawJti gOda:inowej - mówi ekonomistka,
- Przy takiej pod'wyżce zaplacimy 13 mld :d poda4!lm.
Mia&to nie ma i nie będzie
miało więcej p:eniędzy na teon
ceJ.
- Nie poowólmy na to, że
by z 203 mld zł wypracowanyc)l prZ0e2 m.ias4o oddawać
125 mld :u.
- Tyłko w pierwszym kwartale - mówi dyrekto.r MPK
- wyooliśmy 6 mld :U % 12
mld u, jakie mamy na ca~y
rok. Rozu~iem was:z.e rozgoryczeni e. Re~rezentujecie około 7000 mieszkańców Kielc wasze rodziny. którym ży
je się ciężko.
- Jak to się d>z.ieje, że na.sze dotowane przedsiębio.rstwQ
jest traktowane \ak samo ja·k
przedsiębi1>rstwa produkcyjne,
Płacimy
identyczne podatki,
jak firmy dochodowe, 06iąga
jące zy&ki. To niesprawiedliwe (głos reprezentru1tta ZZ
Pil"ac. MPK).
Dyrekto.r Stanislaw Nowak:
- Jeśli bl!dzie wga podatkOwa, to na pewil1i> ilostaniecie
porlwyilki. Po porostu ulga w
podatku san-kcyjnym załatwi
Slprawę. Stąd celow~ć W'.łsze

go wniosku dl() miniska Balcerowicza.
- Kie<ly Ootorzymallny stawkę

god7.1ll'll>wą 2600 loł?
T~ zależy, jak wspomniałem, od WRN odpowia-

-

d-a prezydent
Ciesielg.ki.Dzisiaj niczego nie mogę zagwarantować. Jeśli WRN odrzuci uchwałę i odbieue nam
125 mld zł, to o żadny<:h podwyżkach plac nic morźe być
m~wy,

Jeśli

miasto nie będ-zie
tych 12!i mld zł
dodaje dyrektor Now~
to
trzeba się liczyć z tym, ie
będziemy musieli l.1ikwidow·ać
1/3 naszego przedsiębil>Telwa.
O tyle ogranIczymy k1>munikację w mieŚC-ie. Pójdą l:wolnie ni a pracowników.
- Teraz wSzystko w r~acłl
WRŃ - mówi prezydea1t Ciesielski. - D~Y7.ja z.apadffle
w końcu kwie4mia.
-

miało

TAD~1JSZ

W.-,\CE

DOKOŃCZENIE

ZE

~TR.
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baty, wbrew .pozorom dobrze
trzyma się J. Kuroń - od stycznia s-tradł tylko 14 proc" Iwtomiast inne osobistości i ważne
ins.t1Jtucje straciły znacLnie wię 
cej glosóto biorących udział IV
ankiecie. Najwięcej utracili Lech
W DlęsG od list/)pada li b, roku 33
proc., rząd - 33 proc., Senat 32 proco, "Solidarno U" - 31
p1'OC" Sejm - 26 proc.
TrDcq
populumość
takie
osobi3tości, jak rzecznik
rządu
Mlllgorzata Niezabit01v.ska - 12
proc, od stycznia br., tviCe1)TemieT L. BalceTctvicz - 18 proc.



(między lu:tym i marcem). Kata.stTOfalnie - jak pisze "GW"
ni.ska byla w maTCU aprobata dla trzech r.ajczę -dej krytykowamych millistrów rzqdu: Aleksalldra PaszYlisJdcgo, Czesła 
wa JanickiEgo i Cus/awa IHszczalUl.
Dosl/ć wysokq pozy ję w tum
sondażu zajmuje Ko~ciót, ~.ua,
ale w ?niarę stabilna, jest pozycja woj~ka, Trzeba także 00notować spadeTc
aprobaty dla
generala prezydenta w porównaniu do listc ada ub, Taku
spadek ten wylli.ósl 22 proc.
Umiark"tvanego fWPf!.TCia nie
trad OPZZ, a jej przewodniczą
cy, Alfred Miodowicz zlls1wl costatnio nawet kiJk/1 punktów,
DoŚĆ znacznie ,pada aprobllla
dla MO, co wynika Chyba ze
wzrostu przestępczości i ao ć
biernej pwtawy funkcjo-nariu-

Uzgodniono pon adto, że b ie.
analiza
ekonomiczna
Woje w ódz.k iego Przedsiębior.
, twa Wodociągów i Kanalizacji oraz Wojewódz.!{ iego Za·
kładu U sług Wodnych b~dzie
podstawą
do ukszta~~owania
~i
opłat za wodę i ŚC1Mi w
II pólroczu br .
http://sbc.wbp.kielce.pl
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63 terytorialne komisje, 1364 radnych

Przygotowania do wyborów w Radomskiem
Zgodnie z :6arządzeniem wojewódzkiego komisarza wyborczego w Radomiu, Z1 maja w
woj. radomskim do wszytkich
rad gmin wybrailych
zostaną
1364 osoby. Najwięcej z nich
- 50 - reprezentować b<:dzie
w nowym samorządzie tery to"
rialnym Radom, 28 - Pionki,
32 miasto i gminę Grójec,
26 gminę
Wierzbica, najmniej - po ]5 - gminy G-r apów nad Pilicą i Wyśmierzy
ce.
W Radomiu ustalono 8 okręgów wyborczych
dla Rady
Miejskiej, a także ich granice
oraz liczbę radnych wybieranych w każdym z nich. W okręgach wyborczych nr 1 obejmującym: śródmieście, dzielnicę przydworcową, stare miasto
i Planty oraz nr 3 skupiają
cym osiedle 35-lecia, Nad Potokiem, Zeromsliiego i sołec
twa: Gołębiów, Stara Wola Gołębiowska, Nowa
Wola GOłę
biO'Wska, Rajec Poduchowny i
Szlachecki - mieSZkańcy wybiorą 8 radnych. Okręg nr 5:
Młodzianów, Ustronie, sołectwo
Malczew - reprezentować btdzie 7 radnych, Wyborcy z okręgów nr 4: &ierżków,
Glinice, Idalin
oraz sołectwa:
Malenice,
Dlugojów
Górny,
.Janiszpol, Nowiny
:Malczewskie oraz nr 6: osiedle Mariackie, Borki, Zakowice, Południe
i .Jeżowa Wola - wybiorą po
6 radnych,
Okręgi nr 2: osiedle XV-lecia, nr 7: Wośn'ki, "LamJynie,
Kaptur, Wacyn i
Sołectwo
Kierzków oraz nr 8: Obozisko,
os.
Akademickie,
Michałów
oraz sołectwa: ,Józefów, Mleczna, Krzewień, Huta Józefow-

ska, Firlej, Wincentów, Wólka
Klwatecka są 5-mandatowe,
Wojewódzki komisarz
wyborczy ustalił też numery i
granice 1314 ok,ęgów jednomandatowych,
odrębnie
dla
każdej rady. Powołał również
63 terytorialne kom. wyborcze,
w skład których wchodzi 766
członków. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do 22 bm. terytorialne
komisje wyborcze
powołają
obwodowe komisje
wyborcze.
(syk)
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l Maja

tra.sl\ 4Hł »1. Koperni~
ta, Krakowskim PllIei1mieściem,
do Bramy Straceń Da Cytadeli
prujdzie w tym r4l>ku warsz~wska
m:wile8ll114'ja l-majowa.
Ten protl!st pn~iw ~&rob...
eiu, wsrosto",i ef'n, .. kieniu
lutłD~i, spadkowi
produkcji.
wypneda:iy majątku naJ"Mower:o orr:anizuje OPZz.
Demonstruję popne,hi ""iee
o !;ed%. 1. przed l>ut1Y'Dkiem
zwil\Zk.w zawodowyeh.
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Nowi prezesi =l.,
!
sądów rejonowych
~

W Sądzie Wojewódzkim w
Kielcach odbyla się wczoraj
uroczystość
wręczenia
aktów
nominacyjnych nowo powo!anym prezesom i wiceprezesom
sądów
rejonowych w województwie kieleckim, Według
nowych przepisów, kandyda~ów na te funkcje zaproponowali sędziowie poszczególnych
sądów, a po uzyskaniu
opinii
kolegium sędziów Sądu Wojewódzkiego zatwierdził je minister sprawiedliwości Aleksander Bentkowski, który podpisal akty nominacyjne.
Większość nowo
w 'branych
prezesów
nie
przek(ocz.yła
je9zcze 40"
wszy cy pracują
w sądownictwie minimum lO
lat, siedem osób po raz pierw
szy pełnić będzie swoje funkcje, a trzy osoby zostały mia1I0wane po raz drugi.
Prezesem Sądu Rejonowego
w Busku został Wi~slaw Lakomy. Sądu
Rejonowego w
;Jędrzejowie Danuta Porębska-Manłara, Sądu Rejonowegó w
Kazimierzy Wicłki~j, .Jat1wi~a
Bojanowicz, a Sądu Rejonowego w Kieleal'k, WojcieCh ,Ar-

pomiarowania

cy (jeden wodomierz na całym osiedlu), budz.1CY wiele
s.prz.eciwów ze strony spoleczeństwa_ A{}ministratorzy zasobów mieszkalnych z.arówno
spółdz: elczych. jak i komunalnych powinni dążyć do szyb.
kiego rozwi ązania tego na brzmialego problemu i zam{)ntowańia
przynajmniej
jednego wodom:erz,a w , każ.
dym budynku.

l:upu róinego rodzaju wodo·
m ierzy . Zainst:llówanie wooomier:z.y wi.nno s ię odbywać Da
xo..'\Z.t adrom' \ratora budy"'J~u,

CI"

Nn,,~

zużycia wody uZJJano, że stan
isiniejący jest nieza{}owalają·

Ustalono, że Wydz:al Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Wojewódzkiego wyst'lpi do w - zy , Łkich
spółdz.ielni'
mies zka niowych
oraz adm i n i~ tratorów mles:z..
kań komunalnych z inf{)rmacj:}
o
roożliwości
za-

~

li:

(

WI półroczu br. ,voda
po starych cenach

żąca

"

szy...

Komunikat

13 bm. odbyłi> się spotkanie kieroW11ictwa NSZZ "Soli<larność"',
Region
S .v;ęto 
krzyski,z przedstawicielami
kierownictwa
Urzędu Wojewódkiego, w trakcie którego
dokonano oceny poprawnoś
ci ukstaJtowania oplat za pobór wi>dy i odprowadzanie
ścieków na terenie województwa kieleck:ego na tle rzeczy.
. wistych kosztów oraz ~Qko.
nanej kootroli
przez Izb!'
Skarbową. Ustalono, ie dotycbczasowa oplata za wodę zostanie łltrzymana do koń
ca pierwsze~o pólroc:z.a br,

.J .

•

cj',=~em Sądu

Rejonowego
w Końskich został Antoni So·
bota \IW Miechowie - Bolesław
Kot, w Ostnnvcu - Stanisław
Bielecki, w Pińezo,de - Hn.Yszłof Sobierajski, 'tli
kariysku
..:. Irena 'Wawrzyńska,
a 'tli
staraehowieuh
Stallislaw
Lasoła.

Kadencja il wych pr zP!:"łJw
J"f."jono yen JlOtrwa 4

sądów
łata.

(KAZ)
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~
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W budynku ZSZ nr' 1

rceum pelo

11

!l

• Wiad8meść 8 zamiarze
.tw8neWa. kzecie~. liceum
er;ilnokszłałclłcego
w Starachewicaeh budzi Wlłtpliweści.
CZ}' potrzebne ą "o,ólniaki",
csJ' nie lepiej ed razu puy,.towywać tłe zawodu?
- To są bardzo uprQ oczone. powierz.chow'D~ sądy. Miru ter twa Edukacji Narodowej uważa i daje temu wyraz
w programa<!h rozwojowych
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przynajmni·~j

absolwentów szkól'
podstawowych powinno kształ
cić się dalej właśnie w liceach. agólnoks7Jtalcących. Tymtza em w Starachowicach. ten
wskain;'k wynosi zal~dwie 30
proc. Aby osiągnąć cel sŁa
")Miany przez resort potrzebne
bylyby w naszym mieście ni:~
trzy, ale cztery licea ogólnokształcące. D7liś nasze klasy
lic·~alne liczą
po 40 i więcej
ucmiów. co jest absolutnie
nie racjonalne i uniemożliw:a
efektywni! nauczanie.
• A co z ksdałeeo.iem zawed wym?
Za koc;u:
pana,
ale
zmn.iejsza się zapotrzebowani~
na taki~ sikoły. Zaczyna się
(Id teg-o, że zakłady pracy nie
WrO'rzą m!ejsc praktyki.
Na
przy!klad w naszym Z~spole
Szkól
Zawodowych,
gdzie
majduh się klasy wielQzawodowe przyg towujące m.in.
kucharzy, kelnerów,
przedawców, cuki~rników systematycruie zrnniej za się liczba
oddziałC>w. Dzisiaj
jest pięć
klas, a w przyszłym roku
pow5bnie w n'ajlepszym przypadku jedna klasa pierw>;L3.

