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zdrowia jest

goła

Slraiarki pr-otest tr .....a nąclllL
Dlal",go te~ tegoroczne obchody
SwiQta Strażaka są skromni"j.
sz(: nii bywały_ Ich punkt.m
kulminacyjnym
w
Kielcach
by:o uroczyste spotkan.e onznaczonych i awansowanych na
wyższe stopnl-e funkcjonariuszy
pożarnictwa.
Srebrne
krzyie
z"Isługi
otrzyma1;
S(9.nisb 1\0'
Pa.jda _nsczeln:k OSP z Falino.
wa (gm., Miechów) i Jan "'ldrzcjczyk komendo nt g'11inny
OSP w B1iżynie, Liezna ~rupa
straż"kó\'; uhonorowana 'lOstnla
oqznakami "Zas!\;żQny
fU'lk·_
cjonariusz pożarnil.!t\va" l "Za
zasługi dla ochrony przzdwpożarowej", Gratulacje
i l)Odz!(~
kowani-a za ofiarną służbę zlo.
żył
WFóżl1ionym
woj(!wo da
k:c1E-::kl, Józef Pło,<lionl.a,

A pOt G ID
służ-

Potrzeby inwestycyjne
zdrowia

\\'iljewództwie

'W

w tym roku

WyDOzł. Ministerpieniądze na

miliardy
dzieląc

szpitali,

przychodni
itp. uznało,
wystarczy 97

żłobków
Kieh~cczv~il1

zł.

tej

już polowa maja,
przYZł1anej kwoty do

Jest

iej kasy wpłynęły
3 mld zł _ Jak w tej
kontynuować budow;}
czetę w poprzednich la- Tylko na budowie onkood stycznia do
k-Ońco
br wykonano
prac:'e
12,5 mld zł i nie ma
zapłacić

am WydziaJu Zdrowia
WojewoozJ.:iego
w
je-t
niezwykle
przewiduje 7.adinwestycji. choć

nie wagary

należałoby

rozpocząć

bud owę

kil!!:u cs'iedlow yeJ. vr:;;ychodni
zdr~wia_
W Kielcach
taka
przychodnia - niezbędna jest w
osiedlu Pod Dalnia, Z konieczności wIęc przyż'nane zło
tówki postanowiono skierować !la dwie bud-ewy,
które
jest szansa zakończyć i przekazać do eksploatacji. Przede
wszyst~im 7;5 mld zł rezerwuje się na dokończenie robót w modernizowanym i raz·
budowywanym Wojewódzk jm
Szpitalu Ginekologic:mo-P010Ż
niczym i Noworodltów przy ul.
Prostej oraz 247 mln zl
na
dokończenie
rczbudowy k0tłowni przy szpitalu w Piń
czowi€·- Te dwle_ inwestycje
powinny być definitywnie za·
kończone w bieżącym roku
Pozostaje pieniądz~.
jakie
mogą .. spływać" ze stoi!cy, za\nierza si~ nrzemaczyć na inne kontynuowane
obiekty
Polityka Wydziału
Z::lrowia
jest taka, żeby unikać c[\lko,vUego przerywani-a robót, natomi'lsl starać się utrzymywać
załogi budowlane, które przeciel i tak nie mają gdzie pój:~ć_
Zgodnie z tym, na zwolnic-:nych obrotach
realizowane
będą w tym roku między inn ymi : Szpital Onkoiogiczno-

-Pediatryczny
w
Kielcach,
Szpital Miejski w Starachowicach, kotłownia wspólna dla
starego szpitala i nowego PKP
w Skarży,.;ku, kotłownia
ze
spalarnią
przy szpiblu
w
Ostrowcu, I to
wbściwie
wszystko.
I}OliO~CZENIE

Zc.1nlinu dOjlzElośtl .. Oi. z:,':;t.:.c piło _200 abituriel"v\\' tej szkGly __ Ponad 50 ;:>roc.. b·] lOc)
uczniów po S[JraWu2CPd ;Jrac
pisemnyćh zw01 >jonycl: zostałe z c!;zam_inów u~tnycil z
POSZcl.cgó!nycb
przedm>ctćw .
A~ 29 osob zdcl\v'lć bę0Zit> t~'l
ko egzamil1 z j ęzyka ob<,"go .
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'Wojl'\\"Olla ~:dl'cki, Jóu'f PJos:{onka, .: ..'koruje wyrÓJri.ionycII.
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- Jesteśmy na ('tupie /':0/1·
e:;enia dok-lt1JWn tów clotlJrzqcyeh .po!:~,ldf!j -{losp()(Lal'ki, Niektóre z.agadnienia nie mcj(!
i~s.::cze llublicz~eg() cha'rakte~
ru, d!atego1no:!:emll w:hy 1 ać
się od ud,delama konkretn'lJc1~

Pkkal'slli

pieniądze

7

roku w nllszym regicnie- nne są do związ_ków g<J,ZO rycii_ l;:ttuje w powietrze okcłu 69 t).. bardzo !łzkodliwycb ,!ła przysięcy łGn s:;:kod!iwych razów,
redy j C'lłowieka. W w{'-jI'Wóo-zz czego-.. zaledwie G,S proc. nd~jc się - wybpa.ć i
zreduko'wie kieleckim aa brak łyeh
wać. Co gor:;za :.... emisja gatrucizn akurał nie moźl'ruy nazów wzrasta z każdym rokiem.
rzeka.ć. Wy!icz9no, że w ciągu
-N-a przyklad w porównaniu do
1986 r oku wzrosła o pOllad 24

p.otuied~iaŁ pre·

-odw.nv iec1Z1 -

mier - lłiclcćki.

na wcz01'ajszy?1l,

_'sllOtkaniu ż _d;ieuń-ikarzami_
Narada ekon.or!lst-6w u: BeL-

tys.. ton, vi .tym ~amego av..--ut1e!!ku siarki o około- 13 tys.

wederze posłuży przcdstatt;ienhl spektrum
poglqdów w
SPTlIune przechoozenia cd jed-

tO!!.

nego c1{) dT1<yie{Jo systemu
gospodarczego doclul pre-

mier_
' OOliOŃC7.ENIE N,'\. - STH. 2
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dzi(~~o

w kieleck!ej
nr . 32 na Barwin,ku i
zdziwiony, że diwo ucz:'
Wolny od na.uki dzień, coil
oficjalne wagary. Pyhco zrobCi!', z syllem
\'n;:qć
zw.aln:enie
z
na opjakę?

?•

zaprasza

ODWOŁANY

wych gr-up towarów, olwarcje
dukcj,1, korvgov:ana zmn!::jsz"osldep<J zakł:l<lowego, po>,zuln'
nym zapotrzebov'-Ilniem rynku
wanie. nowych r.1nkÓw zbytu,
krajowego, a szczególnie budowWszystko jednak beJ: W;t:k9Zych
nictwa Stop!liowo, choć syste.
efektów
Problemy fina!lS01WOmat'/eznie malało tahże winte-ekonomiczne- zakładu rosły_
!'esowan!e odbiorców zagranicz'
nych. dla kt6rych rosńące u nt.s - Pl", ce załogi wcześn~ej na p~z:o
mi~ ŚI'ednie] -kraj-awej .
szybko
ceny przestawały być kGckur-eu:!:aczynały opad:lć_ Rosło · nieza·
cyj.ne_ W m::gazynacb i na skła
dowolenie
ludzi
pra.cujących
w
dowiskach rosły ste-rty icH w·
odlewniach,
którzy
grozili
n\'ch odlewów,
strajkk~m bądź ufycj(',n tacz~k,
"Dyrekcja KZO pc)(kjmowała
próby ratowania sytuacji przez
wprowadze!lie co p!'cdukcjl no http://sbc.wbp.kielce.pl

a bs prz. u a
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Ambulatorium przy szpitalu - prywatne

GDZIE Z CHORY
PO POŁUDNIU
Dwa la,ta temu, gdy kielecka
slmba zdrowia zreeygnowała z
pnychodni dyżurujących, przy
Szpitalu Dziecięcym w Kielcach
(ul. Langiewicza) otwarto ambulatorium świadczące całą dobę
pomoc chorym dzi,eciom. Od 1
rr.aja br. ambulatorium przek!;ztałcono
w placówkę pryw<l1ną. Wizyta u lekarza koszluje t.t-raz 45 tys. 2.1:, zast~zyk
domię~,ni~wy 13 tys, zł, zasirzyk

dożylny

. "

N

20 tys, zł, Liczba papodobno jednak nie
zmalała. 40 proc. osób !!:l:ukają
cych tu porady prz)'jeżdia
z
okolic Kielc.
. - W na5zyro stał'ucie nie m.a
nic o zapewnieniu ambulatoryjnego lec-zenia - pow iedział
Jarosław
" -ójcidd,
dyrektor
Szpitala Dzi€c:ęcego w Kielcach.
- Dlat~go postanowiłiśrny . wyna jmować gil'binety leka,rskiej

-

cjentów

Dyrektor KZO odwoJany
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1

ca:ęści kad.ry
kiepnełomowy
miał
być początek roku
b:eżącego.
Lkz()no, że do w iosn y jakoś ud'a si~ p r zetnvać, rusz'y budownictwo i pojawią się ' 'w ięks.ze
mO'ili,wośC!i zbytu wszelkiego 1'0d~aju rur. ks-ztaltek. włazów.
Jed,nak p ier wsze miesiące tego roku nie p~zyniosły oczekiwanego ożywienia w bu,downictwie. nie zwiększyła się sprze-

oct'i'lie
rowniczej,
W

daż, nie pojawiły się nowe ryn k4 z;b~tu. Po wylicze-niu efektów p ;erws·zego kwartału, okazało się. że KZO są
za{}!użone
na ok. 25 mld złotych, do od ebrania mają ok. 14 miliardów.
SPQ!O p:eniędzy (20 mld zł) Zostało zamrożonych w tzw. zapasa·c h mate:iałowych. Mie!:ięcz
na !'p-zedaż
kształtuj·e się na
poziom!e 10 mld. z czego eksport
sianowi
ok. 20 p roc.
W'zystko to pozwala
jedynie
no zal:l,:a,!l!e najwaź.:11ejszych

d2Jiur.

vv takiej atnaosferze rozpocz~
lo it: 'H'zoraj w pełudnie koh'jne pll iedzenie Rady Praco\\'_
l1irzcj. Oma\\iano program go'-pel1arczy na rok 1991. sprawy
kadrowe, dni wIlIn!' w trakcie
"i7.yty papieskiej, sprawy rói.·
nI'. Po l1yskusji i glosowaniu,
wyr.ikiem 13 do 2 rada zdny-

iO\\'llla się na eilwełanie dynIctora Le-eha Kiusznewskiego
. z pelniond funlceji.
W KZO trwają d)'skill>je, kto
poprowadzi
pr zed&;ęb : orstwo.
Niektórzy są zdania, że będzie
to zastępca do spraw techn icznych inż. Jan Kowakewski, który faktycznie, mimo rodowodu
solida~noGdowego, nie jest zbyt
ceniony i IUbia.ny wśród pracOKników. P{)jawiają się takie
iThfJ€ "n1niz-j z.naczące" nazwiska.
TOM_-\SZ

mo.gę zgodzić s'ę

Ni

z czy telPIklEm, który w notatce
.,ZaTJ1or,dowane drze wa w Radlin!,," ubolewa, że ". .. \Vyc ięto zamordowallo
(... )
kilkanaście
" l'.:c w owocowych w ogródku
Ośmdkn Zdro\~ :a .. :' Ze.dne tam
(lrzewa, a po prosiu chaszcze.
krzak i. dziki żyn'opłoL w któ!') Dl cllul:gantła
młodzież_
Po
Pi:O"tu uporz:;dkowano Uren. i
na dilbrą ,-p:-a wl), trzeba tego
ie~,żcze w:ęcej WYC I;:Ć, bo u!rudT·ia rclnikom , d{)jazd ne p<J]a
!'a
zalxzD!E'czenie
o~rodka
Pl-Zfd złodz:ejami.
Chcę zóiznaczyć, że w to miejsce już zasadz{)no kilka d!'z~w
IlW co\\ych cże.rcinie,
jabło
nje, wiśnie. A ''I.-ięc nie dewastacjn, ale o(l1rona p rzyrody.

•
będzie

książka ~elef9niczna
Je~c~
nO~II,

w tym r ku

ukaże się

u:wp€łniona

kielecka
te:e:foniczna. Po raz
bt;dz.ie ona kolorowa
prina rekl&m. ~zorowana n~
nowoczesnych k&iążkach zachodnich.
(MAG)
k~i=lika
p!er~!Szy

ED
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- w .on i po"'~2ednie tr'J
gOÓ'Z. 14 ÓO 7 rano, w soboty
niedziele - ca!lą . oobę·

- To lecznictwo otw30ne ~
w inno ~ająć się- orga.nizacją poradni. K,ie.dyś &ialaJy przecie-ż
przychoonie oyżurujące
całą
dobę przy ul~ Pocieszka i ul.
Karczówkowskiej. Może do !.ego
wrócić? Natomiast Izba Przyjęć
Sżpitala Dziecięcego
naooł bę
przyjmować
chorych re
~k ie.ro waniami.

Ozie

Tymczasem pl"Zy,~hodn ie rejoni>we w Kielca~h pracują coózic-nnie od 7 do 18. Najdłużej
do 20 otwarta jest przychodnia
przy uJ. Poc:E6zka. W soboty robocze leka.!'Z8 można zastać do
godz. 13. Co mają zrobić rodzice, gdy dlzi€(;KO zachoruje w
nocy, w ·wolną sobotę, w świ ta? Kiel~anle nie są zadowhleni
z takiej orga,nizaeji słuiby zorowia.
Dyrekt.or ZOZ

_-\n.lrzf'j Janiezadowolenie i wyjaśnia , dla(!zego
wcz€Ś'niej zrezygnowano z przyohodni
dyżurujących.
Odwiedz;;ło je niewiele osób, przecięt
Ilj,e 5-8. Leka.rz pediatra i pracownice gabinetu zabiegowego
praktycznie nie mieli zajęcia.
Większość pacjentów i tak trafia~a do szpitala przy ul. Langiewicza. Zatem postanowiono
tam. uruchomić czynne po połudn,;u, nocą, aż do rana ambulator:um. To wydawało się naj-

to

I>.. łaśoiwszym

rozwiązaniem.
przekształceniu
ambula!oprywatną placówkę do~
w:edzieliśmy
się
dopie ro
30

W !l'<:dziel ę, po dwóch d n:a.ch
zmagall p:'zyznano nagrody najlepszym wykonawce.m ,.Buski<'h
Spotkań z Folklorcm". W kategorii kapel. nagrodę główną im,
Piotra Gana otrzymała kapela
"Małopolanie" z Dzlałoszyc, zaś
pierwsze miejsce "Miechowici"
z DK Miechów, drugie - kape:a z Potoka Małego. W kateze5połów

obrzędowych.

dwie p'erwsze nagrody otrzymały: KGW z Łącznej i KGW
ze Wzdołu. Rządowego, w g,up:e
zespołów pieśni i tańca
I
"Marzysz", II "Miniaturka"
ze Wzclołu Rządowego, III
z!O~pół
dzi-eci~cy z Radkowie;
wkród zespołów śpi'ewaczych I - "ł oszyczauie" z Koszyc. II
- ,,\ ' olanecki" z D~bskiej Woli, Ul
"Biedrol1eczki"
z
Oz iałoszyc. So liści instrume:JtaliŚCI I - Stanisław Pajda z
Miechowa; II - Stanisław Mucba l. lli:ałosz,"c: w!>i!:ałiiici: I
- Stanhła ~a Mądzik, II - Stanisl"w fJapb - obojE ze ~Tzdo
lu Rządowego.

