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złudnemu

pncświad.

czeniu uległy również te kie·
leckie gazety, na łamach których ukazały się "rewelaeje"
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, u G'. pail,llt w ami
~engen

;est ' watnym

Pol-

gr.u.PlI

kro-

m na tlrOdze z bli żania się
::ego k'(aju do ' EUropy".
- pOlOic(lz~l dyrektor Depur- '
tll W(tltl J{ansulaTliego i WIIźstwaMSZ KRZYSZTOF
."!SKl, Doc;a l ;ednoc!eś ze od zachowania na-

l! obywateli tV dużej mie.::ależy to, cZlI 21ticsienie
~ostnnie rozszerzone
11a
pań.sttca eUl'()p~jskie,
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KO~CTł:"a:

motliwe jest rozluźnienie
dławiącej p<;tli zadłużenia poprzez
umorzenie
długów
przedl:iiębiors-twa,

się
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infomracji przedstawIo.

na styczniowym sp(}tkan'u
z Komisją Za kładową
NSZZ "Solidarność" przez dy.
rektora
Janusza Królikow·
skiego wynika, iż fabryka nie
ma żadnych zobowiązań wobce państwa - "zapłaciM.my
wszystkie dywidenty i -poda tkL.", które można by ewen.
tualnie umorzył!. Zobowiąza 
ni a d otyczą bow;em głównie
zadłużenia wobec dostawców
ma:ter~a16w , czę~ci i elemoo·

skrzyżowanie
uic: "zrębcie (~, boImy ie: •
nasze dzieci, boimy si • slebie; lu nie można być btzpieM! '
nym nawel na chodniku".
Nie jesteśmy inzynieraoli ru ·
~hll i skl'zyzOW:l!lia nie prubudujelD~'. Jrzt'li jednak drowie
i aycie ludzk.ie jes~ ważne dla
"Iadz miasta, mIY.ie
:lnaja·,ie
ię
'ynlCailsOWe
rO:lv.-:ią'U,nie
słuiące
zmniejszeniu u!:,roienia, Niech to będzie
na",N
"cb" iłowe" - do cza~u <kIania do utytku wiaduktu na 11H(" J Ma Ja lub . jak kto woli
ul. Piotrko\\'sklrJ - ull'udn!.-nir
w je idzie !lO rn1~('ie. sIr sku·
tC('2ni~ służące
b(,zllil'('l:(,fu,~~, u

Nr indeksu 32003
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lów kooperacyjnych niezbęd·
nych do montażu ciężarowej(,
. Na początku br, zadłużenie
firmy wynosiło 180 . mld zl.
Obecnie, uwzględniając odsetk i od n icterminowych płat
Zakładów

Slara·

chowickich

ności,

dług

"STAR"

S.\

peWllosclą

przekroczył

z

2M
nieoficjalne

zł. Ni~kt6re,
źródła (zarząd spółki skrzęt
nie ukrywa wysokość zadłu·
żenia) twierdzą, iż wynosi o·
110 już ponad '274 mld zł! ...

mki
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Taksów)lIn~ll.t

Zepsuty izolator
wstrzymaJ wodę
Wczo.raj przerw:! w dostawie
do pomp w ujęciu wodnym w Białogouie spowodo la
półtoragodzin ny spadek eiśnie
nienia \\' 'dzielnicach zasilanyeh
, w wodę prze-l to ujęcie, od Bar. wioka ai po Bocianek. Wed
nie docierała
zwłaszcza
na
górne piętra. a.le awarii w k.ieleck ich wodociąg ~h nie by}".
Przerwa w dostawie prqdu
nastapila między 11.30 a 13.
a spow:>dował ją uszkOdZony
izolator na linii wysokicg() n .
pięe;a. Awar ię usunt:la hr.
da ,'t an isławll Malt'f'hy z Pogo(<.lwi I:::lcrg tycznego.
pl'ądu

blov,lI.d. na parkio,,"

Kil'lcadl..

Prot~st

!

(. 1.\(:)
. . . . . . . . y • • ~yy.y.yy

f interwe.~cyiny

Bg4589~8

Nie w·y·t rzymali !
Dzj' rano Pl'ot ~lownli
ie·
leccy taksówkarz, ::;pokojnie.
:;I'zccznle, bez awanlur i uh'udn iania ruchu. Nic wytrzymalinaczekali
się
\vystarczająco
elh'go na spelfllcnic ich postulatów, ktvre kiel'owali dl) Zarządu Mia.~t'ł, Około l! dziu" (j

Aż
trzę

~E;rcc

·ip. kraje,

gdy pana dewastację nas~e .. o,
kielcc 'iego zalewu Jakiż
lo
kiedy;
był
piękny
zakątek
wypoczynku obotniego, a nawel cod.dennego, miejsce spacerów Pamit:tanl jeszcze drewniana estakadę. później zdemolowaną. dopiero po latach rozebrano jej szczątki. Przystań
kajakowa z garażami zadbana
plaża z
ratown ikami. kl1pie·
liska ogrodzone bojami to
IVszy~tl~o przeszłośc
Cl1yba le·
dwo
zipie
kawiarnia "Relaks" , nie widać było ubiegłe
go lata ratowników.
rzad..:iej
poja wiała
się łódź patrolowa
A teraz przyszła kolej
n:lo
wyko"lC7enle zieleni, Klo chce,
kopie
jakie '
doły.
wycina
dr~lVa,
No i oslalni akord
niszczenia,
wypalanie
tr IV,
rozpalanie ognisk, pa. twa pło·
mieni padają
male drzewka,
krzewy, no itrolwa,
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nego, Caeslsw
wiedział nam ,
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PrVllntSlotwiń ski,
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Z Karolem Anbildcm, wjeloletn im d;\' rE;·ktor('!U
filharmol łl kieleckiej, d~'l'ygentem, kOm!lOzylorem
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Fatalne

dz; ć

odejś:;

dala niekLorym dudne prze~wiadczeuie, iż
fakt len niczym za : dotknięci~m ~zaro.
dziejskfej różdżki radykalnie
zmieni sytuaeję dogorywają
cej fabryki.
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br. z FSC musi

miana slatusu FSC w SLa.
'lwicach
przekształconej
nieda"-'ua wjednoosobo.
Sllółk:ę skarbu państwa

Wc wtonl: po p' 'ld,'l'l n-'~'
zyded L,'dl Wałęsa , malI.' kr\
ro:'}o)oC/?l <!\\:.udniflW,I"
wi z:.-t-;
rODnC7:! wc· \\ sJjÓ[n 'lhch e.:r·'·
pcjs!tu;ł;I.
. '
~
,
Wier".Ol: em Lech W;lk_ ~ ~\)L,\
k' 1 lę z prr.';]\it'! m kró l , I Wi,
P,('lgii
n'iHl'if'd,·,." Martt' lI ,'m.
rC1\1i"r :\la r tcr:5 j< ':' ry ? te ';rl
P OWOdd przerwal ur]:,p
wyr ,.
zil z~d ()wolc.n:c 7. tc·!!c -ip'.ikl-

Egzaminy zo ·taną zmodyfikowane w stosunku do roku ubiegłego. Nie będzie rozmowy
kwnlifikncyjnej, zostały zniesione punkty za świadectwa. Zmieniony jest też sposób prowadzenia egzamin6w, coraz częściej
w sprawdzianach
pisemnych
wystQpują testy. Na ni;>ldól'ych

*.*.*. *.*••• *.~.*.*.

W'i

-

L. ales

andvdaci na stud-a wWSP
beda ~zdaw:ać egzaminv:

mist)iego
stron

olh~ e dla

łów'

- Nież.e. Od k:lku m' sic;cy
j!:.tem na emcl"ytu!'t, a'o ni
czaję
n d:niaru ""01::"1:0 un-

gentów Ha ar;..'lż je 7nanyc-h
utworów na n:t:lypowe ork it's '
try, Tu chodz i o p"pu 1a l n.v CI'·
pel'tuar d la
uLdrowi'-ko\':."-c h
7"')PO}ÓW,
DOKO'i. ZE, 'tY. :-.'\ ,TR ~

SJ

• Czy n:lC) I t" '7
WYł, .. I"iony muzyk. '!
- Tuk, Bel IH t:'J ~,.~;" nie
mlałoby
e la mnie s.:'nsu, Od
w ie:
la
obt'k dyl'yg~lltu r/
zajmowałem
sit: k 'lmpozycj,t,
Ter:J.z tej drug!cj dzicdzin:e
mOllę P 'wiQCić znaCZnle w ill'
cej CZllSU CodziC'nn:e w godzinach przedpołudniowych pr acu j
nad partytu!'ami. kompo nujl; ,
aranżuję, W tcj ehwili QpracowujQ cztcry pieśni oko);t'zn03ciowe, związane
przyjazdem
Papieża
do Kick Utwar' t e
będą wykonane prze~ poląc.m .
ne ehó.-y k tedralny l filhn~_
tnQ:lij ny. Po zakollczel lU tych
kompozycji wróct: do P!'scy nad
rozpoczt:tą
już operą .. Wierna
rze!l:a'
Według
lib~('tla
Z.yg·
lunla Pyzika. Skomponow .. l, m
jui uwerturę i pocz ątek I aktu, Otrzymałem tcż sporo za(fiuwi·'t't od nit'lni::>ck'ch dyr)"

z
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kierunkach
v;ymaga~ia
w
przedmiotach dodatkowych zostaną
ograniczone do pewnych
działów. Zwolnieni z egzaminu
b!;dą jedynie finaliści olimpiad
centralnych, je{;li wybiorą kierunek zgodny z
przedmiotem
oHmpiady.
Kielecka uczelnia nie rezygnuje z naboru na filologi!; rosyjską.
Kandydaci na ten kierunek muszą zdawać doda tk<:lwy egzamin .z języka angielskiego lub niemieckiego, gdyż
będą oni równocześnie
uczyć
się w kolegium językowym. W
przyszłości zdobędą uprawnienia
do nauczania dwóch języków.
Dla absolwentów rusycystyki
WSP otwiera się 3-lel.nie studium zawodowe na~ kierunku
filologii p<:llskiej. Umożliwi to
nauczycielom rosyjskiego rozszerzenie swoich kwalifikacji
i zv.d~kszy n10żli \VOŚĆ znalez.ienia pracy.

Będą zdawać

egzaminy

Na studia dzienne WSP mo840 studentów na p
kierul!1kach.
Ograniczone zostaną teL limity przyjęć na studia zaoczne,
du - 480 miejsc na 12 kierunlrach. VIstrzymana zDstala rekl'utacja na biologię,
5-letnie
wychowanie
przedszkolne
i
nauczanie początkowe. Nie bę
dzie na boru na 11 stopień (po
SN) ha kierunkach wychowanie przedszkolne i wychowanie
n-·uzyczne. Utrzymana zostaje
TE'krulacja na II stop:ell naucąania
początkowego.
ale ze
zmniejszoną liczbą miejsc.
Kandydaci mogą składać pod anja na studia uaoczne do 30
R wietnia, na studia dzienne do
15 czerwca_
Dział nauczania " ·SP rozprowadza inf.ormator dla kandydaww, z opracowanymi zagadnieniami d otyczącymi materiału na
po~zczegóJnych ki erunkach_
(MAG)
że przyjąć

Przekazać doświadczenia młodym,,!
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• Czy z równą pasją poŚwi-ę
ca się pan pedagogice'?
- Pro.wa.dzę zajęcia f prop edeUltyrk.i
instrumentacji
w
Instjtucie Mu.zycz.nym . kielec_
k iej WSP. Od II semestru tego
roku dujdą jeszcze l~cje z dyrygentury. Ch~tnie pracuję z
młodymi i chcę
im j}rzeka-zać
zdobyte p~zez la'la doświadcze
nia i umiej~tnuści.
DulŻo
radości
i sa~ysfakcji
spraJwiają mi też lekcje gry na
fortepianie, któryc h udzielam. ..
mojemu wnukowi. Piotr ma 9
lat i jem ba.rdzo poj~tnym uczniem. On cieszy się z mojej emel):ytu.ry, bo mam więcej cza5>U d·la niego. Có-rka Alina wykłada j. a.ngielski na WSP i jest,
jak kaida pra='jąca kobieta,
bardzo zabiegana.
• A co z dyrygenturą?
- Do tej p<Jry nie przyjąłem
prowadzenia żadnego koncertu.
Powodem jest choroba żony i
koniecwa moja pomoc. Natomiast w maju br. wyjeżdżam na
k ilka d.ni aD RFN. W u.zdrowisku w pobliżu Frankfurtu poprowadlzę
kilka koncertów z
p rogra·mem muzy:!!:.i mozarrtowskiej. Wys.lą.pi ę ta·k ie z miejscową
orkiest·rą kameralną w
Stultga.rdz.ie.
• Tak nagle rozstał się pan
z kieleckimi filharmonikami.
Kiedy pojawi się pan. za pulpitem dyrygenckim w Kiełcach?
- Przykro do tego wracać,
a le moje rozs·ta·nie z filha.rmon.ią było
nagle, ponieważ nie
m ogłem sobie pozwolić na traktowanie mnie prze-z niektórych
członków orki€6try j a·k pie.rwsz.ego l.eps.1:ego młokosa. Dy reklor
Tomasz Szreder proponował mi poprowa.dz€-!lie konc",l'tu
jubileu5>zowego w roku. ubiegłym. Podz ię:kowalem, bo n~-dat
czuję się obrażony. Czekam na
konk!'eine !'OZImOW)', wyjaśnie
nia, bo pozostało d u 7.o niedo-

•

wie lepiej ....

MPK

Logiczne myślenie nie wszystkim jest bliskie. Udowadnia to
ostatni<:l k ieleckie MPK.
Przykład numer 1. W minione
.ś wif;ta (poprzednie także) czerwone autobusy kursowały tylko
do godziny 20. Właśnie gdy ludzie mają więcej czasu na 00v.'iedziny rodzin i przyja ci ół , 10k;,lny przewożn ·ik skraca sobie
czas p;:acy. Na całym - może
caly m, a ' przJ'najmniej cywilizowaaym - świecie m iejska komunikacja służy tym, od którJch bierze pieniądze i na tym
zarilbla.
Pn:yldad IlUDlf'f 2. Mietzkań
(.y
n ajn<:l"->Szy ch
kieleckich
nwóch dz;e!nic, czyli Dalni i
:;.l;chf)w ic (a jest to dob~e kill~a tYbif;cy ludzi) do niedawna

jedną czerwoną linię autobusową nr 15. Po wręcz litości
wych błaganiach MPK uruchomiło. drugą. I p ięknie. tylko że
nie do końca. Ta nowa trasa

mie1i

(numer 46) z malutkim tylko
pokrywa

wyjątkiem, dokł-adnje
się z pie rwszą.

wszyscy jednak pracują
w U rzędzie Wojewódzkim lub
innych urzędach w pólnocnych
częściach Kielc. ..Ósemka" załatwiałaby potrzeby innych. Pisaliśmy o tym wielokrotn~e> ale
w MPK z jednej strony pienię
dzy chyba nie chcą, zaś z drugiej kalkulują tak. by ich klienci jeździli z przesiadkami pła
cąc parokrotni e. Tak wygodniej ,
ale tylko dla jednej, dyktującej
warunki strony...
(ALP)
Nie

Świętokrzys~a Giełda Towarowa
1J1. Targo. w a
2~-:)}2 Kielce

Iii, pDkój 823
1:> po-box 12
telefon 32-1li-2.3, 32-16-24
21-720, 21-721, 21-i22
rl'~:' 321625
~E;(;X: t'ivl'98 BIGS PL

Oferta
CUłr!cr

2'J5~-jtt.50 ~!/kg

-

j;n.&!'garsni1

p~ ",)wan?~ch
5uń
;;.1i~zt.
na.h~;yiszej

(jV.li.·i}l,!