Brudno w statvie
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Do.yć ładns
że tli obydwa

pogoda sprawiła,
śWi.qleczne
dni
mnóstwo 1cielczan. wyln:alo się
ze swymi poCiechami na spacer
do I.ielecl;iego parku. l'rfali Icielczaflie lul/ią tutaj dolcarmiać labęd~ie. - Tatusiu, dlaczego ta
wooa je.t taka brudna? - jakie
czę to padało to pytanie. R~e
C~lJwi$cie, na stawie od ul. Solłlej ,.blyS?c!al" kożuch brudów,
śmierd~cy z dalel.a. Gospodarz
olJiektu Rejonowe Przedsię
hiorsłwo Zieleni mimo k na
Wiell;.anoc w zysey robią porząd
lei. zapom!lial o stawie w parku. Trudno byl<> wytłumaczyć
maluchom, że bTildny
I.oiuch
je t elelctem indolencji
RPZ.
Przy ol;a.!ji waTto tal.źe oc::yś
cić źródelko Biruty, gdZie zat'eat się odplyto i woda za lala ten
uroc!y zakątek. O oczyszczenie
pro.i się rówuież Sanica. peł
na starych pudel, pu !efc, starych I;apel itp.
Kit>dy RPZ olmd?ł Jię z zimotUi'go sny?
(J.)

Nie tylko uroda

•••

•

I

Za rok moż~ być jc zcz.e gorzej.
• Zatem trzecie
Liceum
O,ólneksdałelllce w Słacac;lte
wicaeh jesł s",raw~ przcst\dzeulł!

- Tak, z<tstalo pow lane
do życia decyzją kuratora
kieleck iego z 9 lut~g<t br.
J~go siedzibą będzie budynek
Zespołu
Szkół
Zawodowych
nr 1 przy ulicy Pstrowskieg!).
Dyrekcja obu sz,kól oraz kadra
pedag-ogiczo.a
będll!e
wspólna .
• Czym chcecie zachęcić
młildziei do
podjęcia nauki
właśnie
w waszej s1ikole?
Wszak pozostałe dwa licc:a
mają długoletnie tradycje
wysoką renomę.

Pragniemy za tosQ\vać
trzy okresy ocen w ciągu
roku (przy czym ostami O'kre
w klasie czwartej bG'{izie poświęcony
wyłącznie
przygotowanIom 00 matury i do egzammu na wyższ~ uczelnie),
6-st-opn:ową skalę ocen,
Zilltegr-owane przedm!oty nauczania w grupach tematycz.nych (np. język polski z hi.5tarią sz.Łuki, ele.mmŁam.i plastyki i muzyki, albo fizyka z
astronomią i techniką), wprowadz.ić indywidualne
programy ksztalcenla dla wybitnie
uwolniooych ucz,niów umo-

żli.wiające pogl<:hion~ i ()rzyspieswne zdobywanie wi.edzy,
rozszerzyć tenn dzlałań dydakŁycz..rlych o zajęcia w laboratoriach naukowlch., inst~
tucjach. kulturalnych np. w
muzeach. Króllko mówiąc bę
dzIemy za'biegać o likwidację
str~~ó\V, rozlui.l1ienie systemu
lekcyjnego,
indywidualizację
t-okl1 nauczania. To ma b yć
liceum pelne dydaktycznych.
innowacji, a j~g.() absolwenci
powinni zasługiwać na opinię ... damy bądź dżentelmena.
• Ambicje duże, ale czy
moźliwości do tege przystają!
l\bm na myśli warunki ma1erialne, przygotowanie kadry
nauezycielskiej,
- Nie ll'krywam, ż~ w zakresie warun~ów
materialny<:h potrzebny będz.ie współ
udział rodz.iców. Liczę na dobrą współpracę z
kQmitetam
rodzidelskim. Jeśli o kadrę
chodzi. dysponujemy 40-osoOOwym dobrze przygotowanym
zespolem, z.d~cydowanym realiwwać te ambitne założenia.
Z dyrel..dorem II Liceum 0gólnokształcą<:ege w Starachowicach
mgr. EDWARDEM

Zł..OBECKI.l"łI
rozmaw~ł

TADEUSZ LIPIEC

Kto jest na tym
LUDWIK GODEK ~
Spo~eczncg-. Komitetu Odbudowy Pomnika Czynu Legionowego w Kielcach przynió l
nam nieco zagadkQwe zdjęcie
wykonane w
okresie' - od
jesieni 1938 roku do września
1939 roku. Przedstaw:a ono
grupę mieszkańców
Kielc na
tle cokołu pomnika Legionistów. Niestet)', nie wiadomo,
jakie dokładnie osoby figurują na tej fO'tografii.
Zwracamy ?ię więc do n szych czytelników z prośbą {)
Pan

zdjęciu?

pomoc 'IV rozszyfrowalt!U tej
fotografIi. MOże ktoś wie kiedy to zdjęci zostało wykonane? Może kto:ł rozpozna
osoby widniej ~lce na fotografii?
Odpowiedzi n te pytania
prosimy kieroYlać pod adresem
SpoleczDege Komite'u Odbudowy Pomnika Czynił Legionowe,o w Kielcach, Urząd
~fiejski,
pł~
P:utY!la!\tów,
pok. 111

niejsze p
pomocą dz· e

n

ajpi
Z

to

om

No sool,: j-ui weszło ck> tmdy<:ji, iż d'-ocnód z wiciu i prez artys-tyczn,cn jest przeznaczany na cele społeczne. Id~E; !ę podchwycili orgoo.j.y;a-t<H'zy regionalnego Konkursu Miss Ziemi Rodomskiej. hi w pierwszym konku.r~ie w 1986 roku BilJoro
Miss Ziemi Radomskiej ncw,iQzalo w tym celu współpracę
z
Domem Dziecko przy ul. I(olberga. Z części dochcx:lÓ\'V uzysk{]Ily<:h z orga.n1ro-cj>i konce,'W finałoNego wyborów, ja-k równi ż
bajki wystawionej z okazH Dni{] Dzieck<l, zakupiono wiele a·trokcyjnych zabawek, które wycllOwQ<akom tej placówki przek{]zolo pielWSl:o powojenna rodom ska miss - Moniko Mróz.
W ślady Wlej kołeź<m* poszło również Ąg nieszka Angelo,
ktÓfO postonowił<J sama zgromo'CIzić część pieni~d!y na pomoc
osieroconym dziec:om. W tym' cełu niezmordowanie kwestow<Jla w trakcie tegorocllnego koncertu fi'nałowego Miss Ziemi RaOOmskiej 1990, zbierojqc wśród publiczności dobrowolne datki.
0fiarodowcomi nie byli tylko bogaci sponsorzy, ole osoby prywo'bne, którym na sercu leży dobro dziecka. Z uzbieranych pienięd~y ufu.odowon-o ksiqiecz.kę mieszKoniooNq l wkładem 5 mln
300 tys. zł. Z rqk Agniesllk.i otrzymało ją 10-1 tl110 wychowonka DOrrnJ Dziecko - Agrnf:szka Zugaj. Pom.dto ofiarowano
dzieciom 20 por butów sportowych, przekazanych przez firmę
.. SoFix" oraz ~lcdycze osobiście zakupione w "Peweksie" przez
pa.nnę Angelo. Jak nos poinformowono, tegoroczno zdobywczyni tytułu Miss Ziemi Rodomskioj. 19·1eŁnio Renata Kosior także
l.odekJ.orowalo chęć kont)1nuOW(Jni<J olccji niesienia pomocy dzieoiom.
(j. ryb.)

Propozycje z
• bot B. LHyniecki - ..o
PRZEWIDYWANIU ZJAWISK
PRZYRODY",
Wiedza Powszechna, str. 192.
Pasjonuj ~lca książka p pularllonaukowa. Aut r rozwiązuje
tajemnice pogody, jej prognozowanie przez zwierzęta, pisze
o zwiastunach powodzi, przyczynach trzęsie!l ziemi, zagadkach wulkanów itp. Bardzo
taranne wydan ie - ~dj c ia,
mapy, ry. u[\kL

• .,WIELKI
SŁOW~IK
POLSKO-NIEMIECKI", Wiedza Pow~ zechna, t. I, tr. 1136,
t. IItr. 1212.

(w t)

•

•

slęgarnl

Najwi.;k. zy w Pol ' c słow'
nik polsko-niemiecki, nad którym praca trwała trzynaście
lat. Zgromadzono w nim ponad 200 tys. wyrazów i zwrotów nie tylko literackich, ale
również potocznych, regionalizmów i terminów fachowych
z różtlych dziedzin \Vied~y. a
ponadto przysłowia i wyrazy
p chodLenfa obceg, nazwy
geograflcz!1e i skróty.
• Zbigniew Pietrasili ki .. SZTUKA UCZENIA SIĘ",
Wiedza P w"zechna, str. 138.

Szó ·te już wyd n:e k~jątld
niezb<:dnej dla kaźdegQ uczni •
student i
samouka. Pod no
tu
najprosbze i najskuteczniejrze metody
organizacji
pracy nad zdobywaniem wiedzy. Przede w·z.ntkim jednak
ta ksiąi.ka z· ch~a d sam()kształceni
ię l oow dz;i, że
nie je,;t t trudne.
(wij

Spartakiada
w Starachowicach
starach wic:lch
ti~js".
Sartaki••
Zaldadó.,- Pracy.
Osta~Q
W

vm

rozegrano tn:cci'l z kolei konturniej druiy •• wy
siatkówki m~czysn. Starto;)walo 9 drużyn, 1: któ .. ych najlopsza okauta się reprezentada .auozyeieH zwyciężaj e
kurencję,

polskośc·
Z inicjatywy KZ "SolidJ.rw ,.Walterze·' związkcHV
cy z teg
przed - iębior twa
nawiązali konŁakt z d~ialacza
mi pol llijnymi w Pińsku na
Bi loru:;i. W czasie pierw, 'litg wyjazdu delegacja z "W 1tera" otr~ymała li t polecają
cy .od prezydenta mia ' ta Mari na Kurkowskiego. Pierw. ~e
kontakty d<tprowadziły d k.
Świątka prQboszcza paraIii rz. m kokatolickiej w Piń
sku, siewcy i odnowiciela pt>1sko.ki na tamtym terenie. Jest
~o niezwykle barwna poitać
l J,ror'10-Łor
działaln §ci polonlJoej nie t,irlk
n
t re ie

ność"

na

będzie
rówmez młodzież z
Czecho~lowacji.
Podczas pobytu na Białorusi radomianie

Białorusi

swojej parafii, ale i c łej Biai.
Radomska delegacja przekazah k;,! i:kl 'l. kla~yczltej liłom

zych dniach sierpnia be do
Radomia przyjeMie 40· sobGW:l . grupa dzieci z Piu k , dla
której zorganiwwane 'lo tan1

•

'Radoms le ko ak y
•
z Pińs lem
terawry pol ik iej, poe odz1ce
z doorow łnej zbi rki wlir d
za! gl ZM, które inialy być
pom ne w nauc jęz ka pol!\k iego. W cza5ie dru iego wyjazdu u<;talono, ił; w pi rw-

'eczki do Krakowa i Częs
tochowy.
N stępn;e dzieci z
Piil"ka Wyj dą n 2 .. Łygodnio
wy
turnus
kolonijny
w
Gda{l. ku-Brzeźni.
W tym
ITI- ul CZ . i~ pfzebyw Ć tam
W}'

http://sbc.wbp.kielce.pl

odbyli spotkanie z d)-reklorami najwi<:ksz)'ch zakladów
pracy na tamtej zym terenie
. \V prawic nawiązania współ
pracy technicznej i wymiany
turystycznej.
Delegacja edwied~iła także
ks. Swilłłka, przekazując nicodplatnie maszynę do
szycia "Ł1lcznik" oraz al,ar parafię

turę

teleloniezn~

po(larowaną

dla
d1iiecj ze średowiska polonijne·o
prz.ezna.c:zono
I;oJejne
ksiitiki d uauki j(J:yka. polski go 01' z
U')' 'ali
stro}e
kra
' kie :Ii ZDK ,.W~U r".
przez

RWT. N"tom;ast

(j. ryb .•

w fioalowym m~t'ZIl ZHPił
RUSW. Trzecie m;e-j!Sce zajęła Slraj P . rita PSC.
a

C!:warte ZG I

Z~lH~.