Na' pisemnych
DOKOŃCZENIE

ZE

STR. I

w

zaję
aż do

ciach z tego przedmiotu
klasy
czw:lrtej,
podobnie
postąpiła trójka uczniów
z
klas trzecich, która ma już za
sobą egzamin dojrzałości
z
języka polskiego.
Przed tablicą obwieszczającą
wyniki, spory tłumek. Egzamin pisemny dzisiaj WYWOłuje
na ich twarzach j.uź
tylko.
uśmiech.
- Pamiętam,

kwietnia br. - mówi dyr. Jakubczyk. Na pewno nie miały
wpływu na tę zmianę warunki
lokalowe panujące w szpitalu.
Trudno też powoływać sIę na
statut. \\'eóług mn:e. chodzi tu
o dodatkowe dochody dla słabo
z;;rab:ającego personelu
służby
zdrowia. Nie sądzę, by pracownicy przychodni w tej sytuacji
z ocbot.ą wrócili do calodobowych dyżurów.
A co w tej ~prawie ma do po\\ ;edzenia lekarz wojewód'lki?
~ięstety, nie udaje mi się
go
znależć, j~st na urlopie. Zastępca
I€karza
wojewódzkiego,
Jan
Chudzik z kolei ma niewiele do
pow·:edzenia, poza tym, że jest
zaskoczony przeobrażeniem uspołeczn:onej poradni przy
ul.
La.ngiewicza VI prywatną placówkę. Będziemy poszukiwać
rozwiązania
tego problemudOdaje.

A my bęó'ziooID.
informować
o kolejE, -ch d€cyzjs(!h Wydziału
Zoro "ja Urzęou 'Woj~wódz,kie
go.
(BEt\)

HPomogły" ściągi?

W"ród tegorocznych maturzystów ,~Sa.wickiej". znaleźli
się również uczniowie
szczególnie uzdolnieni z klas drugich i trzecich. Uczeń
klasy
drugiej zdał pisemny egzamin
z historii celująco i nie będzie
uczestniczyć

_.

_.>,

"

ZE STR. 1

Tymczasem
ankietowani
przez
CUP
wojewodowie
stwierdzili, że proces prywatyzacji l1amlljq, ~wiqzujqce
przepisy prawne. Uporzqdkowa'lia i uproszczenia wymaga
procedura liku:idacji przedsiębiorstw. Wqtpliwości budzi
takie . wymóg placenia dywidendl/ w okresie postępowa
nia likwidacyjnego.

jaik na pisemnym z po-lsokiego - mówi jedz. maturzys-t~
chłopcy
rzucili ko-mu < <ciąg~, a ona u-

paliła między rzędami.

Zamara cała komi$ja · udała,
nie widzi,
Drugiego
dnia br1a matematyka.
Co
chwilę docierały ściągi, ale na
każdej był inny wynik Mialam już pokreśloną kartkę i
byłam załamana. Do
końca
po.wstało. 40 min, przed oczami miał-am już taki! wielką
dwóję, a potem przys71a kią
ga, zdążyłam przepisać i dostałam ... cz.wórkę.
Marcin i Tomek -ą uczniami klasy IV "b" o
p.!'ofilu
matematyc:z.no-fizycz.."lym. Ich
klasa najlepiej wypadła
0gólnej klasy14kacji, aż 12 osób
napisało prace pisemne
na
piątki i są zwolnione
z egzaminów uSltnych_
- W tej chwili odpoczywam
- mówi Marcin - zdaję dopiero egzami.."l z języka ebcego za tydl1ień. Ja~ wS4}ominam
liśmy,
że ·nic

w

http://sbc.wbp.kielce.pl
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jes<T,c .oJl.ymi tami?
(KAZ)

Partia lokalnego konkretu
'Wojewódzka Konwe.ncja Partyjna SdRP w Kieclcach (4 bm.)
miekiła się niejako w sta,tutowo-organizacyjnym
p4}rz dku,
poprzedzaillc konwencję krajową, która odbędz ; e ~ 18 maja
w Warsza.wie.
Przewodniczący Rady
WojeWÓdzkiej, dr W.jciech Saletra
przypomn i ał
dotychczasowe
działanie

socjałdemookratycznej

parhi na9Ze-go
województwa,
jej aktywny udział w społecz
no-gQ&podal'~'zym życiu regionu.
Partią
l()kalnego
konkretu
nazywają Socjaldemokrację
w
Kielcach. Bo też w jej dotychCl:llsowym działaniu zawsze on
się liczy,
a są to drastyczne
sprawy zwykłych ludzi p!'acy
jak choćby bezrobocie, które pochłania
w województwie kieleckim próiw;e 50 tysięcyofiar,
a w s;;mych tylko Starachowicach już 7 tys~cy. Ten wielki
dramat umierającego
miasta
pr zeru;tawił
zebranym
przewodniczący
starachowickiej

rium w

"Buskie
Spotkania z Folklorem"

musiał

\V res7cie

~półce

O

go~ii

Drzewa w Radlinie

GŁĘBOCKI

_ _•

DOKOŃCZENIE

Ą?

1mbc:z.]·k podziela

o"

Wygląda 'Więc na to, że r,a sza gospodarka ~;ę załamuje.
Potwierdził to zresztą
wicepremier Balcerowicz, który ocenił wyniki l kwartału jako
gorsze od oczekiwań. Niepokojącym zjawiskiem jest spadek produkcji, a przejście do
nowego
systemu gospodarczego
okazało
się
bardziej
kosztowne niż sądzono na 1'0czqtku.
Wicepremier
Balcerowicz
znprzeczył, że bu(lżet jest 'katastrcfa~ny, mimo że obecny
deficyt wyn.o i ponad 8 bln

Inwestycje
na pół g,vizdka
DOł'~OŃCZEl\IE

ze

STR. 1

Aby czy tel nic szczególnie ' z Pińczowa - nie zarzucili nam nieścisłeści w tej infermacji, dodajmy, że kilka
tygedni temu w tym pięknym
miasteczku wkopano
kamień
węgielny pod bud ewę newego.
szpitala miejskiego (dekładnie
mówiąc: będzie to duży pawilen przy starym szpitalu). Ta
\nwcstycja na razie nie
jest
ujęta w harmonegramie Wydziału Zdrowia
UW, ma być
wznoszona ze średków miasta
i gminy Pińczów. Nie chcemy
zapeszać, ale końca tej budowy długo chyba nie będziemy
oglądać.

wisk
Łanti

ogłos

spra'
dalej
nik&l

lokal
dc'w :
obscl
zadu
spółł1

kani:
sadzi
jC;/lCl
n.aJt ~

nyełt

W
radoj

(T.B.)

-

- NIEI

\\'czorajsze,
kilkugodz inn~
spotkanie przedstawicieli ko.misji zakładowych "Solidarności"
w s:edzib:e Re-g ionu Swięto
krzyskiego
or-gani;zacji dostarczyło wielu problemów do
przemyśleń
i dyskusji. Przewodniczący
Zarządu
Regionu
S" - \\'aldemar Bartosz zdał
;~lację z obrad Komisji Krajowej. Jednym z głównych tenla~
tów było określenie strategu
związku
w obecnej,
bar?z~
truond sytuacji gospodarczeJ I
społecznej. Na ten temat
prowamono ostatnio rozmowy
z
rządem. Niestety, ich wyn!k i
nie zadowoliły
związkowcow
spod znaku "S", zwłaszcza jeśli
idzie o kontrowersyjny temat
,.popiwku". W zw iąz ku z tym
Komisja Krajowa ogłasza .22
maja br. doiem ogólnopolskiego protestu przer.4wko błędo m
w polityce gospodarczej i społecznej rządu, realizując w ten
sposób uchwałę III Zjazdu "So-

ter

lida rności" .

Zarzad Regionu SwiętokI"lY S

W
kielE
zaml
form
sil~~

ty i
cach
brak
maI}
blok
kie I
Czyn
do i
klop
jedn

nia

jeśli

kie~o :,S" opracował scenariu~z

(JPA)

ten egzamin? Byla wspaniała
atm05fera, .;.zczególnie na matematyce, kiedy odczytano zadania i -okazało się, że są banamie łatwe. Wprawdzie "chodziły" ściągi, ale większość z
nicb b3"la lewa" wi~
nie
wa,rto bylo" ryzyk~wać.

W I LO im. S.

Racy RegioYlalne~, radny mIeJ Ski, Marian Mróz, stwierdlZając
że Miejska
Hada w Iym i innych -problemaob jełJt rfY/.[.acŁl i
wiE be-nadna.
W
dyskU6ji.
była
równiEż
mowa.o połrz.ebie do"
iocjaas-tYC2.llych ,nurtów .do kie!eckiej wsi.
Dotychczasowy członek Rady
N~zeJne.i SdRP, Józef Winiar ski z Kielc poprosił o zwolnienie go z tej funkcji. Uczesmicy
kon\l,'encji wy,razili swą zgod ę,
wybier<;ljąc
na członka Rady
Naczelnej SóRP - dr Wojcifcha Saletrę,- przewodniczą~
Rady Wojewóó2«iej part ii. ..

wyc~

Z~rem$kie,8

tylk6 dwoje abiturientów nie
będzie . dop.U.s;Lczonych do egzaminów ustnych, po-zo.s4:alych
206 osób ulalo. Jedna maturzystka, laureatka
oHmpiad,
wstała ZWo.lniona
z egzaminów ustnych i maturę ma już
poza sobą UC7J.'1iowie klasy o
pro.filu klasyc:z.nym jlJ,Ż wczoraj o godz.. 15 przystąpili do
egzaminów ustnych z łaciny i
greki.
W pozestałycb suo-Iach matury ustne z języka polskiego. ro~oczynają się
jutro.
Nam pozootaje tylko. ż.yczyć
powodzenia i zacisnąć JllOC.no
kciuki.
tAGA)

akcji protestacy jnej na terel1l<!
naszego
regionu.
Przewiduje
się oflagowanie za,kładów pracy
flagami związkowymi i syg~lll
dźwiękowy o godz. 12, godZInny strajk w wytypowanych zakładach pracy (w godz. 12-13),
a takie · akcje propagandowe
.
(ulot.lri, plakaty .itp.).
W kolejnym punkcie wczoraJszego spotkania omówiono m. ID:
projekt u6tawy
emffytal ne }
Obeeny na spotka.niu poseł .
Kazimierz Ujazdowski poWlr
ąział, iż projekt
ustawy
.0
paszkw il, w którym preferuje
się .. " kaskaderew i .e-kwilibryS'
łów. To ~twierdzl.w&zy, poseł opuścił salę ol>rl>d.
e;J·)
pll;

Zarząd NSZZ "Solidarność"
Ziemia R:;domsiia podjął wCi.°'
raj decyzję o focmie prZY5t~
piooia do zaplanowanej na _
maja ogók'1ópo1s.kiej a,k.cji . pr~o
testacyjonej zwil\ilku prZ;eCIW. i
błędlnej polityce gospodarczej
społecb.'lej l"UIdu. Ak~ja ma p~
legać na oflagowaniu zakład ó .
pracy i włą~zen·iu syren alll'j'
JIWwych o godz. 12.
jaNa ~rgani~(}wanych ~ zak ~i'
dach wiecach cz)onkowJe "k~ać
sji za,kłaoowych będą WY}lł"",l
ooeUlą wat~ę zwiąq.ku. (IIY),)

Nar Q
' wiei
tet K
~ilel!

'Na
Wyro
założ

~e
JlOlib

ne, ~
rywa

P,u
Wobs
li!

Miliony zaległości
w opłacaniu
•
czynszow

Kilbkrotnie odwiedzałom
Malarstwa PoIskie90 w
Muzeum Narodo I)'m w Kielcach - zwierza się jedna z naszych czytelniczek. - Kilka dni
temu odwiedzi/om ją ponownie
i zostałam oczarowona. VI nowym
oświetleniu
znakomite
Galerię

Sytuacja materiaina
wielu
ludzi je:.t tak trudna, że niek tórych nie stać na opłatę
czynszu, co w dużym stopniu
komplikuje działalność spółdziel
ni mieszkaniowych.
-

płótna Szermenłowskiego, Cheł·
mońskiego,
odzyskały
cudow-

ne

W pierwszym kwartale -

zadłużenie lokatorów wynosi
złotych. Niepokoją_
ce ji"st te, iż dwumiesięczne' zal~~ło~i w opłacie czynszu stanowią aż ił proc. ne~ulujemy je
z nadwyżek finansowych. Jak
wyegzekwować należności? Nazwisk~ osób załegaj'lcycl, z opła

ne

329 miliolló'"

i~c

i,nzli~ja
~ec-

ady
iarnielicy
xlę ,

ady

cie-

#

Wczasy dla semorow
Tradycyjnie już Zarząd Miejski
PKP S w Kielcach i Zarząd Kola PKPS Zagórska-Południe organizuje ID-dniowe wczasy dla seniorów w .,Ameliówce" o<l 2il.VI.
,do S.VlI.'l 1'. Koszt wyżywienia
od oso by
1HHl zł.

4'•.

Dowóz

uczestników
wczasów
autobusem PKS. Zap'lsy u skarbnika kola w Klubie· "Miniatura" ul. Spóldzielcza
5 w każdy cZ'I/artek od godz. 1&
do 12 oraz w Zi\i PKPS tel. 4u":!-37.
bezpłatnym

drugim, największy'm z
r~domskich osiedli ,.P(}ludme", mieilięczne za!egiości w
o~łaŁach kiiztaHują się
granwach 48 proc.
W

~

'.B.)