~

. .1i!i-c".

g

w

0-

5900-11200

k;t:tsy

piip~er

~apC:H)~kie)

teekso",-y

5S,52

m

15.0fJt} zł
;J) f&:tso\\-y 100 mx2.16/210 mm
- f,3.0flO zliHt.
_

- P<ip,e. do kopiarek for,natu />-4 3fi.0i}0) zł
- P!v.o be·, ;alk hill owe .. schloś~illd"
w pusz.kech C,33
~~:50 z-ł
Z€_tó\V

do malo~'ó;;;a n3.in skowego
pl'od.
RFN
c
4 O.OOO zllko'11plet
przysmak
f-niadaniowy
:;'(01) j:' 5-500 zł
- k'~ "~~I\"a turystyczna 200 g
- 5POO .1
rei.&ł
czteropółkowy 1f.0 tys_
.
j~ja
r;:ekoladowe z nie\ spo.dziflrJką 1;850 zH!M.t.

- wody toaletowe prod. francuskiej (7 zapachów) 90 mI 50.000 zł/opak.
kawa naturalna brazylijska
"christo gold cafe"
2;).500 zł/kg
piwo czeskie w but. 0,5
litra "zemplin" 40;;0 zł
szampan bułgarski "al bena" 0,75 - 22 tys.
w iórki kokosowe w workach 45 kg - 17.000 zł/kg
zlewozmywaki nierdzewne
francuskiej
firmy
"Penthor"
6011-ll00 tys. zł
fil iżan k i
z duraleksu
9000 zI/szt.
- fasola drobnoziarnista odmiany .,igolomska" - 6500 zł/kg
pasta do zębów -RFN
6400 zł - .. \Vademecum"
- pasta do zębów .,wademecum" z dozownikiem 11.750
zł

mydło luksusowe
"lux"
angielskie - 3900 zł
kuropatwy mrożone
w
pierzu niepatroszone
- kI. I - 16.000 zł/S7.t
- kl. II 8000 zł/szt
- hala warsztatowa 50x36x12
m
(konstrukcia
stalowa
do
złożenia) przystosowana do zamontowania dwóch suwnic
840 mln.

IDÓw.ień.

że nłe

A

du:iś nie twierd<zę,

POlPI'owad~

k.{Jll1cel'tu w Kdclca.ch.

}uli ni.gdy

• Wróćmy jeszcze do
twórczości. Ma pan spory
pozytorski d&rob~k?

to duże
symfonia
"Swię1e<krzysrka",
symfonia
·"Pax Mundi", oratorium na
chór, o!"kiestrę symfo-.niczną i
kWllil'łet wo-kalny
"Leśna ballada".
Będąc
;na. · !Śląsku -pisałem
d.robniejsze utwory na potrzeby regio-na3nych audycji radiowych. Wśród -moich. większych
UJh\'o.rów są także pozycje chóraJne, a ' prowadząc kielecką
filha'rmonię
od 1958 r. ooało
mi się powol.ać przy tej ~la
cówce chór "EchQ". Przed kilku
Jaty
rea'ktywowaliśmy
d.ziałalność
chóru, który du d'Liś
prowa.d··zi Janusz Kr!!.
. et Jak spędza pan n. jt'h.;tnid wolny czas?
- ,Jeże-li nie wypełnia go muzyka to najlej}iej i najchętniej
wypoczy.wa.m w kOfltakcJe z
przy·rooą.
Po....naga,m ż-onie w
pielęg·nowa,niu
kwiaUjw. W ogrodzie ma'm równi€'ż 15 uJi, a
ut,rzyma,nie p=ó1 pochla.nia
takŻ'e SpMO mo}ego czasu.
Dzjękuje.my
za rozme,wę .
D.4.NUTA PAROL
- W
formy,

wi~k&zości

pana
k om-

takie

są

jak
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Zniesienie
wiz
p.omiędzy
Polskq a Francjq , Niemcami,
Włochami i trzema
krajami
Beneluksu nastąpi od 8 kwietnia br. WartLtlkiem zniesienia
wiz, które ńastępuje w dr odze
dwustronnej
wymiany
not między P.olską a
poszczególnymi pailstwami grupy
z Schengen, bylo podpisanie
wielostronnej umowy z tymi
państwami o tzw. readmisji.
Na mocy tej umowy, każda
ze stron zgadza się przyjmować bez zbędnych formalnoś 
ci swoich deportowa :r. ych obywateli, których
pobyt ·w
danym kraju bez wizy trwał
dl!tżej niż 90 dni.
W najbliższy czwartek
w
MSZ w Warszawie
odbędzie
się uroczysta wymiana not w
sprawie zniesienia wiz z udzialem ministra spraw za granicznych Krzysztofa Skubiszewskiego.
Od 15 kwietnia należy Sl}Odziewać się zniesienia wiz do
Norwegii, natomiast d.o Szwecji i Finlandii może to nastąpić od polowy kwietnia lu b
1 maja, od tego dnia nie bę
dzie wiz przy podróżach na
Ma1t~.

"Star" dogorywa ...
DOKOŃCZENIE ZE 8TH. l
Czy należy się d'Ziwić, że w
tej
sytuacji trudno waJeżć

S2.uAIlIThie reklamowane d:zła1a0.1ia Zarządu Miasta, za:kła
do·~j .!.'Solidar-n~ści" oraz peł

aank, który
za.ryzykowałby
udzielenie niskoprocentowego
kredytu, niezbędnego na sfi:"
nansowani'e seryjnej produkcji ciężarhwki
o
nośności
3 ..5 t on y oZl'lacwnej symbe-lem
"star 742"?
Swego czasu koszt uruchomieaia wytwórczości starachowickiego "malucha" QS·zaco wano na ponad 230 mld zł.
Dziś p.f€:zes zarządu- "STARA"
usiłuje
przekonywać,
iż na
przygotewa.nie tej produ1kcji,
kt(l.ra zdaniem facherwców
z bostońskiej fi·rmy konsult ingowej jest
"przedsiC;wzięciem wysokiego ryzyka",
a w .opinii optymistów ma u ratować firmę "potrzebujemy
mi!limaJ.Dy{:h nakladów finan~owych ... "
rapo'r tu grupy k.ons'u lZ
tingowej wynika, iż pracow'ników FSC charakteryzuje najniższa wydajność wśród " po-dobnyeh pr:lledsiębiorstw kra jowych. Wytwarzany tu samerchód perza ni€wielkimi mody!ikacjam~ jest konstrukcją
sprzed ponad 20 lat. O jakości
c ię żarówek
i dyscyplinie w
fabryce "starów" najdobit!'liej
świadczy fakt,
iż tylko za 0 -siem m i es1ęcy. uh roku koszty
braków wy·n.iosły ok. 8,7 mld
zł.
Dla porównania w tym
samym czasie zysk przedsię 
biorstwa nie przekroc'zył 6,4
mld zł. Fatalna o·rgan.izacja,
administracyjne
przerosty i
mimo wielokrotnych zapowiedzi brak jakichkolwiek przedsięwzięć w dzie dzinie ohr)iŻJki
kosztów
wytwarzania
dają
Zin.ikom.e gwarancje na wyjście
z ewidentnego impasu.
Wielce
niejasne pozostają
również kryteria zapowiedzianych zwolnień.
Do końea
ezerwca br. z f abryki m usi o d ejść co n ajm n iej 3500 osó b.
Część
zatrudnionych obawia
si.ę, iż przy takiej niefrasobli wości ze stro.ny zarządu spół.
ki mo~ dojść do swoistych
"sądów
kapturowych" sprowadzających
się
do prymitywnych form odwetu politycznego na rze-cz-ywistych czy
domniemanych
pr"zeciwnikach ...
Oscylujące zaledwie w granicach 1 mln :z.ł place są pr-.-e-czyną frustracji i l-tysięcznej
załogi. Z obligowana tą d eteifminacją zakładowa
"Solidarność" 27 lutego br. firmowa ła
jednogodzinny strajk o strzegawczy, w
którym uczestnic zyła
zdecydowana
więksZ.oŚĆ pracowników. W y daje &ię, iż miesięczna przerwa produkcyjna tylko pOZOll'nie
spacyfikowała
nastroje

nomocnika

rosnącego nięzadł>wolenia.

Już niedługo

z

Ministerstwa

Przekształceń Własnościowych

-

J aeka Ka.linowskier;o, zmie0 '0
uratowania
"STARA" przed baFlk-ru.ctwem
nie prz.yniosłyby dotychczas
żadnych
kon.k.retnych re:z.ultatów. Pedobnie jest ze staraniami, aby 60-tys. Starachowice uz-1'lać za sfcr~ szcze gólnie
zagrożoną
bezr.obociem.
Po
zapowiedzianych
zwo·h,ieniach z fabryki "starów", najpóźniej jesienią br.
w n~jestrach Rej>onowego Biura Pracy znajdzie się ponad
10 tys. osób poszukujących
pracy. Niezobowjązujące wil',yły
ministerialnych -nota'bl<i
i p/usta gadanina przedłużają
się w nieskml.-czoność, a miasto dogorywa noslQwnie z dnia
na dzień ...
Poni,-eważ ,,stary" sprzedają
s:k: CG-raz g>orrej - na fabryczn;L!:h . placadł b=kutecwie
oczekuje na nabywoow ponad
500 cięiaró\.\>ek - zdecyoowano się na miesięc.z:ną przerwę
produkcyjną, która' potrwa do
14 kwr..etn1a br.
rzające

l\łAR EK BAJłA1\lSKI

2 kwietnia br. wojewoda kielecki dr Jvzef P~osk onka spotkał
się z g'rupą . dyrekt.orów
społecznych
zakladów służby
zdrowia w ·regiónie. Rozinaw'iano '0 planie budżetu
służby
zdrowia na 1991- · rok. Zapewnia on jedynie część petrzeb,
szczególnie duży niedobór pieniężny występuje
w
grup ie
wydatków rzeczowych. Stwierdzono, iż dysponując tak ' ograniczonymi środkami służba zdrowia nie jest w stanie utrzymać
dostatecznego,
obOWiązującego
poziomu świadczeń medycznych.
Dyskutowano nad wprowadzeniem w slużbie zdrowia zmian
opartych o system ubezpieczeniowy,
podk r eślono
potrzeb!;
zrównania sekrorów społecznego i prywatne go w zakresie usług medycznych .
J
Rozmawiano o stwarzaniu wa runków rozwojowych prywatnemu lecznictwu, co w płynie
na tworzenie sit::' zdrowe j k onkurencji z korzyścią dla pa cjentów.
Postanowiono, i ż problemy te
lekarz wojewódzki PlCzedstawi
Swiętokrzysk iej
kbie Lek arskiej i. Sejmikowi Samorządo
wemu wojewódz.twa ~e]eckie
go.

Jest bezpieczniej!

dokonać

w

celu

oględzin
pomie!M.czeń
przekształceni-a ieh
w

http://sbc.wbp.kielce.pl

najbardziej odpowiednie. Będą
one wyposażone w nowoczesną
elektronikę i łączność.
Prezes spółki Witold Zaraska
nie ukrywał powodów, dla których zdecydował się na utworzenie takiego właśnie ośrodka
w Zagnall.sku. Jest to miejsce,
gdzie żyje on i jego
rodzina.
Takie lokalizacje (w
pobliżu
domostw fundatorów) są na
Zachodzie zjawiskiem powszechnym. Przy okazji warto za,uważyć, że pracownicy tego komisariatu będą ochraniać
także
mieszkańców
dwu
innych
gmin - Strawczyna i Masłowa.
Prezes "Exbudu" postanowił
też wesprzeć szkolenie
służb
patrOlowych policji w zakresie
walk Wschodu. Przeznaczył na
ten cel 50 mln zł (głównie na
zakup spuętu).

",,

POT RZEBNE ' Z M IA N Y
W S ŁUŻBI E ZDROWIA

nowoczesny posterunek w Zagnansku

Na comiesięcznej konferencji
prasowej u komendanta wojewódzkiego policji,
Jacentego
Frydrycha omawiano problemy
związane z przestępczością
w
Kielcach i województwie.
W
ostatnim
miesiącu
sytuacja
znacznie si!; poprawiła.
Poinformowano nas także o
utworzeniu wzorcowego komisariatu w Zagnańsku. Sponsorem tej placówki jest prezes
spółki akcyjnej "Exbud", Wit ol d
Zaraska, który zdecydował się
na partycypowanie w ochronie
bezpieczeństwa ludności. Wyposażył ośrodek w samochód marki "volkswagen", który po dokonaniu niezbędnych przeróbek
będzie służył pracownikom policji. Również architekci mają

..,,

Zdaniem komenl!anta J. Frydrycha, jedy~ie nasycenie · miasta
większą
liczbą
wyszkolonych
patroli
policyjnych
sprawi
zmniejszenie !>ię. niepokojących
zjawisk. Na d7;iś przestępGzość
mamy zahamowaną. VI ~ kwartale br. na 15 popelnionych zabójstw wykryto sprawców 13 z
nich. Należy zaznaczyć, że
w
zeszłym
roku 41 proc. prze"
stępstw dokonano
w
rejonie
kieleckim.
Na konferencji mówiono też
o bezpieczeństwie papieża. W
celu uniknięcia przykrych niespod;zianek, penetruje się środo
wiska przestępcze i osoby
o
niepewnej reputacji zamieszkałe przy trasie przejazdu p apieża.
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Na brak żyłki
handlowej
my, Polacy nie możemy narzekać. Nowe stragany, budki, stoiska handlowe mnożą
się jak grzyby po deszczu. I
nikt specjalnie się nie przejmuje, że w tym akurat miejscu handlowanie jest zabronione.
Ostatnio nowe targowisko
pojawiło
się w kieleckim osiedlu Swiętokrzyskim, w są
siedztwie
Klubu
"Sabat".
Każdego dnia
można
tutaj
kupić niemal wszystko od
odzieży do mięsa
włącz.nie.
Mieszkańcy osiedla cieszą się,
że mają blisko bazar, handlujący, że mają zbyt A że odbywa się to wszystko na 0siedlowym parkingu? Drob'1a
sprawa ...
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ieda WiłO odbyło się walne zebranie delegatów z
rac wn!czych Ogrodów Działkowych przy Zakładach
eł.lowych "Łucznik". DziaU~owcy z "Łucznika" (632
by) po iadają 12 terenów działkowych, rozmieszczoch w sześciu ogrodach, w różnych rejona'ch miasta,
o ólnej powierzchni użytkowej 30 ha.
~beelli