P
tumieju i lkóWiki w
klasyrikat>ji eg'łnej sp.nlakiad, prewadll.
spod.wcT

O'wil\ly (30 pk>l. ,

»ue. ZG)(

Z(bit'lC (3l pkL) i RU W (M
pkl.) Ogół . IU kI ~/fiko ':in
ref!łrcle<lta~ii

zakłado

(aa)

ER 75

3

Nowy

pejzaż

placu Defilad

•

ze
przesą

ża

Najbardziej cCI1:mrallle plutl{i krą.tące po \V.trszawie o pomieszczeniach pod trybuną na placu Defilad lokUją tam zamtuz dla oficjeli ("myśmy 11:1 górze defilowali, a oni...") oraz
schron przeCiwatomowy '("ż piętnaście pięter \'II głąb i system
podziemnych korytarzy"). Po ostatnich zadymach przed "Kongresową" antypolicyjni gapie chcieli tam widzieć miejsce llałowa
nia ("ściany wykafclkowane, to i krew się łatwo zlnyjc").
Zadna z tych i dzie shltków
innych plotek nie jest prawdziwa. Niemniej pod trybun"l
na placu DeIiJad s !.ra~ zy.
Ale po kolei.
Kiedy u progu laŁ p i<;ć dzie
'iątych. "narody Zwi<)zku Radzieckiego ofiarowaJy narodowi polskiemu w imię niewzru-

-
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POZIOMO: 1) młody pęd roś
lilJny, jednoroczna gałązka, 7)
bułgarski olejek r6żany, 8) puszysta tkanina weł niana używa
na na palla i jesion ki , 9) arahkie imię męskie, 10) wypalona, nie szkliwiona glin'a,
11)
tkanina z wełny czesau.kowej na
fibrania męskie, 15) sędzia zmarlych w Hadesie, 18) zjazd, zebranie członków masowej organizacji, 19) stan w USA w Górach Skalistych.
20) micjsccr
wość na tunezyjskiej
wyspie
D.iarba, 21) czerwony barwni k
t. korzeni alkanny.
I'IONOWO: 1) miednica liturgiczna, 2) surowe mięso z przyprawami, 3) rOdzaj niskiej ka .-!apy, sofa, 4) wchodzą w skład
Powierniczych Wysp Pacyfiku,
5) rzeka w Wenezueli,
trzecia
pod wzglę<lem wielkości w Ameryce Płd.,
6) pnącz e pod~wrotl1ikowe , 12} grzyb z k lasy
workowc6w , pospolity w wil. got·nych miejscach, 13) pasta do
zębów,
14) lampa elektronowa
o cztere~h elektrod,ach, 15) telewizyjna Mal'u'sia, 16) ryba z
rodziny śledziowatych, 17) znana marka komputerów.
Słowniczek: ALKANIN}.. AMIN, AZIR, POMORIN,
RALIK.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem
redakcji .. ED" (wyłącznie na .k artach pocztowych)
w termiIlic
siedmiu dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowi€,jz,j rozlosuje
się
.nagrodę
książMową. Na karcie,
pocztowej prosimy umieścić dopisek: ,,Krzyżówka nr 75".
Rozwiązanie krzyżówki nr 61:
POZIOMO: abs ~ja, asiragal ,
jednanie, zasięg kwazar, Beltrami, rcm:lnent, traganek.
PIONOWO: akacja, ekran , Cygan, Arlberg, doza,' ansa, azot,
~rgaj k abaret, mistyk
lamp~,
rynna.

-
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STRONA 4-5

siQ w· stolicy
l~l kooperacj<: móto,1 mi<: dzy cze<;ką .,Sko'olk~\\'agcnem", inimo
lne
porozumienie

w.,zystkich lokatorów PKiN
- a 30 proc. s p ośró d nich to
jednostki budżetowe: ,teatry,
P olska Akadem:a Nauk, uni-'
wersytet, Pajac
l\1Jodzieży,
Muzeum Techniki, k si<:gamia.
Dotychczas płaciły po 500 zlotych za metr, teraz wyliczyliś
my im na osiemnaście ty:;i<:cy miesięcznie. Za metr kwadratowy! W iem, że to nokaut,
ale taniej nie maina - mówi
dyr. Hopko.
Dyrekcja pałacu my:śli jednak, jak -pomóc firmom, które
z natury swej kokosów nie
zarobi<) i postanowiJ.a wynająć niektóre lokale "instytucjom zamożnym.
Wprowadza
si~ wlaśnie Bank Gospodarstwa Krajowego, amerykańska
ITI, kasyno do .,Kongre sowe-j".
I żeby być w "Porządku wobec 'ISpołem" (która ' od lat

wiedzą

~zonej p,zyjażni" Palac Kultury i ~auki, jego p ro jektanci zadbali o pehlą funkcjonalność obiektu. Ponieważ przed
pałacem
szcz<;śliwi
ludzie
mieli manifestować sw ą radość, wybudowano s tają trybunę dla adre sa tów tejże radości. Z własneg.o, wieloletniego doświadczenia wiedziano,
nu zyje de d3iśT Trudno e konkretne dane, be\\i.em rezsiaże manifestac je spontaniczneni są po całym świecie. W Pol~e nie\\ lelc ponad trzydzieści
go poparcia trwają po kilka
csiib. Ich spoikania są raczej okazjenalne, ' na uro~~stościach
godzin. W tej sytuacji nawe t
upami ęlniających działalneść marszałka Piłsudskiege i samych
ludzie ze świecznika muszą
L!!gi.:mów. N a ezęs~sze nie pozwala główni'! ich mocno już zawyskoczyć za malą lub więk
awansowany "iek. Związek Legionistów Józefa Pilsudskier;e
~zą potrzebą, czasem zjeść coś
istnieje niepnel'wlmie od 1918 roku, obecnie siedzibą i miejscem
lub wypić.
spj}tkań są krakewskie Oleandry. Właśnie Jl okazji imienin dewynajmowała "Kongresową"),
- Poza tym. 1Jie ukrywajWÓdCy 18 marca S;l'Jtkllli się w Krakowie. Przek.nano wówczas
dyrekcja zaproponowała przem', na trybunie znajdowali
zwią~kowi sztandar hejewy legionistów, któ:o-y do t~j pory pl'zez
jęcie Spójdzielni. Gastronomii
.się ludzie sfarsi. Musieli mieć
ponad 50 lat przechewywany był w klasztorze.
$pecjalistycznej " Społem" pomiejsce,
gdzie
wypocznq
Na zdjęciu: szt'lndar boj1)wy ugienów przekazany zosiał
mieszczenia pod trybUl1<). Pochwilkę i wezmą
lekarstwo,
związkowi w KI'a]mwie w marcu tege roku,
mysł się spodobał, !iP6Idzielzałóż.my na serce przekoCAF - So'l'hol'
nia zaplanowała urzqdzenie enuje dziennikarza p. Toma !'z
leganckiej restauracji.
Pod
Hopko,
naczelny
dyrektor
trybuną pojawili
się nawet
PKiN.
pracownicy, którzy modernizoToteż pod trybunq wybudowali świetnie s kądinąd zachowalIO obiekt o powierzchni 200
wany obiekt.
metrów kwaru'alow)'ch, skła
ploatowanej zdawałoby się lUZ
Dyrektor Se\.\.'eryniak
ze
Gdyby K:;i~ga Guinnessa redający s iG z dwóch saloników
doszczętnie Europie na nasz
" Społem" przerwał jednak rojestrowała także rekordy górni kuchenki, toalety, łazienki.
kontynent. przypada ponad 1/3
cze, z pewnością zapisałaby rok
boty, ponieważ usłyszał,
że
Obiekt (jak go nazwać?) zo'wiatowego wydObycia (Chyba
1980 jako rekordov.:y pod wzglę
mlesi<:cznie za wynajmowanie
dzięki rop:i! z Morza Pół:1ocne
s tal wyposażony \V klimal:n:adem wartości bogactw minerallokali pałacowych nowi lokago, złożom gazu w Holandii, rucjG. ciepłq, zimną wodę, eny.ch
wydobytych z wnętrza
torzy plac<) nawet sto ty sięcy
we Francji,
lektryczność, kanalizacjG - ~ło 
Ziemi. Dziś, po 10 latach. war- • dom uranowym
(za metr kwadratowy).
Hiszpllnii, Portugalii,
a także
tość ta jest nieco niższa (licząc
wem - wszystkD, co potrzebI jest to prawda. Ale dy-'
górOlD węgla w Pol·ce. ZSRR.
w cenach porównywalnych), ane. Jego ściany obito grub'1,
rekcja PKiN tym niezbyt się
NRD i innych krajach).
le i tak ogromna - wg szacunmiG<istą rnateriq , dajqc<) cieplo
przejmuje,
ponieważ,
jak
kowych danych za rok 1939 i nastrój. Meble też były tytwierdzi , w kolcj-ce czeka kilwynosiła 1.100,000.000.000
dolapowe - takie jak w reprezenkudziesięciu innych.
rów. Zaskakujące, że najwi<;cej
Szczęśliwy
tacyjnych ~a lach konferencyj(ucząc wartościowo) eksploatuje
nych.
się złóż mineralnych w ,,~yeksBARBARA ZMIJEWSKA
Wla ściwi e to icb nie było.
piętra
Jak dostawaliśmy wiadomość,
że trybuna bGdzie wykorzyO nil~w'iarygodnym
stana, wietrzyło się obiekt i
mogą
mówić
rodzice i 2-letprzy no~ilo meble; stoły, krzenia Paulinka z Gdańska, któsła, fotele. Nie bylo sensu zora 12 bm. wypadła li: okna
Zdaniem g"upy atll\!"yil'allskich artystów piastyków
sym.bo!em
stawiać ich tam !fa s tałe,
bo
mieszkania na 6 piętrze. Upaprzy j Il'.l ni narodów radzieckich i amerykański.ch powinien
być
jednak była tam s laba cyrkudek dziecka
zamortyzowany
\licdźwit'dź - popularny bohater rosyjskiCh bajek, mocarny i do.
lacja . powietrza i nie wiadozostał przez
kilkudziesięcioccn
tymctrow/'j wysokości żywopl.':
mo, co by si ę stało - mówi
bry. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to niedźwiedź - kolos,
i to tak skutecznie, że jUL w
p. Stenia, która pracuje w padar artystów amerykańskich dla Zwi'lzK'U Radzieckiego już
w
dobę po \\ ypadku dziecko, nic
Jacu równo 25 lat.
przyszłym l''Oku stanie na jednym z moskiewskich skwerów. Sympalicząc złamauej r!:ki i niegroź
- ::-;ra dzień przed uroczystyczny "l\1isza" o wadze 10 ton powstaIłie ze stopu milion6w m ienych obrażeń, było ~ zupełnie
tością przychodzi l do mnie pan
dzianych monet jcdnocentowych, znajdująCYCh się w obiegu. Noniezłt'j formie.
z legltymacj<) pracownika Biuwy Jork obiegła plotka, że pomysł ,sprezentowania Moskwie tara Ochrony Rz<)du i brał klucz,
kiego pomnika pods..unął Zarząd Amerykańskiego Banku Rezerw
Lekarze ze szpitala wojektóry na co dzieil znajdował
Federalnych, upatrując w tym sposobie wycofan ia z biegu sporej
\\'ódzkiego nil' oba\~iają się
się u mnie. I potem mi
ten
liczby monet, w ramach walki z inflacją.
jej żyrie.
(PAP)
klucz oddawał. To zdarzało
~ię bardzo rzadko, ostatnio w
czasie defilady wojskowej na
na.llrawdę to narzucająe się obczterd.destolecie
ludowego
C't"sowo.
Woj, ka Pobkiego w 1983 roMagister B. za jcdyny sposób
ku, Potem tradycyjne wejście
Obrony uznał ucicezkę. Kiedy
zakładano betonowymi
pły
Dzielnicowy mili.,jan.t. pofaty- bnnym ko zmarem bl'z rozslId- nachodziła go Alicja, rzucał ca~o\\'ał się do mics~kaDi;l magincgo wyjścia,
łą robotę, wsiadał w samochód
tami. I stało nie wykorzy s tastra "'ada wa B.,
oskarionege
byle byc
Magister B. nie uwala, że ta- i jechał za mia to,
nc, bo nie ma łączności z paprzez byłą żonę AIi('ję e doko- kim wyjśt:icm b~ la ucieczka jc- sam, choć odkładała mu ię nie
łacem, z miastem. Nie bardzo
nanie gwaJtu. Drz\"i ot worz)'ł go .lony z domu, be został sam, sk ończona robota.
było wiadom
co z nim zromę.i:ezyzna cztcl'tłziestoletni, najzłamany moralnie i pucTaźli \\ ie
Momentem kulminac;j'jnym bybić, zwla"zcza
że
pochody
zupełniej zwyczajny. :pokojny i
przegrany. Uznał jednak. że to ły popołudniowe odwiedziny Aprzeiliosl y się w inne rejony
odrobinę zdziwiony. Propozycję
\~yłącznie jego 8pra\\:1, więC' się
lirji w j('go mi<:szk.lniu, O/"LJWarszawy, a trybuny wyszły
odwiedzcnia WUSW przyjął bez
z mody mówi dyrektor
\\ ahań acz z ~ idoezllą obawą
Hopko.
i na wet za wiózł dzielnicowego
na milicję swoim ładnym saJ stałoby dalej, gdyby nie
moehódem.
decyzja o cofniQCiu dotacji na
Po przeds1a\\ icniu mu :zarzuutrzymanie pałacu (a więc i
tów w oczach magistra pojawipomieszczeń pod trybuną adły się łzy j bez dłuższych
naministrowanych przez palac),
mów zdecydQwal się na złoże
- Musieliśmy się zastanonie zeznań.
wić, skąd wziąć pieniqdze na
Było eió.i; tak, 2:e nie oienił
utrzymanie i odnowienic busię specjalnie szczęśliwie,
ho
dynku. Nie zapominajmy, że
małżonka trafiła mu si · latawt-z nieszczęściem nie obn~ił, ale wiśf'ie bez zapo\\<ied:.enia. Zupeł
ca i kokietka, eo to się i napić z całTm poświęceniem oddał pn- nie nie spodziewał się tt"j wiprzez ponad trzydzieści lat
po.trafi i poflirtować lubi. On ~am cy. założył biuro doradcze i po- zyty I nie \~iedzlał, jak ~ię zanie doczeka! się remontu, dach
nie odbit"ga od normy, ale w woli, poweli przyzwyC!Zajal do chować...
przecieka. instalacje sic: ~y
domu to. chciałby mieć spokój myśli, ze żyó trzeba Da nowe,
Była żona .7a~ąda ła kawy i 10.0piq, klimatyzacja wysiada. A
i egnisko. Jak mu żona zaczę ciszej i nudniej niż do tej pory, niaku, by przejść de meritum
równocześnie
nieprawdopoła wychedzić w miasło, to. OD
ale po prostu - uczciwie.
spra \'y ją .!>pr~wadzająeej. Chodobnie wzrosły koszty eksploto bardzo. przeżywał i denerwoTen spokij został naruszony dziło jej o przyznanie się do
atacji. Otrzymaliśmy właśnie
wlP.ł się. Na nic się zdały
ani w ten sposób, <te po paru ła ",in y i sprawianie \Vada\,owi B.
rachunek za elektryczność perswazjc, aui ~awet kłótnie, bo lach milczenia była żona zaczęła niczym nie zasłui.onych przykroś
zaliczko,\'o będziemy musieli
nerwy magistra B. szybIlO zna- przyp omina ć o woim istnieniu, ci. Ale Alida n. w ~}'('h ),aru
lazły sic: w stanie
oplakanym. odwiedzająC' ~o w biurzl', niby latach rezsianla doj;zała ernozap1ac i ć 419 milionów. Nie ma
Zydc
rodzinne siało mę nieu.,- w celach lowarzYl'ikic'h, alf' tak cjllnałnir, ~ ide zrozumiala, a
wipc cud671! trzeba będ:de
podw ';'''Lyć
czyns.óe
dla