«j.ryb.)

nn~

lści"'
ęto
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rze.onu
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(K.-\.Z)

Przedszkol ki
czekają a decyzję

•mi-

~j

Sezon szkolnych wycieczek już si~ zacz'll. Cil-'Szą się z tego właś
f'iciele lodziarni, bo czemu jak czemu, ale lodom w~drujące Ihi.eci
i młodzież nie potrafizt si~ oprzeć.
Fol. A. Piekarski

tami wywieszamy na tablicach
ogło!n:eó, w wielll przypadkach
sprawy . kierllje~y do sądu. A
dalej to już ujęcie dla komorników. Jakie jest zachowanie
lokatorów? Otóż z wyjątkiem
dewastacji wind przez dzieci,
obserwujemy wzrost kultury i
zachowania się członków n;r,szej
spółdzielni w miejscu zamieszkania. Na tecenie osiedl;r, posadziliśmy niedawno krzewy i
dr;lcwk!1. w czym aktywnie pomar;"U lokdony adminisłrewa
nyeh pnl-"J! n!1S bloków.

iej-

W styczniu tego roku pięć
kieleckich przedszkoli zostało
zamkniętych
Jak nas poinformowała 1). Wa!!łaWA Wasilewska z -Wydziału 05wiaty i Wychowania UM w Kielcach, przyczyną likwidacji był

brak

tymi
w
b~oka{!h) pladwkamL Wszystkle dzie<:i wraz z wychowawczy~iami zostały przen:e3ione
do mnych przedszkoli. Mimo
~lopotów finanso ....'Ych nie ma
Jt;dnak tendenCji do zamyka~~ . na~tępnych
placówek,
Je, h będ~ chętni.

małymi

--

zainteresowania
(mieszc~cymi

się

kolory. Soczyste
zielenie,
- przy dawnym oświe
tleniu nikły.
W Galerii Mal6rslwa Polsk'~
go w kieleckim pałacu zostosowano
nowe oświetlenie sol.
Znakomite elekty uzyska,no przez
umieszczenie na stropach ruchomych szyn z doskonalym i
lampami "Philipsa". Nowe o·
świetlenie funkcjonuje obok st'llizowan'lch XIX-wiecznych świebłękity

mówi Grzegorz Maraszkiewicz,
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej
.. Michałów·' w Radomiu -l~cz

1

ski ~ blasku liPhi i sa"

Szer

- Golonko szano'NPY pan ży
czy? Już s;ę robi. A może kompl'esik, masażyk? Dobrze zrobi
na cerę. Włoski podstrzyc wysoko ozy nisko? Baczki s.koś1le
czy proste?
Tego typu słowa coraz rzacłz,-ej słychać w zakładach fryzjerskich. Nic d'l:iwnego. sk(}c(}
samo strzyżenie kosztuje 15--1!ł
tys. zł, a gOlenie bea: dodabków
12 tys. 701. Dlatego też ch~t
nych na u51u.gi fryzjerskie CQra,z mniej. - Golenie klienci umawiają rzadke - mówi fryzjer
z zakładu przy ul. l'raugu-tła li.
w Radomiu. Wielu czyni ta z
oszcz;:dnOŚci.

7.au'lka
mniej

mv.

Niekł9rzy

beją

się

Obserwujemy tcll
do sLnyicnia .

ch~tll)"cll

Wielu dawllvch

kłi~ilt9w

nasz zakład' słrzyząe

ię

omija
w~

własnym zaltre~ie.

W Wydziale Oświaty nie
zapadły jeszcze żadne dcyzje
dotyczące
przyszłego
roku .
Nie postanowiono czy zostanie wprowadzona w przedszkolach samorządowych opłata sŁała i ile mogiaby wyRosić. Dziś rO<izice płacą od
5 do 6 tys. zł dziennie,. pokrywa to tylko koszty cało
dziennego wyżyw:enia dz!e<:ka. Jedynie d wa przedszkola
kolejowe wprowadziły już opłatę stalą
wynoszącą
150
tys. zł miesięcznie.
Jak będzie po w kacjach
- nie wiadomo!
(MAG)

-

skośne?

Baczki pro te czy

NiE'OO wit:k5ze ożyw'ienie panu;'e w salonach p:ękl'-o:ki. Wiadomo - panie muszą być pięk
ne i modn:e uczesane. Szczególnie w maju, rozpoczął siQ przeci-eż sezon
uroczystości
komunijnych. A jak się kształtują
ceny usłu-g? \'f układzie })l'Zy
pl. Konstytucji 3 Maja "lrwal;l",
w

za1cżneści

só\\'. kosztuje

od długości wło
.d 7$ d9 81 tys.

Za dobre, zagraniczne płyny
żąda się wi~ccj.
na'i\et do 100
1)'5. zł. Jak
twierdzą
misŁrzo
\',':~ grze3ienia, w ob?Cnym sezł.

zoa:e

wiosenno-Ltnim modne
będą fryzury proste z grzywką.
Obcięcie wł{)sow
i kh ułożenie

Realizacji powyż.:,'Zych funkcji p3.ń,b:a ma slul:Yć 'ospodarka nacodo'Na, zbudowana w
oparciu o własłlo~ć prywatną i
woln.. konkul'cncję przy równouprawnieniu innych
form
własnoki.
2 yci~
g03podarcu
powinrm być ksztaltowan<!
w
Sfl(}s&a naturalny, bez nakazów
i przymusów administracyjnych.
n łę szczcgóln ma odgrywać
przedsi::bior;;;b.;o rodzinne (w
tym również gospodustwo rolne), w raniach których b~dzie
l·\!aJ.izo\'/an~
przed3ie iorczo:ić
jeułl(»tek. \'1 ramach prywatyzacji przed lę1>i r;;tw znaczacą
rol~ powinien odgr ywać akcjo-

nad:lt pracowniczy. ŹIjdla bOgaceniJ. się nar(}du ililLi:y szukJ.<: w pobud~a'1iu aktywIloki

Stronłlict,vo

Naro (lo'\tve

n jbog",tsz:rm.
Oc:1('",'\i.!
ze r oo:l'.'vat~i wlaone.:::·;) kl"3ju. .'i
ni':! 'N ituzor~cl:n~j obc·:-" pCNllOstron? pai15twa pod!~!:ł.Ć po'N;n:
cy i ~C\pih.l~ zag{·,micz!lYIU.
na o.jwiata. nJuka, kultu,-.l 1
ollieka społeczrH.
G'.-.arancje u troju l<ooom!czsŁabllne
Szc~'!góloe ,li<!jsce' ·.v
naro- -ne.. musi zapewnić
prrHo oraz jasny sy.;tem po-dzie zajmuje rodzina. Stąd też
dalko'A'Y i kred:;·t07/:~. PrAWO
. pr(}gram narodo'JfY i wynikają
ma takie zapewnić w~ech
cy z niego usŁc' j spole~zno-
stronne bczpieczeilstw3 obywa-g pod:1rczy stawia. na pl r""fteli. Wszysc:1
wobec
prawa
szynl miejsca rodzmę.
~a?-:
mu~z_! być l·'WBi. Każ<!..y obystwo ma takie same oboW!ąZ.CI
watel PO\ski oraŁ obywatele
w dziedzinie opieki zdrowotnej,
innych państw, przebywający
Powszechne, bezp!atne i o~
na teru;e Polski, mają obowiąwiązlcowe szkolnictwo dh. aZleze
pCIl:jZanowani
p ną ku
ci do lat 16 musi wsp1er3ć nJ.pl·:l.Wncg.') Rz'-'_
• c>}it~j P ~ituulne wy"ilici rod~i y.
http://sbc.wbp.kielce.pl

czników, spełniających
hmkcje dekoracyjne .

gló~","ie

- Te ruchcme Icmpy
Informuje Jonust Kuuyń5ki. główny
inwentaryzator muzeum - marna
dostosować
do każdego uk!odu obrazów. Gdy chcemy zwrócić uwagę na konkretna d Z;3!0
sztuki to stosujemy żarów<i skup i ające r.<l t , m
obielicie ~WIC
tlo. W sali, gdzie nie zachodf;
toka potneba. używamy kilku
żarówek
rozpraszających
snop
św iat la .
Instalowan ie nowago
o5wietlenia odbywalo się pod
na-:izym lacho'Ni"n kieru'lkiem i
zostalo
doproco.;ane VI oa.jdrobn iejszych szc!ególach.
Ża rć>Nki
.. Philipsa" znoIa!! I
sic również w Sanktu-crium J.
piisudsk ieg o. W $011 z witrażam i
uzyskano dodQtb~w{ elekt. rzucajqc snop świa·t!a na
głow~ z brqzu mars~ałka i kapię mUNhxu.

ceny
szampol'-ów i innych specyfików. nie mówi c o czvnszach.
wodzie i energ'ii elektrycznej.

W y:.;onawcq tego udanego i
jokie niezbędnego w muzealnych wm~~rza-ch oświetlen' a jest
kielecka firma
.. Chrisłopner",
proY1"d:?na
prze'!
Knyutoia
Kne ickiego.

(,i. ryb.)

(dmp'

kosztuje 35 tys.
składają

się

zł. Na
również

k(T~ll.y

Czekojqc no p.
DOKOSCZEN'IE ZE S'ł'R. 1

Na zachodniej rogatce Kielc
wyrasta kolejne źródło ,,produkcji" trujących gazów. Elektrociepłownia "Kielce"
bo o niej tu mowa - jest poważnym zagrożeniem dla miasta i najbliższych okolic, z czego do tej pory nie zdawali śmy
sobie sprawy. Pierwszy kocioł
grzewczy ma TUSZYC jesienią
te~o roku i dopiero teraz -

na kiłka miesięcy pned rozTuchCDl - inwestor oraz wła
dze miasta j województwa
przyznały się, że nie ma pieniędzy na zainstalowanie niezbędnych urządzeń do wyła
pywania
trujących

neutralizowania
gazo-

i

związków

wyeh.
Urządzenia produkcji krajokosztują około 60 miliarzł. Ofertę zalożeni a
,,0-

wej
dów

-

kiej. ;\<Iniejszości narodowościo
we. zamieszkujące teryt(}rium
Polski, mają prawo kullywowania sw(}ich tradycji, prowadzenia działalności kulturalnej,
organizowania nauki w sw(}im
języku oraz tworzenia
stowarzyszeń finansov:anych z włas
nych środków. Żadna grupa ani
organizacja narodowościowa nie
mogą prowadzić działalności na
szkodę narodu i pań,slwa polskiego oraz innych n t-odowości.
Do obrony kraju ma służyć
silna i sprawna armia. Każdy
obywatel ma obowiązek dbać ()
bezpieczeństwo państwa poprzez
służbę wojskową.

'polityka

zagl'aniczna
musi
nasze
polożenie
geograficzne i doświadczenia hist0l'ł'czne. Szczególne znaczenie
dla ró.wnowagi europejSkiej mają nasze stOl>uroki ze Związkiem
Radzieckim.
Trzeba
doł(}:i;yć
wszelkich staraii. aby były one
jak najlepsz . Zjednoczenie Eu,op:" powinno przebjegać z poszan waniem
suwerennoki i
rt>Zruc kulturowych
poi>LC'~
gólnych krajó'.\-.
uwżglqdniać

Państwo

polskie mu. i
b.,ć
pailstwem narodu
pol:;kieg •
pailstw<!m ładu moralnego, a
ni~ palls·b:em obywate1ikim.
A oto kielecki adt'e<; Sh' nnictwa Narodowego: Kielce, ul.
Prosta l!lJ, tel. 55il-:;1. Dyżurv:
pi tek, t8d'ill: H - l , wtorek,
~OOill.

10--1'!

ł

U-t.
( pr.

J.'

dz

chraniaczy" gazowych, mogą
cych wyłapywać pon d 30
proc. związków siarki, złmył
duński koncern PS Miłjo
z
Kopenhagi, życząc sobie za
aparatur~ i robl.tę
około
75
mld zł. Nie ma więc problemu
ze znalezienie", niezbędtlej aparatury.
Inwestor wspólni.: z wojekieleckim energicznie
szukają potrzebnych pi enięd~y,
ale jak na razie efekty są mizerne. Fundusz Ochrony Śro
dowiska wylożył na stół 5
miliardów zł. Inwestor, czyli Zakład Ener,,,etyczny w
Skarżysku, znalazł 10 mld zł i
Y9nadto zwrócił się do Narodowego Funduszu
Ochrony I
Środowiska o bezzwrotną dotację w wysokości 10 mld zł
pożyczkę 50 mld zł.
wodą

Prezes Zarządu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowis
ka, Bronisław Kamiński był w
kwietniu br. w Kielcach, spotkał &ię z wojewodą i wspólnie
ustaiili listę priorytetowych
działań
w zakresie ochrony
środowiska na Kielecczyźnie.
Za r.ajważniejszlł sprawę pre:.ces B. Kamiński uznał podję
cie działań ochraniających ko-

munalne

ujęcia

wody w DaJi-

nie niało~ońskiej, na d .. u~im
miejscu posbwiono l:akup iu-

5talacji odsiatczaj~cej cHa e'"
lektrocjepłow~:
obu Jłrit:y
padłl.ach obięcał pomoc finAn-

W

sową

z puli NFOS, lłi~ ped\ll

jednak wysokości

tei tecminu

kwoły aJ1i
pieoięililej pne-

s,.lki.

Pozostaje więc tylko czelt '\ć
na obiecane pieniądze. Ni.>;!
podejrzewamy bO'ł,iem zeov

kielecką elektcocieplow:Uę
ważono

od-

si<: uruchomić be!: zainstalowania tej niezbędnej
para!ury.

(JPA)
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idoć

Ciqgle nie
: invveSłoróvv na
S\\iój pier;,,:zy:raport opublikowal EuropeJskl Bank OdbudO\\7 i Rozwoju (EBOR), który przed trzema tygo~lniami Z,linaugurował
działalność
w
Londynie. Przyporni. a tv nim
~m;oje cele, za,ówno gospodarc:te jnk i polityczne, tj, wspieranie procesu reform w siedmin krajach Europy środkoy:ej i \vschodniej , \\'siJieranie
integrncji regionalnej i ogó!noeuropej:;ki j. Vi oświaJczeniu - zaaprobowanym prz(:z
23-osol'ową rad~ dyrekt0rów EBOn zapowiada, że skollccnt,'ujc się na programach, które
ht;dą budowały lub ulepszały
in.frastrukturę,
w tym także
bankow -finansową, ułatwiały
prywatyzację. rozwijał y rynek
kapitałowy i prowudzi1y
do
re 'trukturyzacji przemysłu całcJ:(o regionu, by umocnić jego
kOl kureIlcyjno~ć.

Ró" Docześnie EBOR

wyraża

za.niepokojenie niskim poziomem inwestycji zagraniczuych
w krajach, które są terenem
.' jego działani a . Zainteresowal1ie

Na dobranoc

Krzyżówka

nr 91

w tej
S,1'1!l'j k'atCe ol:ok
drzwi
5) ~lJi~k ccrnmiczno-nletalo\\'v.
6) uw'ikłanie. omotanie, fi) rodz,ij
);'"ożrlzi::!, Uli O;,!'4g J3) t'.\·ór('a
It f oryzm6w . Hl miejsce spoiywa'lla pc si łk6w 15) mi,~so kOllser't\'O vall(' w ~cde
z uoJalkiem
p!'zypr,,\'; snu,ko ych i ko·'wnJl:l:h.
PIO:-"OWO : 1) do zamiatania
,p'1jlogi, 2) do p.-z.enostell;a na·
pędu l jednego wału na 'dl'ugi,
3) la łąanik do dokumentu. 4) do
zam",';;aOla dopływu- benzy ny w
:,wtocyklt:, 7) .do dt;.szelli" mit;sa
i r} b. 3l ! 'YZykOWU3, !f'kKorilYŚ1na l, ·,\'pl·:l.W I1. lI) datek złowny
!la tac , 12) s,!~iaduj4 z Sz.~tlnl11)

m'('~zka,
lla~zych

dC'tlli.

. 'j •.)wn;('z k: OR KADY.
R02'\\oiąz<lni<l

krzyie 'kI

prłl~!

lII\, prz~sytae pod ltdl'CSi'Dl 1'('t!;tkcji " ED' ( nyłą('znie D;\ kar)lo.' ztfłwvl'h) w t~rminie
7
dni od daty nilllcjsz('go numeru.