1,

patronackie ?

n.I zebraniu zasygl!ZOW91t pewne obawy
i
grożeni
jakie niesie ze sore! ma gospodarcza . Noy rok kalendarzowy zaczął
ę.u działkowców tei od podYLek. Roczna opłata za metr
wadraŁowy
powierzchni
zrosła z 30 do 100 zł, podoc?oyły tei cen:;, wody oraz
~i(}n i środków
ochr ny
sim W tej trudnej dla eg..
dualkowych
sytuacji
zdy z duałkowców z.godzii
Gpodatkowac w wysekości
ty.. . zł rocznie.
. POD "Łucznik"
zacz.ynają
at .sypać Niezbędne są dr:>!>ln'l:e'tycje, n'! !et" re nie
leni dzy. 35 proc. skłalH'zekazywanych jest do
rqdu WOjewódz.kiego, stąd

w kasie powstają tylko niewielkie środki w stos'Uf1.ku do
olbrzymich potrzeb.
Do tej pory wydatnej po.mocy ogrodom
działkowym
w formie pieniężnej jak też
pomocy technicznej udzielał
zakład
patronacki
ZM
"Łuczni-k".
Jak będzie dalej
- nie wiadomo. Z niektórymi
problemami działkowcy sami
się muszą upmać . Tak
był
w
przypadku koniecz.ności
wymiany ogrodzenia w ogrodzie
na Piotrówce, którą
to inwestycję
użytkownicy
wsoomnianego ogrodu
sami
musieli sfinansować w formie
społecznej zbiórki
piemęznej
po 100 tys. u. Podobna sytuacja wystąpiła w ogrodzie
na Potkanowie, gdzie wymiana ogrodzenia kosztowała każ
dego użytkownika 30 tys. zł .
Krytycznie odniesiono
się
do działalności ZW iZM,
które nieudolnie
prowadzą
gospodark~ "przemieszczania"
działkowców z ogrodów Golę
biów na teren przy ul. Rybnej . Doprowadulo to do dewastacji i kradzieiy znacznej
czę<ci ogrodzenia Urząd .Miejski nie spelnił
natomiast
wczesmeJ uzgodnionych warunków w sprawie doprowa-

dzenia wody do granic ogrodu, co było przyczyną
nie
przemieszczenia działkowców
na nowy teren przy ul. Rybnej.
Zarząd POD nie liczy wyłącznie
na pomoc zakładu
patronackiego
podejmując
wlasne inicjatywy dla zdobycia środków finansowych . W
tym celu organizuje w świet
licy na Godowie za symboliczną odpłatność przyjęcia okolicznościowe i wesela . SwieŁli
ca może pomieścić ok. 80 osób
i będzie wynajmowana lUZ
od 15 kwietnia do 15 paź
dzieroJka.
(j . ryb.)

w Rad

ty~U~U,

p~wnie

dopatrzył

Rię

w mm mezdrowych, z punktu

widzenia
dzisiej 7ej
sympatii czy może
aulorki.

władzy

antvpaFt
.

I
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rzyg to

•

do wizy
Trwają

zyty Ojca
Ia
II w
kościelne

przJ'~oIGw

nia do wio

· wi.;lc~o, .Jana Pawojczyźnie.
Wladze
spodzicwają sie przy-

jazdu do Radomia w ma ie wizyly do lojne~o ~ościa okolo 35
lys. aul o obowych oraz
11
aulokarów wycieczko\\ ych. Parkingi mają być urządzone w
miarę
blis ko lotniska, aby
ulalwić
szybkie dotarcic
lam
rze~z
picl~rl:ymów.
\Vylyez oJto
leż miejsca dla
loi~"
handlowych.
l'race ziemne pczy ul. Mlyil,kiej, klócą dojćchać możns do
uudylłków
scminarium
mi Iv
być zakończone do la luLe!;o. ił
całokszLałt robel w lym Leren ie
- do polowy maja. O talecznie
zal wierdzono lokalizade ołtarz
na plycie lotniska w
adkowie.
RGZIIOCZ.;to JUL wykolI pod ·to·
lIY bctonowc ołtarza .
a lotni.>ko, gd.zie odbt;dzie się msza polowa. prowadzić będzie 1\ bn\ln
wejŚCiowych, z lego dwie u'>y ·
lno\\ anc od strony ul. Lolniczej.
po jednej od strony ).ly\\ alni i
od ul. Skaryszewskiej, na wy soko.>ei ul. Skrzydlatej. Cl'neralne. założenie je t takie, allv
z każdcj strony. sk1\d n dllho-'
dzić będą zwarte gruJ'y
piel~rzymów, można było
do L",ć
się ns plylt; lotni~ka .
W.,j,ko
udosl~plli na tę ok:n;j~
zpitaI
polo\\ y, izbt; chorych.
Jej~i chodzi o bCl<piecui",two,
lo Imaslo w td dziedziolie losować si~ b.;dzie d3 wyl:vczny~"
Diun Ochrony Rządu oraz l!rzędu Ochrony P3ń\tw:l. .
Władze R3domia sIaraj"ie

nocle-

upewnić 6~ ty~. mi~j. e
~owych w szkołach, inlcrnatac h

w
,ię,

okolicznych "minach. O:cnia
że \\ iek~zo' ć
ul'zt.',tnikó",

•
Sz nu • ce
o
~ztery kieleckie gazely wiodą
mH:dzy sobą poczciwy żywot, bo
tylko z rzadka nadeptują sobie
>;,a odciski. Zdarzyło się jednak,
ze gdy w jednej gazecie pani
redaktor ~api5aM" o emeryturach specjalnych, jakie ongi~
premier Mazowiecki
przyznał
grupie osób, inna gazela miała
jej to za złe. Nie chodziło o sam
fakt przyznania emerytur, ówczesny premie)' mial do tego
prawo, ale o dobór osób i kwot
jakie. im przypadly. Tej drugiej
gazecie me spodobaI sie ton ar-

iu

•
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•

przypomin3.
aut rc(!
j:,:':
w5piera la kiedy~ \\vrn piórem
zbankl'utowaną,
komuni~lyczn
władzę,
co pisała i kiedv

wszystko zacytowane z datami:
Ot. takie małe, pro li ncjol1alne
IX'zypomuienia i połajanki.
Nle w:lrta byłoby o t ym
w spominać, gdyby nie odrob·inę
głębszy morał. Otóz w naszym
dziwnym kraju nal eży bardzo
ostro~lI~c krytykować osoby upra\\'laJące tz\'!. publiczne
zawody, zwłaszcza dziennikarzy.
Oni także powinni zważać co
piszą, bowiem
bard7.o
łatwo
przypomnieć im co s mi n ie ta~
dawno wyczyni li woim piórell. Snnujde
"oj
eudze
odciski!
(MN)

I

naboi ó.lw na lotni,l<u 1:<1 G'/
jc.~zC"~c 11CZ{'d 7ap. dn i(cictll 'H,cy wrócić do I)n ••\. Nl}co..v~··
będą ja!t
si~
vd:1j
.:, . wnie o .,hy 1'M:vbVI "o.J·
łeslych

rejonl'\\

uj·.!.

\'Vide prac prz ygolo" ",,,!"! Y'!.'h
II(;dzic wykon .llnck ~poł "li·V i"
Surnlllcm. D l'klar · cj 110Ill&':V ,,,
różnej
fonnie
n "ll:n\ h
l
)lrzrdsięhior\1\ . 5póldzit'111'. ri LI
i Sllełel<. Nil IlrH'kład
a .. ;
pal'isŁ\\.1 \\alt~'ł,au~ .:i.o;(') i "'):,,~
kit'go s~yj.1 ue7(,ullic~ '~r POl H
SZKÓL
OOZH;20WYC'Jf . lh
tej Ilery z rad ""I,:;ch 7. .. It.~.
dij\\ pr cy 11"".h"II':'. Illlll",d ~II
mln zł na Ilokrycil' \\ ,·d l! I". 'v
zwi~z nyeh z \\ 'in·! i I;~I';I" ~
Wplywają d"~tI' d c:<lar ('j.. r.·
nansowc ns 1(')1 CI'I. '/ Kt,.'\D )"
MET\LO\\I: ., l l·CZ 'lIK" 7.11 \\ i('d7ial~' ohj ~ci('
1.001roll te. I
terenu wI;k.il IIOll1nika .,(' 7('<'\\ iec 19i6". a ('z dć Ilf :U'ownik·'.y
z~l~sila
takle I>\V6j
kt'e d
,Iuzby p')l'z~dkowej . Z glowlł Vl'll
uro('zy ~lo,;c i
w Rad81lliu od, dol s!e ł~-złlośr!"dt\i(' lran·. ",' i
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ank Zac ho ł
dla prywatyzacii
10 mld z.ł wye Źlł - w C(,Cmie kredytów - kielecki Oddział Banku Zach
!liego w
Wrocławiu
dla
ożywi nia
procesu prywatyzacji w regionie świętakrz}' kim Prz.eznczono te fundusz.e
przed
wszystkim dla przed-iębior
ców, którz.y podejmą ię pr wadzenia własnych aptek ora~
kioskó'
i innych
l có Hele
handlowych, a także dla rolników W granicach umi:lrkowan go ryzy ka kr d\·t wa ne
będą również firnn pallstwowe i s~ółd7.ielc!e przy rzy;mowamu lokat
a dzięki
komputerom operacje te prrebiegają szybko bank Z"lpewnia konkurencyjne stuP?
oprocentowania,
zwłasz.cza
wkładów terminowych.
Interesującą.
statutową
or rl1
Banku Zachodnieg wc Wr clawiu jest zak up
icrzvtelności.
.
Bank Zachod ni zainaugurilwał duałalno\ć
swego od~ział.u w Kielcach
rz.ek ?oliląC 100 mln zł na
potrz. lJv
miej9Cowej !użby z<ir.Jwb . .
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Przyspieszenie po radomsku
Lat1sow Ile tu i. uwdzic mule
prZU$ple~zelłla nee cmlmęto row-

urodu Ma M.eczuwi:ktcmito się Uf
zmiau{lch. na,w ulic i w prl/wa/I/!acji. 'klepU w, ktcire jar, za

llie~ o3pa/~"o
114. Najlepiej

ydista
'ch

doC,nlęciem czarodzlejłl;ieJ T6ż'

lwi

ych
\Ość

arza3 z
w
zemie
też

W

iesdo-

o
IkapielEK

•

~

aiki ptzeol1razily się z poczware ' w I;olorowe motylc. A co
z tego mCl klient? Za u'll3tr6j
tn:ebCl SIUM placić. N. przy/.tad
IW surmię. pla zez czu sweterele
za I;lure to ol;rucill trzeba p'a~
cić JU! nie set';i ty ·ęcy. ale miliollY zlolych. J :. wi<!.ać. mIndei
się trzvma.
GdZie "S!}()jrzać, w zę :ie Tin/I'
~płeiZ ją. l ceny suną! Za
71erIJię ele l:trye3nq. za gaz, :::a
wodę, za CZ1Jnne. Jed! .... '/ly el;,pre cm przez f:ur pę i po droa:e gub" Iy ,"lele etb ieklów. Z
naH1/ch
oe~!1
znl:,ajq
baru
IIllec!ne,
re~ta·.Lracje.
z'I'd'!dU
jrll:} r·l:ie. ",ię"C!mi.z i bib '10t.:!';i. Temllo zm;I1'!?miata z
cia pu/JliAzni!qo żlObld, pr-cuzk-o.ld; ',JtTC U ;it: b ~a oi", 0tOH'!l.
P. (fom .kic auł ':,ani MPK jeżd 'ą 1/'01 . re ~a to cc/w % l
bil 1'1 rO~l!ą /tTe nil

e-

Niewątpliwie
jedynym pojazdem, ';tory PU!J'/l:ei,za. jest
czarnIl aut okar z kierunkiem w
jednq stronę - M
cmentarz.
Pojazd ten mU3i przu piesuć,
bo coraz Więcej ma klient6w.
klórzy flie mogą cukać ... A d!aczego ma więcej klientew? Dlatl.'lJ{}. że choruch nie m
f1dtie
lecnić. lilie c1>odt
tu
pnI/ChD "ie za"CItl'i , (l'e o I~ itale.

naLora SlefaTł4 Do?lIIbilii';ieoo w
sprawie społecznej zblór:~i M
budowę "awi/ollu ginel,oloUlcztl-C(J1) w Radom iu je t w samej
rzeczy
piękna
i szlachetna.
Cł~od,i o to, iż w trudnej obecnie
sytuaCji
mater!.alnej
większo.ci
rodzin, obcią:onllcl~
nie.lmiernie wl/datkami na życie
i nierzadko ledu:o wlq:qellc1l lconiec z kOlicem, kaidIJ Innu Wl/dalel, z dOJnoweqo bueHeta jest
niemal samobójstwem.
W Radowil, ie3t wie' prl l/k/.advw w "tel1'«c'e" pr!yspie-

de -do ty
I_ellia. Ot, na 7lr:ll1clad po1ęgu
i/lC<1 S,ę ruiM kIllIlIenic CZU/lS!OWlIch i budVIl/';ow mie;zl.. atnllc1I. Kulminacja tego pr!11 pieSzellill byZo zatr'<llenie się I,amienicy pr::/1 ul. Struga 4 s~(Ut
';iem c:ego l;iU;ana" cie rodz in
z1'!ala:/o ie bez dac u nad (110wq. W (Jrod:ie nad 'ttTlec:nq j('~t
IBl c/omów prze:nilC O'lllc1l do
To:biOr:.. ·• tV ';r6rIJch ~am !l.' zl'uje 100 rod~in. BI/dl/nrd te 10
lu!' cI j c"u'ili //IoQą si~ :al"(>/ Ć.
lV Pl nitu bl.'!d mn'

=,

http://sbc.wbp.kielce.pl

WoZiCie w R(lc/ollttU tyl!! 1/I0310!ć'!'
j c, pod
·t<irl/IIU P/lIltq MleczlliJ
I Rudolll!;CI.

lI~e

naaaJCł

scl.rO/llellle. Nlz tylc ze

s/~ fi!!
w.tutędu

na .matu ga.baryt. ale racze] 1114
wou tllch ciek6w wodnych.
Co więc rob~ć z tUIIU Tudera·
ilU? Jal.. to co? po pros t(j
ilburzl/ć Jal.. Ba.lY/lę! PraWd!/tiił
EuropeJczycl/ lIl!cszJ:ajq tli ciomkacll jedllorod.zillllycll. Na]/el"C)
zamle z/.ac IV t ';im z ogru....•
1.. iem i strzyton!}1II tra wIlI/"em.
Ta~ ja:' jest to w europie do
kturej zl/łier~umll
•
Mo!e uda
il; radoln. l;i 1/1 ,;
.en.a/orow i, z kl6rego inicJ I'su'y przyjechała do Ra d omia Ul
pa. «lIIeryl./liu/'i cll speców. 11Is
sjinallzować
prz1Jyo/O lt'lł//Hl do
produkCji domów jcdnoroa~"I
nI/ch. Podobno domki te bęuą
o ok. 25 proc. tańsze od b/I(lowanycll me/odanu tradycyj/lynH.
P, ertvsty f)Q!;a:Ott'1I dome'; !OsIanie postiJWiO/l!} r.Cl Firle}'/.
Ma to być obie!;t solic!"'I/s itrwIt·
"I. Mam flad~ieie. że nie b.;od··
to dome/. u';CC!'!cgo spoc:unI.u ...
J . RYDCZYNSC{{

u-

..

"~--------------~--------~.~~-~~~ , ---~~-~" _~-----

z d,Z.·I.. ' lit). _na .ez'1 -"I
ili n dziewclvnek chińs 'ich '
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wie, ~.e ok. 500.000 t1ziewczynek, uważailych za mnicj w~r 
t o ś ciowe . jest corocznie zabijanych albo porzucanych przez
rodziców w celu "zrobienia
lnit:jsca" dla przyszłego syna.

Staty";t~

cy szwedzcy .,0ul1aco najmniej l mln
dziewczynek chillSkich uwa:i.anych U(,tyclH;ZaJ za zat;inionc l uh U ~ l'lierCOlle przez rodziców.
Tłem
ukrycia jest wprowadzon~ w 1979 r. przez wła
dze ChRL program planowania
przyrostu
naturalnego,
zgodnie z którym każda tamt j5za rodzina ma w zasadzie
prawo tylko do jednego dziecka. Kaidr. n'lstępne . prowadza wysokie kary pienit;żne,
s hy~ające
jednorocznych zaffJbk6w.
Idli"

K onsekwenc ją

była

Szwedzi w dużej mierze obalili te: okr 'tn:1 hipotezo;:. Poprosz(>ni przez st rOllE: chill Ską
o annlizG materiał u statystycz!ledO z wyrywko\ 'edo spisu
ludności ChRL po r:l~ pierwszy s twierd zili, że w t.ychże
latach 80 ogromnie wzrosla
w China h liczba ad pcji w tym róvmież ukrytYCh lloworodkó\. i malych dzieci
pici że:'1 kicj, St;id był już tylko krok do prostego wniGsku
(pot\';ier dzOJ~eg o badaniami na
miejscu), że t!ziewczYllki nic
byly bynajmniej u§miercane,
lecz oddawane w celu przysposobienie1, z zatajeniem samego f,\ktu urodzin. Przyspo-

~\\'aJ

t o~.\'na

zmiana w drugiej polowie lat 80. proporcji miqdzy
lic~bą oficjalnie zareje~trowa_
nych w Chinach urodzin chI opców i dziewczynek - na korzyśĆ tych pierwszych. Swint
- łqcznie z samymi Chińczy
In mi - s:\dził na tej podsla-

sabiający

•. znalczienie"
dziecka.

Na dobranoc
Krzyżówka

65

nr

zgłaszali

władzom

porzuconego

n~ n'k l or s7.v.redz)ri(·'{o biura
statyst} cznc~o. Sten Johanssol1
twierdzi. że oprócz wspoInniunf'go m iliona clzi\!wczynek, du ;:a z7;ć pozo tał ch zaginionych żyje w rzeczywistości 'L
;;wlJimi biologicznymi l'odzil::!mi, którzy ukrywClj'"l tcn fakt.

Uwaga na ropuchy!
W lakic 11 pa>'lst wadI zac'hor!
niocllt'opejskich jat, FUlIll'ja i
HFN pl'n>i<~ publikuje apde do
kic: o\\'eów, aby j",;;dl.'l(:
nOf'q

po

s; , o~aeh

t '\\"agc

zwracali sl.ezególm)

ntl ... ropnrhy! 1'07., 'leCZII(:'

te l.\\'iu'zt;ta Illn.i<.l

00\1. :CllI

teraz

/.iOUO"".',. Wiele z nich sp~ 
d7.:l ('!ldnie noc
po,ilubną
na
~'l'odl :;:u dr<lgi. nie ZWra(::l jó.jc u-

okre,

\1\ c1gi na to, GO d!,,,je Sil! donkolu T ·s;'lct· l'0pueh g;nie
wir'e
od koł mi p"wjcid i ujae~'Ch ,n·
mccllll.lo;\,. EI,ołod z y pro,z<!, ab:; \\' 11'inrc 111ul.1i". ui.l' i omijać
u'puc'] .
'one nAlII lI' bardzo 11otrzcbne.
(\.\ y~)

l·O/~O:·I;)
1;'.1 hl'z.ut"i'3.

1) \.li/.!18 11. ; .<1'0.13) icdt..:'ll /.1.•.' 7.JTlj's-

I'J'.'·. Ul r":'ingJlla, I_t 'lk z r(ld~l
llY ł\l.'iZC. ~Ltl~Ó·N. 7) C'i ' źka pr'~h aJ
I lurdl:gd gl "s.t.lka danjf·L..l. nJ
z.',C'r" [dam. 12) l~,lat . 15)
n·
\.!·,:yl( "'YI·ai.:.j~c'y 7:\,(' ·('0;1.l po-

lm

l. y~lllO<d,

1'ION(j\\,I) ' l) l'z<;<ć prtewn lu
l'"k .. ,·t1FlWC'gO. 2) !iogtlś. 3) ra-

(I·.).· :I)"lo. llih,Y-?wiuld:t.
'~ i " h

h0jsi.li ". .

~) c710J~·riJiVw·Y.

;.lj ;" 'C': ,'chnil' i 'dnnslU wojsh.,)'} Pj, ;1) pn~cr\\'a nli,;ul.V akt:-!~lj nrze -ht'l\'Jienia ł. ~ntJ aint-go.
11', zc1 ?Ili I'. s-:;d, 14) bdf<!ki zmiC''~.3.11e

l

tat'ly:n

"( h·,H.
Slo,\'ni"ztk'

" hrzanem

i

KW \Z H

~~U/" i~ /,p n~ c

kL'Zyi.óv;ki prze·
') he u,.leiv pod adn'sem l'eI!ak!!ji ,1<:0" wyl ąez iuc na I.ar,
tal~h
pllc/ton, ch w termiui~
~i ,'dU1i u dni od daty niuiej., zcgo

numf'ru

1'0m ' «:ulJ

lJraw.dłowc
~i<:
'a~ro '

"11)10\\ iedzl r ozlosuje
I'r: l,~illl'ko.\ą. 'a kal'"ie Ilol'zto'." j Pl'o'iilll~' dOl'i "a '.! .Krz'·~ iw
\c;t Ol fi) "

hL:lU;(,
r7· ,:t\\"ki nr 51
OI..IO~.10 ~'":7Cl. kppa, łubin.
,'. y r o 'll···sk k;:>k30, pl 's, llU(!'
nO/_\-\

~\:hfł _ <..;l{ala
"" l{)t'iO'}.-O'
i;tJ\"·~o.
żałoha ,
'.Q )1''':-;. lt.'ncl<. łOf.l:l t?
<.;! lLbu. l~n

PrG am Pańs t wowe
n itori gu Srodowiska,
u mo nic póltoraroczDo n owo puwstającego osiedla Slichowice w Kielcach ~ pro wadzah się no"vj lo atorzy...
,cy ~e polu kicrowaneF ot. T. Slmidt z \\ ie mini:ltra resortu
':'rodowiska, głównego
hrony środowis
Irz e ia
alewskiego. Cenaplyvlfać
~ 1I
t) h dokumentów
kapitał amerykańsk i
.rze ie w polsce siJp ra łu kontroli śroclo
prze trzcgania prawa.

.
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?

zacznie

Czy

1 WIU, i 7

d ru,.im do-

b:.. I .. nic najlepiej.
Węgr ze ch , aJe llumacz.y
to
Przcdsi~b~,)rcy all1('l') ;;:,H"'CY
tym, iż r eformy polskie, ch ')ć
powinni wyzbyć s:ę wąlpliwo
śCi co do tego, czy warLo in- • dra.styczne i daleko i dące, zaczęły się d opiero 15 m iesięcy
westować \V Polsce do tatemu, o w iele pó~nic j nii nil
k:ego wni osku d ochod zi "ChiWęgrzech . P oza tym "w
zecugo Tribune", komentując w
szł ym r oku nicpewno-ść Co do
artyk ul e redakcyjnym ' wizytę
tego kto zo ·tanie prezydenLechn Wałęsy w Chicago i letem, i co prezydent uczyni po
go apele do kół biznesu USA
o zaint<:!resowanie s ię możli 'objęeiu urzędu, zmro ziła zail1teres wanie zacho.:inich biznr~
wo ścia mi robienia
interesów
slnen6w".
w P ol$Ce.
"Jedm'k - dodaje 4,Ch:cag o
Dzienn·ik Z<\uwnża, że na ra T rlbune" - każdy, kto ~ledzi
zie ,nwestycje obce w P olsce
wyd:rrzenLa w Polsce, powisą
"rozczarowująco"
malo:',
nien poczuć ~·; ę eaJko w icie U"
znacmie mn;ejoze ni.ł np na

Sensacja w archeologii mo rskiej

465 letni wrak
J ak podano
~e
" tol'l'k w
'ztokhol,ni(', grup{, plel\\'oJlurkiiw uatrafila na "ralc " S),'aucn" (" Lab<;:di" ) - flagowego
ol:rr;tu króla SZ\\ ed:tkiego G u stawa I Wazy, Spoczywający od
46;; lat na dnie zatoki NaelUlIdoe w szkierach szt»kholmskich.

.:tanowi to

mor

'k;ej

na

sensadę
~"ielJt'l

archeologii
~kal<;
za-

równo ze wzg!t:(lu na
'" a.lory
h i~ tOl'l Cl,ne
znaleziska, jak i
\\ iek wraku . Slo ując ho\\ il'!lt
Qricj.llu~
kJ •• ,yrikacj~,
według
kl1;l'cj dawlIl' żaglow ~ e jNlnoi Il wu maszt'lwe zalicza j:, it; do
łurIL i, a jednostki o trze ch lub
w it;c('j masztach
do ~tal I,ów,
.. ya ne tl' j,,~,
nod\hr~7ym 0 kcr;tem oduall'l.i!'!l)·m
dot vchCf,al) na '" ,\ojcci c.

Dla Szwctlów
odkn'cie
ma
Oe;rOnlllą \\ artość emocJdnalll '
hi ,(o1'ycl.11o- k ulturow ą .

okrętu

Na ]lokla(lzic "Syanen"

król

Danii, Krj~ti an U' pod pisał '"
1523 r , a kt k apitulacj i }lO }lrzer:ran ej wojnie zc Szwecją .
W t } m 'amym r ok u w k .. jucie kapitańskiej lego
o krt;lu
SLtokholm
ogłoszono
stolicą
SZ\'.ccji.

"Syaneu·' zbudo,,'a ny
\\'
Lubece prav.dopodobnie je ·zC7.e
w XV ". - zatonął w 1525 r.
S7.czątki spoczywają na g łębo
kości od 20
11a półce i

do

50 111,

rozrzucone

stromej ścianie ~kaJ
nej, Znalezisko jes~ lak bogate, że wg jedlll'go z plrlwonurków ,,\\ ygląda jak
podwodne
muzeum". Zachowały się m .in.
kadłuba j po,zycia okrctu. kotwiel'.
maszt główny,
dz\\on oJ'Cl! towy, ~tt'r, frall'ml'n-

części

ty takit'lunku. działa oraz kule
armatnie z oło\\ iu i granitu.
I'onadt.o uuit' ilości hroJli transpor!:>w,"ncj ok1'«:lcm w jego 0~lalJ\im r('j~:I' .

Jak . t" ierdzili

ek~Jl('l'ci.

\.\ydoll~' c ; e resztek \.\raku i pozo!>(alyclt przedmiotów zajmie co
llajlUuit' j

10

Czy

spokojcny

Obawiano siG, ż,·

Polska

trafi

Zawód dl ienrukarz.a stc\]e s ię
coraz bardziej niebez.pieczny.
Do takiego wn losku do ~ zed!,
dziaJający w Stanach Zjedn3czonych "Komi.tet
Ochrony
Dzienll'karzy", przedstawiaj'lc
alarmujący raport na
tem,1t
rosn ących zagrożeń dła woln ośc
pra y w w:clu krajaCh ,
Jeszcze przed wYQuchcm wojny w Zato<:e Perskiej i zwią
zanymi z nią poważnym i 0graniczeniami swobód dz iennikarskich ze: taw iona zQst,la
czarna lL3ta państw, w których
utrudnienia dla dz.:enn.karzy
są szczególnie d otkliwe. F igurują na t j liśc ie: Birma, Chiny, Gwatemala, Indie , rrz.~,
Kuba, Vbru1, L iber ia . Rumunia, Arab.ia Saudyj~ka S ud,,·} araz Zw:ązek R:'.dz,ce~\;.:.
23 rządom na :iw.Leie ,.KomOtet Ochrony Dziennikarzy"
zarzuca wydrulie
zarZ<ldz°ń
bądi przepisów,
ogr81:czają
eych swobodq pra~y .
JI>.<t
wśród nich m.in....
Kr.nada,

i'

Wałęsa może wyc of<l. ć s:ę z lska
reform. a·by złagodzić przej.i- ~;l '
~i owe

wyr~eczenia,

d okuczaJ<lC~ robo~mk?m
a le Wałęsa Jest. mellgJę~y. Nowa u~ta wa o 1l1~e stycJaCh zagramcznych, ktor~1 ze-zwala . na o,d:
prowadzcme za gramcę calMcl
zy s~ ów i .ul~owo, je, opodJ.t~ .)wUJe, weJdZ;le w..tr_otcc w zy-

ci~

Powołując

T

.ej
h w
S) stc
c a ln
w yn'
it \VI
i~ w ...
p rzyj

wprawdzie stan
le badania te są
zypadkow~, brak
tody, porownylików. brak po
u. Dochodzi do
h sytuacji, Z oda np., że st~żcnie
sze w BieszczaKoninie, a to po
to rÓżne metody

W~

na artykuł
prof. Sachs~
~dzie!nym 01a w 'glądać pal'lslwonu,~nerz~, dZle~a,- .',ChLCago ~tem monitoringu? _
Tnbune podkresla, 4e pn:e- W S Z) tkim - mówi mimysI lek!<-i i US~t.lg~ "': ,Pol 'ce Nale ' ki - musi przySZY!lk.o S ię rozwl.J.a)ą I ze . ~tlk :lane o wszelkich eleub:egly
przynlO ,:ł
w';eJki h
dowiska i być
WZ;,0St ekspo~tu i ,,~ramatYCl- od ny. tJcdnym z niezbyny spade~ mlł~CJI .. "Wał~~ a h pr
ludzkich jest
zauwaza dw;~rU1:k ~ _me, pr
do wiedzy chce, aby ~ Amerykarue daw:1], dy
co' pije, ' co je.
Polsce pieniądze; chce, aby
tam p i eniądze zarabiali".
y. w resorcie ochrony
"Polska, jak powiedział W ;).- ' ska' m'6wiono · -'- od
lęs a swym gospodarzom por!- ietIe ia
kości
jeszcze
cws wizyty w USA, ma y"ie- ; it: nie zrosły - dzi:i
le do zaofer owania inwestorom t ni ma wątpliwości,
zagreniczI ym . Jeśl'i prezyden.t m oż a żałować pichięb ędzi e kontynuować rozsądn:j
'wietlenia, Prawipolitykę, jaką obecnie p.rowaoza jest warW1dzi jego rząd , inwestorów n ie
iedniej kuraCji, a
będz ie trzeba o tym
zbyt niO a
anu
śro<!owiska
przekonywać"
stw ;erdz:J. l!lego w Polsce je t
.,Chica~o T ribune".
m c wykle pilną. W
__________
_ ___
n re:::lizacjQ
r ch z monitoringiem
prze naczył 70 miliar'i
Lt)ch, (potrzeby szaco11< l
miliardów). PoN ajlepszym mat r ialem d o wr nach PHARE wytwarzania protez zębnych ~ I P mocy dla PoLki,
są korale, Tak w każdym ra-' . C echoslowucji, Iirzie uważają stom.:.tolodzy ja- lU 'o rzez E~G, olrzypońscy.
~ mI dolarow z przeLekarz dentysta Jsiro J<1ma- lem lIa zakup nowoszita oświadczył, że sztu zne J < pa atur)' kontrolnozęby z koral i są trwalsze i tI'O\
.
mogą b~ć d luże j wykorzystywane, ni:i: protezy ze złota .
platyny, srebra , czy porcelany.

~iG

v.:

~

i~ .U

zadań

KOl'alowe zpby

(km)

la~,

1; 1,

l'~;.

10

' t us w
o Pańsiwo
iPekr-Ji Ochrony Srodo-

podk"s1.lna l'l\:lcb.

17) w)'kw<:.l!J'ilwu'uni I).-nl'owni"Y ,1,mcl'o 'I.'\kłncłn. JH) \" ,~icl
tlla I~·~lłllwni, 19) \'. H.:!b!l.·..,l, ,cłn
rato!', ~:()dJ;)nek

..

_.-;.- t5p011Jladn11ta.
IIIl wit:tY.cffr

..

mlnlS r
muj:o,ccgo o skai.~niach np. uj<;ć wody pitnej czy ckst.reITlaln"m zatrUt:iu atmo~rery.
W ci:tgu dwóch lat w na j hardziej newralV:iczJ;ych runktach pcwstaną s\<l.cje kontrolIlc-j,Jomiaro\Ve, 8 w rrakowie,
J O . . . . . Katowicach, pon::ldto w
Warsz<l\\'ie, Gdailslw, Kqdzierzynie- K lJlłu . Trzf>ba
jednak
ll1LeC świadomo' ć, że st.acja
ll1onitol'in~owa ko;ztujc ~r d'lio 2·-2,5 miliarda zlotych, a
to dopiero początek wydawania pieni(;dzy. Eksploata.cja
pechlania dalsze kilkaset milionów ~ł0tych rocznie.
Pilno nam do Europy. Z ~ys
t emEm kOI,troli i informowania o stanic śr odowiska t eż
musimy nadążyć. Marzeniem
ministra Walewskicgo
jestJ
aby m6gł zapytany o dane na
temat przekl'oczenia dopuszczalnych norm w dowolnym
regionie kraju nacisnąć klawisz komputera i w odpowiedzi otrzymać kolorowąn19pę
ilustrującą rozmiesLczenie zanieezYS2.CZeJl . W wielu krajach
zachodnich to codzientlość, u
nas wciąż mal"leni . Oby
realne,
J ACE K Z ySK

Nie kupuj samochodu
od cudzoziemca!
Mnożą

przypadki kup/)wania samochodów pl'7.ywiezionych do Polski prlez c:udzoziemców, a
wiele
osób
chce w ten sposób omin ąć
opłaty
celne i p x1atkowe.
RL:ecz.nik prasowy G!-Jwl1ego
Urzędu Cel pow;ellział d;~ien
nikar:t.ow i PAP, że \"J~ lunyte samochody nie będ'1 nigdzie reje ·t rowa!.. e; poj,l.:d "ostanie skoniisko ":any, a obywalel obcią:i:on'y sporymi opłatami mallloullCY j lynli.

Ką l(>l11

-

http://sbc.wbp.kielce.pl
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W \\ io 'e nnym

Sołotko

XIX-wieczna jeslCle piosenko,
która p rzeżyl a swój renesans po
II wojn ie świato wej za sp rawQ
Miry Z i m iń sk iej, mo znów szansę znalezienia się w
czołów~e
"kawa łk ów"
muzyczno , poli!yc:nych. O to premier l.K. Bielecki
reko mendując no 54 posied zeniu
plena rnym Sejmu prof. KarczN/'
skiego no stanowisko przewodn i c zącego Komitetu Badań Nau kowych, zaakacentowł na
zakończenie o "I jeszcr.e jedno kandydat jest z W arszowy .. " .
Brawo biło colo solo z lej
gdańską

częścią

wlącznie.

Zabi€9om jednych o p rzywrócenie w Po lsce
porlomentu
jed noiz bowego towarzyszy k01~ '
okcjo zwolenników
ut rzymal1 io
Senatu - najlepiej w obecnym
kształcie i składzie . Pan sen\Jtor W ende siE'gnoł w telewizy,nej wypowiedzi po argument,
rzec możno, koronny: "Senat był
w Polsce nieled....,ie od zowsze
i tylko paskudno komuno zlikwi dowcla go w roku 1946. foł-
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nlł
clrvoq
rację. Ze sta-

n!łlj q

rIJsrll'~ Ic/mika, że podczas adll
IW Zachodzie tL'JJ;yldeni e sta1łO-

1..

jl)tilh \\'-

,

. ę.

Gzy

mOZll~ .,jr. przeu

dro _yzllq bron.c?

Wobec ptzcmO~IH:!]
ily tzw.
c_II nmków obie :tllwlIIICIl . które
k.ztaltu}q ceILII . kupujqcllm pozostaJe skromnIl oręż. ale
ktm~

w

)0.-

stOP1UU przeciu:stawta)qclI

się dro~lI : n,e . .Spójrzmy, j ak to
wllgląda w K,elcach. l'en sam

prodUkt pOblada wiele cen

Najlepsza kra j pwo. marqaryna ..sloneczna", w pól dloqramowU nl
oJlakotra'lI tJ, Je~t do kupienia
za 6.700 zl. ale także za 1l .OOO
(!). Sq ~lclep'4. Qdz;e z TeQulu
wll~k5~o~ć artll 1culótc żl/ !In o < cio
W/Ich ~llrzeda)e ~!e drożej. Grotuk IQ ,,!l~:ee me pn 4.3 tllS . :./.
lub Pl} 5.S tli .... ale po 7, a nntrel 8 Iy. zl. podobnie j a.]- olp}
SOjOW!I 11' p6Ilifro!J'ei
butcie",
1;r;;o.)u tł' i ótt'<l;;le o 200 zl '0Ż/? ).

W ;eltl l'cbl/lI' C')W. narzekajqCI/ell 'la dro~uzn~, po tc:pl.d/? j a /(
rozrzutnI /logae;:/? Kupujq' IHI
OŚIEIl . cho: 1I1Ć tv;dać

po nich.

aby nnlei:l'll do rol>iaceql) Cięż 
kie p.eni'ldze bi:.nesu. Wl' l'o. t
pl';: ·ci 'cn' e. 'Ił to c=t:,s o star i

lwi::;/? ~1..ro;llnie oJ:,o'le ""h,,'t>
,'a bOl1flljlll Zaellon2ie lidzIe
wrtll'z 1('(/: 1/1(10;'1 sjp U ' 1)o\;;ul.:i-

;,J ta lich :'r6rld l.a/(1(OIl , co
I>oprzez ,.111 e nflhJ/u'cr',v H' I'Wn1lm ~!o:;nr1/ ,1dt;alt1jt' ,or.:aJ' 1-

lVo"

n Oe nil
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Sl~ cen.

.rp"2C" C .. i " 1/' '(TlIlI? ~r) to
1{rZ'HIl· 1'0 1'0 "1 1)' ='ll< ; f}l:.~

$ic

szujqc zresztq wyniki
re'ere .)d um". Zallim obszerniej sobie to
i owo vłyjaśnimy, p rz y okazji ni,~
odleglej ju~ 45 rocznicy glosowania ludowego zau·....o żm y. ;e
kró lów też mieliśmy niemol od
za l.\'S1.C. wię,c moi.~ nie zo t ą
mujrny się w pól d logi ..
K.os.zuła

i cioto

~b'rt l atu·" rhrtrc 11111 ~'I' 11'-/;0na c;·'
o n ile//' •
. .~

i.~ \ e 1 Pij zmr>ie zd"·"J ·L.

- T ak, ja~aś Jl.il \\Cl'''' , 11.1 ' \"(
nicbrzydka. spotkała :i~ z, I,) 1:-1
prz 'lIio~l,l zdj(!cia.

Wrl)ClI m do domu b~: l···jO~
strudlU. Powiedl.lal3m /ilU, LC' io
jaka~ Wk 'atka i że w nic me l vi.'
l'l)'ł.lm.
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nic zv. tln w~ I
. zcz , ~ CiH.
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• 'ie uliw
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ml.lła l )'10 si~ z nim rozstawuć? P l' t·: cid oud.lje mi co tydzit' ll '. 'HY':l' l·' ,
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.'\. od milo'l'i jeDt ·s ~y , p awoa ~c'-
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Kozaki ewi cz w krótkich p;:.rlamentornych słowach ustosu nkował si~ do kręgów i osób niezadowolo nych z
pr z sunięcin
terminu wyborów na jesień. Ni e
padły w tym wystąpi liu ża dn e
liczby. więc niejako dla uzupeł
nienia podajemy. że w p/zeprowodzon ej VI polo ",ie marco ar.
sondlie "Demo kopu" dla " R z~
czypospolitej"
tylko
7
proc.
odpow;ado jących
u7nolo.
że
głów nym ploblemem kroju jest
Sej m w obe nym składzie. natomiast 32 p roc. wskalało 'lO
wzrost cen, o 23 procent na rosnąc e b~zrobocie.

CztCi'Y ra jedn<>go

u,. u; bUJ._eCIC pl!"t.lt,tlłt!J roa ~Uiu IJ-JIi prc.c .. u lia. s,,:ga

:;0 pl oc.

IOllJka

parlamentarno

Mówili :
mo Wat5-Zf1.wy...

~

olta

l;,{lr::!c' uje;

s łońcu.

Fot. \\',

,m y
Lua'"zte

To t . . ;\Ial k? -

ale okilwlo si<: dl.i ·;il].

si ł;

dziClmikarzy . W samym tylko
roku 1990 zarejeslrowano pona czarną
nad tysi\ic przypadków zatrzymC1.Jl:a dzieJlllika rzy przez poktórej rząd zarządził dla dzlen rz z ::~k:ch. podejm'l- licję, W
80
przypadkach
ni.karzy blokadę inf rmac} jn.
K ualn e C7.ądz~
dz'enn:kany
pob.to
tak ~:ln'e,
w związku z walką Ind :an zt p~ I y~zne, a lakie na
.
. "dL p,erwsze.'o 'III że zakończyło s ię t dłuższym
szczepu Mohawk o nalezne rr _
'..
<>
p'lbytem w <zpltalu, a w 270
prawa obnvatel:kie i ludzk'e ".
',.~J .prQCesu p~hW inforn~dcjnch agencyjnyc, " . ec WhO dz·enn.ka- przypadkach po aresztowaniu
zapadł wyr k
kaz·ljąc~·, p ,)o raporcie .. Komitetu Ociu .dk n b~dz'_ ~prawa
nad s u dzienn.ikarzy w 24
ny Dzimini ,lrt;'" nie pI>:iaJ . r.
't' oz )'",rajach Odsiaduje dlui-.ze wyroki ska zujące,
wymierzon~
im w związku z ic h pracą za, odow:j, króra ~e znalazła aprobaty
wladz
Najw ięc<?j
dzienn:k arzy przebywa aktual~
nie w w' zieniach ch ińskich i
;,udańskich (po 20) . Za szcze~ólnie nicbezpicczn
zjawisko
" Komiiet Ochrony Dz:enn;karz)'" uznaje coraz częśc;ej zdas ię,
czy !1ń
rzające się zamachy b ombowe
mulo,zła
:~ P"bka, gdzie,
i podpalen'e redakcj: przez
wiadomo, w otatnim
, n ie znanych sp.rawc6w"
or.lZ
odnoto\\'ano r6wn:cż
inne próby wywierania na·~:
przypadków naru ,z"n ia
sku, celem za. tra 'zenia :rodJ:ki prasy er a z ograniczeil
wi ka d zi nni: arsri; ' ego o n::IwykO'lY\"'dniu ob.w:ązków ".
stawieniu opozycyjnym, pod(;jw~owyc:h d z:erulikarzy. M
mo VUIlI! fH·zez. władze w id
dzynarodewa
"pol
pa lw.
d z.ienikar ka zwraca jI?d
( •. W. Wy .)
WD:::C: na mn{}ż:jce s:ę w
m on opo li za c j'
'ego, z p')gwalce'o towo!<ci ze p.)-

-

Nie uS lajq za strzerAn'la Job ~c
nadmiernej - zdaniem niektó
rych - rozbudoo'olY ad. inistro::ji
parlame ntorne j,
Najwidoczn;eJ
zgniewany tym szef Koncelorii
Sejmu, Ryszard Ste mplowsl i wyjaśnił, że
da wny stan rzec!y'
starczoł no dawne czasy. " Ale
w każdym normalni!! fun cjonującym parlamencie l ple ze 1.5
pracownika na jed nego deputowanego jC'st normą. Sa takie
rozwiązanio
ekstrema lne.
Ka~grcs USA zatru dnia ok. 22
tysięcy osób. Nie b edziemy si-:q,oć do to mtych
doświadczeń,
jestem jednak p rzekonany, że i
u nas pro porcjo 1 :4 powin:1a
być w pewnym czasie osiogn·<;!·

Ol".

ta".

Awa·n

U

s.wo:-Ch

zo c)dowa "lo
d rug iej itby naszego
parlomentu la nsowala no stJnowisko szefo Na jwV1s!cj Izby
senatora,
ZbignieN\l
Kontroli
Ramaszew~k ie go, utracając równolegle inne ka ndydatu ry. Na
SE'n. Romaszewskiego 2 kolei ,,:e
zgodli" się Sejm. Wydawała siq.
że niedaszły prezes NIK o,rzy'110
przynajmniej no otarcie łez ~u
kujClce miejsce w Prezydium Sena tu . Tymczasem w gloso "aniu
sp.n. Romaszewski Uly~ '01
p:>parcie zoledv.ie 18 osób, a do
Prezydillm wszedł sen . J(jlf S.,,pień.
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Słowackiego
31-29-10, ul. J esionowa 31-79-19. Postój taksówek
bagatowyclt - ul. Armil Czerw.
tel . 31-09-19. Postój samochodów
ciętarowych ul. Mielczarsk lego.

S r da
3 k w iet ni 1991 r.
Dzi~ sk ładamy życ zen ia

PA~KRACYM
ju~('o

mO:NEDYKTOM
iZ YDOROM

Ki.lce
32-12-78

lub

czynne 1.30-16.

f ,n.
Sterana
ZeroDlskiego
.. ({t"(l()t.. zlJója Madeja" - g. 10

i U,

P'rL , /\ "KUiaUS" -

próby.

KINA
"Rołnantica"

- "Polowt\nie na
C'C' WO(\y Pa"d'liem ik" - USA.
l . 15, g . 14.10. 19. ..Slicznetka z
Menl{łlti." ~. 1. 12. g. 17.
Wideo
Ciehie" -

" ZwariowaJem
US

17.15.

15,

g.

U

-

..

KrwsW:1 sport"

US A. l. 15, g . 15.30, 17.30...Ot- USA, 1. 15, g . 13, 19.30.

.. Ro'I'.... -

" Akademia polkyjUSA, l . 15. g. 15. 17. 19.
-łr..at" •• Tu rner l Hooch"
USA. 1. 12, g . 16. "Pote~nanie
li" -

U "

-

Skarżviko

14 .45.

c hl ... i,"
n.!

APTEKI: stały
dytur
nocny
nr 67-010. pl. Zwycię
stwa 7. 67-001 ul. Traugutta 40.
lNFORl\lACJA siut by zdrowia
- czynna 6-211. tel. 261 -21 . I nformacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Po:!:arna 998.
Komenda PP 251-36. Pogotowie
Policy~ne
997.
Pomoc d rogowa
996, Pogotowie
Ratunkowe 999.
Pogo towIe Energetyczne
Radom 091.

KINO

•• MOskw.1

-

• 1.

Biuro Ojtłoszer1. tel. 231-3G
czy nne 9-11,
TEATR
Im. Jana
Kochanowskiego
"Do:!:ywocic" - g. 18.
KINA
"Bałtyk" "Hard to km" - wy_
grać ze śmiercią" USA. l. 15,
g. 13.30, 15.30. ..Dzikość serca" USA, l. 18. g. 17.30, 19.4•.
"Odeon" - .,Kaczor Howard"
- USA. l . 12, g . 12.30.
"lłel" .. Płonąca kobieta" RFN, l. 18, g. 12.30, 17.30. "Wirujący sex" USA, L 15. g . 15.30.

dla

jesie!' i" -

pol. l. 1.. g . 18.

GALERIE
GALE~IA

n~ cc~YllO

.

.,Wolno .ić "

MUZEA
MUZ.,UM N ARODOWE - nleC1:ynne.

Zlłmkowy

plac

OBLF,GOREK ( E!l'!'

łCWI CZ .

MUZEUM H.
- nieczynnc.

MUZEUM ZABAWKARSTWA _
ul. Ko Cills",ki II .. Zabawki
t " - czynne 10- 17.

świ

T

Lłi:FONY:

Ratunkowe m, Popp
m , Strat Pożarna
9'13 Pomoc Drogowa 981 . Pogotowie Efler~e t.vczne Kielce - 1IUaIOtO 991 Kielce Teren 956. Pog<>towie Gazowe 31-!O-20 I 992, PogAtowlp wod -kan . co. elektryczn e RPG M czynne w ~odz. 15.-23.
teł . 31 - UJ- 47 I C8-'4. Pocztowa lnf"rm .~cla o us łu,e:ach 911. InIor·m8e1 . PKP 930. I,Hormacl" p,,<;
60-02- 79. ł\oiN "Centralny" 66-2j-ll .
p

O~trowi8~ .~J
KINO
" Przodownik-' .. 'ndiana J'ones I ostatnia krUCjata" - USA.
l. 1%, g. 17, 19.
APTEKA DYZUJlNA: nr 19-071
ul. Starokunowska In, teL 534-46.
POSTOJE TAKSOWEK : Pl. Wolności
531-93, ul. Sienkiewicza.

Końskie
KINO
"Pegaz" - ~Pog.romcy duohów"
- USA. I. 12, ~. 15.3.. "Z mewa
milczenia" - USA, l. 15, g . 17.31.

Jędrzejów
KUł

u.ry -

.. ,Martwa ciBza"

- USA, l. 15. g. 17. ,,9 i pÓł tygodnia" - USA, 1. 18, g. 111.

CRNTaUM
INFORl\IACn TUYS'rVCZN&f ..1T" - t~ . 4116-00
cnIDoc do 16 w soboty do 14.

l

Kazimierza Wlk.

J'

INFORMI\CJ'\ O USf..U<:ACIIK.e~~ te1. 4 -6~ _
god!!. 9- 17

KINO

.. OMN''''

.. Uciech.l" -

niecz.ynne.

Uwag ! Za ewentualne zmi ny
w programie kin redakc-Ja
nie
otlpo'''ia!l:l,

USLUOI POGRZr.S WI:o Dvc l!od"IJOW7. tel. 31-70-t7 . .

żur

.

,

.

. TELEWIZJA

KUPISZ WHURIOWNI HOSSA

12.00 ..Opowieści
livati"
12.15 .,Przygody

księżniczki

Li-

kapitana

Re-

Kielce,

Urzędnicza

30, tel. 503-Z3 w

ZAKŁAQ

PRZEROBU

mo"
12.30 Sylwetki historyczne: Hugo Kołłątaj
.
13.00 Człowiek i środowisko
13.30 Spotkania
z literaturą:
PUblicystyka epoki oświe
cenia
14.05 Agroszko ła
14.35 Ekonomika dla rolnika
14.45 Chemia: Krzyżówka chemiczna
15.00 " Swiat roślin - droga do
świata" ser. przyr.
15.25 UN : Matematyka w szkole
podst. kl. VII
16.00 W iadomości popołudniowe
16.10 V ideo-Top
16.20 " Jeden
rok w
pewnej
szkole" (11) - ser.
16.45 "Sami o sobie"
mag.
nastolatków
17.15 Teleexpre ss
17.35 Biznes"
18.00 "lO minut"
18.1i1 ;;Klinika
zdrowego człowieka": Choroby reumatyczne (2)
18.30 Sprawa dla reportera
19.15 Dobranoc :
.. Makowa pa-

nienka"
19.30 Wiadomości
20.05 " Dynast ia"
(17) ser.
USA
20.55 IWzm. z rzecznikiem praw
ObywatelskiCh prof. E.
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miedź od 10 do 14,5 tys, zł
mosiądz od 4 do 8 tys. zł
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ZAPAMIĘTAJ

U NAS SPRZEDASZ
NAJDROZEJ i NAJSPRAWNIEJ•
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15.00 "Ulica S ezamkowa"
16.00 "Dookoła
świata":
.. Na
portugalskim Camel Trophy"
16.30 "Przeboje na smyczki H
16.50 Instytu.t Kultury Polskiej
w Berlinie
17.00 "Zmiennicy" (5) "Safari"
- ser. TP
18.00 Program lokalny
18.30 " M .A.S.H." - set'. USA
19.80 .,Rebusy" - teleturniej
19.30 Język francuski (18)
20.00 KsiE:garnia "Dwójki"
20.30 Sztuka dla Europy - rep.
20.45 Pieśni Brahmsa śp ie wa K,
Szmyt
lU.OO "Ze
wszystkich
stron":
"Atiestat zaaczy gleit" mag. reporterów
21.30 Panorama dnia
21.45 .. W labiryncie" - aer, TP
22.15 Sport
22.25 "Telewizja nocII"
23.10 "Swiat
wedłl1g Orłosi....
- rozm. z piSa.l'zeIll
23.45 CNN

Jutro

~;

PROGRAM I

Meble "jitona"
Czechosłow

Import z

9..15 .. Herkule5 Poi rot - detektyw" (9) ..Niewial'"godna
kradzież"
ane. ser.
krym
11 .55 Aktualn<l&ci telegar:ety
1!." - 15.55 TV edllkacyjna
12.00 " O
naturze rzeczy"
(9)
,.Roboty nadehodzą" - ser.
1230 W ŚWiecie sztuki: Malarstwo niderl ndrkie XVI w.
1300 Fizyka: Kwanty promie niowaDia
13.30 Cisza i dźwięk:
L. Andriessen (Holandi)
14.05 Agroszkoła
11. 5 "Ziemia nas~a plcłnc
ta": R afa koralow
16.01) MEN informuje

cji

+ SYPIALNIE
+ KANAPY narożne, wypoczynki
+ ZESTAWY pokojowe i kuchenne

POLECA SKLEP MEBLOWY
KIELCE, ul. Domas.ozowska 140 tel. 450-34/35
w godz. 9-18.
14763-g

HURTOWNIA "IlIANA"
OFERUJE: W HURCIE i DETALU
pO superałrakcyjnych cen ch

ODZIEZ SYRYJSKĄ:
SPODNIE męskie
KOSZULE męskie
GARNITURKI chłópięce
SUKIENECZKI komunijne
GARNITURY męskie.
ZAPRASZAMY w godzinach 8-20
KIELCE, ul. GROCHOWA 22, tel. 512- 4.
14723-g

~.HURIOW
KUPUJ BEZPOSREDNIO U 1i\IPORTE
ATRAKCYJNĄ ODZIEZ I OBUWiE
z Indonezji, Chin, Europy zachodn' ej
POSIADAMY IMPO TOWANY Z ZAGRANICY
PROSZEK DO P A lA "TOTAl"
PROSZEK DO MVOA NACZYŃ - .,TOT l"
• PROSZEK DO MVCIA URZ OUŃ SA IT: R ~YCH ..TOTAL
AT

dni"\

Uwaca! Za cwenh:alue ?.miany w programie TV redahrja
nie o powiada .

http://sbc.wbp.kielce.pl

PONIE

Ł

CYJNE CEf'JY.
~

-

PI TEK -

gooz. 8-1

Gó "icza 4 a
TEi,EFON 567-"

(He

S
I(

aluminium od 3 do 5,5 tys. zł
ołów od 1,5 do 3 tys. zł.
akumulat - 800 zł
złom stalowy od 150 do 500 zł. _~

Łętowską

21.10 Studio Sport: 1/4 fin. PP
w p i łce nożnej
22.10 Polskie długi telemost
USA - Polska
22.40 W iadomoś ci wieczorne
22.55 .,Petenci" - pr. publ.
23.30 Język angielski (22)

1."5- / 1 TV ;;nb«bnlow
8.00 •. Ulica ., z mk W~"
0iI Tran ·m" ja oon S jmu
15.00 .. Ulica Sezarnkow "

1::.19 .,S,,'·aw'ł nol dZt';'" 1115 . N"\
be~Jro= en 1l1lJZ"I:'ł" t~.lO l\'luop~'ł: ł
c.r~

ZŁOMU

c
"KASPERSKI"
c
lnnnnn
c
c KIELCE, ul. DŁUG.\. 26, tel. 52'3-88, tlx 61!·B
c
c ·SKUPUJE ZŁOM
c
OFt
c
c
- lei
STALOWY i metali KOLOROWYCH
c
(.
codziennie w godz, 7-16, w soboty d
c
c
cc CENY ZA KG ZŁOMU:

PROGRAM n

PO. TOJf.' T!l.I;<;O iVl:K: O~oh'l
we DY'017f'C PKP tcJ. 53~-~1 ul.

6

~

społ .

KINO
Don)

...'

8.00 .,Dzień dobry'"
9.00 Wiadomości porllDne
9 .10 Domowe przedszkole
9.35 ,,100 lat" - mae. ubez.p.

~otowle

NOCNE !" GOTOWJE STOM _
'l'OJ. GICZ E - czynne w k atctą
~" I)()tp, I nied!!lel,,: od 15 do 7 ra'o, pl7y ul. -Euc k iS, tel. GG-:!O-19.

.'.

PROGRAMU

"Ja spoi" - "Pretty \Voman" USA, l. 15. g. 16. 18.
APTEKA OYZU~NA: nr 29-076
ul. Staszica GI-7U.
POSTOJE TAKSOWEK: telefony - 33-10 1 53-80.

~"'oYfle

W

.

KINO

MUZ UM WSI KIELECKIEJ _
.p rk Etoollraficzny ... TokarnlWllętr?
XIX-wiecznych ohałup .
Zag'ooa !! RlKlkowlc. Dwór
C7 lU'e w godz. 10-17, poniedział
ki - nieczynne.
A{'TEKI - stały dyłu.r nocny
p olą nr !9-001 ul . Buczka 37 / &9.
nr ~-OO8 ul. Sienkiewicza 15.

poli-

Starachowice :

MUZEUM NAROOOWE Oddzi a ł
pllOc P rtyzan uw 3 /5 - nieczynne.
MUZEUM LAT SZKOLNYClI S:
ZEROM SKIEGO Oddział, uj, Jana
p wb 11 25 czynne w godz.
9-11 w AA'o d-: w godz. 12-16. nied';el I ponled'liałek - nleczynnc ,

.. Akademia

cyjna 6" - USA, l. 15, g . 17. 19.
MUZEUM
REGIONALNE Im,
gen. broni Zygmunta BerUnga w
SkJ.lrżysku-Rejowle,
ul, Słonecz
na 90 - czynne 0-17.
APTEKA DYZURNA: nr 29-046
ul. Apteczna 7. tel 531-527.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzee
PKP - tel. 137-05.

eWA "PIWNICE"

DOM SROOOWISK TWORCZYCII
"i'AL I\ C T. ZIE LIŃSKIEGO" _
Wernl~a~ w..vstawv malarstwa art.
I.I<! vlcJ Marl:a Czarnoł E:ckiego
c,vpny 10-16.

-

"

PROGRAM I

pełnią

TEATR

~.-.

.

Dziś

Radom

B Y, ZARDOM

Oglosz eń

-

. --~

y)

y,

"KOLPORTER"
POSZUKUJE

100 diesel (1
Kie:ce, 32-59-46.
14835-9
"peugeota" 205
Ban.... inelt 5/108,
14826-9

Kielce,
14837-g

CHĘT_-

BUCZAK lucyno zgubiło legily Qcj<: szkornq L0 w Piń
czowie, biłet PKS relacji Pińczów - Skowronno.
14828-9
WIDEOFILMOWANłE
Kielce,
552-37.
14432-~
SPRZEDAM działkę booowlanq 2000 Al w Kielcach. Worszawc 13-04-61.
14418-9
ZAGRANICZNE
superoferty
matrymonialne. "ELITA" Kraków
65, skrytko 71.
l-p
PR0-D0M0, Kielce, leI. 66-49-51, 66~49-98 poleca: kompleksowe
przeróbki,
remonty,
wystrój biur, sklepów,
domów,
wokół
domów wg renomowanych firm ·wiatowych. 14526-9
WIDE0KAMERY - sprzedam.
Kielce, 31-70-48.
14687-9

Najtańsz,

LEJ

OFE

otest CPN
tel. 565-89, 566-74, 52:4-14
tlx 37690, fax 57421
173-k

RADIOTELEFONY
CR-RADIO

:J
:J

U JE:
eczeoie i usuwanie zębów w narkozie

3
3
:J
3:J

(zapewniamy specjalistycznq opiekę anestozjologicznq :J
. pielęgniarskq);
:J

do

,pełnienia stomGtologiczne świalo1!l,ch film, utwar-

ZAR~

dzane światłem lamp, hologenowej.

SZAMY:
•
KIelCE, UL iEROMSłUEGO 28, 11\ piętro, TEL 514-93.
14845-g

PĘDOWY

Częstochowa,

3

G BINEJ STOMATOLOGICZNY

3

POLECA
PW"TRADEX"
KIELCE
tel. 43 -19, 428-54
SPRZEDAZ:
sklep
ul. Słowackiego 3
14691-g

~uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

,,.

.~ ••••• ~~~ •••• T~ •• ~...~~.v~TT~ ••• '

:JUUL~

1763-g

-.....

••••

--

T•••~~YY9~'~.YY~.~J

UKlOWN A

168-'

nnnn

••• i

Kre.ulu
rc;zp0C7.~IG
'poOranie
górników
z
prz d-ta icit'l:tmi
galJinC't u
mini tri"" ZSRR. Dziś z I!'órn i ami ma si!; pGtkać
prezy cnt GGrbaczG\\.

ie:

14829-g

)nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrir lnnnnnnnng
SU -B

YCH

do copiqtkowej ulinnej
s: RZEDAŻY PRASY
KIELCE,
MAZURSKA 35
tel. 473-44.

CZYNNA OD 8 do 18; w SOBOTY od 8 do 15
KIELCE, ul. Pomorska 16, tel. 457-95
OFERUJE po cenach konkurencyjnych DUZY WYBÓR
TOWARÓW Z TAJLANDII i CHIN:
UBRANIA DLA DZIECI (dżins, bawełna)
ZABAWKI
GALANTERIA
UBIORY SPORTOWE
UBRANKA NIEMOWLĘCE
KWIATY SZTUCZNE z jedwabiu
ART. PISMIENNE i BIUROWE
ELEGANCKIE UBRANIA z jedwabiu damskie i męskie
OBUWIE damskie i dziecięce.
W DNIACH od 26 marca do 30 kwietnia 1991 F.
SEZONOWA OBNIZKA CEN, również dla klientów indywidualnych.
Zapraszamy również do zakupu obuwia i sukienek do komunii.
Gwarantujemy dobrą jakość towar -w.
ZAP ASZAMY
14628-g

• CG najmniej 4 OSGbv zgiJJI;ly, a SCI Gd»iG lo Gbrażenia
w na- ie ~(arć między policj~
a emon~trant mi w zkodrzc,
pola nl'j Albanii. Demon(ran i
kwc.. tionowali
zwci~two
k.muni (ów w
niedzielnych
ybGrach
1larlamentarnyeh w Albanii.

l re I rskiego
:VYPADKI

Kieł ach
Czcn~onej jad~ey

a ul. Armii
samochodem
.. B W .. Mar kG. (I. 46) na luku
jezdni st a ił panGwanie nacI
kierGwnicą i uderzył w drzewo Gra z w slup
telefoniczny
wpada' CI
amochodcm d rwu
mełi.u yjne.-o. Kieruj"e
ponili ł -mi rć na mi j u.
• W Olganowie (,m. Busko)
Piotr O. (I. 33) kierując .. audi"
na skutek nadmiernej szybkości
wjec:hal do przydroinc,o rowu
i dachował. W wyniku wypadku ranne zostały 4 o. oby w
tym 2 dzieci.
• W Os!r weu na ul. O trowicc:kiej
Anna
S.,
kierując
"malueb .. m" udel'zyla w
lup
~wietlenio\\ . W wYJladku kierująca
doznała ci żkich obrażeń
ciala.
Rannych
zostało
dwóch pasaicró , w tym dwulctnie dziecko.
•

W

ROZBOJE

• W Kielcach o I!'ollz. 15.30
na ul. Nowy Swiat Andrzej P.
(l. 11ł) i Krzysztof 1... (I. 24) napadU na liro ława M. (l. 38),
pobili 'o ora.z zabrali 10 t s. d.
Sprawcy
zo laU
zatrzymani
przez policjantów.

NAPAD
NA TAKS()WKARZA
•
\l' Ostro\"cu, na ul. Denkowskid, kierowca "poloneza"
taxi przewożąc dwóch pasaierów :tostał ud nony w t~'ł l!'łG
wy metalowym Ilretem. ,y czasie zamotaniny kierowca zdą
żył opu' eić samochód i
"zywał pomocy_
lie zkańcy I ..~ ulicy powiadomili policję i w
krótkim cza.~ie bandyci zGstali
utrzymani. Okazali
i nimi:

prokuratura n
d'O .. -", ;,\

ju-

• r.

.

IJ"'" 1(j( (-

Z

,,-

a,

" \H(

ł3-

PROK

Nie v-ytrzy li !
DOkO~CZE . -lE ZE
zlożyh na ręce rni<:j

T

l

kich

);,j"'J li-

ców pismo z pr sb:) o·
minowanie ich zawodowy~h }>')legów, którzy jci.di;j jako p{.Ietatowcy i nie r,taj .. wl ~ ivo.;}, h
kwalifikacji do
wyl>:ony\>,ania
zawodu. Na m'a~to takle
i::k
Kielce zllccydo\" anie v.ysl art: L _ , loby przynajmniej o en;" tlI!!
-!lOG takwwek. D ii jPL 1.- it It
(a łlardziej stoi na I _l ;lat;·)
dwukrotnie wir.ccj.
Zarząd Miasta j"tlynie v"n sm. że wykonywanie zawodu
taksówkarza wymaga tn.yle! lego stal:u pracy, b:ldai} p y hotechniczn} ch i okrc wy 'Jl badan lekarskich.
(alp)

uu~~~AA~ •••••• ~~~~~.A • • A.' •• 6 • • A••• A•• ' •••• A•••• ' •• " ••••••• A~~~

DOKO CZENIE ZE

ProponujelllY···
rzystwo im_ C. K. Korddział
Towarzystwa
Orawy .raz Klul)
ieJ ach zapraszają na
wystawy stanisława

ł

WyrtJa z Zubn.ycy Górnej pn.
"Orawskie na szkle malowane".
Otwarcie wystawy nastąpi 6 bm.
o godz. 111 w radomskim Klubie PAX przy ul. Traugutta 40
oraz 7 bm. o godz. 16 w kieleckim Klubie PAX przy ul.
Rilwnej 18. Podczas
otwarci~
przewidz;ano występ orawskleJ
kapeli ludowej z Kiczoor.
• WDK w Ki lueh zaprasza
na zaj cia grupy drugiej ,.imnastyki odchudzającej - S bm.
o godz. 18.30.
• Młodzieżowe Cent.rum Kultury w Kielcach zaprasza 4 bm.
o godz."l8 na koncert zespołu
.. IY.agon .
• Dom rodo\\-i k T~\órczych
"Pabc Ziclińskie,o" zaprasza
S bm. o godz. 18 na otwarcie
mit;dzynarodowej wystawy n:_
kopi..sów i druków_ 7 bm. o godz.
19 w D -T na monodram Doroty Anyż pt. "Narkomanka". (J.)

f CH -

poprzednich
cen
i 94 jest spowodozd niem kierownictwa
zaprzestaniem udziemdziś przez krajowe ra_
rnbatów od cen sprzepaliw.
(PAP)

• Biuro W:\,5laW Art y tycznych w Kielcach zaprasza 4 bm.
o godz. 16 do Galerii .,Piwnice"
na prelekcję o sztuce włoskiej
pt. .,Futuryzm". Od 6 bm. w
,.Galerii"
oponowana b dzie
wystawa Mariana Gromady pt.
.. Grzesznicy i święci". W przeddzid. 5 bm .• o godz. 13 - wer_
nisai tej wyrtawy.

TR. 1

Bardzo często zapałkami baszkraby, wczoraj chwycilam
dw6eh, sześcio- może
dziesi cioletnich, reszta oezywią się

wiście rozbiegła
połacie łąki.

się.

Giną

całe

Nikt tego nie pilnuje, nikt
nie chroni przyrody.. zieleni.
Są przecież dziarscy emeryci, dać im czapeczkę, laseczk ,
pieska,
niech
stróżują.
Nie
wystarczy po6tawić tablice ostrze, wcu. trzeba po prostu
dbać o to, co zbudo alo
się
przed wielu laty za spoleczne

Dopiero

dworcu PKS dre autobus ten'
zostal zlikwidowany, choć w
dalSZym ciągu figurował także
na głównej tablicy przed dworcem. Oczywiście, nikt t:i: nie
pomyślal,
aby wykreślić ten
kurs z rozkładów na przystankach w mieście.

•

Od 23 marca budynek Centrum Komputeryzacji
Rynku,
gdzie jest także firma handlowa (kraj i zagranica) .,Unitem",
przy ul. Częstochowskiej 20 w
Kielcach, jest bez telefonów.
Mówi się już o milionowych
stratach z powodu braku lącz
ności telefonicznej z kraj m i
ze ·wiatem.

Autobus widmo
Przez dwie godziny czekałam
na przystanku PKS, przy są
dach w Kielca b, na autobus
do Kazimierzy Wielkiej, w nied2.ielę, 24 marca, o ,odz.
.26.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ię,

*
ze

Autobus
Ki lc odchodził

•
taszo~

a

zawsze

i

do
tak

Telefon

pieniądze.

Komputery
bez telefonów

na

wiedziałam

interwencyin.y
jest na rozkładzie jazdy, o
19.30. Poszłam więc 27 marca
na przystanek, czekam, a tu
okazuje się, że przeniesiono go
na godz. 19,
choć na tablicy
jest
w iąż stara godzina.

Stracone kilo 'aty
Jestem
elektrykiem,
mam
prywatny zaklad i ścierpieć nie
mogę. gdy ogromne J.ampy oświetlające komin na budowie
elektrociepłowni
w
Kielcach,
palą

się

także

w

<bień.

Lekk-o licząc idzie na marne
dziennie 6 kWh, czyli około

4200 zł. A wy tarc:;;y ty k

kr

l"'-

cić wylącznik.

Klucze d od... brania
Pęk kluczy znalazlam
pny
uJ. Warszawski j w Hiclc3 h
28 marca, są do od brania ul.
Nowy Swiat 18 m. :U, 1'-: ry:;lyna Zakrzew ka_

Trochę ł'

y "Dar

. J)

Kupiłem, za 2.:!OO
tys.
zł,
sprz~t do oalwarzanła ideo w firmie .,Darex", Ki ·e.
ul. Sobieskiego 73a. Było to 24
marca, pa sprawdzeniu w dmu
doszedłem
jednak
do
wn iosku, że jakOŚĆ odbioru nie
odpowiada mi. wi c dnm następnego, czyli 25 marca,
q?szedłem
do sklepu. aby ZWTOcić towar i do lać pieni dze.

Ow.zem, nie pawi m,
pełniono moją prośbę, ale za ten
zwrot musiałem zapłacić
lIS
tys. zł. l właśnie ta suma wydaje mi się wygórowana, . że
li w ogóle pObieranie opłaty
za zwrot t waru Zł: dne je t z
kodeksem cywilnym. Nazy ·a m
się (... )

EO

U

ER 65

STRONA

7

-

Dobre lokatv

Uwaga najnlłodsze '
koszykarki i }{oszykarze
liii luroiej· .Etka

gimnastvkó~
l HU'dLO dvbrze spisała siQ w
IIIt" clz"narodowym turnieju
w
'il"ln,isiyc-C' sportowej w !lIosk"':lf' • ~ał~ of1. ata l\~l'ó z. Polka
<:~jrJa \V finale skoku tl'zccie
nl lt' bee' ul.ysl<ując noto - 9,793
pl<l. Tnllmfatorka Tatiana Gu('I :
(Z:;H.RI otrzymała 9.3111
1>[· 1
w y przcdznJ'I C swoj,)
1'0dU(' ~ kl,\

Ok::;an <:

•

~o~ejowe ., MS

Porażko l Norwegią ·
oddala udział Polaków w 10

; zu 'ó\vitin\'":

!J,le l pkt

\1/ fiHall" c w ic7.eil \volnych za-

pl<:'''('nlowala SIę kolcjna
reor' 7.Cnt lmlka Polski .Magdalena
lrh31l, która raZc l'l
z glcn
110 l1!eco (rtiszpania) s}dasyCiko\'. a ua
zostala
na
siódl'Wl1l
!l,600 pKL
m i f'j ;:(' 11

ponieśli trzemistrzostwach
świata grupy .,B". przegrywając tym r azem z Norw e gią 2: 4
(0:0. 0:1. 2:3). Bramki dla Polski zdobyli Rom an S leb1e cki i
J a nusz Syposz.
.
Mecz prowadzony był w szybkim tempie. akcje - zmienia1y

"'ŚI ód mt;~czyzn
w
gronie
n:Jjl('r~zy(;h wystąpił t)'11<0 J'aw('ł SL)'lImńs lt i otrzymując
w
finaj. ' ć,wh:zeniil na koniu z le1,al'li lIole 9,17.3 pkt. plasu.i:jC'ił

na Slr,;L.\'Hl rnicjscll.

l' i J

bok ei śc i
porażkI:
w

PolsC'y

clą

WQlr unkowe uzn

"
n~e

• I

O-I

3. ZobGwia.z anlc K omitetu OMi(,dz:lilarodo'i'lY Komitet
limpijskiego · n PA •. k tóry· ma na
l i 1\11)'J,,1<i 1)0 zak0l1czenln ' oficjalnej wizyt.>' swej delegacji
razie charakter tymczasowy _do
działań zmierzającyc h k u twow RPc'\ uznał. iż tymczasowy
KomiteL Olimpijski
IJcpubliki . rzeniu defini tywnego i jednoPo ud!\iowej Afryki ffi{)że być ~ czące g o wszyst,kich Komitetu 0 .,warunkowo
uznany
pr zez
łimpi jsk!_ego.
.. I
:\1KOl.··. Poinformow a ł o tym
4. Działanie na r-zecz unifiw Johanessburgu szef tej de - k acji sportu południowoa fry·
leo;acji. wlccprezyden t
MKOL
kańs kie go
Ila ba~ie nierasisScnef,ał~Lyk Keba Mba.y e.
towskiej.
'1'0 warunkowe uznanie m07.e
5.
N ormalizac ja stosunków
~tr:ć s;~ de fi nity wnY\lT p o spelmię d zy Kom itetem Olim p ijskim
,eniu przez RPA p ięciu nastę
pl1jac.\·~h w arunków :
R PA i k onfedi!raejami afry.kaliskim i. a w sz cze gÓln ości fe.
dera c ją narodow ych k omitet6 w
I. Calkowi te zniesienie Sp."ll'the:G1ł .
olimpijskich _".fryk i.
2. Zub"wi:jzanie Komitetu Odo' nu'd ania
swym stru k turom i działaniom
C'h JraktNll l'godnego z Karta Olimpij kiego . RP A

I

~ i !1

oi

i~ka .

Wtra~cvjngm wy: Ctgu
Ox-ford

"

gorą

(l';ad" Oxfort1u "" ygrala
t ..~rtycY.łnych regal

137

"'.)fe'\;

l~"tr~klCIł

l iQ T~łni?ic.

kHlwnablu la tach
wio~tuTsldch

J:jcych

ó"<!\

w
wy&c lgach
ck rcpre1cntl1Ox[ord i

uniwel'sytely
dominUją

Cao.ul'ldge

e-

\/Iluś·

\V ostatnich

zdec ydowa.

n ic włu:;nle
studenci Oxfordu.
z"t"ga Camhrid~e zwyetr;iyła po
raI. u~tatni w 19l1G r .• ale \'ol d111~lf' .I hislt'ril rega t \Tyg ryw a la 69
'·a::)...

6'1
zwycięs t w
mają
kOllcie sturlcn °i Oxfordu.

na

N a spełnienie tych warunków
RPA ma 180 dni. Na razie zakaz sp ortow ych kontak tó w
Republiką Południow ej Afryki
zostaje u trzymany.

z

•

*

•

Sprawa ewentualnego ucz estnictwa R PA w igrzyskach 0·Jilnp ijsk ich w
Alber tvi11e
Barcelonie będzie jednym
z
głó wnych te m atów rozl11(1w p odczas posiedzeni a KOUl rtetu W y konawczego S towarzyszenia Narodowych K omitetów Olimpijskich ( CN O). który odbędLie
sil: w d ni ach 10- 11 kwietnia
br, w Paryżu. W spotkaniu uczeslniczyć b ędzie J. Ą . Sam,,ranch. Ocze uje się . że ACNO,
kierowana })'(zez Mario Vazqueza -Ranię,
poprze stara nia'
nPA zmie r ztlj:jcc ka pbwl'o towi
do olimpijsl{Iej rodziny.
(j)

~b

się

jak w k alejdoskopie, jednak
ataki Nonvegów były bardziej
dynamiczne. Norwegowie. k tórzy w p op rze dnim sezonie grali
w grupie "A", a w ich szeregach znajdował o się k ilk u zaw odni k6 w g r ających w
lidze
,szwe dzk iej, . znałeźli skuteczny
spos6b na r ozbi janie . p olsk ich
atak6w. Przy czy m grali b ardzo br u tal nie , a we dł u g obserwator 6w meczu . sęd zia szwedz;ki sy mpatyzujący z Norwe gami,
zu p eł nie nie reagowa ł na te wyczyny.
..
Pora~ka Polaków . oddala od
nieh . uczestnictwo w. olimpiadzie ' zimowej we Francji, gdy,Ż
tylko cztery pierwsze -zespoły
kwalitiku~
się do turnieju olimpijskiego. Obecn:e nasi repr ezent a n ci zajmują piątą poZ);cję. Dziś Polacy gra ją z gosp od arzami tur n ieju Ju gosła wią .
W drtigim w czorajszym spotkaniu Francja pokonała Japonię
5: 3. A oto tabela turnieju
po
wczora.is1.y ch meczach.
l. Włochy
" S 35- S
2. Funcja
" S 22- I
3. Norwegia
4 I ' lh 4
,4. Auslria
4 S _1_5-. 5 .
.5. Polska • !I ! . 7-11
6. Japonia
ol 1
1~'
1. J,ij(oslawi a
. <I. . 1-2a .
S. Holandia
. 4 •
5-3%
.

(j)

!

l ucś:::.

BronIslaw

MasŁyna

był

je:l-

1.vm l tych entuzjastów sportu,

STRONA 8

kl.Órz,V w roku 1946 reakly'\\ owali klub w Wiśniówce. Obi'1ł
",ówczas funkcję
sk arbnik~.
Przez 10 lat, do roku 1956 działał w zarządzie Górnika, a naslllpnie. od 1956 do 1972 plastowal stanowisko prezesa p rzemianowanego na
.. Skalnika"
klubu miejscowych
kamieniarzy. Od roku 1972 był wiceprezesem klubu. DzialaJ również w TKKF. B. Mastyna był
zało:i:ycielem
i
prop~g"torem
tenisa ~loJowego
11
terenic
Wiśniówlti
tworząc tam
s:lnrl
bazę tej dyscypliny.
Działał
społecznie przez wiele lat
w
Kieleckim Okręgowym Zw'azku Tenisa Stołowego. Zmarły
na dziesiątki lat związał s;~ z
maciel'zystym zakładem prucy i
środowiskiem robotnIczym. Bronisław Mastyna był wyróżnio
ny złota odznaką i
medalem
50-lec;a PZT!':. POSiadał równici.
najwyi.;;zc o<17.n,,::ze'1 ' a pall<;two-

"e.

w tel~graficznym ' .'skró~i
• Zenon J askula zajął Hl
mIeJsce n a d r u gim ctap~e.· .icź
dzie
indywidu alne j na . czas,
trzydniowego w yścigu za wodow~
ców w Belgii.
_
- • W towarzyskim sp<>tk an iu
hokeja na lodzie r eprezentacja
Zwlązkll nadzieekie~. pokoha la Finlandię 5:3. • W eliminacy j nym meczu
mlodzieżowych mistrzo:c.'t w Europy Szwajcaria prlegrała u
siebie % Rumunią .:~.
- -. Wćzoraj . odbyły ~ę" d wa
mecte ' w ' I lidze angielskiej, w
których ' M:mehester, Uuited wy·
grał-" z
'Wiii.lbledonelo 2:1. li
Leeds rozgromił Sundel'1aucl '5; O.

W europejskich li9oc'h·
Przedstaw iamy naszym czytelnikom sytuację w piłk arsj(.ich
Iig;tch europejsk ich. W najhar:
dziej u nas pop ularnej lid ze
a ngielskiej p rowadzi
~r seDal
65 pk t. r>rz ed LiverpHlem 63
pk t. PrzeCiw nik Legii w p'ółfi.'
nale PZP Mant'h ester
·-Unileil
za jmuje w t a beli 5 miejsce z
dorobkiem 48 pkt
W lidze' holenderskiej
sc-nsacją 'ostatn ie j kole jki była wysoka p orażk a 0:3 lidera Lab li
zespołu PSV Elndhoven li
ł'C
Dan Oaag. Mimo tej prz.egranej
PSY Eindbon,n utrzymał
się
,na prowadzeniu z :fi pk t ., drugi jest FC GroDingl'n z 35 pkt.
W· lidze belgi jski . n adaL na
prowa tlzeniu je.st nd.e rle cM 43
pkt. p'l'7.ed Candawą 41 pkt.
W ostat nie j k olejce ligi l1iszInll'tsk iej najciekawszym I cezem
było' . spotk:nticd wóch cwł0 4
w['lch zaspolów Fe UareelOllJ ..
Ałłc Uco -Maclr-yt: ZakOlkzyl a si
ono p odziałem punldów po remisie 1 :1. W tabeli pl'Owadz.i.
Barcelona 45 pkt;, p rz€d AIlc' ·
lko M dry~ 011 pkt. W
lidz
greckiej prowadzi Panathio:aikos
Aten y 39 pkt. kt6ry w ostatnim
spotkaniu rozgromił swego lokalnego rywala A E K 4:0.
\V
lidze
jugoslowiailsk;':-j
zdecydowanym
liderem
jest
>Crv cna Zwezda . k ó1'a wyprzedza następną dru~ynę Prolc('r
Z" e ujanlin aj: o 11 pkt.
W
s ym ostatnim spotkaniu C rvcua Z"ezda pokon:lb nuduC'uost
T itogTad ł:l. W lidze włoski"j
prowadZi nadal Sampdoria ,enu a 40 pkt. przed IntC' r em' M e_
diolll.u 37 pkt. i AC l\lila n 3G
pkt. Sampdoria w "liedzleię zremisowała w wy ja zdo"v-y '11 poj~
dynku 0:0 z ~novą. W porlugalskiej lidzc bnrd:'o zaci<:t.l
walkę prowadza Bcn fil'a Lizbona i f C Por (o, które w swych
o~tatnich spotkaniach
wytra1y
w identycznym stosuuku
po
2:0 ze swymi rywalami. Prowadzi Benfka 52 pkt. p~L d ...
Podo 51 pkt.
najlc:p~zych
W klasyfikacji
prow4'.dzi
slr'zełców
Europy
O..n ..łt
L,-{'h",,1 "'ak Va,'łav

Zmarł Bronisław MaslVna .1
Prz<!d kilkoma dniami
na
('H,.)nturl-u k omunalnym w Ccd/..'uie odbyła sil: uroczystość
p"l;n:·.::bowa zmarłcRo w "vieku
72 lat BRONlSLA\VA l\IASTYNY.
Ztlwrły był długoletnim dział~c7.cm kultury i sportu robotni czego na terenie kamienioło
mów drogowych w Wiśniówce
k Kil'!c. Piłkarze założonego w
193H 1'0101 Robotniczego Klubu
Splrlcwcgo .,GÓrnik" pierwsze
mecze rozgrywa i na boisku w
l!4'[czy a później - przy udziac fl. Maslyny
wybudowar.e
wstał
pr7.yzakbdowe
boi .ko
~;U:ar.kle
w V,'iśniówee.
a
:z ~ wojny k!ub zawiesił dzia-

ielca

W 1972 r . narodził się pom y ł organizacji tu arzT do
nieju koszykówki dla u czn ió'W szk ól podstawowYt' ,:~.~~. ~
TegOl'oczl1a będ zie trzyn ast ą , mie jmy
nadziel; SfHta\\
" me pec h o w ą Jego
.
' . W'
tn as I pra
O.1'k,
Ję
ed
Y CJą
C l ągU d
Zle "
WU}
l at s wojej historii turniej zyskał w ielu przy jació om' ól
a przede 'w szystkim przychylno ść n ajmłodszych a~,I:')~ d
deptów koszykówki.
..i .. kiw ni
W t ym roku współorganizatorem turnieju jesY . ~ ('o
Rlub Uczelniany AZS WSP Rielce oraz tradyc~'j.~k~C';: .
nie już Okręgowy Zwi:~zek Piłki Siatko~ve j i }\.o.:ó ",,; i lic
szykówki i KSHiS "Tęcza" Kielce. Liczy m y jednali~;d
na pozyskanie 'wielu innych sponsorów.
,~I '.V
'
1
• n pas
sŁa
· szczego' ł y d o t yczące
zgł'
aszanla ltruzy"
W szyst k-le
i warunków udziału w turnieju })odam;v w I)aj
bliższych numerach naszej gazety. Na razie zaś zl·.,...~n.
chę~amy do pilnego treningu.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(grający w ausLriack iej ctruiy ilie Fe Tirol) .23 b r amki, l?rzetl
FerDaudo Gomesem (8porting
Lizhona) 2G bramek i Jean·
- -Piel're PaJJine.ru,19 bramek. (j)

l

•

OWJlCZe
])z;jś

typy
działu

na zakłady ligi angielskiej 6-7 k wietnia 1001 r.
przedstawia BOGUMIŁ GO:znUR przewodniczący '\\
Szkolenia K;elecklego Okręgo . ego Związku Pilk i ,,"aż ''·
I liga
D",s

l . ~\ s !-on Villa - MSlł t' hf'6tt"r l il ii
::. C..elsea - Luto'n .
a. Duby - Ev ertoll
-t. Lin~~pool - Crys ł "l l'al l&cf'(
:t. ManC'hes tt'1' City - N'oHin g hlllU
!t. 'Norl'icb ~ COYl'ulr y
7. Sltc ffiell,ł UJd - ArSl' nal
8.

' unde rland -

x 2
t
l
C't

ns l'ark

Q UI'

-

-

l " Oldbam
13. Port Vl\) e
~.

Ips ,'icb

-

\

Ił

l
I

n-

MiJl~

t

H~ill

I L1G ...
l. Af:..en·. l

2.

I.iverJ)o<~l

3. Cryst a! Pala..:c
4. .Leed:<
S :\lnnchester t tJ
6.

1

-

II Ii;a

,vtnlbl~dQn

(,5

5.~-I~

I 3ry

63

31

!'tS

6i1-28 "
42-35

2!1
31

-til 49-35

:),1)

~5

7. '\I:mclt",tcr CIty
8. 1'oUenhar·.
9. CheJs~'{j
10. EvertO!l
11. Non,ich

JO
29

43

12. SheWeld Vtil.
13. Aslon \'iIla

31
29

u Ltingh:lIl.
l;;. Cc.vcntry

H

Iti. Q~lc"'ns P.lrk
17 Southamplon
18.~ Lulun
19. Sundcrl; d
:0. DClby

~G-l'1

10 Wol.",;

36
38
;t;;

11. ChaI !ton
l~. O'dord
13. Newcll l
14. Gri~tC>! HO'l'~rs
15.
,le l
Iti. Pol·t Val"
17. Swindun
18 Plymoullt
19. Portsmouth
20: B!ael>l:rn
21. J leester

lp,.,.

35 42-42
35 33-33
35 11>-45
31 3~ 40-S7
3:1 32 31>--54
31 29 33-47
:;0

31
3f1

-

l O!di .. Jltl
2 . We,t Hall)
3. Sl,~( deld Wc I.
4. Bringhton
5. ~Iillw .. l\
6. Mlddl ~l)roul:h
7. Nott
Conl}'
8. Bri~toi City

9. Barn'ley

~I

31 "40
:lO 3Il
~9

H LiG.\

\

J

30

19 4::-~1

s- 57

Z

l .
l

9. ToUenham - , ' ou t hatn pł ołł
10. Wimbleiłon - Lee ds

U . Cbarlton

1(

1 .

22. HlIH

23. \Ve t Dt'OUłY. ich
24. Walford

3S

.,

35
36
37
37
35
37
3';

37
l7
To

3.

33

3:;
:rt
37
.~

~.

38

37
37
~7

37
37