nlurszalka ...
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pl zed wyborami

parlamcntarn. ·lnł w
Czechcsłowac ji.
Wiadom ość
takij
przekazał <am .zcf "Volkswa-

gena", Carl H. Ilalm, który
nieprz ' padkowo
należał
ao
gości honorowych. którzy towarzyszyli prc zyden towi RF.i.
Weizsaeckl'rowi w zakol1czollej w tych dniach wiZYCie w
Pradze .. ,Volkswagen·' zaanga żuje :,i<: kapitalowo i w unowocześnienie 'Produkcji ~amo
chodu osobowego "Skoda". Ile to wynie~ie w markach nie
podano Ila razie. Nowoczesny
samochód czeski, który star,)
nazwę zachowa. powinien mieć
lepsze możliwości s tartu eks'portowego zar6wno w kienmku zachodnim (gdzie je obok
łady posiada), jak
i przede
wszys tkim na Wschód. Modelem dla tcj- współpracy ma

nędzy

specjalistów.
Dr' Góralska
ZClU Ica::a, że ty/Tw tV systemie
totalitarnym .,pa,istu;o ma dać",
f}
/lane "par1slwo nie dale. bo
,ie ma". 1I[0::e palistleo nie ma,
ale r=ąd 1~la i /0 sporo. _'Vp. prawie 23 mld ~l /lll buclOteę .133
'lrwJJch
~omót(' dla CZ!OIl/'ÓW
wlad;: centralnych w Wars.:.awie.

ckolo 30 mld :::1 lIa

,

o minimlon

u:et lIie chca sl/l'11 dr lIelenc Góillistra z

resortu

a. zapylano o tę
odpowied:;a/a,
że
socjalne :05lalo lI:yPQri$lu:le tota/darTadeus::a Ma:ouniki, to do obum
~ocjatllego
kou:; eksperCi z
Oli;,

że

w

cego rok u o.~{)b a
/lie mu.; mieć 10
558 t1ls. z/, a mOlca ponad 1,8
nic o.iq.ga takich
::yje ~v nędzy. Tajak oblic::OllO, jest
.ym kraju ponad 60
sl,i mówi.

:e

prOll'ad:ić politykę
się
"ckliu:ą

,

że 1('
.ie d.:.ą

relOTc:e 'praw
ludzie dobr<./i

y

IE IE.. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

ro.::budOlt'ę

i modernizację ba;!} wypOC:yllkOlCo')'ekreacyjllej Urzcdu Rady Ministrów, 33 mld zZ /la r.zqsamochody, I,ontputery.
clolce
mas'::Ylly. A tymcwsem artyści
i llaju'ni lud:ie robiq sldadkę
na fundus: premiera lIla:owieckiego, Ictóry jako., '/lIC chce nam
o(Jlo~ić mi/limum SOCjalnego i /lie
tcyjau:ia. /la ja/dei pod~tau'ie ob lic~lIo /lajlll':o:q placę (120 tys.
zl), lIailli~s:y ;:a 'ilek dla, be:robot 'lyt'h (120 tys. zZ) ora= l7l iIllma/'lą (,lIlerlJtlLrę (256 tys. :::1).

Hbz!'''''.li:j. Przed wizyti) WailO,neckera Niemcy pokazali Czechom zaklady au tomobilowe
,.,Seat" w PampIona. Kore:,pondent .,Sueddeubche Zeitung" pbze. że doradcy ckonomicLlli Havla radzili pił. nie, by po,lawiollo na '\\'spÓł 
pracQ z .. Volk'wagenem". a
nie z frallcu~kim .. Renaultem·',
kt6ry tak że zabiegał o zrob'enie interesu ze "Skod.)". łecz
ma obecnie szan,e - już tylko
,.teoretyczne" ..,..... jak to okreś
la .,Sueddeutsche Zeitung".

I{isielo premierze
Opinia o prelTlierz.e Tadeuszu Mazowieckim wyrażona
przez stefana. Kisielewskiego w jego "Abecadle Kisiela": "Mój przyjaciel,
ale nigdyśmy się w niczym
nie zgadzali. Zawsze wierzgał,
jak )K'zeeiwko socjalizmowi
się

mówiło,

Był posłem

" Znaku" zresztą. Byliśmy cztery lata razem, ale jedności
poglądów nie było. Natomiast
. jest to niezwykle porządny i
uczciwy czlowiek. Skompleksowany, uparty. Dla mnie było niespodzianką, że został doradcą
Wałęsy. Ja myślałem,
źe on będzie d~iałaczem
duchowym, katolickim, a tu wdał
się w politykę, nic wiem jak
się z niej wyplącze, bo chcialby, zdaje się. Ale pierwszym
niekomuni8tyczn m
premierem w PRL jednak został!"

Północ -.Południe

TOMASZ SLPEŁ

Dziadek byłby

dumny

tell

l1luje

być dobrze już funkciOJluj<jca
w~pólpr<lca ,,'.Tolkswagena"
z

coś

r-y

(II)

IE

II
zostać'
wcze:.;\v każdym l'a-

tL'J;" ale amatorzy nie sltl c}ilJja-

,kopalniaell

oskVłie

Uwiedziona i porzucona

e

II,

podpLalJe' ma

do
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W kolach nie tylko wohko\vych nadal żywo komentUje
<:ię
prezydelJckie nominacje
Bronisława Komorowskiego i
Janusza Onyszkiewicza na ~ła_
nowiska wiccminbtrów obrony narodowej. Nie da siG ukr,'ć, że w konkurencji mię
dzy oboma VIPrami o zbliżo
nych pod wieloma wzglGdami
biografiach (.,~olidarnościowy·'
rodow6d. cywile, stan rodzinny; 5 i 4 dzieci) cz<;ściej jednak plotkuje ~iG o J. Onyszkiewiczu.
Jedni
ek"pol1uj:l
fakt, że jego żona Joanna jest
wnuczką
mars~łka
JózeCa
PiłsudSkiego, drudzy
himalaj kie ~Clkce~l: w~pi.nacz
ko~ve obecn.eg~ wiceministra;
a Je zcze 111lU za~tanawiają
się, czym teraz będzie jeidzil?
Wśród o;;ób pamiqtających upodobania J Onyszkiewicza z
lat 1980-81 nie wyklucza :;i.:
wersji roweru pancerncgo ...

Jan Li~yn!lki z3prezellt()\\'uł
przy pomocy telewizji w
nowej rolL D.)radca górników
VI czasie obrad "okrqgIego stołu"
przebtoczył sic: najpierw
w po s ła, a o ~ tatnio \V doradc ę ministra Kuronia d~. kontaktów ze zwiqzkami zawodo~i<;

Po \\y,;rancj
hih\ic pod
Gctlysburgiem w lipru 1861 roku szala z\\ yC'ięsl\\ a zaczl;Ja. sie
pl'zl'c' h~'lać na stronę armii tnii t.tu. ..tanów Polnoc)'. D:tisiaj na mj('js('u lej przt>łomo
\"cj dla wojny s/'l'e~yjnd ro?,prll\\ y ~tanął pomn'k poll'~ł ·ch.
muzeum i lc'~an('ka rcstaurada dt>. tUl'y~t6w liczni .. od\\iedzająrY('b to miejsl·c.
"'a zdjęl'iu: IllUL"Um i pltlDnik kU (:'L/'i pokg-I dl żolł1i~.rzy.

\Ą'~·n1i.

'l"ilk

CAF -

lł.. B"liński

j . . . go

Pf),ty.cj(i \V

lllini"ter-tw;e ok:-dlila Dani
n:eczn ' k pra 0\ ,y. lej in t;·tueji.
!'{a p~· ta!lic: czy jc t l,)
funkcja . polcCl.na czy płatna?
- pani rzcczll,k n;e odj:>ow:ed.ói:lla .

M(odq dziewc'zynę na rowerze wziął za turystkę . Biale słOrty,
blOla, przezroczysta bluzka, opalona na brąz skóra. Kiedy cieszyI
oczy jej widokiem, nodjechala zielone, sportowe auto. Kierowca,
chcqc wyminąć dziurę w jezdni, potrącił młodą cyklistkę. Rower
po!eclOl w jedną stronę, ona w dwgq! Auto pojechało dołej.
DZiewczyna przykuch,ęła przy rowerze i oglądala obtarte kolano.
- Czy mogę pani pomóc - lapy tal.
- Nazywam się Tandy fI1a cAllister. A pan? Zawsze chcę wiedzieć
l kim mam do czynienia ...
- Jack Boils. Jestem dziennikarzem.
Jack Bails, dziennikarz, wyrwcony z pracy z tygodnika U'łSl,a
wonego. Mimo że starał się. zawsze był pechowcem. Opuszczony
przez żonę, "Nie nienawidzę cię, Jack, ale mam cię dosyć". Pech!
Za ostatnie pieniądLe pojechał do Meksyku. do tej nt:dznej dziury
f'uerto Val/eio. Tom zachorował. Pechowiec. Miesiąc leżał w szpitalu.
- Ncxmalnie, przy lego typu infekcji', chory po dwóch tygodniach jest zdrCn.'. Mia/ pan pecho! - powiedziol meksykański le-

karL.