(a f' h

Poml~dzy p!·awid!owe' odpo\'liicdl;i 7.o!s;ar.ic 1"oz1Qso,J,,~il\'!a ł1ag

Kiila;.kowól. Na ksrck pn('zt'j~·('.i prosi lny urn ieścić dupisek:
.. Kr:'vż6wka ar !H".
,
!'Gde

ltt\z-wiąz'ilu.i ..

kl'l.ywwki nr

78:

l'OZlO 10: , ~t 'er:, tl'.
~~e'j. ~nl!sjat
\ .r;Zl::!.łiC'.

~IarokoJ

papicki(;)'unex,

Pln~O',\ O:
karpa. l'dapte~.
v..·tk kap~la n-:od'rze"l. ~>śn!
:0" k.'.1') 3~war.

:it,.

_.

---STRONA 4-5
NUMER l}2

, rym Anleryka
iała . prawdę

vvscholbie

E.UTOJ1ą ś rodk ową i wschodnią
duże stwierdza raporL
~lc konkr<.'tne inwestycje są
niewielkie. Chociaż wiele du-

! Jest

I-

Pad takim tytu łcm ukaz a:~
\V Nowym <To-rk u ksiąźk ,.,
której
autcra!11i są' Jame,
Patters on i Pieter Kim, dy.
rekto:-zy Agencj-i Reklamow i
Waltera Thompsona. Z ra c~:
za'.':odu. obaj mieli dostc:p 'I
rezultatów sondaży. których
:Jnaliza przeJronała i.ch, że w
'vielu przYPCldkaeh wyniki b~,·
daii opin.ii publicznej r..ie są
z.gc ] 11e z pra 'idziwymi pcgl;,·
jarni respondentó\ ' .
"Na;,dęb zych tajemnic
człow ip:;
'ak łatwo nic
ujawnia" ~twier dził Ja'nes Patterson.
Jesienią ub. raku Patterso.
i Kim wybrali losowo pom,j
2 tys. Amerykanów z cale!!)
kraju i zaproponowali im l"
dział w sonda2u.
Z a symb<J·
liczne hono:arium wynosz ące
od :> do 10 dol~rów,
si~

:iycb firm europcjskir.h. amcryltańslrich
i japvńs;dch bada
moźlh\'ości na tym rynku,
to
illwestcr:ry nie zaangażow:di
się w smnie na więcej nU 1.5
mld dola r ó\v. Z 7 tys, zareJcstfowanych inwestycji zagranicznych, tylko okuło 2 tys., a
wiQc mniej niż. jedna trzeciel
osiągnl;ło stadium operacyjn~
czy choćby początkowe. iczJlc
zaplanowane inwcstyl'jc są
drobne: lnnad p&bwa pie llr ZC !cracza 2 mln 1l0Iarów wart~ś- ,
ci.

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

Bank zwraca też uwar;ę na
nierównomierne rozłożenie in\\'e5tycji: z 1 t ys. wymienionych, niema.l wszystkie są na
Węgrzech,
w
Polsce, ZSRR,
Czechos~Gwarji
i .Jugosławii.
Tylko 6 llroc. z nkb planowane
jest w Rumunii i Bułgarii.

........... .
................
t _., .. ........... .
.....
•••• ••••
~
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(·il'sz~Iy
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zainteresowanit' nl
się

s!(llska _"Domu

kicn:rtasUlWC
Książki".

Ro-dzi.ma maj0wka - taką
nazwę nosila impreza, zorganizowana w ubiegJą niedzielę
\V k ieleckim p :uku. Dostarczyla ona wielu atrilkcji i rozr:'-"vlti dzieciom i młu.dzicż · , a
trJkż~ kh rodz:com. Szezcgólt1~ lU
zair..tel'csoy;aniem cieszyły

się

występy

'

odpowied'l ieć

li

na

Organ izatorzy baarantownli im catano nimowosc.
Zdattersrna i K im::!, ich
b::tdawc:~
Pc;;\,;olila
wyników zgo-;:lstan em faktycznym,
przek:-acz:lł
2-4

Ciężko ·

dolo

strażaka

oel l stycl!1ia
Średnia placa straluka wy- • olJo\';i?,zywać
no"i 920 tys. zł, dla p01'6wl1u1992 roku, a więc \\tcd,y, kieloia sek retarka w policji (ten
uy Q1)()wiqry\vać J\lZ b!;clzie
.sam fescrt) zarabia 1.400-1.500
jednoli tg uslawa o zaopat!zf'tys. z1:- P rzedstawiciel Minis- -n:u emer:>i:;ln;m vracowni'(ÓW MSW. ters twa Finansów powiedział.
W projckc,je ustawy zapiże \\' budżecie nie :'na ani zło
sar,o rów'nież, że absol went
tówki na 'pod wyższenie wynaSzkoły pożarniczej, który
w
~rodzeń . Państwo nie sh ć na
3 mi:osiące po zal;ończe1l1u'
zrównanie wynagl'odzeil stralnuki nie podejmie pracy w
ż~k6w i pozo3tałych pracowjednostce rat-ow nicze j, będzie
ników MSW. Z daniem przt!dmusiał zwracać koszty nauki.
stawicieJa mUlisterstwa ,' strażacy otrzymali obietnicę,
że
110wa tlsta\':a zostanie tak
W C~ntrum Baual'l Kosmiczskomtruowana, aby w przynych PAN skonstruowano przyszlości p dwyższyć płace strarZ<lu do badania zjawisk zachożaków. Kiedy jednak prz) szio
dz;\cych w plazmie jonosferyczdo konkretów stwierdził. że nic nej, który zost:l'~ie wykorzystama mowy o wydatkowaniu ny w pie,wszym mne~'Ykausko
-pOlskim eksperymencie 1-osmic7'
v:ięcej 111Z
przewidziane w
ny m. nasz przyrząd został już
budżeCIe 1..100 mln, na c:::hrcwysh'ny do USA, Wizie obecnie
nę pl' L,eci wpożarową,
P:'Z(\'!1v,1:,I tcsty w l.lboratori::\<:Jj
Na wniosek po s ła RoI,itr
względów
przyjęto

psyprz,,-

[ksperyment kosmiczny

cholc.gicmycb "
pis O emeryturach dla straiakow, chociaż z góry było
wiadomo, że nigdy nie wejdzie O!1 w Ż) cle. U"ta·.va ma
,.Daihatsu charade", z najmniejs7ym seryjnie produkowanym ~ silnikJCm D:e<>la na 'wil'(je (1000 ccm) Iirma Helvederc
Motors. wprowadza do sprze,
'jażv- w' llaSZVm krain w cenie' 37.(;' 1111n ',ł (cena' z cłem i
podatkiem ohrotowym). Samocbód zużywa (przy szybko.';'·i 90
km na gocl.c.) 3,6 litra oleju n(\-

' ASA. NastQD'1ie zo>;( 011.l :(' :rainstalow<lny l:a' amerykań:;ki"j ra-

CEK PAN bc,d7Je uczestllicLYĆ
w Crrcs Bock et Exppriment. są
1\;0 organizowane przez NASĄ ba'tlania zjawiSk zaChodzących w
prz.=stl'zen! wok6łzi,?mskiej, za
pomocą ro.kiet
jonosfcrycznYt'h.
Będą one wyrzucać na ...:ysoko~
ei SOf) km strumień ba ru, tworząc w ten, snosób sztUCZIl<' 01:>10id pJaz'my w jonosferze. Umożli
wi lo przeprowadzenie rÓt:oych
obserwacji ł pomiaró w w przest r zeni wokółziemskiej.

;,Oaihałśu" za 81,5 mln -I
pędowego, w cyk lu BUC :;li.1Hl
4,9,litra. Jest samochode m dwu;)!'yłO\\;YU1 . 5-drlwlowym. Bclvcac1.'c Mbtors chce w ltajbliżs'lym
czasie importować
,.daihatsu
cbarade" z silnikiem beozYPQ-_
wym oraz lllOdel "aplause". który jest pojazdcm wi~ks7 m od
"charade".

Japuhc:;lfcy'

Polska ma duie doświadczenia
w badaniach zjawi k p lazmowych w jonosfer]!e i pl'zes:h'zeni
kosmicznej. )':kspe1'Ytnent ra ki etowy przewidziany na Upi ec bę
qzic po~i'lUlI1Y a dUt:y m progJ'amem badań S'atelitarnveh obejmujących 1n.in. wyt,~ar?anie

o!;!ok,ó:w'. plazm'Jwyeh , cHa 1>aclOO1
jonosfery;
.

pod obnie
jak
mieszkańcy wie~u innych krajów
wysoko upr::emyslowionyclł, nie maią CZ<l.St( na czyI"alą
tanie, Wypiej'(Lją 3e komiksy i
ogląd nie' telewizji. u'ideokaset. Taki jest wllnik badań
sD('}o~agicznych,
J)1Zcpl'owad<:onjJch przez japoński instyw o, Wpły wa na
rówa.ez
tut ds. mlodzie:::y.
Ok 46 proc, 1tczniów wyż-, specyfi ka japoitskiego systemu.
szych kies szkól średnich praoswiqiy i nastawienie się przeu;ie zupełnie nie czyta ksiqde wszystkim na przYiJotoll;Yżek i tylko 17 proc. poświęoa
't-l'ilnie się do e((.mmilltt 'Ul
temu ok. 3 godzin tyi)G<lnio_u' y:s;:ą u~;:elnip'.

]apot';czycy nie

.

czasu na

cz:ylauie książek
to

.....~,.. _I'-

lub

'v
Wart!)

umrzeć,

*

Kq.telil

oka

Co komu wolno?

.. u~iłowauie wykroczenia" (1). Uo dal ~:l.ego o,>:tlifow;\Ilia pł'ojcktu U\tawy powol"")'iO
oddzielny zc~pół s('uatOI'!.ki.

również

o

'''''11-

.('pł ]jw ie :zllliża jqce, .. ~
ty Ja na Pawia II n a ożywienie
budowllidu.".t ulic w Kiclca~h i
ogólna estetyk ę t rasy przeja ZdU

?
ŚladeIn , ~I.F.R.
I

(szkccŹa, że tylk o jej) dostojnego
go ścia nie m a potrzeby mówić,
1I0wiem leażdy sam to wi d zi. Ciek aw e, że wi:yta wywoIuje także
d'!}sklLs;e w d zied zinach ztLpeln ie,
nieoczekiwallych.
W
«<lewiz; i
specjali§ci wypowiadali się o zakupie dla. potrzell transportow ych
Jego Swiq tob liwo iici, dwóch he li kopie r óa'.
Polski "sokÓł", najnOtCIiZY procllLkt nas::ef/o przemy 'lu, cZlI 0.-

\" iCf-llliuist('r MS\V, Jt\n Widaeki, najpierw sllokejnie zrefere\\ al Sejmowi na 56 posieiI~eDiu _ nicwesoły stan bezpicczeństwa w kraju, pói.niej jed!lak unHisł si~ w odpowiedziach
nlt poselskie llytania i poszedł
nawet na grożcnie hbic pod-

palcem.

merukańskic

powietrzne saron-

za

ki? - oto J. ~s t pytanie.
Konstruktor i dyrektor fabry-

za niezamierzone

ki !]orqco bro'!ili .. sok olil", podkreś'ajqc zalety maszY1\lI, nowo-

słusznI'

pub1\czllil'

'Yysoka,

Izbę

uznał

przeprosić

jednym skład zie z 386 obcenie
do 520. IN ub. roku, \V którym
Francja posLawiła na dalszy rozwój sieci superek spresów na linii
Paryż Lyon przewieziono 22
miliony
pas ażerów. Linia jest
jednak pl'zcciążona i 109 obsłu
gujących ją
:>beenie pociągów
już nie wystarcza.

Dyrekcja francuskich kolei
kupi 100 superekspresów. Część
z nich będzie kursować z pręd
kością 300 km na godz. n a trasie między Paryżem i Lyonem.
Dwupiętrowe w<lgony pozwolą
zwi~kszyć liczbę pasażerów w

oczy przyjezdnych rzU'
w języku r05yjskilll:

" PRZynUEMY DO PRACY NA BUDOWIE. ZARODEI<
- ~tlOO-2500 RUBLI MIESIĘCZNIE". Widl'.c i tu inflac,ili
robi swoje, Dwa miesiące temu pra~a " na cza.rno" opłac all<l
niż j.

na \\ Polsce zadowolona
swoich zaróbków. Każ dY
nich blmiem miesięoznie

Budowlanych Zbig- wszystkich. Gasbrbcilerzy ze
podczas swoje.- Wsehodu mo~ą ~arobić w mia~
..t~'"\:J'l1 a ,ut. migracji Tę S%ybko i dużo iwyrojenić
_ JOczei w Europie w Par- zarobione złotówki na dolary,
Europejskim w Shas- nly - Polacy wamy tanią siwierdz-ii natomiast 0- łę roboczą. Za zawrotną dla
że w POl,ce istnieje przybysza ze Wschodu sumę
__F 1t:~<lln",
"pośrednictwo
2- 2,5 tysiąca rubli niewielu w ,
naszym kraju bowiem chciaące się naborem
obYwateli do prac łoby prac ować. Bo co to oznaMiraie iZybkich cza? Rubel kosztuje już -w
zarobków przyciągają kantorze 350 zł. Radzieccy 1'0szersze rZC!l7e zain- botniey zarabiają więc ' niecaIlYeh. ~C}i;nie tei lioz- łe 900 tysięcy, ' czyli_ około , 00
dolarów. Ale są i tacy, którzy
osiągają znacznie wyższe 00dIody, np. radzieckie prostyhltki pracujące w Polsce. spotkać je można zarówno w takieh hotel'ach jak " Marriott",
rednilul\l'. Wcbięczność jak i na peryferiach. W jed"turys1;,." za zna- nym i drugim przypa~ku ich
mu PI'aey jest doGi: taryfy są znacznie niższe ruz
Polek, czym oc7.yv,,·E;cie wywo-

Planuje się, że nowe superekspresy będ~ także kursows.ć na
trasie pary.i:
Londyn od lata
1993 roku , kiedy - zgoc).nie z
planem - ZakOllCZY się budowa
tunelu pcd kanałem La Manche.
Naslępnie ma zost ać ul'uchqmiona su perszybka komuni kacja kolejowa łącząca Paryż. z Bruks 1'1, Amsterdamem i Kolonią.

Zatrudnianie "złotych r~~:
z radzieckim paszportem 1,
pularnie nazywane jest "p~
macą rodziny". RozdlieloIl~c i
granicą kuzynów jest przec~~
wielu. A nikt jak na
ra
nie !;prawdza stopnia ~o!l:r~
\\ ieńs twa 'p racodawcy, l. ~:r'
cownika najemnego. lVbIllS ,~ l'
stwo Pracy i Polityki S OCJ S.1.
nej nie bije jeszcze na ~la~~"
Przewodniczący ZwiązkU '-,

łują zrozumiałe

Ił-meryl.a·ńskwl.

tych panów

stala ,

r:ec, n a wysokim pOlio-

można

mie. Pr6cz tcolorów techrw:;:lIych
i ekonomit'znych tltll(l.!!nwli tt'i4rę

w

lla ~ : pllLrati:::m pOf/l qd 6w,
UJ ' całkowita, u' oLność wy-

slowel1l

pow iedzi. Wszak dotychczas >lic
buteaIo, aby

lla Z(lT wt

najwu ż -

szego ra ngą oficera otlpo wi ed;;ialnego za polski SjJr:::ęt lotnic'::lI
cywiln y kons t r u ktor zarzuca l mu
pub licznie niekom petencję .
/Ja
ten nie 2hal obowiqwjqcycll W
helikopterowym lot.lict u;ie p rzepisów. Brawa dla demo 'raCJI!
Jed,!ah~e bac:::ny wid:
tych
ro:grywek odnosił wrażenIe, że
stl'ona wojskowa ide s'ęga. po
główny arU u ment, przemau:iaj,!cIJ :::a k up ne m amerykań sk ich
maszyn. Bo też bVlby on tcielce
nie.::ręczny,

maszyny

śmigło:)

Otó,;; aawet

najlep~=e

c:a<elll (odpukać
tv
majq c :e lność zawod:ić,

Gclyby to

~ip'

k;ej skandaL
llGSce gZowIł

pr zycLar;o,ylo pol s-

nie miałb y Uranic ,
nigdy nie tc-1./nU'·zl/-

z pokutnego popiołu, AlHerykanom wJjbaczo>oo bIJ ~ ~!Ib
ko. l m lcnJjstko wall/O. Tn,k,
lcięc tt'oj,kou'~
glowy my t /q.

MN

'Prezydent _Brazylii
krytykuje bank
Brazylii, Fq'n;'lncio
('oJ1or de MeHo oska:'ż~' ł d .-rektora Mi ęd~ynarodowego FunduSll.U W.nlutow cgo o mieszanie ,ię
w w~n " n<:trzne sprawy Br:.l7v1ii.
Prezydent zarap,o wal na :.ł.w ier
ozenie MIchela Camde,<;usa. iż.
Bn\Z l iot je'!! ile l'ł!ądzona.
. Prel.yd 'nl

Jłraz) Jilł

j "ht

potrzeby lla{!i"k.,w :te . treny 11aCa,nill'~su.,;t" !lowied>'lai
p~·ezydent .

W w'y~:it..dzie J1a rran~t.ł~kje
go dziennika .. Le Figa o" Camd€SStls paWI e:lz.i ał, że
gdyby
B"azylia b~ Ja doprze rządzona
przez lrzy kole jne lata, "'·Ó\,czas ni kl ule usłyszałby jll1 llni słowa o zagranfCi':\'IYro z adłll
żeniu ~g
kraju.
'oUm' de

niezado~ole

MeUo

bYł

wiedzią.

\\' "Magazyil.'e 1&2" w "lt~pjla
Maria J'akulnił, aktorka lilmewa, katra.lna i p iGS4'nkarkil.

t;JoslaliODL.:aoeK
j~'l
dU:l1!ly z jej planów, a d;a ich "<'alizac ji
nie ,zcz: dził
'},ł,'ltn!ch
o';ZCZędtlOSCi. rdylia trwala rIo ·;wsu, gdy W życiu Karnin\' poj,r., ;,
sit;, doktor P eters, Prowadził 7.ajt;Lia
z ,ne urologii. Był wÓwcz.a~ in),
dZJcs to-plęc i oJetni m,
przystojnym j
wysportowan\Tl1 m'" żczyzną o SPEC)flCznym hobby. Ko:el{cj0I10Wal , t id.:>ntki.
"J!'(Mła,

lekarką

Dalej historia Pl\tOCt.) la "';ę jednak jak w kiers:~im !'omall>~c. Karilina ~~dził<1, że sptJtkała :n )c"'.yznę Swt!,:(n ży(;ia, Kicd_' [lO
:<iLJ
miesiącach
PetLr~
zn stn ...vi1
li:
wpadla w szok. Henry Leig l znalazł h} pc\\'nego \V!CCloru w ~U\"'~~.i \
Z glo'v.?ą

'.Y;:part~l

bf"\z"t.\rł;"tdnH.,~ ~l[\

!:!;.-

ZGwym piecyi u. Przyszedł zb\ :.
pozno, Hqdy nie z:lpomn;al wiU ,;.;",
który wówczas zobac~yL N:guv .~;
nie zapomniał o OoktnrL. P ,;' ~~r'.:t."

z< ziwlony

o.~tai.nio

tą

... 'ypo-

pubłicZl~ic

Po dwól:h lata ch milO l I' poJ!).') .•<,
dokt ora Pet('r~a stały siC; zbyt ~l",;
,ne i dyskrE:tnie z'nu~t.ono go do opuszczenia uczelni. Pr wniósł su; d"
jednę~o
2
londYllskich
~znita!i
Odtąd '>'(s'ly,sLko jUt było
!. \ lh"
kwestią czasu Henr) Lc.i~h hy! .....'
wieku, w którym 'm'nl [lra\ t' ,[~
knrźać się

leczył

na

każd'l 'l.

('hor·)h, f,t l:"'_'

dokt'Jr Pcters

Kiedy poranny fybch&d dutar! do_o
sali nr 12, chory leżąc' pn.j)~",lP
uniósł 'łię z, trud,-.m: "DoktDrze p r ters, błagam, do n1l1:e;" Gdy ickar z podbiEg!, Leh:h ch ... ) d!
g0
oburącz, Sio:>tra towarzysząc;!.·
v.
obchodzie spostrzc~ ia z prze!',d:cniem, ż obaj nagle zaczęlI S I~ w ił
w przerażających k., n wu lsjach,
Czegoś ta kie,~o lC~z.::le
n,e
widz ' alem. i.nspektorze -- mrukllql
sierżant r..atl do~ e:ekLro..1y w, rę 
k.awach. miniaturowy of7.cl<iczn'k 'l;
dłoni Pod materacem zamcniojwan.y
byl m aJ y łra~!sformator ?więlt~ la 
ją CY napi cie ~ ten sUJU to musiał być komoleby 11.ariat.
' uo'ć
- Jak na \. .:ariat .... azja
skuteez.l1i€ - z.auwi:1żył itlS:l'<:A1":',
pc.trzqe l~a wyn,C!lZOlll' wlaś:'ie
L.
<.,li 2.w1oki dQoktol':\ P"tel":1.

on zadowolenie z powodu dobrego przebiegu negocjacjI mi~,lzy j<.'go krujo'll i
MfW
sprawie nowe. , poKoni~c .
rozum ienia o r('strukbn) La(',ii
zndlużenia
z.,grsn:u.nello (122 '!...-______________mld oL),
wyrażał

ł,

Kil)uy K<lrilina

w ił a zosl.!l.ć

łi(by s:ę

na

tu".

http://sbc.wbp.kielce.pl

protl l( :d e III
Dy sk u sja

"Kiero\\'a.»i"

' nie miejscowych "cór Koryn. inni zajmują. się np. han<lIem samochodami, eo
Jak można ~ię domyślać, bardzo wysokie z:!<ski., Ale
jest już ścisła współpraca międzynarodo
np. trafiono na śład radziecko -p olsko-niemicczajmująed się kradzieża na Zaehodzie i sprz4'daią
saI1l0Ch6dó".
•
JOLA _ A MICEL

c;::e~~H)$(', u:nun1(> zau rii"~l"'y . ~(U~
iJU ł;'; ownJc tL'ojsk iotMc~ych
•
l1lajor 1)i! ot, opoiciaaa! i .ię la

w:l-llłczui" spr{ł.wą
Bl·a.:t.'Io· li~,"y
k(iw. \\ ~' ruki, które e!Jągamy,
iWwod:l.l\, Ż., nie ma iatlnej

·aca!

bia w Pclsce tyle, ile u
zarobiłby w ci :U~u pół

ia dwa ia "a t::mu, kiedy
jego syn i synowa z:;;inc.1i w .'1)padku samocho"'owym, 111'..15;31 zaj.)Ć siG swoją cztcr0ktn:ą wllu :·?k,!,
Karili lą. Z początku sądzil, Ż"
podoła szybko przywiązał
sic:
do dziewczynki tak b;:.rJ lO .
niej nie wyobr~żał
sob'e
źycia , Całymi dniami pl'les;adyv..ala
\V jego ''''arszta-cie radio technicznym
bawiąc siQ staryrui lampami i k,,wałkami drutu.
K icdy prt.cl'y wa ~a
na~]e zabawę i przytu lał a si ę
do
dziadka, Henry ~ 0igh czul, i.e In j że z!'obić dla nicj wsz;y stk o,

r> ,,'

olei na superek,spresv

Cenłr:1lna \II'

W . Mastierow \V ,.Moskowsldch Nowos Łiach" - jest to
obecnie jedyna ~rupa spoleez-

1891.

D '."a dz!e ~

~cs ty.

ostatnio ogłoszenia wypisane

alkoholu.
I
- jak pisze

rą

\\'znic..'łinny

sllojl'ZCć ...

mil'j~cach objętYCh

Dn lgi I'olicjant RP

Do Polski na zarobek

naduży\yają cyclt
co najważniejsi'e

lisly. D<;-

Dz;" hud"nek

W ywoła ło to róźne' skojarzenia i replikę "Pl'ost z sali, t ym
bardziej wi ęc
odnotujmy, źe

\. Pit'kal'r;ki

Przybysze ze Wschodu zyskali w nas.zym
kraju sławę
dobrych pra cowników, nie korzystających ze zwolnień, nie

MOl' DtO:lne, c;che pikal1!2 kardiomonitora dz'ala!o ::3ypiając<\ mi,11o
to Henry L eigh wc:ąż
s;~;:,ro',~
otwartymi oczyma wpatrywał .i~ w
sufit. Nazajutrz był dziell je:',o
82
uradzin, Nazajutrz. on i }e~o :: 11:(.:'teJny wróg, do~~o !' P ter s - :nuc 7 'l

('Z\-'ln

lrt{hla yjul . . n of.;u.ieuL

nic~iollyl1l

Przy o;';:azj: chcieliśmy wrzuc'6 kamyczek
do o t?;r ódk
ha::-:dlowców.
PI zeci€:l wie ·
dzieli z zapowiedzi praso\'.'ych o planowan€j na niedzielę majówce w parku. Niestety, cprócz stoisk z cukrową
watą i zagr:micmymi, drcgimi nap0jami nic zorganizowano żadnego innt'go.
(J.)

W tej <lziedzinie zresztą
\vszystko dzieje się d~ść szybko. W styczniu tego roku np.
Vi "T!!leexpressie" podano, że
w Polsce pojawił się pierwszy
radziecki pracownik najemny.
Zaraz potem okazało się, że jest
ich - Rosjan, Biąlorusin6w,
Ukraulców, Lih\inów znacznie
więcej, szczegóhlie w województwach południowych. Pracują na budowach i na polach,
w
niewielkich
prywatnych
pl zedsiębiorsiwuch.

u-

47
jest
przckonan ych,
ponownIe mogli doieb partnerzy
stadle lUałżeó 
._ ni~,
byliby
Z badan ia wy-

,.S t f'p bJ' Si,op'.'. Duże. oklaski
\.vidowni otrzyma la mistrzyni
Polski w tatlcu disco-rapMagda Zygmunt.
DOdajmy.
że
"Echo" patrcnowa o tej
hnprezie.

o

,hien1 y kontynuow,~c t<; prcz{,ntuj<:.

31

ltłrzymn.ie

, poz.amalieńskie.

maj6wkat

dwukr otnie

i,,,ildczą

piel'\~szym
zarysic
11l'ojekLu
now('j
u~ta'-\'y czytamy m.in.:
" Zabrania się pcowadz('nia na
c!lszal'zc kraju rckl:uny tytoniu
oraz rekwizytów palacza"
w
t,m l'ó",uici "fUck, rajd., bibułek papierosowych, urządzeń do
z~ijanla pal)ier03Ów i tll.
})re-

żonatych męicz:rzn
oświadczyło,
że

Ro z_n a

była

t<~! nik(j\\ ,

Kombji Pull! )' 1<i S}l'lh"rzncj
i
Zdrowia, uOlycz'teą
kompleiu
działań
antynikotynowycb . W

dot ycząc e
stomałżeństwa i rcdziwiedzi były c~sto

•

Na dworcu Warszawa

nas,.(' fotografiI'
z;lint~r('so\\'aly czy-

l.~

dymu ...

duktów". W

I

Radiotechnik

dt>ka\\'sze
w U"do_
Okazuje się,

ill:l~7l'J
~ ontt'ntcwać
;-.ajllowsi.ą in iciaŁy '" ~ senackiej

niespou ziewane.

cają się

lulu.

roku

L.

fotoTl'portl'r

Ulkj"'''l

ukazem
palenia kara!ne ;na
być n ie tylko , ono SIO me, . ale

scenę pr zew inęło slę

Zdjęda

~·a..,z

Il'Glli

du,

...alc
Trudno

zespołów

okolo 100 'iIlykonawców , m.in.
"Trzpiuty", "Małe Kielczanki",

~i·~('ie J'j!10sfŁrjCZnej.

•

lut lI)UeZtvJl

nika. że okolo 20 proc. 1\'11erykanów ro zpoczy na
,?;ycie
płcio·>'.'e już w ~i(;ku
13 i:lt.
Co
s7ósta
dorosła
osoba
s1l\ it'rdziła, :.fe w d/it'ci ilstwie
była ofhrą llrLemoey
fizycznej lnu gwałtu. Jedna trzecia
uosicieli whusa Hi ' u' r;,.wa.
to przed iona (mężem) lub
IJ.utuercm st>ksualnym.

Senat

z VlojewódzDomu Kultury. Prze z

par kową

Cyu~llltlo4l/łb

si!:' \v
za3:{aku-

ml{ld zie żowych

kiego

(PKUD), "ze
l>onO~to:

.
.,.
Zlen,

Wtorek
j3 1991 r.

14
Dziś

NOCNE POGOTOWlE STOMA TOLOGICZNE - czynne w każdą
sobotę I niedzielę od 15 do 1 rano. przy ul Buczka 46. tel. 66-30-19.
USŁUGI
POGRZEBOWE: Dyżur
całodobowy . tel. 31-70-47.
POSTOJE TAI~SO\VEK: Osobowe Dworzec PKP tel 534-34. ul.
Słowackiego
31-29-19
ul JesIonowa 31-79-19. Postój taksówek
bagażowych ul. Bodzentyńska.
tel. 31-09-19. Postój sam ochodów
cięi:arowych ul. Mielczarskiego.

skbd"my

żyćzen;"

GONUi'ACYM
ilO CIESLAWOM

ZOFIOM

j

lZ~OOROM

. ; . . - - - - - - - - - - - -...... ,.J

B;uro ogłO$zeli, teL 32- 45-'0,
lub 3!-U-13. czynne 7.39-15.
TEATR
,Wesole niewia.'>ty
- g . JlI.
PTLiA

,

· tecenie.

z
-

w

KINA

I·

.1

·

.,RGmantjca'" U::iA, l. 18, ~.

.. Wykidajło"
17 .~O. 19.45. .,Ko-

I
.. cham cię na zabój" U SA. l.
l~,
g . U.li, lS.39.
,.Wideo'" - .' .,Tatuaż" USA,
l. HI, g . 13.30. 17.45-.
"MDskwa" - t~S'mieć " - kanad.
· l. 15. g . n.36,
18.15.
" Dz i kość
serca" - USA, l . 18, g . 111. • ,Em'>'3łłueUe" fr. l . 18, g, 20.