-

Może jednak jego pech zbliżał się do końca, pMicl'loi rOIlpo-

znoI kierowcę zielonego auta.
- A więc jest pan dLiennikanem - powiedzioła Tandy. - Chodź
my się czegoś napić.
- A rower? Jest coly rozbity ...
w mlciCl e,
- Wypożyczy/om go. Naleiy do przedsiębiorstwa
niech oni się martw i ą.
- Będzie pani musiała zap/acić ...
- Czy można wycisnąć krew z kamienJo ~ Jeslem bez skrupt!lów,
zycie zrobiło mnie tdq. To muslO/ być drogi samochód - ten.
który mnie potrącił. Gdyby Się zotrzyma/, ubelpieczenie mlJsialob~
duzo wy/ożyć ...
- Pani tei jest bez grosza?
- Prawie. Mieszkam w przyjemnym domu na wybrzelu. Komorno
zaplacone za następne dwa miesiące. Zap/ocił mój wspaniało
myślny przyjaciel, zanim opuścił mnie przed dwoma tygodniami.
Pozo tym nie mam nic. Czy moie pan zop/ac;ć za drinka?
Popołudn ie spędZili na tarasie boru "P%ma". Podoba/a mu
się coraz bardziej...
. .
- Mam pewien pomysł, ole proszę nie myśleć nic zlega. Jeżeli
połączymy nasze minimolne możliwości: pani mieszkanie ora z tra.
chę pien iędzy, które mogę jeszcze nazwać moimi, możemy dOIŚć
do dużych pieniędzy.
- Pan chce się do mnie wprowadzić?
- Tak, ole tylko, oby fom mieszkoć. Proszę mnie ile nie rozumieć.
•
- Panie Boi/s, o co tam. Jack, mężczyzna, który ze mną miesz.
kol miał nie tylko óbs/ugę kuchennq. WSl~stk o, albo nic! Podo basz mi się, Jack . A teraz do tego plonu!
- Przy odrobinie szczęścia możemy zdobyć kilkoset fy,.sięcy dolarów. Mo to coś wspólnego z . mężczyzną w zielonym aucie Mimo ufarbowanej brody i w/asów poznalem go. To był Leo stro ss-c rl
- A któż to jest, jeieli mogę zapytać, Leo Stras ser?
- Strosser był wiceprezesem towarzystwa ubezpieczeniowego, dopóki nIe Zniknął z pól milionem doloró...,. Policjo nigdy nie v/poało
no jego ślad.
- Teraz mamy w ęc jego ślad. Skqd jednak .... iemy, że . mieszleo w tej okolicy2 Może tylko przejeżdżał.
- Na szybie m'oł nalepkę klubu ga!lowego bordlo kskl.JIYWnego stowarzyszenia , A więc mieszko tu N o~olicy. / jego pół miliona również.
Myślisz o szantażu?
- Uważasz, że nie odda cu;ści lupu la nOSIe mi/elenie c
- Część łupu? Myśle, że' mogłabym dostoć całość. Ale o tym
porozmawiamy w domu .
Leo Strasser nazywa/ się t%z Man uel Noriz. Oboje dowiedzieli
się, że Nariz przychodzi do nocnego klubu "El Bombo" z pięK/lymi
kobieta'ni i że kobiety te często się zmieniajq. Tandy siedziała na
I-.pros! Jacka przy śniadaniu.
- Popatrz ciJIopcze, nie, nie teraz, zabierz lę rękę,
popatrz,
przeciei nie może lrzymoć ych pieniędzy IV banku. Mogłoby lo
podpa5ć i pa/icia ameryko/iska do...,iedziałoby się o Iym szybka.
Nie za~opał ich również w p:osku. M usi je zolem mieć IV swojej
wilii Gdybym poslara/o s ię o dojście tam, mógłbyś te p:eniqdze,
no powiedzmy odebrać ...
- Jak zamierzasz to zrob ić?
- Leo Slrassc:r alias Manuel Noriz ma słabość do pię~l1ych ~obiet...
- N;e chcialbym, abyś poszła na ryzyko, kochanie.
- Raz przespcć się z m ŻCL'/Z"q, to d/c m'Jie nte- ryzyka Ni
przewiduję nic ponadlo.
- Słuchaj, to mi się nie podobaJ
- Z pół miliona pozostało no pewno ze 400 tysięcy. -W~ braź
sobie, jch będziemy mogli la to żyć, ty j ja. Po zostaw to mnie!
Tcndy poznalo Strossera w klubie. Całkiem przypadkowo, nctura:nt'e. I ri>wnież . zrozumiale, 1.e w ciągu trzech dni bylo u n'ego
w domu. Pe.vnego wczesnego poranka pojawiło się i doniosla
Jackowi:
- $prClva jas t bC idzo p/oslo. W ciq!J(J ki/kcl dni o,.. inę !JO !oble
\Vo,~ół palca.
Tandy, boję się o ciebie!
- Kocham ciebie, nie Slrassera. On j(;sl tylko środk 'em do celu.
(Dokończenie

jutro)
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Koch nowsk"~i:

KINA

..Bałtyk" - ..Królkle spięCi IlU
USA, l. 12, g. 1IU',;. ..Rambo"
USA, 1. la, g. 17.30, 19.45.

_

Ki.lce
Blure O&,GSlBed KWP. tel. 448-.S,
C1lynne 1.lIl-1G.

TEATR

Zecomsklego

..l"cz)'jaźń" - brak terminarz:..
.. Ode en" "podejrzany"
USA, l. 15', g . 15.39. 17.39.
APTEKI: staly
dyżur
nocny
p ełnią nr 67-010. pl. Zwyeh:slwa 7.
67-001. ul. Traugutta tO.
INFORl\lACJA
Służby z&rowIa
_ czynna 6-29 . tel. 261-21. InformacJa o uslugach - 365-8li
TELEFONY: SLrat Pożarna 938,
Komenda MO 251-36. Pogotowie
Milicyjne 997 . Pomoc drogowa 9i7.
Pogotowie Ratunkowe 999 Pogotowie Energetyczne - R:tdom 991.

nIeczynny

Skarżysko

KINA
antlc:.,'· "Młode stcz'elby" USA. 1. la. g. 15.30, 20.
..Krolrodyl Dundee II" - USA.
L łZ, g . 17."~. Wideo: "Zwario.wałcm dla ciebie" - USA, l. 15.
.. Re

g. 15.45. 18.
,.Smiercionośna

,.Mo;J.(wa"

śtlczn.otlc ....

- U 1\., l. la, g. 15.30,
1".30 ... RybkIl zwana Wandą. czyli
jak od'l r~\Oć łup" ang. l. 15.
g. 11.36.
"StUdyjne" uNieŁykalni" ang. L 18, g. 17.15, 19.15. Wideo:
"Kogel m ogel" - pol. l. 12, g.
15.1~.

.,Ecbo" - "lcosmiczne jaja"' USA, l. 12, g. la, 11, 19.

GALERIE -

KINA
,~WOhUl.śĆ')

-

5;>a-

lun. bo.. '. J<;.30.
- pol. I. 15. g.

17. 19.
MUZEUM

REGION i\LNE
im.
gen. broni Zygmunt .. Brrllnga w
ul. Slonea:na 98 - czynne S-17
APTE~A DYZURNA : nr ~9-117
ul. Zielna n. tel. 51~-7~ .
POSTOJE
TAKSOWEIt~
Dworzec PKP - tel. 137-05.
Skarźysku-Rejowie,

nieczynne

Starachowice

MUZEA
MUZEUM NARODOWE Part"antów - nIeczynne

plac

plac
ZamkGwy .. Wnętrza pałacowe
XVII l XVII! w.. - czynne w
godz. tO-1S.

KINA

NARODOWE ..PALAC" -

MUZEUl'/I ZABAWKARSTWA Kościuszki
11 "Z3bawkl
~wiataM c zynne 10-17.

III.

MUZEUM LAT SZKOLNYCH S.
S. ZEROMSKIEGO - czynne w
god.: . 12-18.
MUZEU II H.
czynne
w

OBLIliGOREIt
SIENKIEWICZ/\.
godz. HI-W.

"Tajemniea

lonegG d'lmu" ,,0 tatlli prom"

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
Park Etnograficzny w ToRarni
Wnętrza X!X-wlecznych
chałup.
ZagcGda z Radkowlc. Dwór z Suchedolowa, Tadeusz Zak malarstwo t {.e~l}3 - czynn,e lI-l7.
APTEKI - stały dyżur nocny
pelo.,. Ih .!!I-OIIl ul. Buczka 37/39.
nr l!9-OOt1 ul. Sienkiewicza
Hi.
~O~ADNIE DY~URUJĄCE:

Stomatologiczna - Przychodnia Rejonowa nr 15 ul. Karczówkowska 15 - cz;vnna w niedziele I
święta wgodr:. '1-19. dyżur nocny od godz. 19 do 7.

••ROłtotRik." "t''''ie,~miertelny''
- ang. 1. 15. g. 15. ..Honor Prizzich" - US , 1. 18, g. 17, 19.tO.

"Star" -

nleczvrule

APTEKA DVZU .NA: nr
ul. Staszica 64-79.

POSTOJE TAKSOWEK:
ny - 53-10 I 53-50.

l

2~-()7G

telefo-

Ostrowiec ,,;.

ł

-

ttG1upcy z kosmo-

ang. 1. 12, g. 15.30. ..Szalony Megs" - US.'. l 15, g . 17. ,

su" -

c>:yno3

O

LEKACH

brak terminarza .
APTEKA DyZUKNA: nr lli-P71
uL stuokunowskz. 1/7
POSTOJE TAKSOWP.K: pl. Wolności 531-92 ul. SIenkiewicza
-

282-61.

Ko,....--

-

godz. 7.30-15.30 z wydni świątecznych I dó.t
wolnych od pracy.- tel. 5~3-3~.
\II

KINO
-

Po/:oLowle Ratunl<owe m. PGMO I9T. Stra! Pożarna
.98. Pomoc Drogowa 981. P.o goto\'{le .Et1ergetyczne Kielce MI slo 9!J11. Kielce - Teren !l56. Pogotowie Gazowe - Sl-H-2ł I m .
Pogotowie woG .-kan.. c.O., elek.
tryczne RPGM czynne w gOdz.
li--!3. tel. łC9-S0 1 430-94, Pocztow,. łnfGrmacla o usługaCh 9H,
InfGrmacia PKP 930. Informacja
PKS 6(/~-79. Hotel .. Centralny"
~oLowic

5!a-Ił .

CENTRUM
RV~TYCZNEJ

INFORMACJI

TU-

,.JT" - reI. 436-66
czynne do 16. w soboty do 14.
"'FORMACJA O
{!SLUG~(,H
..OMN'" Kielce tel. 439-6"! -

w godz. 0-17.

,.Peg oz" - •. Czło. .vlek 111 ogni.u l t
US , l. 18. ~. 15.30, 17 ..lIl, 19.30.

Uwaga l Za ewentualne zmiany
w programie kin
redakcja pie
odpowillda.

6

Jutro
PROGRAM I
8.35 .. Domator"; Na~za poc'1"la

- Wiosenny kurs szycia
6.50 "D(}lIWwe przedszkole"
9.15 Wiadomości poranne
9.25 "Hannay" (4): "Tajemnicze
morderstwa" - serial. sensacyjny prod. ang.
10.20 "Domato~": Prz~' herba......

de

12.50 Wśród 1udz.i; I'v:;lęp
Matematyka,
s.
13.30 TTR IV: Interpretacje fizyczne
i matematyczQ.e pochodnej
Spotkan ia z lite14.00 TTR ralurą, s. IV: S. Zeromski
"Ludzie beroomni"
15.00 Rytmy ciała: KGbiety Oilatlu

PROGRAM II
Uwa~a! Z;lL ewenluałn
zminy w programie tv redllk-cj",
nie odpowiada.

D

og łasza konkurs

[]

O

o
D
o
o

8o
o
o
[]
o
[]
o
o[]

,

na stanowisko DYREKTORA
OSTROWIECKIEGO
BUDOWNICTWA
w O trowcu Sw., ul. Gulińskiego ,

PRZEDSIĘBIORSTW A

[]

o
o
o
o
[]

o

o

Kandyd ci na stanowisko dyrektora powinni
posiadać:

zdolności kierownicze i organizatorskie
wykształcenie wyższe technicine lub eko-

-

nomiczne
staż pracy na stanowiskach kierowniczych
minimum 5 lat w branży budowlanej
dobry stan zdrowia.
Oferty kandydatów powinny zawierać nastę
dokumenty:
- wstępną koncepcję dz.iałania i .
przedsiębiorstwa
.
_ życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej
odpis dyplomu ukończenia studiów wyż
szych o.raz innych dokumentów dotyczą
cych kwalifikacji zawodowych
kwestionariusz osobowy
zaświadczenie o stanie zdrowia, pozw lającym pełnić funkcję dyrektora '
opinie zawodowe za okres pracy n
nowiskach kierowniczych.

pujące

Powyższe dokumenty należy przesyłać pod "_łOZIe'
adresem: Ministerstwo Gospódarki Przestrzennej
i Budownictwa, Zespół ds. Organu Założycielskie
go, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa z dopisem
na kopercie "Konkurs", w terminie 14 dni od
daty opublikowania w prasie ogłoszenia konkursowego (decyduje data stempla pocztowe~o).