,.Ecoo" ~.

li>,

-

Im.

Jana

"Cobl'a" -

USA .

I.

nami;:tność"

15 , 17. ..Do:i1t3

PROGRAM I

Kocbanowskiego

15.05 " .Jedwabny szlak":
"Jedwab i krzyż:" - ser. dok.

KINA
hBa:lt~'kU

brak

16.10 Video-Top
16.20 Dla dzieci: "Tik-Tak"
16.50 "Przygody misia Ruxpina"
- ser. anim.
17.15 Teleexpress
17.30 Laboratorium: Roboty (2)
18.00 10 m inut
./
18.10 "Gra w zieleme" fil'lll
dok.
18.40 Kronika Wyścigu Pokoju
18.55 W Sejm ie i Senacie
HU5 Dobranoc: "Hej. Bun Bu"
19.30 Wia domości
20.05 "Ma m zaszczyt powiadomić" melodr. CSRF
21.40 Listy G gospodarce
22.10 Telemuzak mag. muz .
22.50 "Świątynią bożą jesteście"
rep. z urQczystości introoukcji
i
konsekracji
biskupa
zwierzchnika
Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, księ
dza seniora diecezji śląs
k~ci es zyńskiej, Jana Szarka
2-'i.05 Wiadomości wieczorne
2:l.20 Rozmowy intymne
23.50 J<;zyk francuski (22)

terminarza.

"Resursa" ..Linia życia"
USA, L 15. ~. 15_ 11.30. ..Ofiara

USA, l. 18. g . 20.

APTEKI:
stall' dyżur nocny
pełn i ą
nr 67-010. pl. Zwycicstwa 7. 67-001 ut Traugutta 40.
INFORMAC~A
służby
zdrowia
- czynna 6-20. tel. 261-21. Informacja o usługach - 365-85.
TELEFONY: Strat Pożarna 998.
Komenda PP 251-36. PogotowiePolicyjne 997. Pomoc dr~owa
996. Pogotowie
R8tunkow~
!1119.
Pogotowie Encr~etyczne
~a
dom 991.

Skarży,ko

.,

USA, 1. 111. g . I!}.

G/l.LEJUIi:

I

GALERIA RWA ..PIWNI.CE"
Wyst9:wa fotegraficw3 pt. .,Raport
ekOlog;czny".
Wyprzedaż
<idel ;lZtuki.
Galeria czynna ' w
god~.
U-n. niedziela H-15. w
p<Hliedziałki nieczynna.

KIN(}
.,WGlnosć"

niu"

.. Mls&istpi w ogUSA. 1. 15. g. 16, 18.30.

-

-

MUZEUM
REGIONALNI!:
lm.
Orla Białego w Ska.. ż~sku-RejG
wie, ul. StGneezna !Ił - czynne

PR!)GR..ĄM

NARODOWI: .. PALAC" -

Mi kOłaja

l

plac

Zall'kowy .. Wnetrza pałacowe
ł XVIII w " . Galeria ma.larstwa
polskiego Gra!:
"Sanktuarium Marszalka J . Piłsudsk:1e~o"

[Starachowice

.. Broń europe.lska l wschodnia ze

zt»or~w MtJ'Zeum Narodowego w
Kielcaćh"
czynne w e;odz.

9-16
poniedziałek
fitec'Zvnne

I

wtorek _

MUZ EUM NARODOWE - plac
ParlyuntU"
Wys tawy
s ta.te: "Pr~yroda Kielecczyzny", "Prad7łeJ<'

re~łonu

,,"EPOka

~wtetok(zvskie go"
WYSt.3VI:J czaso-

telaZ3- 1 ",

.KGnstjltucja 3 Ma ja - 200
[):tmlccl" - czynne w godz.
we w tCH'kl w godz . 9--17.
w poniedzIałkI I śrOdy - nieczynne
MUZEUM LAT SZKOLNYClI S.
ZEROMSKIEGO Oddział. ul. Ja;lł3. Pawła n 25 czvnne od nie.dzleH cia czwa!·tku W J(00z . 9-15.
w środy It !2-tił. Illlłtki. SObo t y
we

lat

KINQ

"Jaspoi"
,.Polowa.ni~
na
Czerwony P'..źd1:terRik"
USA.
1. 15. g . 16. lUO.
APTEKA OYZURNA: nr 29-076
ul. S taszica 64-79.
POSTOJE l'AKSOWEK: telefon y - 53-10 I 53-86

9--16

fłie('z.vnfł.~.

-

!l.tUZEUM

Oddział '

n.

SIENKiEWICZA

Oblęgo rku

W poniedzilltki I wtorlti - nIeczynne, w
pozostal I' dlli w g:.dz. 19-18.
MUZEUM ~ABAWKARSTWA _
ul .. Kościuszkj 11
"Zab:n';ki
śwlat,,- C!:vnae 10-17.
MUZEUM WSJ KIELECKIEJ Park Eto"j!;rafiuBv w TokarulWA<; tF9 a XIX-wIecznych Chałup.
Zagroda l Radl<owlc
Owór
CZY'fiłW w I:odz . łO-17 ponl1!dzialki - nlec?vnfle.
w

Ostrowiec

21ł-00jr

8.00
9.00
9.1 0
9.35
10.00
11.55

APTEKA DYZURNA: nr U-071
ul. ' S ta rokunowska In . tel. 534-46
POSTOJE TAKSOWEK: pl. Wol~
no ścl 537-93. 1<1. Sienkiewicza.

-

28!-61.

I

Ko'-Ide

L

lUNO
-

U 7łl3A.,

za

.N

.nie-

n: .o

ostatni

~ser.

sprze4

9.00 "Czterdziestolatek"
"Koszt.owny drobiazg,
li re\\'izyta" - serial
10.00 CNN
10.15 Mag. TV śniada.niowe j
15.3:' "Denver ostatni

zaur " -

hUI

Kal

.Z p l

ser.

INT

PROGRAM II

7.55-11.00 1:V
8.00 CNN
8.1 0 Mag. rv

śniadaniowa

Uwaga! Za
programie
Odpowiada.

W

śiadaniowej

•

Kil

,.1.
I pi

HURTOWNIA "DIANA"
KIELCE, ul. GROCHOWA 22, tel. 512-04
informuje, że
W DNIACH od 2-9 kwietnia do 30 maja 1991 r.
UDZIELA lO-proc. BONIFIKATY
przy zakupach _
GARNITURKÓW i SUKIENEI\: komunijnych.
Zapraszamy w godz. 9-19.
463-g

drobne

Ogłoszenia

LWAI
I

KULTYWATG>R pług 2-skibow1
do ciqgnixów własnej kon>łruk·
cji. Bolechowice 79, koło _Chę·
do.
·
"WS.g
SPRZEDAM pontoo. Kielce,
231-96.
792·,
SPRZEDAM
"forda
sierrę
2.30" 1984. Kielce, 66-20-45.
79H
K0WALEWSKA Jolanta zgubi·
lo legitymacj~ szkolną ZSE.
796·g
ADAMSKI Tomasz zgubi ł le'

SPRZEDAM namioty
we. Chęciny, tel. ' 81.

ha.n dlo799-g
ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą w zamian
mieszkanie.
Kielce, 289-78.
780-g
TYNKARZY zatrudnimy. Skarżysko, ul. Św i erczewskiego 108A.
781-g
WYNAJMĘ miejsce pod
garaż. Kielce, 31-63-12.
13-s-g
SPRZEDAM przęslo ogrodzenicrwe metolowe. Huto Szklona 3, gm. Bieliny.
783-g
WIDE0KAMERY,
telefaxy.
Gwarancjo, ceny kOf1okurencyjne.
618-g
Kielce, 31-70-48.
SPRZEDAM grobGwiec pusty,
trzyosobowy, cmentarz Nowy Kielce, przy Ściegiennego. Monetę papieża 1983 r. Kielce, tel.
32~30-02.
759-g
GLAZURA,
teraKoto - hiszpańskie.
Szeroki
asortyment.
Kie lce, Warszawsko 44 p. 505.
753-g
WID50FllM0WANłE.
Kielce •
410-41, wewn. 290.
754-g.
SPRZEDAŻ
piachu, zWlru z
dostawą. Szyd/owiec, tel. 17-1743, po 15.
21-r
ŻALUZJE - montaż, produkcja. Kielce, .31-58-19, 32-56-24.
10-5-g
AUT0AlARMY.
Kielce,
tel.
66-44-39.
14-5-g

gitymację

PŚ.

nDEI

pr

z licel
po

ef

K

pasaż

7'ł]'~

l

WffiNE
gieł~a
Jęd

srebrny
Kielce, 256-13. Wysoko
do. Dyskrecja
-

l

dzielne90 um
ju w Kielcach.
,Echo Dnia", oferto
KUPIĘ garaż bl(JSZak
ny. Kielce, 66-07-68.

mgr EL:l:RJECm GRACKOWSKIEJ

MATKI

l"

winnego" - USA-o 1. '1S. g. rUII.
.. Emmanuclle II" - fr. 1.
~.
11.30.

PI

PIELĘGNIARKI

i

POŁo1;se

787-g

GR;'; .N j () % i:j N C
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.
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NACZELNEJ PIELEGNIARCE
W ..j. Przem. Specjalistyczneg~ Zespołu Opi-l'ki Zdrl!'w@btej

,,Dzień d()bry"
Wiadomości poranne

Domowe przedsl!kGle
Przyjemne z pożytecznym
"Dynastia" serial USA
AktualnGści telegazety
U.łłl-15.55 TV edukacyjna
12.00 Wyprawy
prof. C iekawskiego pr. dla dz.
12.30 "Terra X ": " Gdzie leżała
Atlantyda" (1) - ser. dok.
13.15 Świ adkow ie
przeszłGŚcł :
,,''Iliwat para" - ser. dok.

•• PrzodGwnik" - .. Płonąca ko'bieta" - RFN, l . 18. g. 17. 19.

Pega.z~'

Pngntowlll Ratunkowe 9'ł9 . Pogotowie PP
99'l Strat Po7.arna
P<łfłlOC O,.c.~awól Hl P~o!o
wi" li:neol!ctl'CZOC Kielce - Miasto Hl Klekt' - Teren 958 P o ~t()Wie' Gaz<>w.~ 31-!!}.2\} i ~. P o otowIe- wad -kan co eleklr,,~z·
ne RPGM ezvnne w ~odz. IS.-O<
teł 31 -!G-tT l .J&..!tł Poeztowa InfQrmacla D usłu~~b tu lnror-

Gdańsku

8.35 "Denver -

Jutro

KlNO

ul . ~nltk\.,icza lS.

l'E.LEFGNY:

w

16.30 Mag. ek_ologiczny
17.00 "Wiekie podr6że" (8-ost.)
" Srebrne szlaki" ser.
dok.
18.00 Program lokalny
18'.30 Modlitwa wieczorna
18.50 Vademecum teatralne: M .
Grabowski
19.20 Gość ,,2": Krzysztof Janczar
19.30 Język angielski (57)
26.00 Non stop kolor - mag.
21.00 Tak to się zaczęło w "stodole" - rep.
21.30 Panorama dn ia
21.45 Sport
21.55 Akademia
pol.
filmu:
•.Jasne ł9.ny" fr. 1947)
23.40 CNN

PROGRAM I

APTEKf - stal., dyżur nocny
pełnią nr 2Ił c 60ł . ul. Buczil: a 37 /39.
n..

II

15.35 "Denver ostatni dinozaur" - ser. anim.
L6.oo Organy polsk ie : baz. ~w.

DOM
SRODOWISK
TW()R9-17.
, CZYCH .. PALAC" T. ZIELIŃSKIE
GO - WernIsa! wystawy mal\PTEKA Dv2UKNA: nr U-041i
larstwa art. plastyka Marka Czar- I ul. Apteczna 7. tel 531-~27.
nołec kiego- C!:ynny I~:!~.
~
POSTOJE TAKSOWEK.: OWOł'Zec
PKP - teł 137-G5.
MUZEA

xvn

Wiadomo ści popołudniowe

16.00

"Pająki"

USA.
l. l., g.
17 .JO. 19,45. "Poślubiona mafii USA, l. 15, g .
15.30.
13.15.

"Het" -

",espół

Dziś

nieczyn~y.

wojny" -

..KURW "

. T_E~EWIZJĄ ..

Radom
TEATR

Wind50ru"

.

.

i:Sluro Ogło:i1~eń. teJ. 2':9-~j., czyn-

~ecomskiego

Stefana

LOKA.L~Y

13.10 Sprawa na dziś 14.15
"Souland" 15.10 Koncert dla f(}noamatorów 16.00
Aktualnoś1'!i
dnia HUf} Rockowa fala 19.00
Przeboje z ::VITV.

ne 9--17.

J

Kielce

Im.

I

PROGRA.~I

13.30 Spotkania z literaturą: E.
Orzeszkowa
14.05 A~roszkoła
14.35 Ekonomika dla rolnika
14.45 Chemia
bez
tajemnic:
Konk urs (2)
15.05 Świat
roślin:
"Niebezpieczne
rośliny" ser.
dok.

Uwatra!
w

z:~

pl")~"n,i:!

odt> wi:w.:1.

bC31<

ew otu
k,n

teJ'm.in~!.'za
!tPZlOi~nv

red

reja

nie

l
ł

I

OLA

J T-V ROYJ\IL
5 R{)łJ[~Y TURYSTYClN[
http://sbc.wbp.kielce.pl

KAŻ D
L050iJAliiE

E

GO l

IJ SiEt~Zł~ IE
ODOZłAttJ

20 HA::JA'g,l o ...łO~

"ATARI"

FREZY DO DREW A
ZE STALI SZYBKOTNĄCEJ

.

"COMMODORE"

j

sprzedaż

hurtowa idetalkzna.
Kasety i dyskietki

Zestawy do boazerii, podłóg, parkietu, okien,
drzwi, kasetonów, listew kształtowych oraz dowolne na zamówienie.

. z pr~rałnałłli.

Atrak~yine ~eny,

INTERKOM
KIELCE.

.

KILIl~SKIEGO

'nI.

25-520 KIELCE, ul. Targowa 18
tel.'fax 32-45-40

krótkie terminy

BUT "Łysogóry", ul. Sienkiewj"7~ 74,

inż.

11

I pięl!o, godż. lł-l •.

jel. 66-23-66

05-01'1 WESOLA, ul. T:rakt Brzeski 124

5'l-k

(Sfan Miłosna k. Warszaw~')

tele{on 13-49-31.

2fi-600 RADOM, ul.

81-k

Słowackiego

l

tel. 279- 5
Ił.

. . . . .TTTTTT.~T ••T . .TT •• TT •• T.T~.T •• T • • •yY.y.~~.yYYY•• TT~•••"TYYY.YY'Y••Y•••• ~~ •• ~" . . . .

ZŁOCONE PATERY różnej wielkości, KASETKA, WAZON

19.

\VSZYSTKIE z WIZERUNKIEM PAPIEŻA
·r~ unikatowa, okazjonalna KOLEKCJA PORCELANY z Ćmielowa

.-,

e

l

kibow1
h~truk·

, _Chę·
"W5·g

l(ielca,
792·,
s iEmą

('WAGA
WY)"OZYCZALNIE!
HDEO HAJ
proponuje KASETY
li: FILMAMI
z łicencj~ na wypożyczanie
po eenach dystrybułorów.

z9 U&.

pasaż

I

goo:z.IO-18
przy DH "Ludwik"

'II

790-g

t

Kielce, Staslio 6/S

[1-45.

79J.g

może być najlepszą, oryginalną pamiątką

SE.

~

DYSTRYBUCJĘ

~

~

"D A ft E X" sp. c.

j

~

W"łąCZłlości 33
~
~

3
3
3
~
~

PROPOr UJE Cli ~v
NA KAiD!, IUE5ZEŃ
OK

- Iv .. grund;ng"
1.100.000 zł

-

I

telegoIetą

- 22 cale

zegarki elektroniczne już od 8500 zł
zegary obrotowe gabinetowe - 250.000 II
kalkulatory od 20.000 zł
długopisy chińskie od 1000 zł
spodnie młodzieżowe sztruksowe od 80.000
spodnie dziecięce jeansowe - 60.000
tornistry - 50.000 zl
klapki - 40.000 zł

- Iabawki (bardzo dużo wlorów)
od 5000 do 60.000 zł
- torby foliowe od 300 zł
- radiomagnetofony 2-kasetowe od 300.000
- gry komputerowe - 55.000 zł
- telefony w słuchawce - 50.000 zł
- luksusowe drzwi wewnętrzne od 300.000 zł
- jeans 14,5 uncji - , mb - 29.900 zł
- komplety sztucznej biżuterii od 15.000 szt.
- baterie do zegarków i kalkulatorów
- kasety wideo 180 - 24.500 zł

SPECJALNA OFERTA Z OKAZJI SLUBU:
komplet sziućców 12-osobowy, 84-c~ęściowy, pozła~any
24-karatowym złotem - CENA już od 1.550.000 zł.
ZAPRASZAMY W GODZINACH 8-16
tel. (0-t7)

513-3łl;

513-535; fax 51-21-22, tlx 0613543.

iJA

TV .. ~(lmsung" od 2.99&.000 II
KOMPUTERY
"commodOle C-6""
1.460.000 zł .
WIEźE z pilotem od 1.150.000
MAGNETOWIOY od 2.990.COO
JOYSTICKI - od 66.000
KUCHENKI mikrofalowe
Gd 1.490.000
APARATY fotogroficzne
0('

UWAGA! SRLEPY, HURTOWNIE
BEZPOŚREDNI IMPORTER PTHU ,,\\TASKO"
D.dał Zbytu SKARZYSKO, ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 10gA
POLECA NAJTANIEJ W KRAJU:

*

*

~

AA••• ~~.~.~~~44AA •• A•• A•• ~ł44A.~ ••••• ~A.~.~~.~ •• 444 •• A" ~~4L64.44 •••• 44k.

t)il le·

-

IV PIELGRZYMKI OJCA ŚWIĘTEGO do POLSKI
kolekcji PROWADZI na zasadach
"
AHiM "ACUMEN" z KIELC
INFORMACJE O miejscach i zasadach sprzedaży można uzyskać
W AHiM "ACUMEN" KIELCE, ul. HERBSKA 4.,
tel. 66-20-93; 66-41-61, teleks 0613574.
BEZPOŚREDNICH ZAKUPÓW będzie można dokonać ,
na stoiskach "Acumenu" W DNIACH 3 i 4 CZERWCA BR.

~

ADAl\łCZYK

pediatra
Przyjmuje: poniedziałki,
wtorki, piątki
w godz. 14.30-16.
KIELCE,
ul. Wojska Polskiego 51
III p., pokój 461.
663-g

deialiuna
Kielce, ul. SiE!' kie iuc 4łi/Sn
(NOT)
SPRZEDAŻ t.LI,tOl'lC i detilliuna ielce, ul. obies·
kiego 1la, tel. 421-19, 3~3-167
716-9

I~

Przedsiębiorstv,o

Produkcyjno-Handlowo- U~lug we
"RYNOTREX" sp. z 0 .0 .
w Kielcach, ul. M. Curie-Skłodow kicj Gi.
ZATRUDNI:

-

STOLARZY
STOLARZY-MODELARZY
PRACOWNIKOW BUDOWLANYCh
KIEROWNIKA BUnOWY z I.qm.łwła;eJliamJ.

I

75-],:

782-g

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
w KIELCACH
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

.

~S,).OOO

SPRZEDAŻ

DARIUSZ

~ •• """."""~"T""Y."""Y.~"""Y".~... TTT~"YYT •• T"".

.

(t".""" .... "Y""""!"",.",,,,,",, ",.""",,'1""<' 'ę.' V.""VVY'·I

"J and

KUPILES JUZ SAMOCHOD? NIE·?
TO ZADZWOŃ NATYCHMIAST DO:
Orgąni:.zujemy specjalne wyjazdy po zakup samochodów dCll:
PARYZA w terminie - 2ł maja; 31 ma.ja 1991 r.
LYONU w terminie - 2% maja; 29 maja. 1991 r.
Nowe da na używan.e samo~hody mQr~ pr7:ekreślić twe~ Jtllłrzenia. W ł':ia!lie
ł dni pebyłu w Paryżu z pewnościl!, zdlłżySZ kupić samochód. Ceny k8Jiikłu·ent.:tj
De w stosunku do BelrU i Holandii. Oferta kilkakrotnie więk.sza, riiae marki !lamochodów esobowych i dostawezyeh. Nasz pilot w Paryźu ~enstniezy . w bidej
zawieranej f:ansakeji, nerocjując cevy, sprawdzając dok.umenty i ~łdwia5:te f6rmain.jei ubezpieezeniowe na dro~ę )HIwrotnl!,.
JESLl CHCESZ WYBRA(: SIĘ TYLKO TURYSTYCZNIE DO FRANCJJ, II: n.ys'a~e ze zniesienia wiz zapraszamy na zwied:zanie P AR'-""ZA i '() -ER ALU
w terminie od 22 do 3. maja br. Boraty program turystyczny, w-yiywit'Jiie, pih.t
fran<luski.

I

. ~ s~mochód .,iuk" - rak prod. 1~84-,
) cllH~nik "Ul'SUS C-360" - rok prod. 19łH.
Przetar,g odbędzie się 28 maja 1991 r.
dd la poz. 1 o godz. 9 w Kielcach, ul. Zniwna 3/5
la poz. 2 o godz. 12 w Kuzkach, k _Włoozczowy.

Sprzęt można oglądać 2 dni przed przetargiem.
PTZystępUjący do przetargu winni wpłacić wadium

wysokości 10 proc. ceny wywoławczej do kasy przed-

wa.
a za ukryte
unieważnienie przetargu bez podania

"n-k

Posiadamy bogatą

o{ertę skierowaną

szczególnie do

zakła(lów

Taf'y:

obozy młodzieiowe w Cze~h6s1owacji w dolinie w córach w Mai j F"trze
1ł km od Ziliny (:zakwaterowanie w domu wczasowym, pełne w:,,' )"\\it'oie,
dojazd, kadra) - obezy młodzieżowe na Węrrzech w Csillebere {&akwater wanie w demkał'R murow2.nych 2-pokojowych, pelne wyiywieJlłie. ,h' j .. w,
kadra)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: AGENCJA TURYSTYCZNA "J an fi"
KIELCE, ul. PIOTRKOWSKA 12 {Dom Związków), tel. 412-11, wewo. 1 .
'184-g
,~~""""JI..'I..u..~.......u~ ~~.cr..AA.L4A4A"'A~~~,,~~· ••• ,A....,..4AA~UAA
_

~

.

http://sbc.wbp.kielce.pl

XIII Turniej "Echa Dniq"
w k'o szykówce

Udany start
D brze r07-po~zęli
tenisov~e
rOl.g' y,vki o mislr'L.05two II_. lIgi 7.3woanic)' Błp,lutnycn Kielec. Wygra1; w Bielsku z Budo\~ lanunl lialowice 9:0 tracąc
t 1ko jCdupg<J seta oraz z Piastem Gliwlce 5:4. W naszym zespole najlepiej .spisywali się . .Da,
rius'I. Gąbk:l i Tomasz Kaezmarł'k, dohr7,(' zaprczenl,?wały !'!<;
też za :odn:czki Iwona Kammska i Ilona Wieczorek.
\\' najbli~:s;:y piątek w. Kielc~ci) sputkanie z RKS Rclsko,
. ,tÓl·C zadecyduje o · zwycięstwie
'li grupie I ligi. Oto pozostałe
wynik.i· b:ehikiego turnieju i tabela: Bielsko - Piast 5:-1, Bielsko
eudowl.mi 5:4.
l, 8io:kitni
2. m~hk9
3, ł'ia.<;!

2

2
2

. 4, BudiHvl:mi

2

2
2

14- "

lei- S
8-10

fi
O

4-11
(sw)

Wyścig

44

Pokoju

ldecvduie ostatni finisz?
rozstrzygnie si~ na dzisiejszym
ostatnim etapie do Warszawy.
'Ok oło 23 km
przed metą u·
dało oderwać
się od peletonu
szóstce kolarzy, żaden z nich
nie zagraża} jednak liderowi i
ekipa radziecka nie kwapiła się
do pościgu, Uciekinierom udało
się więc dojechać do mety, Już
na ulicach Częstochowy zaata·
kował Francuz
wykorzystując
moment zawahania rywali
i
samotnie pojeChał po zwycięst
wo. Nasi zawodnicy nie wykorzystali na tym etapie moiliwości ' - zdooycia
'cennych ' se·
kund i pozostała im . już tylko
jedna szansa - na dzisiejszym
etapie ldóry
przypominamy
przebiega między innymi przez
tereny woj .. radomskiego.

Niesl('/y Dariusz Baranowski
nie odrobił nil wczorajszym etapie z Kłodzka do Częstoc'howy
2-sckundowC"j straty jaką mial
do lidel'a Rjaksińskicgo z ZSRR.
lV~grał Francu'/: Thierry Bri·
raud, przyprowadzając na ~e,tę
Q-osobową ~ł'Upę ko~arzy . WIi!od
których znajdował Slę. Zblgmew
Piątek.

Na trasie etapu toczyła się
zgodn;e z przewidywaniami ~~
walizacja o sekundowe bomfIkaŁy, przyzna wane
za. c~olowe
miejsca na lotnych
finiszach;
Polacy usiłowali rozprSl\vadzae
Baranowskiego, Rosjanie jechali
na swojego lidera Wiktora Rjaksińskiclto: Walka skollCzyla się
niemal remisowo, po 200
kn}
Rosjanin powiększył przewagę
o 1 sekund.;. Także
wszystko

W klasyfikacji generalllej po
3 etapach:
1. Wiktor Rjaksiilski (ZSRR)
2, Dal'iusz Baranowski (Polska)
,
- strata 3 sek,
3. Mi·rosław Liptak (CSRF)
- 15 sek.
4, Luis Epinosa (Kolumbia)
- 44 sek
5. Jacek Mkkiewil'z (Polska)
"
- 51 sek.
6, \'lasilij Dawidel1ko (ZSRR)
- 1 min,

zamiast .,., Boksu"
(Rozmowa z sekretarzem redakcji ~
. Ryszardem :l:ochowskim)

-

,

;\liłośu;c\'; .boksu, Ił' t>lltldi ,w
naszym raglć>nie nic 'bra.k11ję,:'
z"1.a1i' miesiCicznik "Boks". V.7y~
c hodzący przez 33 lata, Niestety.
~ikwidacja
RSW doprowadziła
· tak.!,e do ;miszczenia tego cenio!lCgO
periodj' ku.
Redagujący
miesię.::znik
postanowili więc
utworzyć nO'Ne pi:;mo, Dawią
:mhce do doorych il'adycji. No_
w~:
miesięcznik
nazywa
się
.,Bokser"
i
jest
wydawany
orZ('z spółkę z 0.0, "Shipclear"
ze Szczccina. R edaktorem na~
c<eirlym jest szcf .. Boksu" ~
Lu('jall Olszt wski, zaś sekretar;~em rcd-ekcj, Ryszard Zochowski. Z tym ostatnim przep~oV\'adzitiśrny k rótką rozmowę.
(~o
możesz powiedzieć
8

u{I\';ym
~

pi.śmip'!

Wief.h;jeli~mJ·,

że kst Z3_
potrzcoowanie licz'lej rzeszy ki.
l)iCQW na taki periodyk, posia'w'I':il iśniy
wi~c, z
Lucjanelu
kontynuować t"adycje .. Boksu".
- Dlll(:zego zmieniliście tytuł?
- Ponieważ Komisja Likwi.
dac,rjna RSW nie chciała nam

((o :mrzeaać, utw~rzyliśmy
l!DWY ••

-

Czym

nęo?

Hię

on

r';ł!'i

więc

00 sh-

- T.:lmten licz"l Hi stron,
.. Bokser"
zaś
38 stron.
.'rówo,ścią jest ·wkład..lta "Ki~k.
f)oxel''', traktująca o k ickboxie
dziedzinie sportu. która zys!cu~
Je sOQie u łlas coraz wipksze
za interestnvanie, Dowodem' Sil
s'.lkcesy· mię~zYllarodowe
na.
s'l}'ch zaWodników,
- Redagukdt' ts pismo prak~
tyc'mic we dwÓ('II, dajecie sobie

m!)

ra4~1

Lekkaatietyczne.
mis trzos twa okręgu
'K

W minioną niedzielę na stadionie lekkoatIetj'cznym prz.}'
ni, B,)C'łnej oiDył)' się mil..trzosN'· okręgu kieleckiego. Zawody
ni(> stały na najwyższym po...
zlomie, osiągu no przeciętne re.
zultat:;. Na wvróżnienie zasłu
guje jednak' kilka wyników
m.in.
I1H,;:2:CZY2:NI: Pdcar (Blulow.
lsni) wygrał 400 ni v,,' czasic
51,7ł sek. i eoo m Vi 13349' Bs,::ll"'ki (Budowlani) na' 100 'm 0s~ągnął
H,lO sek, KrawclI:yk
IZak) slwezvł W:lv:\' ż 1113 cm, a
Pawl .. k (Zll'k) w d;U 6,83 m.
(sw)