,"",,",aJ'"

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą
informacje o przedsiębiorst\vie pod wyżej
wym: adresem, tel. 29-4:3-70 oraz \v sied·zibie
przedsiębiorstwa.
1105-0

uzyskać

K

O III -U

n i k at

PKP Oddzi ł Drogowy w Kielcach informuje, że w
z robołami torowymi nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego w km 207,1-7 linii WarS2awa Kraków, w ciągu drogi Wolica - Łukowa.
Zamknięcie ptiejazdu pl nuje
ię w dniach 1 -25
kwietnia 1999 r. w godz. 8--17.
Objazd .nlochodów odbywać się będzie wg ozn kowania w tererne. Użytkowników dróg upr
ię
zachow je szC'Ze~ólnej o trożnośd.
1!ł7-k
... ....................................................................., .....................................

PROGRA.i\I LOK1\.Unr

16.00 Wiadomości 1 .0:; Muzyka
li.30 .. Polemiki" aud. Ewy
OkOliSkiej 16. 5 Muzyka 11.99 FeHeton
A.
JI,laćkowskiegG
17.1i

Ogłoszen.ia
ZGUBIONO

PACHOLCZYK "l.b",,,,mir ~'I ....~a"nl
bit dowód ' rejestracyjny
na.
LOMBARD - Kielce,
wicz 76 (obok hotelu
nego"), tel. 636-3Z udz
czek pod zasta w także
przedsiębiorstwom pal\st
SCHABEK Aleksander
LE nr 2.

Ieg.itymację

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOl\-IUNALNEJ i ~t1ESZKANł.oWEj
WLOSZCZOW_
OGLASZ. PRZETARG NiEOGRANICZON y

FOTOK.TALOGI
3, skrytka

Wcocław

Dziennil( 17.15 Sttldio Wyborcze.

TEL.E WIZJA

USr.UGI POGIlZf!ROWE: Dytur c tGdobowY. leI. 31-70-47.
POSTOJE TAltSOWEK: Osobowe BWGrzec PKP tel. sa4-U. ul.
Slowacltlego 31-29-a. ul. .Jesionowa. SI·7t-19. Postój laksGwek
bagazow 'ch - ul. Armil Czerw.
teł . 11-0 -I. Po tÓI samochodów
CiętarOwY Ch ul. Mielcz.lrSkl\!.
go.

i BUDOWNICTWA

związku

jątkiem

TELEFONY

D

o

D

19.30.
"PrZOdownik" -

~

INFORMACJA

19.30 WjadGmo~ci
20.\15 Wyzwallie dla Euro y rozmo-.\'a z wicentarszał
kłem
Senatu, Andrzejem
Wielowiey:.kim
20.25 Sport: Puchar Kuro y w
piłce no±nej Bayern Monachium AC Milan
22.15 .,Zawsze po 21."
2~.5:; Wiadomości wi czorae
23.10 Rozmowy w ..Res Pt.bEce"
24.00 Jilzyk angielski (26)
PROGRAM U
16.25 Korepetycj dh maturzystów: Język angi Iski (Ul
16.55 Język f r a ncuski (2t)
17.25 Program dnia
17 30 "Zbliżeni:! czy!Ji. to
Gwo ? filmie"
16.00 .. M3.~c iSophie" (61: .. Nume,' z króliczkiem"
ser:al franc.
16.30 Magazyn ,,100" : "Up With
People" w Polsce - rep.
19.00 Express gospodarczy (powt.)
19.30 I Festiwal Wizualnyc..'1. Re:llizacji Okolo.nluzycznyeh Wrocław' '69
20.00 "Czarno na bi tym"
przegL PKF
20040 "Pt'zegląd muzyczny"
~l. O .. Ze
wszysHcich strGn":
"K r ajobr:J.z po . 't,'yborach"
21.:J<1 .. Panorama dnia
2l.:J .. W labiryncie"
~eNal
TP
32.20 .. Telewizja nocą"
23. 5 Koment ' n: dnia

10.00 ..Te(e-9" - progr. region.
OTV Kraków

KINA
ułlutnik~'

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

[]

rząd

na"

nicc~ynny .

jutl:o

Stefana

olóvJek"

TEATR
Jaua

Im.

.. Z.lczat"Owany

19.10 .. Rzeczpospolita sam

Biur Ogloszeu KWP, tel. !l7-3G,
czynne '-17. -

LEONOM
l
ADOLFOM

Im.

19.00 Dobranoc:

MINISTER

[]
[]
[]

Dziś

PltOGR-\M I
16.~g
ł6.25

Prog~am dnia i
Dla
roład cn
"Kanłeleou"

Tele.gueta
w!d:o::ów :

16.50 Dla dzieci : "Cojatc" - telehuniej
17.15 ..Teleexp re9';"
17.:10 "TelToryzm" (l) progr.
pub!.
18.00 Prog.ram I k ll'y

18.45 "R lnicre r02lmai.to6oi"

na przedai:
1 ciąg.nik "llrsu" t.yp C-4011, rocznik 1971, cena wywoławcza 14.0QO.()OO zł
2) ciągnika "ursus" typ C-4(Hl , f'()1:!z< ik 1971, cena wywoła wcza 11.000.000 zł.
Przetarg odbędzie się w 14 dniu od d ty ukazania
się ogłosz:ema w siedzibie prz-edsiębiO'rStwa o godz. W.
Zaintereso'#ani powinni wpl cić wadium w wysokości 10 proc. wadości pojazdu. Pojaul.y można oglą
dać codziennie na terenie przedsiębiorstwa .
Zastrzegamy sobie prawo uni.eważnieni przet .rgu
bez podania przyczyn.
201-k
http://sbc.wbp.kielce.pl

Sła.re Mi
ORGANIZUJE
TA fE j ATRAKCYJii
KOLONIE
we Wreelawiu
db dzieoi j młodziej,
8-15 lał.
Zgłoszenia DOSiR - SI
re rdiA łe Wc.chw. Lulti
~ k:i
53,
tel.
55-!O-'
55- -3
teleks 0'11!686·
,
203

DOSiR -

•
"'ra

czego L
czał o
a

a Z;O? zenie mini!!oprawagranicznych

'FRJ Bndimira Lon(zar wa
.~n<;a,ulA

(Reuter). Związek
do stosoekonoDlia.n ych
Litwie
or:ra.nicza,:uu do tej re-

przystąpił

przep arlamentu litew\

pr:zewodnicząwładze
6ŚWlla(ICl~yl,y, jj;

ra.,zderedukoj'l" dostarazu. Posuni(de to zosła
uznane za pierwszy krok
ramach
zap wiedzianych
lI-Iosk"lę sankcji ekonog ~~:mycb
pneeiwko Litwie,
proklamowała

mi

*

(0-

*
parlamentu

SANDRAS
p.o. dyrektora ZachodOkrę(U
Gazowego
do dyrektora I:'eneralgospodarki gazowej Liw którym stwierdza się,
na polecenie rządu ZSRR
dniem 11 kwietnia br. do-

tę-

wana nigdy nie będzie
arszawą,

ani

znuz.nemu

uJt'~aj

8grani~eniu.

*

*

Z kaidym doiem maleje
ruch na jedynym pn:ejśeiu
dro!:'owym na eranicy polsko _
_litewskiej O grodniki _ Lazdriiai, lIoaDlknięłym (czasowo)

przez

stronę

rathieckll. Do

0-

bowil\Zujllcyeh dotąd .,raniezeń, ed 15 bm. dosdo je zeu wymaganie
JtGsiadania
wi,z radzi~kieh p ruz kier&, ,_
ców autobusów rejsit"'''Ych, a
f.a.kźe kierowc.ów
transportu

u,warowego.

Budapesztem

Pragą

przez
Ogrodnik i
pn,ejeidża
z jednej lub drugiej strony
grupa turystYC'ZDa, której u_
czcstnicy
mają
:lałatwione
wszystlcie wymagane formalności.

\Vymienione
agraniczenia
ootycą tylko punUu graniu_
neKo Ogrodniki
Lazdijai.
Pox6stałe przejbeia na grani.
cy z ZSRR fzynne są normalnie.

*

*

*

USA
zamierzają
podjąć
.. odpowioonie posunięcia" w
związku z ogranicze.niami 00taw ratbieckie!:,o gazu
na
Litwę - oświadczył prMydenł
Bush, który ponownie wH.wał
do dialogu pOlitycznego i rozwiązania na MOdze "p kojowego dialogu" kryzysu w su,_
sllnkach młęd-I.Y Włlnem a

-'I"OlAj....... .u.u•.u ... ,u.......,U.LU....,

ltJ1J
~.

. ."

. .,

""

Firma "Vital" z kolei n zywa
woje produkty
artykułami
higienicznymi.
Oferuje
sztuczne fallusy i wibratory,
ogrzewane lub podświetlane,
Noszą one
imiona mocarzy
takich jak Tarzan, King itp.
'fe
najnowoczesme)s:le
to
pershing 1 i 2 jak widać
więc rozbrojenie nie
wkroczyło jeszcze do spraw hocyzontalnych. Nie brak t ż fallusów-termosów na int. mne
pikniki a także akcentów patriotycznych:
fallusów-świec
w barwach czarno-czerwono-zlo'ych. Dewi.zą teg~ b~zner.u
jest bas)o:
"Szanown
Panie, pańska męska sila
jest
5ymbo1em pańskiego ~tatu u
spo!ec:lnego".
Na tegorocznych
targach,
jak wynika z rela ji .,Stern " nie bylo hitów. Trudno
jednak mówić o zastoju w
branży. Nadal
naiwi~kszym
zainteresowaniem cieszyły się
porno-wideo, choć faChowcy
twierdzą, że to zain~eresowa
nie nie utrzyma się zb·t 111ugo, bo pnecież "wci ąż pokazuje się to samo". Cały biznes jest już jednak pOOekscy-

" " " ,. . ,

. ., " "

"

"

ZAKŁADY PRZEMYSŁU WA JE- NICZEGO
"Trzuskawica" W SITKÓWCE
PO JADAJĄ DO SPRZEDA2;y

2)

3)
4)

5)
6)

• W~' raina Ipnee:tność intt"H'SÓW ujawniła się pod<"235
odbywającf'j
ię
w
Waszyn~toDie
Mi4:dzynarodowej Konferencji
Klimatolol;iunej. Ekspuci II Eur.py zachodniej domacają
ię podjęcia
natychmiastowycb d,uaJań cel m
zapobieienia zmianom klimatu
na Ziemi, przede "szy tkim
ograniczenia
wydzi lllnia
trująf'ych spalin do atmosfery. Przechl'ko temu wypo~iadaj
się
tany Zjedne(\10ne, d&mar;ająe się prowadzenia
tłal :l.ycb
aolail

W Wiesbaden

DOK~ŃCZENIE ZE STR. l

y wiec ludności
okazji 29 rocznicy
"''''''pr'''':lam()wania socjalistycznego
rewolucji
kubań
kolejnym pl'Zedsię
mającym na celu 211-:J~,OJllsl~Nlwanie
poparcia iJJa
~AoIIIIl1allnEj linj.j politycznego k!eletwa kraju.

.fidalnle zosłanie w głoszo
ne na forum Jzby Ludowt"j
w tlwartt'k.

~pel:ja)jt>tY(':l.nych,

Seks targi

Zgt'J~

W stolicy Nlemied.it'j
Rt"publilii
DeBlokratycanf'j
:tbiera się dzisiaJ nil posicdZ4'niu nQwy ,.binet uąde
\\, z premierem Lotharem
e Maziere. Oeze-kuje lię, że
J:a posied:z:eni. tym ~tallie
1>formulowane I'xpese nowel[
Zł"f'
nltdu NRD, które

Prz)'e:l.ynilo się fo do zawieszenia
międzynarodowej

Meskwą.

P$K, . . "

l

ił

komunikacji autobusowej.
Tylko od czasu do czasu

odczytał deputodepeszę
podpisaną

'ch

stawy ga.zu dla Litwy

""by tą oficjalną przybył
we wtor k d_
JUK"oslawii mini ter
praw
za«ranieznyeh RP KrIlys:dof
Skubis2Cw ki.
Ministrowie
wymienią peglądy na temat
zallaeJniC7>y('h przemian, ja. kie
dOkonują się w EuropEt'.
z lnydnio\

Nym. pojazdy samochodowe:
FIAT 1:;15 pk-1500 anitarka
ella 3.i50.000 zł
STAR A 28 - cy te na
c na 10.179,000 zł
STAR A-28 - furgon • cena 6.786.000 zł
STAR A-28 - furgon
ena 7.917.600 zł
KOCKUMS-442
ena 87.506.000 zł
KAMAZ-5511
cena 22.000.000 zł
202-k

towany
nowymi
moiliwoś
eiami jakie stwarza przyszłe
zjednoczenie
Niemiec,
bo
przecież NRD jest w tej dziedzinie terenem dziewiczym i
nieprędko p(>wstanie hun jakaś licząca się konkurencja.
przedsiębiorcy już
nawiązyw ć kontak-

Niektórzy
próbują

ty i te pierwsze rekonesanse
napt;lniają ich ogromnym optymizmem.
E

A

G

6NOWSKA

" ·TPADEK CZll ... ?
W Zltoró",l.u,

&ID. Pacanó ,
w JrIaDalc wodnym. obok sz y,

:maluiono
zwloki 22-ldnie,o
Edwarda B. zaroi "kaleto w
Oruleu, w ,",oj. tarnobrzukim.
Ofiara miala tłuczoDe rany eło
wy. Na bruK"u kanalu, o k
zwłek 1 ial motocykl "CZ". Odnalezione ślady na szo ie i",iadcł.~ o wypadku dreto
ym.. Czy
m&to('ykli ta
tradl panowanie nad kierowDie~, C:l.l' 1den I
;ę
:a innym p jazd m? - na
rar; ni
iadomo.

)fORD
\~LĄDO\VAł.

W 1l0WIE

P.'\. AZERKA W ._ZPloTALlJ
KiJkana. 'de minut pe!2
Miedzianej Góru kierujący amochodem marki "Ford" Anolnej
M. jad~fJ od strony Kostomlotów
nar:le
'raciI panowanie nad
kierownicą i wjechal do rowu.
W wyniku wypadku pasazerka
18-lłt nia Alicja S. zosłala ra.nna i wylądowała w szpitalU.
)\it"rowu uciekł z miłjsca \\ypadku.
Natomiast w Winiarach, 11m.
Nowy Korcz n, na drodze Kraków andomłer:z
d szło do
zderzłnia
dwóch fiatów 126p.
Kierujący
j dn Dl z sam chodów - lA zek D. Il0c1uas wyprzedzania wpadł w poślizg i
:.denyl się z drllgim pojaztlem:
6 lIa~aźt'r ' w ltostalo ranny<.h 1
prz bywa w ~1piłalu.
-ROZIł

JW

BJAł..ll DZIEŃ

ię,
nlebt'ąiecznie
.i..ń. W zoraj

OIJazuje

ie w Ki 1 a(.h
jut na. wt't w
co :a. n._ na

http://sbc.wbp.kielce.pl

LONDYN (kor. Mariusz Kukllli ki). Ujawnienie przez ZSRR
prawdy o Katyniu odbiło się
w W. Brytanii rozległym echem.
Relacje z obchodów z udziałem
prezydenta RP, Wojciecha .Jaru:aelskieto i ob zerne artykuły
historyczne zamieściIa cała wychodząca w okresie wielkanocnym prasa. Głównym ich wąt
kiem było jednak pytanieczemu, mimo danych znajdują
cych si w archiwach ' Foceign
Office, mimo dostępu do dokumentów Kongresu Stanów Zjednoczonych, k lejne rządy brytyjskie - od Winstona Chul' hilla
począwszy mi1czaly, zaś obecny ostrożnie wskazał
na
sprawcę zbrodni dopiero przed
paroma tygodniami?
W roku 1943, gdy odkryło groby katyńSkie, rząd W. Brytanii poparł oficjaln ą radziecką
wNsję wydarzeń, a gdy polski
rząd emigracyjny zaprotestował,
Winston Churchill oświadczył:'
.,Musimy pobić Hitlera, nie czas
teraz na kłótnie i zarzuty" i
nakazał utajnienie raportu ambasadora W. Brytanii przy polskim rządzie na uchodźstwie,
Owena O'Malleya. " Kiedy zwycięstwo aliantów w dużym stopniu zależało od ofiarności Armii Czerwonej
na
f roncie
wschodnim , moźna to było uzasadnić jako konieczną w
tym
czasie hipokryzję. Kłamstwo to
jednak kontynuowano i po zakońezeniu wojny" napisał w
wielkanocną niHiziel
"The Ob~

rver".

Kiedy ~' lalach siedemdzieemigracja polska w W.
Brytanii cheiala wznieść pomnik
ofiar Katynia w Landynie, rad parafialna w dzielnicy Chelsea odmówiła zgody pod naciskiem ambasady ZSRR, która 0świadczyła, że byłby to
krok
.. prowokacyjny". Kiedy w
r.
1976 pomnik z wyrytą wielkimi
yframi datą ,,1940" ocŁatecznie
wzniesiono na cmentarzu Gunnersbury, w licznie zanlieszkaJej przez Polonię dzielnicy Ealing, ówczesny labourzystowski
minister obrony, Roy ",lason za~onił udziału
w uroczystym
odsłonięciu orkiestrze wojskowej,
ostrzegł też, że j~li klóryś
z
wojskowych w służbie czynnej
pojawi sfę tam w mundurze,
to zOlitanie posta iony przed
sądem. Rozkazu nie
posłuchał
jedcn oficer - Frederic Bennett,
pl'ezes Brytyjskiego Stowarzyszenia Katyńskiego, który od owesiętych

I~ue mi~;h.y .lieami L:u~lIie
!<!Za i WapiennikoWl\ niC'ilnany praw('a po przewre enhl na
:Hemię Alitji K. ubral jf;j terebkę z cl&kumj>nlami, par
01lę i
tys. :d.

2.

7,liCłl\\ALE

\\' LAMANIE
nie 'pi~. \v
ilU • latniej dOby "obrobm" kilka mienk2ó,
klepów i samo<,hodów. ~I.in. '9' Kielca.ch na
uL Tahzań kiej ni znani prawI'y, . . wl'llamanill dr:t.i lIalko
yeh, kradli z domku mini",j ię, IllIIK"B ... to",id
n)o",

.i,-

Włamy",a.c:&e

1:0 czasu je t, wraz z d .. ia}ac,a-

mi Stowarzyszenia liOlilba antów Polskich, orgnj .al r m ('orocznych obchodów. Mimo Croź
by ministra, nie ył
qdzony.
Wielkie zasługi ula upow zechnienia
wśród
El)'tyjczyków
prawdy o Katyniu ma też Louis
Fitzgibbon, który
si zął w tej
sprawie kampanię p
honi c
lat 60. i opublIkował na temat
tej zbrodni trzy ~)dóln w W.
Brytanii książki.
Oficjalna obceJ>;~ przed ,tawicieli sił zbrojn)(;h W. B )'1anii na cmentanu GUJln ,sbury
podczas obchodów
katY1) !ti('h
datuje się od
bję ja
ządów
przez premier Margaret TJlatcher. Jeszcze w lipcu J!)
rol u
jednak ówczesny wicemmister
spraw
zagraniczny h,
l d
Glenarthur o.~wiadczył w Jzbi
Lordów: "Zadnc z dotydlt'zasowych badań nie przyni ,y rozstrzygającego dowodu od
VIIi
dzialności", dopiero 19 malca tego roku wiceminister ..praw zagranicznych, William WaJdegraVI', odpowiadają~ na .. ad n
w
Izbie Gmin pytan ie po ej kic:
- "Jakie są najnow ze informacje rządu na temat tego, lito po_
nosi odpowiedzialnotć za ID "akrę w Katyniu?" Zbliżył si
najbardziej do wymowy informacji
znajdujący<.h śię od 47 lat w archiwach
jego
mmi tc-rstwa,
stwierdzając: .,Istni ją
istotne
dOWOdy poszlakowe, w ]razujqce
na dpowiedz ialność radzi cklJ ...
Wzywamy wladze radzi cki , aby pomogły ust lić fa ty raz na
zawsze". 13 kwietnia wresz je,
w wyw iadzie dla ra ia BB,
minister spraw zgra i zych,
Douglas Hurd, mówiąc o " traszliwych rz czach, jaki
yl'zą
dził Stalin i jakie
w)'z .dumo
podczas ostalniej w jny :R ji"
udzielił aprobaty
r d:cic kiemu
o · wiadczeniu. Imbwiqc ,d b r.e,
że powiedziano
rawdę" .
Tego rodzaju ,,06tr9!in c" a
strony rządu W. Brytanii wzbudza gorzkie reflek je :larówn
wśród Polonii, jak i CL(,.~ i B,ylyjczyk6w.
Kierownik
Klubu
Polskiego " Lotnik", kliJr go oj_
ciec zostal zamordowany
Katyniu, gdy on s;;,m miał H lat,
powiedział dziennikarz wi " Dally Telegraph", ie Polonia n1gdy nie może zrozumiee, c emu
będąca jedyn_'m krajem,
tóry
miał pełną wiedz,!, W. B )tllnia, nie uja wniła
prllWCÓw
zbrodni.
~

:SlE MI-\L GDl.lE

AP)

W~PIĆ?

.ChYba ni

w('zoraj bez
kiosku
o~ ocew - llraywnym
przy ul. 1 Maja. Jak ię moiJla
aom ślać, pral\.ea .. ,
do środka, ,cł:tle - )Je
alkoh_lu prz nif"l"ioa 1:_ 2
-

zaslVo\ł.

Wytrzeiwi
ZABIł.

Obtlcl:t.ł
ń.

i

DZIECI O I l)CIEIU.

l
...
lewi or "Vt'1a.", 18 kaset ",idco, k~~ b, kurtkę z nutrii,
złote kokzyki, alkohol, 10 -pa.nck kawy i 250 łys. zl w ~o
tów e. trllty o.. en!a si ua ponad 15 miliODQW.
\

J&,\WLATY
RIO KU .• JtUCHU~

KilkaII": cie minut pe eocb.illic
20 fun~j_nariu.S7;e RU 19' w
Kielcacb zatnymali wczoraj rta
r;Ol'ą ym
uunku mlllolelnil'h
wlamywa :liy. H-Ielni Pll ~el G.,
15-letni Ilariusz W., 15-I~tnia
Ida CI.. i U-letni Rabi K. nUrszkańcy Kielc .. hy a z au',.., włamali
ię
de lU ·li.u
., ch u.. przy ul.
lomił
·d.
Zatn.ymani r~ wają w liliryjn j I:t i Dl.it' . a.

Wie był to j d) y
,} ad 11.
w Radomiu. Vcxol'aj
a IIL
R ja pod kola duit'r;. fiata a~Ie wybit'r;lo S-Ielnie
ai
0ł.uka:l. T.
D:r.iecko
e ni
I'ięikie obraienia i
halilo do
mirjscowq:'o sxpitaJa.

7

Sprinte:m
• Dziś na kilkU stadionach
rozegrane zostaną' rewanżowe
spotkania półfinałowe europejskich pucharów. Pierwsze mecze w zasadzie' nic nie wyjaśni
Jy i wszystkie 12 zespołów ma
szan e znaleźć się w finałach.

Hokejowe Mś

Faworyci zwyciężają
Po dwóch dniach

mistrzostw

Drugi dzień mistrzostw świn
la gl'uPY A, rozgrywanych w
Szwajcarii nie przyniósł wit;kszyctl niE'spodzlunek. Z reguły
zwych;iaJi faworyci, ale w spotkaniu Szwecja - Norwegia mogło dojść
do dużej sensacji.
Szwedzi z wielkim tmdem pokona li debiutantów w tej grupie. Zagrali oni bardzo słabo,

na dwic grupy. Cztery zespoly
nil' zdobyły jeszcze
punkb,l,
pozostałe cztery
wygrały
po
dwa spotkania. Dziś w mistrzosh;'ach nastąpi 'przerwa, kolejne meczc dopiero w czwartek.

wyk.lZując
wielką
indolencję
sŁrzelec·ką. Do kilku drużyn dołąCZYli hokeisci zza oceanu, wy-

1. ZSlllt

slQPuj'lCY w

zawodowej

rd;:e

NHL.
A
lo wyniki: ZSRR - RFN
5 2, Ka l>l\da - USA 6:3 .. Szwecja
- NO"'Y'lgiu 4:3. Czechosłowacja
- Finlandia 4:2.

wyraźuie

2.
3.
4.
5.
6.
7.

zaznaczył

CSRF
Kanada.
Szweda
Finlandia
RFN
Norwl."gia
l ISA

się

podział

4:0 ] 4 - 3
4:0 11- 3
4:0 11- 4
S- ::;
4:0
0:4
4- 8
3-10
0:4
8:!
4-13
4-13
0:4
(j)

His orii Nadii COlnaneci
ciąg dalszy
W oslatilich miesi .jcach nazwi sko N:.dii Comancci
często
gościłO na lamach gazet
am~
rykai.ski ch.
Sławna
gimnastye7.ka rumuilska byla zamieszana w· skandal, o którym
było gło;;no w prasie i telewizji. Po ucieczce
z Rumunii
zwiazala się z emigrantem runlUlisldm Conslantinem P anaiłem, który
zamierzał porzucić dl\l )liej żonę i
czwórkę
dzieci. O ile w pierwszym okresie Comaneci wilana
była
w USA entuzjastycznie, •.to potem wokół niej powstała nienajlepsza
atmosfera.
Panalta
zaoronił jej udzielania wywiadów prasowych, w jej imieniu
prowadził
wszystkie rozmowy
w sprawach kontraktów , izolował ją od
świata,
dyktujqc
swoje warunki. W końcu doszło do zerwania. W lutym Conslantin Panaita ulotnił się razem ze wszystkimi pieniędz-

Chuligański

bilans
rozgrywek ligowych
W pochlgu relacji Gliwice Ll.bl~l1 na stacH
PKP · Tunel
(woj . kieleckie) nietrzcżwi kibice, jadący na mecz do Lublina, wszczęli awanturę z pasażerami.
Zdemolowano wagon.
Milicja 5kierowała wl)łoski do
kOlegium ds. wykroczeń przeciwko 8 osobom.

We

Sl,...,k

Wrocławiu

podcr.as meczu
Górnik Zabkibiców usiłowała

Wrocław -

rze grupa

wyłamać płot okalający płytę
boiska. Iąterweniujące oddziały
miliCji
zostały
zaatakowape
deskami wyrwanymi z ławek.
W celu przywrócenia porządku
nnlicjanci użyli pałek gumo-

wych.
W Wałbrzychu kibice dwóch
miej1>cowych drużyn
Górnika i Zagłębia jeszcze przed rozpoczęciem
meczu
usilowali
wywołać bójk<:, do której nie
dopuściły

oadziały

pO['ządko

we. W czasie przerwy ponad
100 osób wtargnęło na płytQ
boiska. Bijących się
chuliganów oddziały milicji rozdzieliły i "zepchnQły" na
trybuny.
Podczas drugiej polowy meczu
pseudokibice rzucili na boisko
11 ~wipc dymnych.

EO

NUMER. 76

STRONA 8

• W drug im meczu o Puchar
FInA w rugby Polacy przegrali
w Bukareszcie z Rumunią 19:2l.
Na 6 min. przed końce l spotkania Polacy prowadzili 19: 16.

towarzyskim

spotkaniu
mistrzostw
świata, piłkarze Egiptu, zremisowali we Frankfurcie n. Menem z miejscowym Eintraclltl."m
0:0. Druzyna gospodarzy wystą
piła w rezerwowym składzie.
• W

piłkarskim f inaliści

Tu znalazła pracę w administracji obiektów olimpijskich i
w jej
- jak sama mówi życiu zapanował spokój. Poznała innego uchodźca rumllllskiegQ · b. trenera rugby A lexan dra·
t(·fu; który mieszka w Kanadzie od 1973 roku. Stefu jesi
przyjacielem Beli Karoly'ego,
który przed laty odkrył wielki
talent Nadiii pył jej p ierwszym trenerem. W życiu Nadii rozpocząl się nowy etap.
opr. (j)

• W nadchodząc9 sobot~ Prz('mysbw Sall."ta stoczy na warszawskim Torwarze walk~
w
obronie tytułu zawodowego mistrza Europy 'w kick-boxingu z
Francuzem, p'hilippem Coutelasem.

• Wczoraj na stadionie Legii
odbył się mecz pił
karski pomiędzy reprezentacją
Polski i drU:lyną ligi polskiej,
wybranej
przez
czytelników
" Przeglądu Sportowego", a prowadzonej przez Kazimierza Górskiego i Ryszarda Knlcsz~. Pojedynek zakończył się zwycię
stwem reprezentacji 2:1. Dochód
z meczu w wysokośc i przeszło
4 mln zł przekazano na fundusz
premiera lI-:lazowieckit'go.

z. Piątek

L endl prowadzi
3201 punktów zgromadził jur
w tym roku Iyan Lendl i zaj .
muje' pierwsze miejsce w teniso·
wym rankingu ATP. Na kolej nych pozycjach znajdują si~
Stefan Edberg 2.691, Boril
Beckcr - 2.776, Andre Agassi 1.825, Brad
Gilbert 1.650,
Aaron Kl'il.'ks1ein - 1.517.
to Lendl zarobił 582.757
rów, Edberg - 468.357,

nadal ·na czele
Wczoraj w wyści~u Dookoła
Dolnej 'Saksonii rozegrano ósmy
etap. Składający się z dwóch
części. Obydwa podetapy zakollczyły się zwycięstwem kolarz;\
NRD, Wolh. Polacv w obu podetapach plasowali si~ w czolówce.

3<14.476.

V,- klasyfikacji indywidualnej
nie zaszły większe zmiany, nadal prowadzi Zbignie \v P il\tek,
mający 29 sek. przewagi
nad
Licse (NRD) ·i 36 sek. nad zawodnikiem radzieckim, :2:mijewskltn. Andrz("j Sypy t kowski jest
czwarty. a
Z bigniew Spruch
szósty. W klasyfikacji dmżyno
wej Polacy ~padli na drug'ie
miejsce.

(j)

Drugie zwycięstwo
siatkarzy
,
.

We wtorkowy m meczu
strzostw świata siatkarzy
py . "B" P olacy wygrali z
3:0 . (15:9, 15:13, 15;9) i zal~e\"nii-I
li. sobie praktycznie 'awans
finałowej szóstki. Trudno
wiem przypuszcLać by
szansę
w meczu :z
grupy, dru:lyną Portoryko.

(j)

Samaranch . przyjął zaproszenIe
na Igrzyska "Solidarności
tt

zapro~unie

Na

czącego

przewodniMKOL, Juana A ntonio

Czv trzecioligowcoJD ub,dzie rvwal?
Nie najlCUJSza sytuacja klubów
sportowych sp~awia, że kierow~
nictwa tychże wycofują drużyny
z toczących . się już rozg ry wek.
Wiele tego typu faktów mpina
znaleźć
w codziennej prasie.
Kolejny przypadek
wycofania
drużyny grozi tym razem G órnikowi Lęezna, startującemu w
naszej grupie trzeciej ligi. O tó:i
zało&,a K opal ni Węgla Kamiennego " Bogd a nk a", sllonsor ująca
k l u b, w p rze)lto wadzonym rderendum wypo wie dzi ała. się p rze-

K olarze z Kic1cc k il."go T owarzyst wa Cyklistów z..'\prezentowali
p o dcza przerwy w sohol11ieh pił karski ch derbach pomi4;dzy
Bł~ki(nymi a K oroną.. .
F ot. A . P lek :uskl

si~

• W finałowym pojedynku
o Puchar Europy w koszykówce spotkają się rc llar('c!ona
Jugo-plastika Split.

w Warszawie

fili
i Nadia Comaneci została
sama w I\lonŁrealu m\eSCle
w którym \v 1976 roku rozpoczęła się jej
wi elka kariera
sportowa.

1\

ciwko dotYl:hezasowym zasado m
finanso wania. Ostateczna jednak
decyzja zapadnie jeszcze w tym
miesiącu I}a wspólnym posiedzeniu dyrekcji z radą pracowniczą·

Jak oświadczył prezes klubu,
wszyscy zawodnicy
otrzymają
miesięczne
wypowiedzenie,
a
klub będzie musiał wycofać z
roz-grywek drużynę siatkarzy z
II ligi i piłkarzy gt'ająeych w
III lidze.
(j )

Samarancha. przebywała w
Lozannie delegacja Krajowego
KomitHu
Olimpizmu
przy
NSZZ .. Solidarność·' w skhdzi~: Grzegorz
P erski, P iotr
Ziemann, Wojciech Lipońskł,
J an H orbule wicl, A ndrzej P erson . W imieniu L echa Wałęsy
wręczyła ona przewodniczącz
mu MKOL zaproszenie do u~
dz ia łu w sierpniowych Igrzyskach .. Solidarności". Zostało
Q110 przyjGte z zadowoleniem.
Podcza<; pobytu w L07.armie
kontynuowan~ były
rozmowy
delegacji KKO z J.A. Samaranchem, zapoczątkpwane w listopadz.ie ub. roku podczas jego
póbytu w Polsce, a także z innymi osobi s tościami MKOL

Jest to jednak dopiero
szy krok w kierunku
strzostw świata grupy "A'
Brazylii. Spośród szóstki
listów turnieju w Tokio
trzy drużyny zapewnią
awans
do
mistrzostw.
cz warte j serii spotkań cli
cyjnych niemal pewnymi fina ·
listami są Japonia, Holandia i
Polska z grupy
"A"
oraz
Szwel.'Ja. J u gosł awia i llisl!pania z grupy "B".
TABEl.A
1. Japonill
Holandia
3. Polska
4. N RD

5. Irak
G. Portoryko

ł--JI

4-0
2-2

l-S
1-3
0-4

,
Tytl11owe pylanie zadaje BObie u nas, niestety, coraz wilScej mlodycl~ ludzi. Bo też, prawdę mówiąc, dyplom ukończenia
wyższej uczelni nie daje
dzisiaj nic poza satysfa..'.cją moralną j świadomością, że jest
$ię czlowielciem bardZiej świa
t/ym w
określoncj
dziedzinie

wiedzy od niewykszialconego otoczenia. G:ztcry czy pięć lat
studiów nie gwarant11 je llilconm
wyższych
zarobków, Ciekawej
pracy zgodnej z kwalifikacjami.
a nawet wyższego, spole-cznego
uznania.
Doskonale wie o tl/m młod z ież
uprawiajq.ca sport. Naszym zawodowcom już od dość dawna
szTwda .czasu na naukę. SkorQ
na Iwpalliu pi/ki, jeździe na 'to·werze. c:::y skoku w dal mo.Żfw
zarobić wielokrotme Więcej ód
le/wrza. inżyniera, czy nauczyciela. to przecież nie ma Sc.>Isu obciążać sobie glowy wiedzą. RezuUat takiego praktycznego ro,zumowania jest tald, że
polscy wyczynowi sportowcy są
coraz prymitytaniejsi, stają się
robota mi do śrubowania wyni1,6w, a ich zakończenie karie-

ry sportowej si aje ,i~ a"amatem życiowym.
u.naoczni/y to
baUa nia
przeprowadzone przez
doc. Annę Pawl~J.; z krakowskicj AJVF, a ogloszone tu Almanachu Polskiej Alcademii 0lim pijskiej. Otóż ,twierdziła ona,
te spośród naszych olimpljczy-

sportowiec z dyplomem magistTa, le·kaTza CZII tnżynil'ra bUl
zjawisf;iem codziennym. Lel.arzy
spotykało się wśród lekkoatletów, l;olar::y, lyżwiarzy, a nawet... bol,serów, studenci wiedli prym u:§rÓli
koszykarzlI.i
siatkarzy, a s:ermier:y 1JI0tna

Rzuty osobiste

Po cO 'się uczyć?
z

ków
lal 1924-1936 aż 61 pro~.
legitymowało się wyższym wykntałceniem, a w latach 19761984 byłO ich już tylko 9 lJTOC.
(za to z 3 do 25 proc. wzro~la
liczba

pOlskich
olimpijc::y/ców
ze świadect1cem jedynie zasadnic!ej szkOły zawodowej).
Jeszcze w latach pięćdziesią
tych i s~eść(lzjesiąlych wybitny

http://sbc.wbp.kielce.pl

bylo·określić mianem inlele/;tualnej eli/y U' środolt'isku sportowym. A dzisiaj~
Kto ś pOIde, że obccny :onor!
u:yc.::ynou·y wręc.:: wy/:luc.::a pogodzcnie
trell.ingów i startów
::e studiami. Duć mo::e. ate dlaczego clotyc:y to
t y/l.o Polabiev, zresztą tak niewiele znaczących tU sporcie światowym.

W Stan{lcl~ Zjednoczonych., Anglii, Francji, ZWiąZku Radzieckim, NRD i dziesiątkach tnnyc11
krajów posiadających OSiągnię
cia daleko większe niż nasze,
tzw. sport ama.to r sl;;j opiera się
przede wszystkim na
studentach, a dopiero później na wojsJcowych, policjantach, rzemie ślnikach. Podczas gdy gdzie tr.dZiej w wielu dyscyplinach sportu prym wiodą kluby akademi okie, u nas one ledwo dyszą, a
ich drużyny odgrywają marginalną rolę w rozgrywkach
li. . gQw!Jch. Chod.<;i o to, że w
Polsce co bardZiej przedSiębior
czy mlodzi ludzie nie zawraca
ją sobie glowy studiami, a aule
zapelnia (coraz mniej zresztą)
młodzież o aspiracjach intelektualnych, nieco "pięl;;lIoduchow
sl.a", którą sport j
pieniądze
obchodzą znacznie mlliej ni::: ogól jej rówidllików. U nas
bardZiej liczy się i odllosi materialnI! sukces!! ,.przedsiębiorczy
nieuk" alli:eli
"tcyla:talconv
fajtłapa".

TADEUSZ WIĄCEK
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