NUME'R 92
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aż 16
punktów, W lqtegol'ii
c1110Pl;ów
zanotowali~my
<.I wa
kolejne zwycięstwa OrlG\i': 'l
Trójką . 18:3 i Kadeta mi 18: JO,
W pozostał)'ch meczach ilzy-,l: ano wyniki: Tygrysy &ble;:ji PingwiJly 24:4 (Arkildiusz No·
wak zdobyL- 14 p,), Mapety
Kacperki 6:27 (15 p, Dominika
Kobusal. Pogromcy -;-. Siódem·
ka 25:9 (Jacek Głacłkowski 12 p.),
W grupie In chłopców odbyło
siG tylko jedno spotkanie,
?~
Kielczanie pokonali zespół Ma '
_IW grupie p.ajmłodszych dziewly Jordan 35:~, Był to ba rdz~
ciekawy mecz, w którym (lia
ezvnek
kolejne
dramatyczne
zwycięzców najwięcej punkt6w
spotkanie, Dwutakciki pokonaly
rzucił l'iotrek K ier oński lS,
~
Smokorilowidenki 6:4, a wynik
dla po1conanych 16 Kamil Ku ·
remiso,,:y utrzymywal się jesz·
charski.
cze na kilkadziesiąt sekund
Pierwsze mecze rozegrali najprzed
końcowym
gwizdkiem.
starsi grający w turnieju Chł op
Dla pokonanego zespołu z Bilcy, Pięć z nich miało bard?o
c:ty 4. punkty zdobyła Martyua
wyrówn;.my przebieg: Barwinek
Kuc. Chłopcy z rocznika 1980
Pistons Chicago Blus 38:27,
rozegrali sześć meczów. Dzięki
Smoki
- Magic 37:25 (KrzyslI!o{
zwycięstwu z drużyną Błyska'
Wszt:dybyl ?l!.ueił 19 p, dla Smo·
wiCa 14:9 do dalszych gier elików),
"1Ih. Brygada RR
minacyjnych a,vansowali Dra28:25 (11 p. Konrada \Vi~cha),
~omi, Na wyróżnienie zasługu
SKS Plomień Chicago Blu.~
je Mal'cin Salwa z Błyslmwic,
24:23 (H p. ' Tomka Dalowskie·
zdObywca II punktów. 1,<1 innym
go z zespołu zwycięzców), Barbardzo
wyrównanym
meczu
Piston~i
wygrali z Dwunastką
winek PisloM Rex Mirus
31:25 (11 p. Grześka l\lichalcllI'
9:B. W pozostałych osiągni~to
rezultaty: Dwunastka
The
ka z Plbtonsów i 13 p. l\larci·
l\:lad 11 :'1, Klasa Quarla - Kie·
na Ra,lcha II: zesl)Qłu pokonaleckie Byki 2:0 (walk,), Lwy
nych). W pozostałych spotka·
Pal'kietu - Kielcckie Byki' 4:16
niach Traccr wyraźuie wygrai
(Jacek Lata 10 p.), Bły.>kawica
z Faf1iłChami 68:10, a ci z ko·
Gigani-y l' 38 21::> (Marci!1
lei walkowerem pokonali P oliJ'
nię 2:!. .
;:..
Sal wa 13 l).).
K(}lejne mecze turnieju juz. 1':
W grupie dziewczynek z klas
piątYCh Polonia pokonała Smer- .
najbliższ!j
sobotę' i · niedzi el!;.
fetki 10:2, a Boulinki 24 zwyProgram jak zwykle wydrukuci~żyły Dwutakt 21:11l. W tym
jemy w numerze czwartkowym,
Dziś już jednak zapraszamy Iddrugim meczu wyróżniajt)ca się
biców, którym gwarantujemy
w\'soltim wzrostem Monika RaczyńSka, zdobyła dla B':lUlinek
wielkie emoc~e,
(q)
sobot~

Wf

- Dzięki licznym wsp61pra,::i/wnikom z radia i pism sportciwych, udaje nam się tworzyć,
naiiZym zdanicm, ciekawe piS'mo. Na naszych łamach' roo:l,[!a
z~aleźć' takie nazwiska dziennikarzy sportowych, jak choćby:
Amlrzt:j Janis'il, Janus'1 Pindera,
Gr'ilegorz
Krzemiński,
Marek
Set'afin, ,4.11d~ej Kostyra czy
Jall Wajdyga. NaVo!ct prezes Haszej spółki ..,:' Piotr Nowakow_
ski, pisywał w ,.Boksie" i 'czynl
to nadal w "B.okserze",
- Jaki macie nakład? .
- 15 tysiGcv egzC\ńplarzy', z
c,ego ża pośredllictwel!l '"Ruchu" sprzedajemy 30 . proceąt
nakladu.
. - Jak pismo sprzedaje się w
ńaszym. j'cgioni ..'l .
- . D-liwnc. ale z Kieieec~yzny
i Radomia mieliśmy najwii"k_
sze zwroty, jeŚli idzie o ple~'w
szy numcr, A pn€ci Ż ma.::ie
tutaj niezły boks oraz wielu
kiJ)iców... .
- Być moie piSllł& nie :lOlItab dobne zlU'eklamow3ne, Mamy nathiejc:, że nasn ~zmowa
zWl'ÓCi uwagę kibi('ów Ba ten
spe('hl~LY('lłlY
miesięczllik.
A
jesL \V wm naprawdl: cs 1)0_
czytae, POlei>llmy!

jest 10
ze
l min. 48 sck.. Zl}ignie1.v
Pią,lek 16 (strata 3.08),
Pawe1
Czopek 19 (strata 3.15), a Czeslaw.Rajch 59 ze stratą 33 min.
51 sekund,
(li w)

Sprintem
~

Zenon

Jasklłła wywal<:zyl dosiódmą
pozycję
plęcio

w

etapowym 'II-;-,;cigu '1'0 Ul' d/1 nomanclie. Starlowalo wielu znakomiLl'CI1 ' lwlarzy, a' tliumfowal
SLwajcar Teny Rominger. Polak
wyprzed,.il m.in.' taklch zawodników jak Glanl Bunjo czy Pcdeo
Delgado,
• Pooano aktualny ranking tenisistów ATP. ~a czele klasyfiI.acji znajduje sIę Szwcd Stefan
E(lbel'g :nS3 pkt. przed Borismn
Heckuetll (Niemcy) 3125 I Iwanem
Leudlem (CSRF)
2698, ~a dalsz~-cll miejscach: ł, A(tasi (USA)
18i2. li. Forl("t (Fra.tlcja) 16'J, 6. Sampralli (USA)
1813
rJtP1 k !":;:'.

Rczml&wial J, K050\\'SKI

niedzielę najmło(\

•

(sw~

_rIO

-Ze

Tomasz · Broiyna

stratą

br:l,

i

si koszykarze l'ozcgrali kolejne
mecze XIII 'rurnieju
"Echa
Dnia". Kilka z nich mialo bar.dzo "y.'ównany przebieg, dostnrczając publiczności
sporych
emocji. Ideą naszego turnieju
jest popularyzacja basketu, stąd
trudno mówić o przegranych.
. Na pewno wygrY'wa koszykówka, na której odrodzenie w naszym mieście bardzo liczymy,
Wróćmy jednak na parkiet SP

Trv;a XVI

.,

mish'zostw
s71,ół WYŻ.'l""ych, w którcj uczestniCZ" uczelnic naszego regionu.
Oslatllio rozgrywano zawody w
pitce nO~l('j l lel,hoatletyce:
ed~'cj~

klem ,:0,

Gury

• Bl'ązowy medal wywalc7yll
piU.arze AZS WSP na mis",zostwach Wyższych SZ.liól Peli agogieznych w Eiałymstoku, W swojej grupie elimll1acyjn~i pOl<onall
WSP Częstochowa 2:0 i WSP o pole l :0, Niestety pólIinal z WSP
Rnszów okaz:!1 się pCC\10·WY. \'C·
mis ~:2 1 w karnycll lepsi ol{azali sJę r:.:eszowlarue. W meczu

o trzecie miejsce nasi zawodnicy
wygrali z

Opołem

2 :0. Najlepszy-

mi, za,,' odnii,i~m I bramk:lI'zcm
zo;taU wybl'<lnl Ircneusz Pietny_
kowski ·1 Dal'lOł!OZ Karyś z KieJc
Trenerem drutyny WSP jest W,
Slerkowiez,

•

W Radomiu Odb,,';Y

się

' po-

dobne mistrzostwa t'\" kategorii
W~');sz:;- ćl't
Szkól 'l'eclltlicznyel1 .
Wyniki . l':l<lómsl.."i t" i WSI VI meCL&CI1 c!hninacyjPYC'll: z Dlels-

,zit'loną

~:~.

Najlt pszym st1'lelcem zostal zawodnii, gospodarzy Robert W~·
gl;W·.l, 7.do!)y' 'ca g goli.

• W Rz e,~/.owie odbSł:v się rni~·
tr7.()st,va WSP'w lckkoatlcLycC.
Skromna ekipa li Kielc prz){golowanll pl' ze;: t1'enera A, Szolow-

skiego
zycję.

wywalCzyła

zebraniu

na

EDW ARD STRZĄR1l..4: -

U-

twonenie '''ubu

jC(/J/,osekcyjneriO daje Ilronsę r.a jego pl'ofe·
sjana/Ile ZOTl1-1f11izO!t'anie, aczII.
S!J Cłm"torstwa w ',,,orcie mijaje;, tal. ja!; w innych clziedzi-

nach

życ1<l,

Oderwanie

s~

o<Z

"Korony" nie wynika z lIieza-

dowolenia, ale ze zllal.:u czasu.
Nowy klub, te którym ;iest tyl. ·
/' 0 Jedna se/,cja, daje gwara)'!cif: na większe .zainteresowania
i tn> ickę narT pilkq ręczną Poza
tum lalu'icj utoisamiac się z
nim wpll/woU!l;m lud.!lom, bi;nesme!lo,n. ktÓl'ZlI sq ~yml'a'1J
kand tej duscypl'1!V t ttt ' mięil 'y
Innymi 7łCllc.::u ttpatl'lJ1,vać su',ceeu llubu. 1\-~~ można będ::le
'1'Ir!tllw': 11f1 zII7 7 arf, ;(>~11 b~dzie
tlI!. wi'JIl.J/c!/ /I'z€l}1 br;<12ic sw-

-

l

runi:,

wtedy ;;'ądClĆ
za1QŻcń.
Nowy zarząd u: równej mierze pOWinien Ulj/Jć się s::koleniem mIodzie.!,). otoczyć ja dotreningu i

r,el!.lhacjj

I

bra. opiehq i sf.l{TaĆ. .za,cll(~eic do
. "'~lQ)'fu. !\-luslm" dq-:yc: de' U;!J-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zwolińsli8

medal
tym

v:

finało·

wa mIejsca w~'walcz.\'li: S. Sala
~ na łOO . m 1 5 'na ~1I0 m. J. Gapy'i 8 ria 400 Jn. n . BednarSki 6

a J. Słowak 8 w csz~cp!e. ;J,
D_lH'owa II \v dysku. 1. Sadows~a
1 w sl.n!;;u

VI

dal j

5

'ol:'

sl'o.:U

WZW': i?.

wspomnę o IcwesW mieszkaniowej, 1e~li sq jllkicś lol;ar~, ~;
!'egaly CQ8t4ją je piU;ar:e no~.~

"Iskry"

ni, tnll bare/zo r;:adko

Kielca-c1ł
Iwu"lJch
Tlucz1Jń~/;ich. S::allBe ~ą I llależy
fe lcy/;orzysfać, Choclaiby pn'cz

'chow€wia w

pl'opagowan;(! pili. I rccznej w
8zholach; a jll~ z pOWOdzeniem
T.Obia to zwiq;':ilni ze szkolnictwem,
bUly t,'ene)' Wojciec11
Dębs/.i
i zawodilik Zdzisław

W'!cc::orC' lc.
/'
J~ CEK WOLO,VIF,c: Fakt
ode;-u'(fn i'(l c~('ś~iowv WYP/y7ląl

No y klub
· nowe na

kać u siebie, ponie~r.wJ. bl?d.~i-e
tyli.o. jedna sef,ela.· Zarząd f
dzialac::;e· muszą się. sp rt:źlIć , ,:z a..:
pewnić zawodni !;:om . doble lI'iI-

4 po·

najwlęks7,Y

EH

założycielsk~

'. Knka' tycoclfti (NIIIl s~kcja piłki r~:lllej edłl\czy1a 8i~ ad
klubu "Kerona", Nfi jej bnic został pawobny nowy jrdnll-'
s!'kcy;i,Jly Klub Sportowy "Iskra",
.
.
"
Oczywiście, z tym fa!t~em pewne nadzieje i oczekiwania łą
czą. 1I"Cner.Z7, zawodnicy, działacze i sympatycy kjelcC'kiego
s"-czypiorńiuka. I;Ie1.po~!"ednio po spotkaniu założycielskim po. :
prOl>'iłem o podzielenie si<; uwagami
ten temat z czytelnikami. naszej gazety trenera I zE'spn}u, Ed~'arlła Strząhałt: i ko.
pi·tana dru~yny, Jacka Weł9iliea,

dobrą

llldywJdualllie '

Odni03łą
K.
zdob~",vajflC
srebrny
rzuc;e d~·skiem. Poza

sukces

H

Po

GU1',\ 2 :2, Gd.\'<

3 :0. W pólIJnalc z<! Szczecinem 2:2 (karne 6:7), W meczu o
trzecil\ lokatę 1\ZS WSI Radom
iwy«:ię2ył imienników 7: Zi .. lone,l
ni~\

L'wCUl!iśl1'iy.

a ' fa1dy

Ul

t,um prze m ,HL'ia lli. że !tI jJOlÓtvn anl1/ z lH,runkaml, jakie mieli
człon1:owic i'ł11l1JC:l se!;cji. IIp:
).IiI:',; nożnej, my jcste,~mlJ traT:towa1!i 1)0 mHcos~emu, Pl'emie
za ' Iil€C'!5! lmly 1J~aeone z dll:'ym

(j/Jó:nieniem, (! do te ; 1>01'1/ n~e
zapl<1coJlo n<zm =ll l'iarCOWe ?l1!?c~e
Z'
PO(1oldą . Zaur::e,
nie

Zarob I.!

Liczymy. ie tL'ysal;oi;ć nas,~eg~
wynagro,lzenla uleC/nie znacznej
pópmwlc, a staWs zawodni/GO
w nowym klttbio ' bedzie pr~lJ
pominal status owcza klub~ =~
chodnieqo. Spod<i~wamlj SIC, .2
,,18/;:ra'" /Jed;;ie Idub"1ll eobr: c
z~~nlzOwlln7J1l1 je~1i reg ufa '
mhl bedzic Pl':e'widtlwai l'au rO '
d)~ ,;:a mecze. ·to beda one szybko i Tt'Qulum/e tL'Uprllc4ne:
'e
Osobl"cil2 mam nadz ieJe . ,"
k/t1b więcej Utt:l1{1i po~W lec~

ze. strony za'4'o;].ników i trell-erów,

?

o/c.
mln zZ mieS'/ęczrrie, prr!l
Olbrzymim wysiłkU iq bard~o
mule, Ul c zasie I,arierll na.stepUje duża utrata zdrowia j w mOmencie zakońcZ'ó!nil1 trreba TO~
poczyrnzć życie n iema! od natalI.

z.ap!rcxu,

powstanie

sV s-

tem s;;kplell.ia młodzież/) , k~u~~
do tej fJOl'y ni", ist"lU!? Za.'!;.
~ol,ie SP/'ilWę, że sJltuacJa fJ~
dzie tl'luba, na l)()Ctqtki~ "l;a
bę!l o ;e sic bor1lhał 'z wlelon. ,
!)rob 'mUlili. A',. ,,,,ili znr.lid~ Sit
operatllU'ni' ludzie.' jJ01C'~,IC:!
1>TZptl'U'ryC na itrudnieisz/J o"r
-or~
ł ,qf,c.ć ~l~ crl1ankac~1 l "1.I~' W • 1(;
~em , 1Jon'i!wu~ c!ec1Jc!u;e to i::/I
el'dulll
~(ołJnlu
o Su~c~S3
spo;'lo!V'ICh,
v.'nóB{;I.
STAR1SI.<\W

Mia:

