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nuował- blokują środki masowego przekazu , dokonywane
są napady na milicjantów
w celu zdobycia broni.

. Rada Bezpieczeństwa przy
prezydencie Gruzji podjęła decyzję o wprowadzeniu stanu
wyjątkowego w Tbilisi. Zwiad
Gamsachurdia poinformował
we wtorek wieczorem na konferencji prasowej w stolicy
Gruzji, że zgodnie z dekretem,
jaki przed chwilą podpisał, stan
wyjątkowy obow iązuje w Tbilisi od północy.
W uzasadnieniu tej decyzji,
Gamsachurdia stwierdził, że
w republice trwa pucz wojskowy i cywilny, powstała junta,
która dysponuje siłą zbrojną
Ugrupowania zbrojne - konty-

Z ostatniej chwili
W środę o godz. 2.30 czasu
miejscowego doszło w Tbilisi
do pierwszego starcia zbrojnego między Gwardią Narodową
broniącą sztabu sił demokratycznych Gruzji a jednostkami
zbrojnymi zwolenników prezydenta Zwiada Gamsachurdii.
Strzelanina przed gmachem
telewizji trwała około 15 minut
Zginęły 4 osoby..

* Opłaty od 35 tys. do 300 tys. zł
* Jest też fundusz specialny

Gdy przychodzi wrzeslen
rodzice przeliczają z bólem
serca, ile to muszą przeznaczyć z rodzinnego budżetu na
ciapki, książki, przybory, teczkę do szkoły dla swojej pociechy. Gdy uporają się z tymi
problemami, dzieci przypominają im któregoś dnia - " mamusiu, a składka na komitet
rodzicielski? "
I w tym momencie rzadko kiedy obywa się bez migreny.

Zwłaszcza gdy suma ta wynosi
300 tys. zł - tak jak ma to miejs-

ce w Liceum Ekonomicznym nr
1. Sumę tę można rozłożyć na
dwie raty, jeżeli ktoś ma wyjąt
kowo trudną sytuację to pisze
podanie i... płaci w trzech ratach. Jeśli w szkole uczy się
więcej niż jedno dziecko, t6
młodsze płaci połowę wyznaCzonej sumy. Podobnie dzieci
nauczycielskie.
W latach poprzednich, można
było całkowicie uwolnić rodziców od tej opłaty, ale jak to bę
dzie w tym roku nie bardzo jeszcze wiadomo. Szkoła jest przecież
biedna. Buntują się

Co

W

uczniowie, upominają rodzice,
ale czy to coś zmieni? W końcu
nie dyrekcja .wy myśliła" taką
stawkę , zrobiłto zarząd komitetu
rodzicielskiego - rodzice uczniów szkoły.
Również w V LO trudno spotkać kogoś, komu suma 250 tys.
(do zapłacenia w jednej racie)
wydawała się odpowiednia. Do
końca września wpłacić całą
kwotę zobowiązani są wszyscy

uczniowie. W II LO oprócz 200
tys. zł na komitet rodzicielski,
prawdopodobnie trzeba bę
dzie zapłacić jeszcze 150 tys.
na tzw. konto " S" - na speDOKOŃCZENIE NA STR.2

Taki sympatyczny
ostrzegawczy można spotkać na niemieckich drogach. Wszakże żaby są bardzo pożyteczne.
PAP/CAF - Keystone

20-lecie pałacowego muzeum

,

Swiętokr~skiego

Od

do... Narodowego

"Pierwsi zwiedzający, jako
zaproszeni na otwarcie, przekroczyli progi pałacu
18 września 1971 r. o godzinie
14.00" - odnotowano w mu-

zealnych zapisach. W minionych 20 latach pałacowe wnę
trze zwiedziło 1.095 tys. osób.
Dużym powodzeniem cieszą
się koncerty kameralne odbywające się w sali portretowej.
W omawianym okresie zorganizowano 161 koncertów, których wysłuchało pona" 14 tysięcy miłośników muzyki. Pa-
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wnętrza

wykorzystywane były również
na uroczyste otwarcia, jubileusze, biesiady.
Biorąc pod uwagę wszystkie
imprezy t9 liczba osób, które
DOKONCZENIE NA STR.2

"Mesko"
odzyskali maiqtek
I

OPZZ odsetki od tej sumy, a pozostałe związki czekają na swoją
kolej.
(AGA)

Niepr~ne ale mo~me

Wszystko przebiega według
wariantu
pesymistycznego.
Wprawdzie Agencja Rozwoju
Przemysłu przyznała kredyt
w wysokości 46 mld zł, są to
jednak pieniądze , które zagwarantują bieżącą produkcję

zaledwie do końca roku . Mimo
gromkich zapewnień sfer rządo
wych, że .Star" nie upadnie,
a miasto nie umrze, wciąż brakuje decyzji o przyznaniu kredytu walutowego w wysokości 1,1
mln funtów szterlingów. Dopiero
te pieniądze pozwoliłyby na
uruchomienie seryjnej produkcji " stara 742". Na ten typ
ciężarówki istnieje duże zapotrzebowanie tak w kraju, jak i za
granicą Widocznie Jednak obietnicodawcy wolą o tym nie pamiętać.
Cały

problem kredytu walutowego otoczony jest tajemniczoś
cią i niedomówieniami, szyty
Od 25 września na placu przy
ul. Bohaterów Warszawy w Kieł
cach 80 dzikich zwierząt rodem
z Afryki, Azji i Ameryki Południo
wej w tym: lew, tygrys, niedźwie
dzie, małpy, lamy, pumy i wiele,
wiele innych, a dodatkowo motoakrobaci na swych niezawodnych
maszynach .MIŃ SK"
w niezwykle widowiskowych
i równie niebezpiecz.nych ewolucjach - BECZKA SMIERCI p'o raz pierwszy w Polsce KULA
SMIERCI- oczekują mieszkańców Kielc i okolic.
•
Bilety - w Estradzie Swięto
krzyskiej.

Golf · konkurenciq
dla Opla

•Volkswagen golf" w· różnych
wersjach silników od pojemności
1,4 I i 60 KM do 2,81 i 1~4 KM jest
najsilniejszą konkurenCją dla nowego "opla astra". ObydWa samochody przedstawiono na odbyw~
jącym się obecnie we FrankfurCIe
międzynarodowym saJonie samochodowym.
Na zdjęciu : nowy .volkswagen
golf".
PAP/CAF-AP

grubymi nićmi purenonsensu.
W sytuacji, gdy eskalacja najdłuższego strajku w powojennej
Polsce groziła nieobliczalną
w skutkach eksplozją nastrojów
społecznych, różne ważne gremia, z premierem i zainteresowanymi ministerstwami, zapewniały o pomyślnym finale przydziału tego kredytu . Trudno

dociec czym jest spowodowana
obecna gra na zwłokę . Czy rząd
sądzi , że zbliżająca się kampania wyborcza stanie się tematem zastępczym dla niepewnych swego losu robotników?
Czy gwałtowne obsuwanie się
gruntu społecznego , coraz
eksplodującego jakimś strajDOKONCZENIE NA STR.2

Skończyły się

wczasy

dla emerytów
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, żeod 1 październi
ka przestaje dotować skiero-

wania na wczasy FWP dla
emerytów.
Do tej pory emeryci płacili od
20 do 80 procent ceny skierowania, w zależności od wielkości
dochodu na osobę w rodzinie.
Ponadto mieli prawo dowolnie
wybierać sobie termin i miejscowość wypoczynku. Za kilka dni
te przywileje oraz pojęcie wczasów socjalnych przejdą do historii. Sami emeryci też będą chyba
rzadkim zjawiskiem w domach
wczasowych.
Należy wyjaśnić co było powodem takiej decyzji? Oczywiś
cie - brak pieniędzy na dofinansowywanie wczasów. Zaległości
skarbu państwa za trzeci kwartał

br. dla dyrekcji naczelnej FWP
10,5 mld zł.
(JPA)

wynoszą już

We wczorajszym wydaniu naszej
gazety informowaliśmy o wspaniałym sukcesie zapaśnika Znicza Podzamcze, Zbigniewa Grudnia, który

W kategorii 130 kg w swojej grupie
walki. z których dwie wygrał
po 3:0, a dwie przed czasem. W finale nie miał problemów z Ireneuszem Gniadzikiem i wygrał już po
30 sekundach walki, zasłużenie
zdobywając tytuł mistrza Polski
wśród zapaśników stylu wolnego
do lat 24.
stoczył 4

wywalczył tytuł młodzieżowego

mistrza Polski. Dzisiaj kolejne
szczegóły dotyczące występów mistrza, a także mnych zawodników

z naszego regIOnu.
Zbyszek Grudzień nie dał żad
nych szans swoim przeciwnikom.

pojem. Pili sobie spokojnie, gdy
podszedł do nich znany im tylko
z widzenia Zbigniew J. Był mocno podpity, zachłannym okiem
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więc zmienić ławkę biesiady. Po
drodze kupili jeszcze 6 butelek
piwa i znaleźli równie słoneczne
miejsce. Zbigniew J. odszukał

•

pl o
Był
dzień .

słoneczny,
sierpniowy
Taki w sam raz na wygrzewanie się w słońcu na ła
weczcę i picie schłodzonego piwa. Tak też zrobił Grzegorz G.,
który wraz z dwoma przYjaciółmi
zakupił baterię brązowch buteleczek z pysznie pieniącym się na-

http://sbc.wbp.kielce.pl

popatrzył

na

stojące

przy

ławce

pełne butelki . Chciał się "poczęstować". Właściciele złocis
płynu próbowali przegonić
natręta, odmawiając mu począt

tego

kowo grzecznie, a gdy to nie
skutkowało bardziej dosadnie.
Ale i to nie pomogło . Postanowili

ich jednak i tam. Już bez pytania
wziął sobie piwo należące do
Grzegorza G. i usiadł na ławce
obok. Pod jego adresem posypały się niezbyt miłe uwagi.
Po wypiciu piwa Grzegorz G .,
wraz z kol~gami nabrali ochoty
DOKONCZENIE NA STR.2

• Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji ogólnopolskiej listy kandydatów Komitetu
Wyborczego Partii "X" - w związ
ku z zarejestrowaniem list okręgo
wych tej partii tylko w 4 a nie wymaganych 5 Okręgach wyborczych .

Bezpłatna szkoła
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
cjalne fundusze tylko dla szkoly
(można wpłacać 15 Iys. co m iesiąc) .
Oczywiście zakłada s ię, że ci których
nie będzie stać na zaplacenie takiej sumy, będą z niej zwolnieni. Jest to szkola
stara, wymagająca ciągłych remontów
i zmian na lepsze. Dopiero w zeszłym
roku zainstalowano centralne ogrzewanie, a długi ciągną się do dzisiaj.
W VI LO oplata na komitet rodzicielski wynosi takie 200 tys. zł (w dwóch
ratach). Pólsieroty i sieroty będą zwol-

Regionalny K~mitet
'rotestacyJny
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Ministrów, z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury
i Sztuki doprowadza bowiem do
wzrostu napięcia wśród załóg pracowniczych oraz psychozy bezrobocia.
Komitet protestacyjny ogłosił
postulaty ujmujące całokształt zagadnień związanych z ochroną
i uzdrowieniem resortu kultury.
Wnosi on o powołanie : związ
kowej komisji ekspertów ds. ustalenia odpowiedzialności za złama
nie ustawy budżetowej i bezprawnym działaniom w zakresie
zmniejszenia przyznanego budże
tu dla resortu kultury; komisji mieszanej NSZZ "S", I5MiS, sejmowej
Komisji Kultury i Srodków Masowego Przekazu , która przedstawi
uwagi do projektu ustawy o działalności kulturalnej i jak najszybsze wniesienie jej do laski marszałkowskiej ; komisji mieszanej
NSZZ "S" i MKiS mającej na celu
wprowadzenie zmian w zapisie
ustawy o mecenacie, pozwalają
cych na klarowną działalność
w tym zakresie tak sponsorom, jak
i placówkom kultury.
(syk)

Prosto z

nione z drugiej raty. Jeszcze taniej jest
w IV LO - 200 tys. zł, ale w tym 33 na
ubezpieczenie. Sumę można wpłacać
w dwóch ratach (pierwsza rata 150 tys.
zł, druga rata 50 tys. zł) .
W dużo lepszej sytuacji są rodzice
tych dzieci, które uczą się jeszcze
w podstawówkach. W SZkole Podstawowej nr l zmiana członków zarządu
spowodowala opóźnienie z wyznaczeniem składki. Przypuszczalnie będzie
ona wynosila około 100 tys. (jeśli
w szkole uczy się drugie dziecko to pła
ci 80 tys., trzecie 50 tys. zł) . Istnieje
możliwość całkowitego zwolnienia uczniów z opłaty. W Szkole Podstawowej
nr 2 sytuacja jak w bajce. Zaproponowano rodzicom sumę 35 tys.,
z której zapłacą tylko tyle, ile moga.
składka jest dowolna. Drugie I kolejne dziecko płaci tylko na ubezpieczenie.
Podobnie niewielka stawka wyznaczona zostala w Szkole Podstawowej
nr 24 - 50 tys. Kolejne rodzeństwo
uczące się w tej placówce, płaci 30 tys.
Komitet rodzicielski zapewnia sobie
jednak możliwość zarządzenia dodatkowej opłaty 50 tys., gdy zaistnieje taka
kon i ecz ność . W szkołach podstawowych nr 3 i 13 oplata taka sama jak
w szkolach średnich - 200 tys. zł, rozłożona na dwie raty, z tym że w SP 13
istnieją pewne udogodnienia: można
składać podania o zmniejszenie
opłaty i wówczas komitet rodzicielski decyduje, czy wpłata ma wynosić
75, 50, 25 proc. powyższej sumy.
W przypadkach bardzo trudnej sytuacji
mateńalnej istnieje możliwość złożenia
dobrowolnej kwoty (nawet 5 tys. zł).
Rodzice chcieliby, aby ich dzieci
uczyły się w jak najlepszych warunkach. W dzisiejszych czasach przeważnie jednak ich nie stać na zbyt
duży wydatek. Musi pamiętać o tym
szkoła, muszą pamiętać członkowie

komitetu rodzicielskiego, którzy czasami zachowują się tak, jakby ich
fantazja poniosla i zapomnieli o tym,
że sumę tę wyznaczają sami sobie.
Być może mają wspaniałe plany
i marzenia. Można to zrozumieć, tylko niech czasem oni postarają się
zrozumieć tych wszystkich rodziców, których nie stać na posiadanie
wielkich ambicji.
(A.O.)

kancelarii

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
cjajnego". Dotyczą one ochrony zdrowia, edukacji, kultury
oraz sfery pracy ludzkiej. Niestety szczegółów nie podano
do publicznej wiadomości chyba po to, by w razie czego
nie było rozczarowań.
Tymczasem

tarz stanu w Kancelarii Prezydenta
podczas spotkania we wtorek 24 bm.
przedstawicielowi środowisk lekarskich, posłów oraz kierownictwa repoświęconemu
reformie
sortu
w służbie zdrowia.
Sytuacja gospodarcza i stan finansowy państwa może stwarzać
poczucie zagrożenia bezpieczeń
stwa zdrowotności kraju. Ostatnie
dwa lata były bardzo trudne dla resortu zdrowia. Ten rok jest poszukiwaniem rezerw oraz racjonalizowaniem wydatków. W opinii ministra
zdrowia Władysława Sidorowicza
przyjęta przez Sejm ustawa o zespołach opieki zdrowotnej ma kluczowe

Inny świat wKielcach
, Dzisiaj o godz. 10 w Domu
Srodowisk Twórczych nastąpi
inauguracja 3-dniowej sesji
naukowej na temat twórczości
Gustawa Herlinga-Grudzińskie
go, zorganizowanej przez Wyż
szą

Szkołę

Pedagogiczną

w Kielcach. Interesujące referaty i eseje zaprezentują m.in. Jan
Orłowski, Marian Stępień,
Bogdan Zeler, Mirosława Wójcik, Irena Furnal, Mirosława
Ołdakowska-Kuflowa
oraz
Marzena Zabierzewska-Kucharska.
(api s)

• W Kielcach przy ul. Armii Czerwonej, Marcin Z. (lat 18), kierując samochodem .połonez", utracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w przydrożne
drzewo. W wyniku wypadku , kierujący
oraz jego P.8sażerowie Marcin S. (lat
17), PawełS . (lat 18) oraz Artur Ch. (lat
18), doznali obrażeń ciala i przebywają
w szpitalu.
• W Kielcach przy ul. ŚCiegiennego ,
Andrzej K. (lat 30), kierując samochodem .ford transit" potrącił iąącego jezdnią Stanisława W. (lat 52), który poniósł
śmierć na miejscu.
• W Kielcach przy ul. ManHestu lipcowego, Stanisław J . (lat 43), kierując
w słanie nietrzeżwym samochodem
.skoda", przy czerwonym świetle wiechał na skrzyżowanie z ul. Armii Czerwonej i zderzył się z samochodem .fiat
125p" kierowanym przez Waldemara
W. (lat 37), który z kolei poślizgiem uderzył w .wołgę", kierowcą była Elżbieta
K. (lat 39). W wyniku wypadku pasażer-

* Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne poinformowało o wejś
ciu w posiadanie cennego daru ponad 2 tys. zdjęć z lat 1938-

nauczyciele

protestują, lekarze rozmawiali

wczoraj z prezydentem na temat upadającej służby zdrowia, zamyka się szpitale i placówki kultury. Wszystko to nie
napawa optymizmem - nawet
zapowiadane
"państwowe
gwarancje". Jak wynika z badań CBOS , sytuacja gospodarcza kraju odbija się również
na popularności gabinetu premiera Bieleckiego.
A rząd nadrabia zaległości.
Jak poinformowano po wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów, nie zdołano uchwalić
wielu aktów wykonawczych do
ustaw (co czyni je .. połowicz
nymi" przepisami), ministrowie
nie odpowiedzieli na 30 interpelacji, 15 zapytań i dezyderatów posłów. Na niektóre pytania nie odpowiedzieli nawet
ministrowie (sic!) z J:loprzedniego gabinetu (Hall, Ambroziak). Jednym z najbardziej
zadłużonych jest - po premierze - minister edukacji narodowej. I jak w takiej sytuacji
mówić, że " wszystko gra"?
W dodatku przed wyborami. ..
(kaz)

prezydenta

Agonia służby zdrowia?
Są lekarze, którzy twierdzą, że
służba zdrowia znajduje się w agonii
- powiedziała Teresa Liszez, sekre-

* Po dramatycznym pościgu
i strzelaninie na krużgankach
zamku w Niepołomicach policjant
z pomocą mieszkańców miasta
ujął 27-letniego sprawcę napadu
na pobliski bank spółdzielczy.

w RFN wahają się od 0,5 do 55
znaczenie dla przekształceń w służ
% w zależności od ceny.
bie zdrowia. W nowym modelu opieOkazuje się , że szybkie polepszeki zdrowotnej podstawową rolę powi, nie sytuacji w służbie zdrowia nie jest
nien pełnić lekarz rodzinny.
możliwe wraz ze zmianą ustroju. PoLekarze bardzo krytycznie odnotrzebny jest czas, cierpliwość i wysiszą się do zmian strukturalnych, orłek lekarzy. I oczywiście pieniądze ...
ganizacyjnych, a szczególnie kadrowych. Srodowisko domaga się fachowości kierownictwa placówek.
GRAŻYNA CIECHOMSKA
Dzisiaj o obsadzeniu stanowiska kierownika czy dyrektora przychodni
decydują niejasne względy pozamerytoryczne , często zasługi polityczne. Niepokojące wydająsię luki w ustawodawstwie hamujące procesy
przemian. Zastrzeżenia budzi wolne
tempo reformy, szczególnie chaotyczne, nieskoordynowane działa
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nia. Nie polepszają one sytuacji biekiem,
protestem czy lokautem ubezżącej, a perspektywicznym rozwią
własnowolnia sfery decyzyjne? Czy
zaniom przynoszą szkody.
rząd obdarzony wotum nieufności,
Niektórzy bardzo negatywnie ocea równocześnie domagający się nadniają pracę Sejmu. Według dr Danuzwyczajnych uprawnień po nieotrzymaty Wiewióry los pacjentów ani leka. niu ich uważa, że ma .problem z głorza nie ulegnie zmianie za sprawą
wy"? Kieszonkowa przerzutka z sumieustawy o ZOZ. Także ustawa o odnia na
sumienie dobra jest
platności za leki nie poprawi gospow nieporozumieniach małżeńskich ,
darki lekami i nie uzupełni niedoboa nie w polityce społecznej . To jedyna
rów budżetu .
sensowna konkluzja przy tak irracjonalNie wszyscy uczestnicy wczorajnych zachowaniach.
Dlatego trwa gorączkowe poszukiszego spotkania w Kancelarii Prezywanie tematów zast~czych. Skarb,
denta widzą służbę zdrowia w różo
który
rzekomo spoczywa pod zakIadowych kolorach.
wymi topolami, nadal czeka na swego
Paradoksalnie, choć optymistyczodkrywcę . Brakuje specjalistycznego
nie zabrzmiał głos dr. Mariana ·
sprzętu, kruszcu przy pomocy którego
Adamkiewicza, który uważa, że piemożna by zbadać czy w ziemi leży kruniądze sa" ale gospodarka nimi jest
szec, czy jest to kolejna fantasmagońa .
zła , środki sątrwonione . Dr AdamkieTrwa obecnie wiązanie poprzedwicz widzi uciekające z budżetu pienio poszarpanych nici kooperacyJniądze w finansowaniu bardzo dronych, produkcja - po długotrwałym
gich leków zagranicznych sp~owa
zastoju - mozolnie "rozkręca się" .
dzanych przez prywatne apteki,
Przynajmniej decydenci zostaną pozwypisywanych na ulgowe recepty.
bawieni wygodnej wymówki, że dyrekMarże są jednakowe dla wszystkich
cja zakladów jest nieudolna a staracholeków. Tych drogich również. A np.
wickim robotnikom tylko strajki i nieróbstwo w głowach .
Sprawdza się smutna prawda, że
.decyzje spod szubienicy" wymuszone
determinacją niepewnych swego losu
robotników, przy braku konstruktywneka .fiata 125p" Miroslawa Z. (lat 31) dozgo programu wyjścia, muszą wydać minała obrażeń ciala.
zeme owoce. Oby to dalsze radosne
• W Kielcach przy ul. Warszawskiej,
eksperymentowanie nie zakończylo się
Czesław N. (lat 54), kierując samochokatastrofą.· .
dem ,.peugeot", potrącił Romana B. (lat
66), który z obrażeniami ciala przebywa
ANDRZEJ J. KICZOR
w szpitalu.
• W Kielcach przy ul. Czarnowskiej,
Kinga K. (lat 19), kierując samochodem
.datsun", potrąciła na przejściu dla pieszych Stanislawę J. (lat 70), która z obrażeniami ciala przebywa w szpitalu.
• W Zgórsku gm. Nowiny, Jerzy B.
(lat 29), kierując samochodem .volkswagen" nie ustąpił pierwszeństwa przeDOKOŃCZENIE ZE STR. 1
jazdU i zderzył się z samochodem ,.nissan" kierowanym przez Arkadiusza B.
(lat 20). W wyniku wypadku kierowca
na wino. Poszli więc do delisamochodu .nissan" doznał obrażeń
katesów. Grzegorz G. zatrzymał
ciala i przebywa w szpitalu.
się na moment przy krzakach , za
• W Starachowicach przy ul. Majówpotrzebą fizjologiczną W pewka, Andrzej S. (lat 32), kierując samochodem "lada samara", potrącił Irenę
nej chwili ktoś znienacka udeSz. (lat 73), która nagle wtargnęla na
rzył go z tył1.l w okolicę kręgo
jezdnię . Piesza z obrażeniami ciala
słupa. Przytomność odzyskał
przebywa w szpitalu.
dopiero w wiozącej go do
szpitala taksówce. Rana na
Rozbój
• W Kielcach w tunelu dworca PKP
plecach mocno krwawiła. Leprzy ul. Mlelczarskiego dwaj nieznani
karz stwierdził uszkodzenie
sprawcy dokonali rozboju przy użyciu
lewej nerki, którą usunięto.
gazu obezwładni ającego na osobie
Z opinii biegłego wynika, że obMałgorzaty D., której skradli mienie
wartości 80.000 zł.
rażenie doznane przez Grzegorza G. stanowi ciężkie kalectwo.
Pobicie
Przesłuchany w charakterze
• W Kielcach przy ul. Św Barbary,
podejrzanego Zbigniew J . przyHenryk G. (lat 49), przy użyc iu noża poznał się do ugodzenia, jak twierbił Mariana Ś ., który doznał obrażeń
twarzy.
dzi, scyzorykiem Grzegorza G.

1939, poświęconych polskiej armii
na kresach wschodnich. Miejscowe muzeum fotografii - w związ
ku z kłopotami lokalowymi - ulega powolnej likwidacji.
* Ponad 60 proc. rekordowego,
ponad 10,7-miliardowego obrotu
na warszawskiej sesji giełc:lowej
przypadło na akcję .Żywca", które
weszły na giełdę .
* Prezydent Wałęsa w rozmowie z redaktorem naczelnym .Trybuny" zdementował podaną tam
fałszywą informację nt. rzekomych
powiązań synów prezydenta ze
spółką EI-Gaz,

* W liście do rządu i parlamentu
grupa czołowych krakowskich artystów i animatorów kultury zaprotestowała "przeciw krótkowzrocznej polityce rządu, zakładającej
drastyczne obcięcia budżetu resortu kultury".

Jednak przyimuiq
makulaturę

We wczorajszym wydaniu
"Echa" artykuł pt. .Jednak przyjmują makulaturę" został nieczyteinie złożony (moźe przegrzał
się komputer?). Niżej publikujemy go po raz drugi. Przepraszamy!
Jednak przyjmują

makulaturę
Jednak przyjmują maku latur.ę. Redakcja otrzymała sygnały,
że piwnice i pawlacze w mieszkaniach naszych czytelników zapełnione są makulaturą, której
nie chcą przyjmować punkty
skupu surowców wtórnych. Odwiedziłem kilka z nich, aby przekonać się czy tak faktycznie jest.
Na ul. Chopina niezbyt trzeź
wo wyglądający pan informuje
mnie, że punkt przyjmuje bez
problemu każdą iloŚĆ makulatury.
Na osiedlu Bocianek (parking
przy ul. Warszawskiej) nie udało
mi się nic dowiedzieć, gdyż skup
- mimo wyraźniej kartki .czynny
do godz. 16" - jest zamknięty.
O wiele lepszą sytuację zastałem na os. Uroczysko. Funkcjonują tu dwa punkty skupu . Na
parkingu przy ul. Orkana i przy
ul. Klonowej można zostawić
każdą iloŚĆ makulatury. Za 1 kg
surowca otrzymujemy 100 zł.
Tak więc w każdym otwartym
punkcie skupu nie powinno być
problemów z pozbyciem się tego kłopotliwego .. dobytku".
(Koc.)

Nie ta budkal
W informacji zamieszczonej
w poniedziałkowym .. Echu" pomyłkowo przypisaliśmy obezwładnienie gazem łzawiącym
klienta właścicielowi stoiska
handlowego nr 134 na placu
Wolności. Powinno być stoisko
nr 130. Przepraszamy właścicie
la budki nr 134 za pomyłkę.

Zeznał, że sprawa wyglądała
inaczej. Wstawał z ławki, gdy
ktoś zaatakował go od tyłu, próbując zabrać mu zegarek.
W kieszeni miał scyzoryk, wyciągnął go, szybko rozłożył i prawą ręką zadał cios. Uderzenie
według jego słów nie było skierowane do kogoś , tylko na postrach. Zadając cios Zbigniew J .
poczuł opór ręki. Zrozumiał, że
musiał kogoś trafić , zobaczył
osuwającą się sylwetkę· Przestraszył się i uciekł. Sąd nie dał
wiary wyjaśnieniom Zbigniewa
J., jego zeznania były nieskład

ne. Świadkowie zajścia potwierdzili zgodnie wersję przedstawioną przez .Grzegorza G.
Sąd Rejonowy w Kielcach uznał Zbigniewa J . winnym zarzu-

http://sbc.wbp.kielce.pl

a.«encle
lrafor=_:

W ciągu ostatniej doby w Chorwacji w zasadzie przestrzegano
zawartego w niedzielę zawieszenia broni. Niemniej jednak, w kilku
regionach doszło do strzelaniny
i starć z reguły o incydentalnym
charakterze.
Niespokojnie było przede
wszystkim we wschodniej Slavonii, w okolicy miasta Vinkovci.
Strona serbska twierdzi, że siły
chorwackie atakują tamtejsze koszary wojskowe. Strona chorwacka twierdzi, że miasto ponownie
ostrzeliwane jest ogniem artyleryjskim, najsilniejszym od dziesięciu
dni oraz bombardowane.
• We wtorek wieczorem przebywający w Bagdadzie eksperci
ONZ, którzy poszukują irackiej
broni atomowej, nadal nie mieli
swobody ruchów. Jak poinf9J'.mowali za pośrednictwem własnego
satelitarnego łącza telefonicznego, cała grupa znajduje się w autobusie przed budynkiem, który

Paliło się •••
Jak nas poinformowała Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kielcach, w okresie
od 16 do 22 wrzesnia br. powstało 27 pożarów, w tym w rolnictwie indywidualnym 15, w lokalach mieszkalnych 3, w lasach 3, w pozostałych - 8.
18 bm. o godz. 3.55 w Pamię
cicach gm. Pałecznica w wyniku

usiłowała skontrolować

Iracka domaga się Wy
wszystkich uzyskanych prze
pertów dokumentów, jak l
nakręconych wewnątrz ho ...
"""I"

filmów i taśm wideo.

• Byłego ministra spraw
nicznych Czecho-Słowa '
husłava Chnioupka czek~
~ońcem roku pr:oces za delr
ję funduszy panstwowych w
kości ok. 500 tys. koron (17
doL) - poinformOWał We
przedstawiciel czech~
go wymiaru sprawied liwOŚCi
Występując przed Obyd
Izbami Zgromadzenia Feder;,
go prezydent Vacłav HavellliJ
lił ob~cną sytuację w Czecho- rt:
wacJI jako "naJPOw8Żniejs" I
bardzleJ..konfrontacyjną' eX;'
rewoluql w listopadzie 1989 r.

.Mamy dwie możliwoścr_
wiedzial prezydent. .Albo
budować demokratyczne
Ine państwo oparte
.
federacji, albo też
na dwa samodzielne panstwa
re potem będą Sz ukały dals
form politycznej i 90SPodillZ)C
współpracy. Trzeci warianl lle
tnieje".

podpalenia (sprawca
powstał pożar w
gospodarstwie
spaleniu uległa stodoła '
rami i maszyny
oszacowano na ok. 120
W akcjach r::m~"""ń,"
czych w om
wzięło udział
pożarnych, w

czych oraz 35
Straty spowodowane
wyniosły 1.242,9 mln zl.

* OKK "Miniatura" (ul. Spół
dzielcza 5) zaprasza 26 bm.
o godz. 17.30 na otwarcie wystawy malarstwa Józefa Tarnowskiego.

• Klub "Miniatura" ogłasza zapisy do kół zainteresowań i sekcji
plastycznej, muzycznej (nauka gry
na pianinie i gitarze), rytmiki dla
dzieci w wieku 5 - 9 lat, gimnastykę dla pań . Informacje pod nr.,tel.
416-19 w godz. 8- 20. Dom Srodowis" Twórczych .. Pałacyk Zieliń
skiego" zaprasza 2.X.br. o godz.
20 na występ kabare!u "OTTO".
Bilety do nabycia w DST ul. Zamkowa 5 .
* Z okazji pierwszej rocznicy
poświęcenia

Orląt będzie

ziemi z cmentarza
odprawiona 29 bm.

* Zarząd Towarzystwa
ków Lwowa w Kielcach
16 października o godz.
pałacyku T. Ziel i ńskiego
kanie z niezapo mnianą
iwowską oraz humorem
cia i Tońcia w wy~onaniu
~kiego zespołu . Bal u
dziuchowej". Wstęp za
opłatami.

DOKQŃC1ENIE ZE STR. 1
przewinęły sięprzez zabytkowe sale
przekroczyla 1.112.000. Przytoczona
cytra jest około 5-krotnie wyższa niż
liczba mieszkańców Kielc, co nie oznacza jednak, że każdy kielczanin odwiedził pałac 5 razy. Rzeczywistość bowiem jest zupełnie inna. Udział mieszkańców
Kielc
w
sumie
zwiedzających pałac stanowi, niestety, zaledwie 1 %.

- Okrągły jubileusz sklania do refleksji - zwierza się Alojzy Oborny,
dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. - l września tego roku minęło 27
lat mojej pracy w tej placówce. Kiedy
p'rzyszedłem ,
ówczesne Muzeum
Swiętokrzyskie mieściło się na placu
Partyzantów. Podstemplowane stropy
poszczególnych pomieszczęń groziły
w każdej chwili zawaleniem. Od 20 lat
jestem szczęśliwym dyrektorem, we
władaniu którego znalduje się jeden
z najcenniejszych zespołów wczesnobarokowej architektury polskiej. Obok
pałacu w Wilanowie, w Łańcucie czy
Zamku Królewskiego w Warszawie,
kielecki zabytek należy do najchętniej
odwiedzanych. Dodatkową atrakcją
jest u nas wspaniala galeńa malarstwa
polskiego (zajmuje piąte miejsce w kraju) oraz Sanktuańum J. Piłsudskiego.
Ten zespól palacowy był i jest nadal
przedmiotem moich zainteresowań muzealno-konserwatorskich, których rezultatem sąjuż częściowo zakończone
prace budowlano- konserwatorskie
w głównym korpusie i całkowite ~~~oń-

canych mu czynów i skazał na 2
lata pozbawienia wolności
i 1.200 tys. zł grzywny. Sąd orzekł wykonanie kary pozbawienia wolności w warunkach zaWieszenia, ustanawiając okres
próby na 5 lat.
3 września 1991 r. prokurator
rejonqwy wniósł do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach rewizję wyroku, motywując to społeczną szkodliwością czynu
przestępczego przeciw życiu
i zdrowiu. Sąd Wojewódzki
wydłużył karę pozbawienia
wolności do lat trzech i uchylił
orzeczenie o warunkowym zawieszeniu.
(MAG)

~ interwenC ~1
L
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zwrotu p ien i ędzy.
te buty i przyszłam do
pójdę też do FederaCji
tów, wpadnę jeSZCze
może się zastanOWIli.

wiedzieć, że byłam
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. Echa"?
. ch od w
Po paru godwa . ad
telniczki w redakCji z
'z firmy . Koala', że
sza, a ich klie~tka,
zła
na, tak jak chCiała I wys
zadowolona.

Następnego dnia. VI
się od pani Teresy, ze ,
ml
dla niej .bardzO uprz~
jej pieniądze zapod
tenrózacl1
za wypalona. .W . be~
cyjnych po mieŚCie,
No i wszysCj są zad

Zgubio.nY film
Oddałemdo ~

film w renornowanym
ul. Buczka w .
tys. zł. Po dWOCh
kakrotnych
okazało, się że wie
Wreszcie ła~le I
pieniądze za
b zplattlll.
obiecująC nawet ~ast fi~
nie. Prawda natomotem
bezpowrotnie strak3 i za s'"
jego małeg.~ d~~ razY dO
łem chodzlC . I
tam
choć zostawiłern mOja
Nikt nie przej8.ł SI!
powiedział nawel
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Żqdam pracy!

żyć w łasce bożei,
trudn· · umrzeć
I

(O Magdalenie wybaczyłeś"
dWa lata wpajano nam
przeświad~z~nie,

~e

możemy zyc w krajU

religijnych, zgodnie
sumieniem. lapomdodać, że wolne sujest wtedy, gdy
ono stanowisko
"ń.,,.i,,lnV(~· n'. A jest to stamobilne, że trzeco najmniej ki esumienia,
za coraz nowymi

Nie był to jednak tytuł popularnego dziennika cotygodniowego, lecz klauzula segregująca
zmarłą do kategorii tych, których
na mocy prawa kanonicznego
(?) klasyfikuje się do grupy tych
gorszych. W religiach hinduskich zwano ich pariasami, u zarania chrześcijaństwa byli to katechumeni, zawsze i wszędzie ci
gorsi. Ksiądz z parafii skomentował to krótko: - Jest to zgodne z prawem kanonicznym,
a ponadto co by na to powiedzieli wszyscy uczciwi ludzie?
Stanęło na tym, że msza w intencji zmarłej może się odbyć tylko wczesnym rankiem, zaś wyprowadzenie zwłok nie odbędzie
się z terenu kościelnego z asystą księdza.

dosię więc, że ich matnie zasługuje na osi pojednanie
W parafii wyciąg
segregatora kartotekę
gdzie w górnym rogu
wypisane wielkimi Iijedno słowo: NIE.

Postanowiono zatem dol<onać pochówku w innej par~fii,
lecz tu wymagano "świadectwa
moralności "
z macierzystej.
A oto co w nim widnieje: "Zmąr
ła Wiesława W. żyła w konkubinacie bez przeszkód ze
Zbigniewem vel Zdzisławem
W., więcej danych nie można
udzielić, gdyż nie przyjmowano w tym domu księdza po kolędzie, jak wynika z kartoteki".
Dokument opatrzono podpisem
ks. Mariana Fatygi i pieczęcią
na której święty Józef piastuje
Dzieciątko.

lr.il',ń~1~W::l i przeopowiada o losach
przestępcy, który
e powrotu do normal-

W kolejnej parafii dzięki forteJowi i przeczącej odpowiedzi na
pytanie kościelnego czy zmarła
cudzołożyła, udało się wprowadzić trumnę do nawy kościelnej.
.zbulwersowana tymi przeżycia
mi rodzina uznała jednak, że po
tych przykrościach nie jest
w stanie łaski uświęcającej i nie
przystąpiła do komunii. Znalazło
to odbicie w mowie, w której
ksiądz celebrant żegnał zmarłą:
"Zmarłą szczególnie żegnają ci,
którzy przyjęli komunię". A więc
znowu podział na lepszych i gorszych.
Chrześcijaństwo już u swego
zarania fundament religii ustanowiło w wybaczeniu. Chrystus
wybaczał grzeSiZącej Magdalenie, wybaczył również swym
oprawcom i łotrom - towarzyszom swojej kaźni. Nie wybaczył
tylko targującym w świątyni.
IWANKIROJ

Podczas radomskich
Strykowic Górnych.

Ustawa

dożynek wystąpił zespół obrzędowy ze
Fot W. Słomka

iuż

iest

W5p01dzielniac~ ni~ nic nie wie
Sejm znowelizował prawo
spółdzielcze. Wprawdzie nową
ustawę
zaakceptować
musi
jeszcze Senat i podpisać prezydent, ale wstępne ustalenia zostały już opublikowane. Ustawa
przewiduje, że osoby, które posiadają obecnie mieszkania lokatorskie w spółdzieln iach
mieszkaniowych, będą mogły je
wykupić_ na preferencyjnych warunkach i w ten sposób zamienić na mieszkania własnościo
we. Jeżeli jednak lokator nie
zdecyduje się na wykup mieszkania, wtedy w przypadku jego
śmierci, prawo do dalszego
mieszkania w tym lokalu, będzie
miał jedynie jego współma~o
nek, a nie jak do tej pory inne
bliskie mu osoby. Zdarzyć się
może, że te zostaną wykwaterowane, ale w tym przypadku
zobowiązana
gmina będzie
przydzielić im lokal zastępczy.
Nie dotyczy to jednak dzieci lokatora do lat 24, które po jego
śmierci,
będą mogły nadal
mieszkać w tym lokalu i wykupić
go.
Reporterka "Echa" próbowała
dowiedzieć się ,. co sądzą o nowej ustawie przedstawiciele kilku kieleckich spółdzielni mieszkaniówych. Niestety, żadna
z zapytanych osób nie była
w stanie odpowiedzieć na to
pytanie. Dyrektorzy spółdzielni
byli zdziwieni, skąd dziennikarze
lepiej orientują się w sprawach,

i:l

Holandii
OsttOwca

zdawałoby
dotyczących

się,

be:zpośrednio

ich

samych.
Wprawdzie oglądają telewizję,
słuchają radia, ale przecież nie
mogą zająć w tej sprawie żadne
go stanowiska, dopóki na ich
biurkach nie znajdą się odpowiednie dokumenty. Mają nadzieję, że szczegółów dowiedzą się najszybciej właśnie
z prasy.
AGA

Skrzyżowanie ul. Ogrodowej i Jana Pawła II. Nietypowy punkt
połączony z małą gastronomia, czyli bufetem.

widokowy

Fot. C. Klank

z po:-łe!'" .na Sejm, dyrektorem Odlewni Żeąporkowle, mz. Waldemarem Komorowskim)

PrzyPO!'lnijmy jakie ugruPOh~czne reprezentoSejmie?
~osłem z listy PZPR
Pzpkilka mi~s~ęcy byłe~
R, a po lej rozwiązachwili jestem
u,;eISKII9QO Klubu Pra-

-

Miałem kilkanaście wystą-

pień, jednak dokładnie tego nie liczyłem. W zasadzie cały czas mo-

je wypowiedzi obracały się wokół
tematyki związanej z przemysłem
państwowym, popiwkiem, podatkami, problemami prywatyzacji.
I tu miałem pewne osiągnięcia ...
... Co było tym znaczącym
sukcesem, oczywiście w ramach działalności poselskiej
- Po otrzymaniu interpretacji
sposobu naliczania popiwku dla
przedsiębiorstw

nasz'

POzwoliły

wrynko~ gospoda.rki
ą

Potraf'

I pan POliczyć,
i w~POk'Wał z trybuny
Ja Ich Okolicznoś_

'Nyst

państwowych,

gdzie włączono takie sprawy jak
wydatki na wypoczynek dzieci,
fundusz mieszkaniowy, działal
ność socjalna - co w efekcie oznaczałoby poważne tarapaty wielu
przedsiębiorstw wystąpiłem
z oświadczeniem do ministra finansów o wyłączenie tych elementów z funduszu płac. Ku mojej
uciesze, ta sprawa przeszła.
• Czy to jeden element zasłu
gująl".y na uwagę?
- Nie jeden, choć moim zdaniem najistotniejszy. Ponadto
mam skromny udział w każdej
z 13 ustaw dotyczących zmian
w gospodarce.·Aktywnie uczestniczyłem w analizach tych dokumentów zglaszając własne propozycje i uwagi. Wiele z nich zostało
przyjętych i widnieje w postaci zapisu w poszczególnych paragra-

fach. Sporo propozycji zgłosiłem
również przy opracowywaniu ustawy o przekształceniach włas
nościowych.

... Mówimy o sukcesach, warto także wspomnieć o błędach
lub porażkach ...
- Ubolewam bardzo, że nie
mogłem doprowadzić do tego, aby

Największą

przeszkodą

w zdobyciu pracy, zdaniem zastępcy kierownika RBP Ireny
Paździerz jest postawa wielu
Polaków. Przyzwyczajeni od
wielu lat do tego, że za nich decydowano, umiejscowieni w jednym zakładzie pracy do końca
życia, korzystający tam z wczasów, kolonii i talonów samochodowych, dziś nie umieją samodzielnie myśleć i decydować
o sobie. W nowej sytuacji są niezaradni i zagubieni. Wielu ludzi
trzeba przeszkolić, nauczyć
ich właściwie prezentować
się, aby umieli interesująco
opowiadać o sobie, własnych

Jest możliwość

poznania ięzyka hi5lpań5~egO
Wielkimi krokami zbliżamy się
do Europy, wszyscy garną się do
nauki języków obcych . Najwięk
szą popularnością cieszą się ję

zyki angielski, niemiecki, francuski. Ale są też i tacy, którzy
chcieliby poznać języki połud
niowe: włoski, hiszpański. Czy
w Kielcach istnieje taka możli
wość? W Związku Nauczycielstwa Polskiego, w kuratorium
nikt nie potrafi udzielić informacji
na ten temat, podobnie w Klubie
Międzynarodowej Prasy i Książ
ki w Kielcach .
Postanowiłam zrobić rozeznanie w ogłoszeniach . Udało
mi się znaleźć zarówno kurs ję
zyka włoskiego jak i hiszpań
skiego.
W spółce cywilnej "Enigma"
przy ul. Buczka organizowane
są kursy języka włoskiego dla
początkującyc~ średnio zaawansowanych i zaawansowanych oddzielnie dla dzieci, mło
dzieży i dorosłych . Do wyboru
jest liczba godzin nauki: 3D, 60,
90.
Natomiast w Szkole Kultury
i Języka przy ul. Wesołej oprócz
języka włoskiego można także
nauczyć
się
hiszpańskiego
i szwedzkiego. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po

wSt

Bezrobotni. W kieleckim
Wojewódzkim zarejestrowanych jest ich 18.300
(917 osób z wykształceniem
wyższym, 7116 ze średnim,
6468 z zawodowym, pozostali
z podstawowym).
Czy sytuacja, w której się znaleźli stanowi dla nich dramat?
Trudno generalizować. Część
spośród osób zarejestrowanych
przychodzi do biura codziennie
i ci najczęściej w bardzo krótkim
czasie pracę znajdują Często
natomiast zdarza się tak, że po
3-4 miesiącach "bezrobocia",
człowiek przyzwyczaja się do takiego stanu rzeczy i już nie bardzo ma ochotę na podjęcie jakiegokolwiek zajęcia.
Urzędzie

dwie godziny w trzech grupach
zaawansowanych . Przewidziana jest 2-tygodniowa nauka na
kredyt. Opłatę wnosi się dopiero wtedy, jeżeli forma prowadzenia zajęć przypadnie
do gustu. Warto korzystać
60-80. Stąd często nie byłem
w stanie na forum sejmowym
przedstawiać wszystkich głosów
wyborców, nie mogłem robić tego
z pełnym przekonaniem wiedząc
o ich poparciu, bądź nie. Gdybym
jeszcze raz "startował" w wyborach, to wówczas należy pomyśleć
o częstszych spotkaniach z wy-

z możliwości poznania kultury
i języków Włoch, Hiszpanii i
Szwecji.
• AGNIESZKA O.

Wg.yscy chcą handlować

Mniei chętnych do usług
Idąc ulicami Radomia widać jak na dłoni, jakie dzie-

dziny gospodarki najlepiej
się mają Wszędzie dominuje handel. Powstają niczym grzyby po deszczu duże, eleganckie magazyny z konfekcją i obuwiem
prosto z Italii, Berlina czy
Tajlandii, obok których egzystują skromne butiki , oferujące różny chłam za słone
stosunkowo pieniądze. Podobny zalew towarów przemysłowych i spożywczych
spotkać można na licznych
targowiskach.
W pierwszym półroczu zarejestrowano w województwie radomskim - poza rolnictwem - 20.825 podmiotów
gospodarczych.
Oznacza to wzrost o ponad
46 proc. w stosunku do tazarówno jeśli chodzi o ustrój polityczny, jak i gospodarczy naszego
kraju. qczywiście , popełniliśmy
wiele błędów, ponieważ zawodowych polityków było niewielu .
zewnętrzne,
Uwarunkowania
szczególnie w drugiej połowie kadencji, nie były korzystne. Myślę tu
o słynnej wojnie na górze, kiedy

Był to Seim bardzo pracowity
obciążenie dywidendą dotyczyło

borcami, bo to jednak jest bardzo

nie tylko przedsiębiorstw państwo
wych. Dla równości sektorów, podobny podatek powinien być pła
cony przez firmy spółdzielcze
i prywatne. Oto prosty przykład .
Dywidenda w odlewni wynosi ok.
5 proc. w stosunku do całkowitych
kósztów, co powoduje, że jesteś
my mniej konkurencyjni , aniżeli
pozostałe sektory gospodarcze.
Niestety, nie udało się przekonać
komisji i Sejmu.
• Ile razy spotykał się pan
z własnymi wyborcami?
- Generalnie uważam, że miałem zbyt mało czasu, aby systematycznie odbywać spotkania
z wyborcami. Trudno policzyć ile
ich w sumie było. Myślę , że około

ważne.

• W tym roku nie ubiega się
pan o fotel posła ani senatora.
- Sprawa została już przesą
dzona, nie jestem kandydatem na
żadnej liście. Z drugiej strony nie
jestem taki stary i do polityki może
jeszcze wrócę . A tak już zupełnie
poważnie, musiałem podjąć decyzję czy zostać politykiem, czy dyrektorem. Ponieważ uważam, że
w tej chwili bardziej jestem przydatny w przedsiębiorstwie, wybrałem rozwiązanie drugie.
... Jak ocenia pan mijającą
kadenCję Sejmu?
- Był to Sejm bardzo pracowity,
który uchwalił około 200 ustaw. Był
to Sejm niewątpliwie przełomowy,

http://sbc.wbp.kielce.pl

umiejętnościach. Są przecież

towarem i muszą umieć się
dobrze sprzedać.
Często do biura pracy przychodzą osoby zdesperowane,
które od progu krzyczą: " Ja żą
dam pracy, Konstytucja mi to
gwarantuje, proszę zadzwonić do przedsiębiorstwa oni
muszą mnie przyjąć ". To ci,
którzy nie umieją przystoso....ać
się do nowej sytuacji. Najmniej
problemów ze znalezieniem zajęcia mają osoby z wykształce
niem wyższym, najwięcej natomiast po szkołach średnich
z bardzo małym stażem pracy,
stosunkowo często znajdują zajęcie osoby, które ukończyły tylko podstawówkę, zapotrzebowanie na sprzątaczki, pomoce
kuchenne jest duże .
Niejednokrotnie biuro pracy
.proponuje" przekwalifikowanie,
podjęcie nauki na kursach komputerowych, szkoleniach dla
księgowych
czy sekretarek.
Pewna grupa ludzi zarejestrowana jako bezrobotna jest zadowolona ze swojego położe
nia i praktycznie nie kwapi się
do znalezienia sobie pracy.
Kobiety pq urlopach wychowawczych, mężczyźni wykonujący
dorywcze zajęcia , jak układanie
glazury, malowanie mieszkań
czy też handlujący na bazarach,
traktują zasiłek jako dodatkowe
źródło dochodu. Niektórzy bezrobotni nie podejmują pracy
tłumacząc się tym, iż nowy zarobek jest zbliżony do wielkości zasiłku. Nie widzą więc
sensu wczesnego wstawania,
denerwowania się za tak marne
pieniądze. Wolą w tym czasie
zadbać o dom, rodzinę . Z miesiąca na miesiąc liczba bezrobotnych powiększa się , przeważają kobiety. Czy z tego wynika,
że wzrośnie liczba zadbanych
domów i szczęśliwszych rodzin?
IWONA ROJEK

do Sejmu przylgnęło określenie
kontraktowego, co powodowało
ujemne nastawienie Społeczeń
stwa do parlamentu. Uważam , że
w nawale prac legislacyjnych,
Sejm zbyt mało zajmował się kontrolowaniem poczynań rządu, co
także powodowało negatywne zjawiska w naszym życiu społecz
nym i gospodarczym.
... Na kogo będzie pan głoso
wał?

- Moje przekonania polityczne
zasadniczo nie uległy zmianie.
Dlatego będę głosował na jednego
z kandydatów lewicy demokratycznej.
Rozmawiał:

TOMASZ GŁęBOCKI

kiego samego okresu roku
ubiegłego . Stosunkowo sporo, bo 6.240 osób podjęło na
własny rachunek działalność
przemysłową, w budownictwie - 2.370, w transporcie
r 949, w gastronomii - 418
i aż 7.639 właśnie w handlu .
Na świadczenie różnego rodzaju usług zdecydowało się
1841 osób. Poważny spadek, bo o ponad 5 proc. zanotowano w branży budowlanej , o ok. 3 proc. w transporcie. Najwyższy wzrost, bo
o ponad 255 proc. nastąpił
w handlu i o ok. 185 proc.
w usługach gastronomicznych. Mowa tu oczywiście
o tzw. małych punktach gastronomicznych,
stałych
i obwoźnych , oferujących
najczęściej frytki i gorące
kiełbaski.

W tym czasie w Radomskiem funkcjonowało także
520 prywatnych spółek prawa handlowego. W liczbie tej
47 proc. prowadziło działal
ność handlową, 30 proc.
przemysłową, pozostałe budowlaną, gastronomiczną

i usługową Liczba tych podmiotów w stosunku do tego
samego okresu roku ubiegłego zwiększyła się o 6.620
jednostek. Ponad połowa
z nich działa na terenie miasta i gm. Radom , 14 proc.
w Grójcu, 9 proc. w Kozienicach, 8 proc. w Białobrze 
gach i 6 proc. w Zwoleniu.
Łączna liczba zatrudnionych
w tym sektorze gospodarki
wynosiła 36.724 osoby, tj .
o ok. 47 proc. więcej w porównaniu
ze
stanem
z czerwca 1990- r. Według rozeznania Izby Skarbowej,
z 6.240 zakładów rzemieśl
niczych 3775 było zrzeszonych w Izbie Rzem iosła.

O·ryb.)

Adam Zimnicki jest posłem
z Klubu PSL, któremu przewodzi
poseł Józef Zych. Poprosiliśmy
pana Adama o chwilę rozmowy

z

- Kończy się kadencja obecnego parlamentu . Ile odbył pan spotkań z wyborcami i co zalatwił dla
swego okręgu?
- Obsługuję dwa biura poselskie - jedno w Szydłowcu i drugie
w Radomiu. W tym półroczu przez
oba biura przewinęło się około 400
interesantów. Część spraw udało
się zalatwić na miejscu, a część
przekazano do wladz wojewódzkich i centralnych . Odbyłem też
ponad 30 spotkań z wyborcami.
Co udało mi się załatwić dla okrę
gu? Wprowadziłem do realizacji
gazociąg w Szydłowcu przy ul.
Kolejowej. Inwestycja zostala zarejestrowana i posiada pełną dokumentację techniczną i materiały. Pozostaje zalatwić środki finansowe dla wykonawcy w kwocie
180 - 200 mln zł. Myślę, że spra-

•

°lca na Syna

wę tę

Jest w Skarżysku zakład rzemieślniczy, któ~ego historia rozpoczyna się niewiele później niż histońa samego miasta - Zakład Rymarsk<H<aletniczy p. Kabały. Założyciel i pierwszy właś
ciciel, Kazimierz Kabała nie żyje. Interes przejął syn Tadeusz.
Pan Kazimierz zaczynał od hand·
lu butami w 1938 roku. Cholewki szył
sam, do podzelowania oddawał do
szewca. Zaklad miał wtedy na ul. 1
Maja. Podczas okupacji przeniósł się
na Podjazdową Ale ciągnęło go do
centrum. W 1955 roku przeniósł się
znów na ul. 1 Maja. I tu już został. Kupij dom, wyremontował, urządził nowy warsztat, początkowo jeszcze
cholewkarski później kaletniczo- rymarski. Do dziś warsztat nie zmienił
swojego wyglądu . Te same meble, te

same, starsze od obecnego właści
ciela, maszyny. Tylko kłopot z nimi
coraz większy, bo coraz mniej rzemieślników
umie je naprawić .
.W Skarżysku nie ma już żadnego,
trzeba jeździć do Radomia. Czego
one nie szyły : cholewki do butów,
różne pasy damskie i męskie, paski
do zegarków i wózków dziecięcych,
obroże dla psów, uprząż dla koni.
Raz. zdarzyło się zamówienie bardzo nietypowe. Klientami były ...
słonie .

Do

Skarżyska przyjechał

cyrk.

Słonie nie miały czy też pozrywały
swoją uprząż. Bez niej nie mogły wystąpić. Na szczęście znalazł się czło
wiek, który potrafił sporządzić nową
Ale trzeba ją było robić na miarę. Sło

nie przyprowadzono więc do rymarza. Niestety, do warsztatu nie mogły
wejść mus iały czekać na zewnątrz, dostarczając uciechy przechodniom, szczególnie dzieciom.
A jak potem dumnie kroczyły ulicami
miasta ...
Kazimierz Kabała pracował do ostatnich dni życia , zrezygnował nawet
z emerytury. Nie musiał, chciał. Był
jak artysta, który bezkształtny płat
skóry zmieniał w prawdziwe cacka.
Czuł się potrzebny. Miałwielu stałyCh
klientów. Jeszcze teraz przychodzą
wspominają
- Zdarzało się, że pracował

Siostra

miłosierdzia?

Od kilku tygodni starsze i samotne mieszkanki Ostrowca odwiedza młoda kobieta. Przedstawia się jako pracownica opieki społecznej i proponuje
otrzym'łJ1ie węgla, odzieży, załatwienie lekarstw, nawet zasiłku
pieniężnego. Na konto zakupu

pobiera zaliczkę różnej wysokości od 50 do·200 tys. zł. Jedna
z emerytek po wyjściu z mieszkania
rzekomej
opiekunki
z przerażeniem spostrzegła brakującą w portmonetce sumę miliona sześciuset tysięcy złotych .
Do ośrodka pomocy społecz
nej dzwonią kobiety, od których
wyłudzone zostały

.,

Krowa pasła się ok. 800
metrów od zabudowań gospodarczych. Żuła trawę i była widoczna. Jednak o godz. 16
zniknęła z pola widzenia jej
właściciela, Wiesława Cz., zamieszkałego w Rajcu Poduchownym . Moż~ wlazła na inne
pastwisko albo gdzieś powędro
wała? Wiesław Cz. zaczął jej szukać, ale krowy maści czamo-białej nigdzie nie było. Zniknęła .
Na drugi dzień Wiesław Cz. wybrał się dg Radomia. Postanowił
poszukać zguby na targowiskach.
Najbliżej miał na targ przy ul. Struga. Owszem, handlarze mięsem
widzieli jakiegoś faceta z krową
chciał ją sprzedać , ale nie znalazł
nabywcy. Zresztą kręci się tu po
targowisku, więc latwo można go
spotkać. Wiesław Cz. zaczął się
rozglądać. Szukał podług rysopisu, który musiał być bardzo
dokładny, gdyż w pełnej chwili
zauważył mężczyznę, którego
fizjonomia odpowiadała rysopisowi.
Podszedł do niego i spytał się
czy to on chce ,sprzedać krowę .
Tamten potwierdził. Wsiedli więc
do .żuka" Wieslawa Cz. i pojechali
na ul. Kozienicką gdzie - miało
znajdować się zwierzę . Po przybyciu na miejsce Wiesław Cz. rozpoznał w rzeczonej krowie swoją
własnoŚĆ. Zatem wdał się w targi,
z jak się później okazało, Andrzejem Ch. I kupił swoją wlasność za
2 mln złotych. Jednak powiedział,
że zaplaci u siebie. A więc Andrzej
Ch. zapakował krowę do samochodu i pojechali, lecz nie do Rajca Poduchownego, a do Jedlniletniska, prosto na policyjny posterune.k. Tam ~esław Cz. złożył
zeznante I oskarzył Andrzeja Ch.
o krad.zież krowy wycenionej
przez niego na 3 mln zł. Zażądał
wszczęcia postępowania . No i policja z Jedlni takowe prowadzi.
(sg)

pieniądze .

Oszustka w pogodne dni dosiada się do osób spędzających
czas na ławkach przed blokami
i w czasie rozmowy zdobywa informacje o miejscu zamieszkania osób samotnych, które oczekują wsparcia .• Pracowała" ona
na terenie Ostrowca równiSż jako inkasentka zakładu energetycznego i pobierała w mieszkaniach opłatę za energię. Po każ
dym
wyłudzeniu
pieniędzy
zmienia dzielnice i osiedla.
Dziwi nieco fakt, że- tak wiele
kobiet stQSu n kowo łatwo daje się
oszukać. Ośrodek pomocy społecznej do tej pory zawsze dawał
pieniądze ,
również
ubrania
i paczki żywnościowe, nigdy nie
żądając za nie zapłaty.
(fk)

od

świtU' do nocy - mówi żona . - I po

co to robił? Widzi pani, to wszystko
czego się dorobił przez całe życie.
Kiedy powstala fabryka obuwia, proponowali mu stanowisko mistrza.
Odmówił, chciał pracować na swoim.
Teraz miejsce p. Kazimierza zajął
syn. Nie jest rzemieślnikiem z powolania. Owszem, pomagał zawsze ojcu, ale swoje życie chciał ułożyć inaczej. Skończył studia, otrzymał dyplom inżyniera mechanika specjalisty
od sprzętu precyzyjnego. Po 23 latach pracy został bezrobotny. Ojciec
nie żył już wtedy, warsztat prowadziła
matka.
Tadeusz Kabała mając do wyboru
zasiłek dla bezrobotnych i pracę rymarza wybrał to drugie. Rzemieśln ik
z przypadku? I tak i nie. Znał przecież doskonale warsztat ojca. Spę
dzi/tu wiele godzin, dawniej jako mło
dy chłopak stojący przed wyborem
drogi życiowej i teraz już jako inży
nier. Czy sprawdzi się w tym zawodzie pokaże czas. Na razie jakoś sobie radzi. Szyje przede wszystkim
paski - różnej długości i szerokości ,
różne wzory i kolory. Skórę kupuje
wprost z garbami lub z .Fosko·. Po
okucia jeździ do hurtowni włoskiej do
Warszawy. Gotowe wyroby sprzedaje na razie tylko u siebie. Ale chce to
zmienić. Niedawno paskami zainteresowała się właścicielka butiku
w Końskich, może uda się nawiązać
stałą współpracę ·

Syn wrócił do warsztatu ojca.
I chyba dobrze ...
Jolanta Kępa

będę

mógł sfinansować

z Funduszu Rozwoju Wsi.
- Jakimi inicjatywami może
się pan pochwalić w Sejmie?
- Jako działacz Ochotniczych
Straży Pożarnych byłem inicjatorem dwóch projektów ustaw. Je-

skiego parku jako bezrobotny
i godzinami przesiadywał, dumając nad swym losem. Wreszcie doszedł do wniosku, że na
tym przesiadywaniu może utrzymać rodzinę .

Od 15 sierpnia kielczanie,
a zwłaszcza matki z małymi
dziećmi , mogą w parku koło
muszli koncertowej napić się kawy,. zjeść ciastko, kupić słodycze

dyskusji nad projektem ustaw
o rentach i emeryturach, która'
wejdzie pod obrady Sejmu w najbliższych dniach. Pracując w Komisji Budownictwa Mieszkaniowego tworzymy ustawę o prawach
i obowiązkach lokatorów oraz projekt ustawy .Prawo lokalowe". Brałem też czynny udział w pracach
Komisji Samorządu Terytorialnego.
- Jak pan głosował w sprawach aborcji i wprowadzenia
religii do szkół?
- Jako praktykujący katolik jestem zwolennikiem wychowywania młodzieży w duchu religijnym ,
dlatego głosoWałem za wprowadzeniem do szkół nauki religii.
Również jako katolik uważam , że
powinniśmy postępować zgodnie
z dekalogiem naszej wiary.
- Jaki jest pana stosunek do
polityki podatkowej?

Rodowici

Pniaki z Bocianka
Znany to jest i szanowny ród
Pniaków w Kielcach. Mieszkań
cy Kielc nabywali od tej rodziny
parcele przy ul. Pomorskiej i Mazurskiej .
Słynny był też przed samą
wojną przelot służbowym samolotem jednego z członków tej rodziny, kiedy to z młodzieńczą
fantazją wykonywał na oczach
przerażonych kielczan - beczkę . Niestety, zakończoną kraksą
w kartofliskach opodal progów
rodzinnego domu. Przeżył to lą
dowanie i konsekwencje służbo
we, a następnie walki powietrzne na Zachodzie. Kiedy w czasach .dura lex" socjalizmu
odbierano (czytaj: wykupywano przymusowo) parcele przy
ul. Mazurskiej od ludzi , którzy nie
umieli się dorobić własnych
domków - tak się złożyło , że
z ramienia KSM przejmował je
również pan Pniak. Nie omieszkał tego wyjawić z należytym ża
lem (chwała mu). W taki oto sposób wrósł był mocno w kielecki
grunt ród ów, twardy jako rodowe ich nazwisko.

PS. Piszący te wspomnienia
uczęszczając ongiś do kieleckiej
handlówki podkochiwał się na
zabój w swojej koleżance z ławy
szkolnej również Pniakównie ... Ale ona też była twarda.
Gniewosz

Przedszkole na godziny
Radomskie osiedle Michałów
liczy już 8.800 mieszkańców,
w tym wiele młodych małżeństw
wychowujących małe dzieci. Dla
nich właśnie kierownictwo Spół
dzielczego Domu Kultury przy
ul. Królowej Jadwigi uruchomiło
tzw. przedszkole na godziny.
Przekazując pod fachową
opiekę swoje dzieci można
w ustalonym czasie załatwić
prywatne i służbowe sprawy,
m.in. dokonać zakupów, czy też
odwiedzić urzędy.
Podoba nam się

- Czy będzie się pan
o mandat poselski w
dzących wyborach?
waż

w czasie
tego Sejmu .
całkowicie ze
i
wobec wyborców i dlatego
łem decyzję kandydowania
borach w celu zrealizoWarJa
dokończonych spraw.

ta inicjaty-

wa ...
(gien.)-

Kasety za 50 mln
Do komendy
ufca ZH P
w Radomiu, gdzie mieści się
m.in . wypożyczalnia kaset wideo, dokonano włamania . Wła
mywacze wypchnęli drzwi do
klatki schodowej i znaleźli się

w środku. Wyważyli zamki w kasie pancemej i umknęli z łupem.
Zabrali ze sobą krajalnicę elektryczną i 130 kaset wideo (z filmami).
Straty - 50 mln złotych. Postępowanie prowadzi Komenda
Rejonowa Policji w Radomiu.

Nieudany napad

Do 15 sierpnia Ryszard Romańczyk przychodził do miej-

dotyczył Państwowej Straży
Pożarnej , a drl.!Qi OSP. Nad ustawami tymi pracowaliśmy w 6-osobowym skladzie od lutego do koń
ca czerwca br. Z mojej również inicjatywy podjęto w Sejmie prace
nad ustawą o byłych żołn ierzach
górnikach. Komisja społeczna
przekazała tę sprawę do wspólnej

den

Był

To były piękne dni •••
...oczywiście kilka lat temu dla właścicieli taksówek. Taksówkarz
to był pan i basta. My, klienci, musieliśmy się liczyć z jego fochami,
czasami chamskimi "dowcipami" itd. Teraz, cq jakiś czas .biedni"
wznoszą raban nad swoją zawodową niedolą Smieszne, ale prawdziwe. '
(ws)
Fot. W. Słomka

Kawiamia dla matek
zdziećmi wwózkach
dla maleństwa lub po prostu
usiąść pod parasolem i poczytać
w przyjemnym miejscu książkę
lub pogawędzić ze znajomymi.
Właściciel kawiarenki na powietrzu nie narzeka na zainteresowanie i utarg. Jedynie zawiódł
się na herbacie. Okazuje się, że
większym uznaniem cieszy się
.pół czamej". Te kilka stolików
i krzeseł ze sztucznego tworzywa zabiera na dwa kursy samochodem osobowym . Niestety
kawiarnia nazwana umowni~
. Havana Club" czynna będzie do
końca września, ale właściciel
zapowiedział, że na wiosnę wróci
do parku ...
(apis)

http://sbc.wbp.kielce.pl

wieczór i w pomieszczeniach Zakładów Graficznych
przy ul. 11 Listopada w Radomiu
przebywał tylko portier. Słabe to
zabezpieczenie, bo Henryk L.
ma już 60 lat. Toteż napastnicy
liczyli na łatwy łup. Najpierw pobili portiera, a później próbowali
dobrać się do kasy pancernej.
Ich wysiłki spełzły na niczym. To-

też uszli z pustymi ręka

rektor zakładów nie
aby z pomieszczeń
zniknęły jakieś
przedmioty.
.' I
Portier zobrazenlam
i tułowia przebywa w

pieniądze wCzec~osłowacii
i 1000 koron, a nawet monety 5i 2-koronowe.
Według Lasaka, z posiadanych informacji wynika, że docierająca do CSRF podrobiona
waluta zagraniczna drukowana
jest poza krajem. W większości
przypadków przewożą je pojedynczyobywatele, którzy jednocześnie
otrzymali fałszywe
banknoty w wyniku wymiany
i różnych płatności. Jednocześ
nie podrobione pieniądze przewożą do Czecho-Słowacji mię
dzynarodowe przestępcze bandy. CSRF należy bowiem do
krajów, którymi interesują się
gangi
fałszerzy
pieniędzy.
W walce z nimi Czecho-Słowa
cji pomaga przynależność do Interpolu. W ścisłej w~półpracy
z policją niemiecką wykryto np.
9rganizację fałszerzy pieniędzy

w Monachium.

Meksyk. Uliczka w Meridzie,
stolicy stanu Jukatan w pobliżu Zatoki Meksykańskiej.

Siedem par rogów
zmieniło właściciela
Zespołu Szkół Rolniczych
w Dobrocinie w woj. olsztyńskim
włamywacze wynieśli siedem
par poroży jelenich. Miały wartość historyczną, gdyż pochodziły z okresu międzywojennego,
ale również i handlową, bowiem
wyceniono je na 105 mln zł.
Pewnie ozdobią jakąś nowojorską siedzibę, jako rzekome trofea pradziadków.

z

Pietrzak tu
i Pietrzak tam
Z Radomia nadeszła wiadoJan Pietrzak zamierza

mość, że

Gry i zabawy... na świecie

Japońska p'iramida I ryżu
stała tylko 10 minut
Grupa Japończyków pragną
ca trafić do Księgi Rekordów
Guinnessa postanowiła zbudować w mieście Fukuoka piramidę z ... gotowanego ryżu. Próba
się powiodła.
Używając odmiany ryżu słod
kiego, który dał się łatwiej .spajać" jako budulec, wzniesiono piramidę, wzorowaną na znanych

budowlach egipskich, wysokości
1,85 m. Zużyto na jej wzniesie-

nie 1,5 tony ryżu. Wznoszenie
obiektu trwało 3 godziny.
Jednakże już po 10 minutach
piramida zaczęła się obsuwać.
Po kilku następnych rekordziści
zaprosili widzów do konsumowania .budulca". Ryż - i tak ulubione danie Japończyków został zjedzony do ostatniego
ziarnka, a ponoć smakował do·datkowo okraszony Mułem rekordu świata.
Napoleon z pewnością nie
zadowolony, gdyby
wiedział, że w Austerlitz, które rozsławił zwycięską bitwą
w 1805 r. z armiami austriacką i rosyjską, odbył się pacyfistyczny
happening.
W Sławkowie , bo taką obecnie nosi nazwę ta miejscowość w Czecho-Słowacji ,
spotkali się zwolennicy świa
ta bez wojen, przyjechali tu
całymi rodzinami, z dziećmi.
Właśnie dzieci zniszczyły
swoje militarne zabawki, którymi zawalone są sklepy
w wielu krajach - plastykowe pistolety, karabiny, czołgi ,
wszystkie rodzaje broni.
byłby

Jelcyn?

Rajd sl~kami
walk bo~aterOw
Powstania ~~aniowego
W miejscowości Batorz w woj. tarnobr2eskim zakończył się 13 ogólnopolski rajd przewodników i młodzie
ży szlakami walk Marcina Borelowskie9,9 ps. .Lelewel", jednego
z dowódców powstania styczniowego, którego mQgiła znajduje się
w Batorzu.
Przez trzy dni ponad 150 osób
zwiedziło na roztoczu miejsce pamięci, a w Batorzu oddało hołd . Lelewelowi".

"ęli Io:qg polarny

wygody turystów

Geografowie szwedzcy gwał
townie zaprotestowali , nazywając
decyzję głupotą i tanim chwytem
reklamowym. Zwrócili przy tym
uwagę, że krąg polarny jest
wprawdzie ruchomy, ale przemieszcza się z szybkoŚCią zaledwie 15 m rocznie i obecnie akurat
w kierunku północnym , czyli oddala się od Niskanpaa. Działacze turystyczni stoją jednak przy swoim.

"Przy takim zas .•. programie jeszcze podwyżki, to
skandal!" - głosi ogromny tytuł na pierwszej stronie "BiId
- Zeitung".
Telewidzowie i radiosłucha
cze w Republice Federalnej Niemiec stawiają stanowcze weto
w związku z zapowiedzianą kolejną podwyżką opłat abonamentowych. Oczywistym skandalem nazywają zapowiedź
podwyżek także inne gazety niemieckie, podkreślając, że nie

one w żadnym stopniu
ani z rzeczywistym wzrostem
kosztów, ani z próbami uatrakcyjnienia programów, które stają
się coraz gorsze. Coraz mniej
pojawia się nowych pozycji, roś
nie natomiast liczba powtórek
pozycji, które już przy pierwszej
emisji były mało atrakcyjne. Czytając tego rodzaju opinie wielu
Polaków pomyśli sobie: "zupeł
nie jak w Telewizji Polskiej,
która także robi co chce nie licząc się z opinią swoich odbiorców".
Jest jednak dość zasadnicza
różnica! Podwyżkami , których
domagają się bossowie telewizji
w RFN, zajął się bowiem istniejący tam Związek Podatników.
Rzecznik tego związku Dieter
Lau oświadczył dziennikarzom,
iż opłaty radiowo-telewizyjne
stanowią w warunkach RFN
praktycznie formę jeszcze jednego podatku. Związek przystą
pił więc do badań czy projektowane podwyżki są w ogóle zasadne z punktu widzenia prawa.

utworzyć w tamtejszej "Resursie" kawiarnię artystyczną Peł
nomocnicy artysty omówili już
z gospodarzami warunki dzierżawy lokalu i jego adaptacji. Placówki firmowane nazwiskiem
Jana Pietrzaka i szyldem "Kabaretu pod Egidą" powstaną podobno także w kilku miastach
okalających Warszawę. Tyle
z Radomia.
Tego samego dnia z Bytomia
napłynęła informacja, że Jan
Pietrzak i jego kabaret tutaj znajdą stałą siedzibę . Zwycięsko zabiegały o to władze Bytomia, kuPięć zachodnich koncernów
sząc artystę 2-kondygnacyjnym
lotniczych chce kontynuować
lokalem kawiarni w centrum.
rozpoczęte wiosną ub.r. prace
Sprawa jest już załatwiona . Ponadzostało tylko ustalenie czynszu, . studyjne nad projektem
ale nie będzie on wysoki, bo najdźwiękowego samolotu pasawłaściwsze jest, aby mieszkań
żerskiego drugiej generacji. Pocy mieli dostęp do dobrej rozrywinformowała o tym w Paryżu
ki - stwierdza wiceprezydent
francuska spółka . Aerospatiale",
miasta Marek Łabno. Tak czy tak
którą w pracach nad "superconcorde" wspierać mają .Bo- "warszawiści" na tym nie skorzystają
eing" i "McDonnell - Douglas"
z USA, .British Aerospace" oraz
niemieckie konsorcjum .DeuBezrobotni absolwenci
tsche Aerospace Deutsche Airuczelni w Łodzi
bus". Druga faza projektowania
maszyny dotyczyć ma m.in. dosAni jednej Oferty pracy nie ma
tosowania jej do wymogów ochw Łodzi dla tegorocznych absolrony środowiska.
wentów Wydziału Inżynierii MaZakłada się , że następca
teriałowej, archeologii, kulturo"concorde" wejdzie do eksploaznawstwa i budownictwa. Z blistacji około roku 2005. Ma mieć
ko
3
tys.
absolwentów
zasięg 11 tys. kilometrów i przeuniwersytetu i Politechniki
wozić 300 pasażerów (dla "conŁódzkiej, zaledwie 700 znalazło
zatrudnienie zgodne z wykształceniem lub jakiejkolwiek.
W Lindau na granicy ze
Ludziom z wiedzą politechniczSzwajcarią celnicy niemieccy
ną, jak pokazuje praktyka, trudzatrzymali Nigeryjczyka usiłują
niej o pracę niż humanistom.
cego przedostać się na drugą
W rejonowych biurach pracy
stronę z paszportem ; w którym
wydłużają się kolejki smutnych
wklejone było zdjęcie ... białego
młodych ludzi.
Amerykanina z Teksasu.

Są

bowiem podejrzenia, iż kierownictwa programów WF
i ARO w sposób świadomy

oszukują rząd, podając zawyżo
ne koszty własne. Jak ustalił
Związek Podatników, niemiecka

telewizja państwowa w związku
z samym tylko zjednoczeniem
Niemiec zainkasowała dodatkowo ponad miliard marek. Jednocześnie o całe eo procent zwię
kszyły się jej dochody~ reklamy.
Wynikałoby z tego w sposób
jasny, iż należy obecnie obowict
zujące opłaty obniżyć , a nie domagać się ich podwyższenia aż
o 4,80 marek miesięcznie!
Niemiecki Związek Podatników to społeczna instytucja
o ogrdmnych wpływach, także
politycznych. Z jego zdaniem
muszą się liczyć zarówno wła
dze regionalne, którym podlegają rozgłośnie terenowe, jak i odpowiedzialne za massmedia
czynniki rządowe .
Może więc i u nas pora na
podobny Związek Podatników.o

Koncerny lotnicze
chcą budować następcę ,,concorda"

Hurtownia monopolowa
w dzieCięcym autokarze
W autokarze wiozącym dzieci
z Kijowa do Łodzi celnicy terespolscy znaleźli 1084 butelki wódki i 15 butelek szampana. Także
ok. 600 szkieł optycznych . Wartość
towaru przemyconego
przez młodocianych turystów
wyceniono na 44 mln zł. Dorośli
opiekunowie twierdzą, że o niczym nie wiedzieli. Zadziwiająca
krótkowzroczność.

Ostrożnie z oskarżeniami ł
Czasy mamy takie, że od
Balcerowicza
do
Millera
i Kwaśniewskiego padają
z różnych stron ciężkie słowa :
zdrajca, sprzedawczyk etc.
Warto jednak przestrzec przed
zbyt wczesnym ferowaniem
wyroków: nawet w odniesieniu
do tak zdawałoby się ewidentnych superzdrajców jak Judasz Iskariota, który - o czym
wie każde dziecko w szkole sprzedał Jezusa za jedne 30
srebrników! To o nim właśnie
Mateusz Ewangelista napisał,
że całując "człowieka z Nazaretu" dał siepaczom znak, iż
jest to Jezus Chrystus. Słynny
włoski mistrz średniowiecza
Giotto di Bondone uwiecznił
tę scenę na jednym ze swych
wspan i ałych obrazów. I od tej
pory wiadomo powszechnie,
że Judasz - sprzedawczyk
był nie tylko spośród apostołów, ale i ze wszystkich współ
czesnych wyznawców Jezusa
tym "najgorszym z najgorszych" ...
Prawda zaś wygląda zupeł
nie inaczej - oświadczył ostatnio frankfurcki religioznawca
prof. Pinchas Lapide w wywiadzie dla największego niemieckiego dziennika "Bild" (z 4
września br.} Judasz wcale nie
zdradził Chrystusa! Przeciwnie, był człowiekiem godnym

wiążą się

zaufania i w dodatku niezwykle
sympatycznym.
Prof. Pinchas doszedł w wyniku swych ponad 3D-letnich,
szczegółowych i żmudnych badań naukowych do wniosku, iż
fatalna opinia, jaką ma w naszych oczach Judasz, została
mu "dorobiona" w wiele lat póź
niej i to dla bardzo określonych

celów. Jak podkreślił- w rozmowie z dziennikarzem . Bilda":
.Tam , gdzie jest bohater, musi
być antybohater - łotr i łajdak.
A im wi ększe uosabia on zło tym mocniejszym blaskiem promieniuje na tym tle dobro". Zdaniem profesora Pinchasa, imię
Judasz doskonale nadawało się
do kreowania takiego właśnie
symbolu zła . Współbrzmiało ono
bowiem z pojęciem Judei, czyli
Żydostwa, przeciwko któremu
występowali później Ewangeliści.

W oparciu o wszystkie zachowane przekazy i inne materiały
historyczne wiadomo, iż Judasz
był we wspólnocie apostołów
(profesor używa tu określenia

http://sbc.wbp.kielce.pl

corde" wskażniki te wynoszą odpowiednio 6,2 tys. i 100). Od początku br. we wstępnych pracach projektowych udział biorą
"Japanese Aircraft Industries"
oraz włoska "Alenia". Zaproszenie do współpracy otrzymało
również radzieckie biuro konstrukcyjne im. Tupolewa.
Koszt budowy 'Prototypu .super-concorde" ocenia się na 10
mld dolarów.

KRZYZÓWKA NilU

Nieroztropny
"turysta"
Podróżnik z przewiązanym
bandażem udem, wzbudził
podejrzliwość
celników
w pociągu Zurych Monachium, kiedy z całą prostodusznością okazał paszport wystawiony na białego . Przy okazji

grubym

celnicy odkryli pod opatrunkiem
pół kilo przemycanej kokainy.
.wędrujący kibuc" czymś w rodzaju skarbnika, gdyż to on zarządzał
finansami Jezusa
Chrystusa,
pochodzącymi
głównie z ofiar pieniężnych
składanych przez popierające
Jezusa pobożne i zamożne
niewiasty.
"Gdyby Judasz nie był czło
wiekiem godnym zaufania, to
czy Zydzi powierzyliby mu
swoje pieniądze? " - bardzo
słusznie pyta prof. Pinchas La-

pide. "A przecież gdyby chciał
rzeczywiście nadużyć ich zaufania, to zamiast sprzedawać
Jezusa arcykapłanom , mógł
po prostu uciec z apostolską
kasą! " ..
Zaś poza wszystkim, koronnym dowodem na to, jak niesłuszne

są

przypowieści

o zdradzie Judasza, jest fakt,
iż w czasach, w których żył Jezus Chrystus, w ogóle nie było
w obiegu pieniędzy o nazwie
.srebrniki" ...
Słowem - ostrożnie z pochopnymi
pomówieniami
wobec bliźnich!
Mirosława
Dołęgowska-Wysocka

POZIOMO: 1) krajobraz przedstawiony na obrazie, 5) gamoń ,
głupiec, tuman, 6) w hinduizmie
październikowe święto ognia, 7)
głaz, 10) bóstwo solarne w mitologii słowiańskiej, 11) natręt, 12) Ali
Khan (1895-1951), premier Pakistanu od 1947 r.,
PIONOWO: 2) paliwo do silników gaźnikowych, 3) uczestnicy
zgromadzenia osób dla wspólnego omówienia sprawy, 4) fosfina,
7) pęk wełny przygotowany do
przędzenia, 8) kobieta zamężna,
9) miejsce geometryczne środków
krzywizny,
odpowiadających
punktom danej krzywej.
SŁOWNICZEK : OAŻSOG, 01WALI, LlAKAT, EWOLUTA.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji
. EO" wyłącznie na kartach pocztowych w terminie siedmiu dni od
daty niniejszego numeru. Pomię
dzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książkową Na
karcie pocztowej prosimy dopisa1::
" Krzyżówka nr 184".
Rozwiązanie 1crzyżówló

nr 170
POZIOMO: taboret, wrzątek,
tercjan, siekacz. karniak, oślątko ,
Sangria,
PIONOWO: towot, bazar, rataj,
tukan, Eliza, cekin, akcja, klops,
rulon, Intar, krowa.
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Notatka z podróży

Co s~chać w"Chacie?"
Od kilku lat jeżdżę do Nałę
czowa, zwiedzając po raz kolejny znane mi już miejsca. Nie
sposób nie zajrzeć do .Chaty",
jedynego w swoi!l1 rodzaju
Muzeum Stefana Zeromskiego. Tym razem o .Chacie" rozmawiam z panem mgr Jerzym
Michałem Sołdkiem z Towarzystwa im . Stefana Żerom
skiego, który prowadzi jednocześnie Archiwum .Nałęczow
skie".
- Co nowego przybyło do
zbiorów w "Chacie"?
- Otrzymaliśmy kserokopie
9 listów z lat 1901-1908 autora .Popiołów" do Gustawa Daniłowskiego , Wacława Sieroszewskiego i popularnego
w swym czasie .Sirki" do Stefana Zeromskiego. Oprócz tego w naszym posiadaniu znalazło się kilka zdjęć rodzinnych, w tym oryginalne
przedstawiające żonę pisarza
Oktawię z córką Henryką brata Oktawii - Stanisława Radziwiltowicza, bilety wizytowe
Stanisława Witkiewicza, Tadeusza Korniłowicza (major
legionowy, mąż Jadwigi - jednej z córek H. Sienkiewicza),
fotografie dzieci Henryki i Jana Koszczyc-Witkiewiczów
(dar ich wnuczki - pani Henryki Szandomińskiej) oraz medal z lat 50. wykonany przez
rzeźbiarza Michała Pudełko,
byłego
dyrektora Liceum

Sztuk Plastycznych w Nałę
czowie.
Listy - o których mowa zamierza opracować pod
względem naukowym znawca ~ycia i twórczości Stefana Zeromskiego prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk z kieleckiej WSP. Za zgodą pana
Jerzego Michała Sołdka przejrzałem niektóre listy i przytaczam w skrócie wybrane fragmenty.
.
Stefan Zeromski w liście do
Daniłowskiego z 7 lutego 1907
r. z Neapolu zwierza się , iż
chciałby zamiast jeździć do
Zakopanego, co . pochłania
masę pieniędzy i naraża na
starania o paszport, jeździć do
Kazimierza na lato i mieszkając w wynajętym lokalu, rozkoszować się dzikiemi chuciami
posiadania oraz przygotowywać miejsce na przyszłą chałupę". Prosi również o podanie
adresów placów w Warszawie. Wieczny tułacz - bez-

0-;

Imieniny obchodzą:
- AURELIA, ŁADYSlAW
jutro - CYPRIAN, JUSTYNA

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40
lub 32-47-73, czynne w godz.
7.30-16.00.

TEATR

•

TADEUSZ
STOLARSKI

.

ł

To warto przeczytac
.Tomik XVI ukazujący się
pod tytułem: »Ogólna i regionalna ochrona przyrody. Materiały informacyjno szkoleniowe« , wydawany przez Zarząd Wojewódzki Ligi Ochrony
Przyrody w Kielcach techniką
»małej poligrafii« ma swoisty
odrębny charakter. Tomik poś
więcono

pamięci

zmarłych

w 1990 r. zasłużonych dla ogólnej i regionalnej ochrony przyrody, niezwykłych postaci: emerytowanego prof. dr hab. Juliusza
Brauna oraz inż. leśnictwa Tadeusza Winiarskiego" - napisał
w przedmowie prof. Jerzy
Ćmak - prezes ZW Ligi Ochrony Przyrody w Kielcach.
. Profesor Braun zwrócił
uwagę na konieczność racjonalnego łączenia przemysło
wego rozwoju regionu z och-

'

wej«. Drzewostany zagoiły rany
zadane im w czasie ostatniej
wojny światowej, były stosunkowo zdrowe i cechowały się dobrym rozwojem i przyrostem. Ale
pod koniec lat sześćdziesiątych
zaczęły się objawiać pierwsze
symptomy nadchodzącej łańcu
chowej choroby jodły" - napisał
inż . leś . Edward Jędrzęjczyk.
Ponadto czytelnik znajdzie
jeszcze w biuletynie kalendarium wydarzeń związanych
z działalnością ZW LOP. Problematyka poruszana w tym, jak
również w pozostałych tomikach
spowodowała , że cieszą się one
dużym uznaniem studentów, nauczycieli, działaczy ekologicznych i opiekunów kół LOP. Warto, by ta inicjatywa była kontynuowana, niekoniecznie na "małej
poligrafii".
ANDRZEJ PISKU LAK

im. &. ŻEROMSKIEGO - .Śluby pani eńskie", g. 18. .
PTLiA .KUBUS" - zespól w terenie.

KINA:
'ROMANT1CA - .Good bye, Bruce
Lee" - Hong., I. 15, g. 14.00; . Uwierz
w ducha" - USA, I. 15, g. 16.30; .Cyrano de Bergerac" - fr., I. 15, g. 19.00.
WIDEO - .Wirujący sex" - USA, I.
15, g. 14.15,1 6.45.
MOSKWA- .Imię Carmen" - fr., I.
18, g. 19.30; .Moja lewa stopa" - ang .,
I. 15, g. 15.30; .Gliniarz z Beverfy Hills
II" - USA, I. 15, g. 13.30; .Ciężka próba"
- USA,I. 15, g. 17.30.
ECHO - .Gliniarz w przedszkolu"USA, \. 12, g. 15,1 17.00; .DzikoŚć ser·
ca"- USA, I. 18, g. 18.45.

wieziony do szpitala, bo jak pisze
"Słowo" - "silnie krwawił ... "
"Gazeta Radomska" z 1934 roku:
warzystwo śpi razem w jednym
jednym łóżku ". A któż tak nie
światem i kryzysem? Józefa
raczej nadmiernie) żywotna
iż miała już 84 lata, urządzała na
siadów orgie! Skarżyli się sąsiedzi, .
w oknach nie ma, a w jej mlleS2~k::lr1i"
pijaństwa i zberezieństwa się
dzieci zaś patrzą Nie ulega to
gdyż ze staruszką zamieszkiwali dwal
kanci, młodzi bardzo oraz dwie nieUl
w żalu wdowy. Towarzystwo "liczące
mie 135 lat" - oburzał się reporter
Radomskiej". Panowie muzykanci
odstawiali pijanym paniom w pij
tańce w "Adamowych strojach",
poprzestając, a te aż piszczały z
Nieco ponad 100 lat temu , w
cowy dzień roku 1888, w rzeźn i
Rwańskiej do wyskoku szaleFiczego
Muchy obsiadały mięso , zaś młoda
czka gawędziła z młodym rzeźnikiem.
doskwierał. Chyba za bardzo, bo w
nym momencie rzeźniczka wzięła
nóż i dziabnęła swego kolegę w
po czym odłożyła mordercze
i zaczęła kontemplować muchy
ce po wołowej łopatce. Poraniony
niec zaczął wołać o pomoc, która też
ła. Został odwieziony do szpitala,
wowa rzeźniczka też znalazła się w
lecz psychiatrycznym ...

Ach,
pobawicie,
a ja nareszcie odp·ocznę ...
Wy

się

Kielecka .Gromada'
ul. Targowej oferuje
wycieczkę :
"J
przez ZSRR".
Gdyby tak jeszcze
sobie spacerkiem,
niutko przez Kuwejt.
wzgórze, co zowie s~
ach, oj, jak by/oby
nie. Łagodny, wieczny
czynek.

roną ś'rodowiska człowieka.

Dla skutecznośc i działania konieczne jest wytworzenie powszechnego klimatu myśli ekologicznej, przeobrażenie postawy
stosunku
do
środowiska ,
przejście od nawyków bezceremonialnego, często wręcz rabunkowego stosunku do przyrody i jej zasobów na pozycję
współdziałania z siłami przyrody ... " - pisze prof. Marian Koziej w interesującym szkicu pt.
.Wspomnienie o prof. dr hab.
Juliuszu Braunie".
Na uwagę zasługuje ciekawy
artykuł prof. Jerzego Ćmaka pt.
"Teręny górskie (także kraina
Gór Sw iętokrzyskich) W problematyce nauki ochrony p_rzyrody - biosozologii".
W części drugiej artykuły dotyczą jubileuszu XL-lecia Swię
fokrzyskiego Parku Narodowego. - .Był to okres, nazwany
J:)rzez przyjacieli Parku » Złotym
Ćwierćwieczem Puszczy Jodło-

POSZKODOWANI
z

dniem ubywa spoosób poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiec-

każdym
śród żywych,
ką

Pewną nadzieję

w i ązano

z przyjazdem w 1989 r. kanclerza RFN Helmuta Kohla. Protestującym poszkodowanym przed
Sejmem doradzano, by oyli cicho i się wstydzili. Kanclerz Kohl
załatwił swoje niemieckie sprawy i wyjechał. Wybory gminne
i prezydenckie '90 przysłoniły tę
sprawę i uwagi polityków. Z początkiem tego roku minister prof.
K. Skubiszewski napisał do Niemiec list w tej sprawie. W zawartym porozumieniu . też sprawy
odszkodowań nie poruszano
i uwzględniono . Bo z punktu widzenia prawa niemieckiego jest
już nieaktualna. Wg wypowiedZi

Warto wiedz'
dziś

'1

domny pisarz, wiele lat marzył
o własnym domu, by dopiero
pod koniec życia nabyć willę
w Konstancinie i otrzymać
mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie.

uchlę Zajdenberg i jej dwoje dzieci
znaleziono martwych około połud
nia~ Przyczyną ich śmierci było uduszenie. Siady na szyjach wskazywały, iż
dusiciel dysponował ogromnymi łapami.
Z domu zniknęło kilkanaście rubli i naczynia stołowe.
W listopadzie i grudniu 1908 roku działał
w Radomiu jakiś gang dusicieli. Ofiarami padały rodziny żydowskie. I tylko wtedy, gdy
mężczyzn nie było w domu. Kilka dni wszak
po śmierci Zajdenbergowej dusiciele odwiedzili ok. północy dom pewnego kamasznika
przy ul. Starokrakowskiej. Tym razem mordercy udusili trzech chłopców, dwó~h bratanków kamasznika i sublokatora. Zona kamasznika zdołała się wyrwać bandytom i narobić szumu na ulicy. Dusiciele zniknęli
w mroku nocy, unosząc ze sobą dwa srebrne
kubki i. .. dwa ruble!
Gazety z następnego roku nic już więcej
o tej sprawie nie wspominają Można zatem
przypuszczać, iż dusiciele nie zostali ujęci.
Ludzie wchodzący w pewien majowy poranek 1931 roku do dyrekcji kolejowej ujrzeli
rzecz niebywałą Na stole stał mężczyzna
w średnim wieku i rżnął się nożem po szyi.
Wariat? Otóż nie. Szantażysta! Ale zmuszony do tego czynu smutnymi okolicznościami. Był wszak kasjerem na stacji
w Łącznej i został właśnie zwolniony
z pracy. Cóż , kryzys. Stąd postanowił zmusić władze kolejowe, aby przyjęły go z powrotem do pracy, Dlatego też wykonał ten akt
rozpaczy. Zdesperowany kasjer został od-

GALERIE
GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul.
Warszawska 6al6 - wystawa barwna
Kazimierza Pudzianowskiego pn .• Krajobrazy".
GALERIAo BWA - . Piwnice", ul.
Leśna 7 - Wystawa malarstwa Jerzego
Jarmolowicza oraz wystawy fotografii
i grafiki komputerowej Andrzeja Zawady. Galeria czynna w godz. 11-17,
w niedziele - 11-15, w poniedzialki nieczynna.
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH,
PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO - wystawa
fotograficzna fotoreporterów . Gazety
Wyborczej", K. Millera i T. Wierzejskiego, pl. .Kurdowie i Albania '!ij". Wystawa czynna w godz. 9-18.

MUZEA
NARODOWE - palac, pl. Zamkowy
1 - .Wnętrza palacowe XVII-XVIII w."
.Galeria malarstwa polskiego" .•Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskie·
gó" .• Broń europejska i wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach" - czynne w godz. 9-16, w poniedziałki - nieczynne.
Oddz iał pl. Partyzantów 3/5 wystawy stałe .• Przyroda Kielecczyzny"
- wystawy czasowe: .Współczesna
sztuka ludowa Kielecczyzny", .Galeria
współczesnego malarstwa polskiego",
. Pradzieje regionu świętokrzyskiego
(epoka żelaza)", czynne we Wlorki
w godz. 9-17, w czwartki, piątki, soboty

i niedziele w godz. 9-16, w poniedzialki
nieczynne.
Oddział - MUZEUM LAT SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIEGO , ul. Jana
Pawia 11- czynne w godz. 9-15, w śro
dy - w godz. 12-18, w piątki i soboty nieczynne.
Oddz iał MUZEUM HENRYKA
SIENKIEWICZA w Oblęgorku - czynne w godz. 1(}-16, w poniedziałk i
l wtorki - nieczynne.
WSI KIELECKIEJ - Park etnograficzny w Tokarni - Wnętrza XIX-w.
chałup , zagroda z Radkowic, dwór oraz
wystawa . W dawnym miasteczku".
Ocal ić od zapomnienia, Jan Bemasiewicz, twórca ogrodu rzeźb - czynne
w godz. 1(}-17, w poniedziałki - nie·
czynne.
ZABAWKARSTWA w Kielcach, ul.
Kościuszki 11 - .zabawki świata" czynne w godz. 19-:-17.

ROZNE
APTEKI - staly dyżur nocny pelnią
nr29(}-{)1 , ul. Buczka 36/38, nr29(}-{)8,
ul. Sienkiewicza 15.

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Policyjne - 997 . Straż Pożama 998, Pomoc drogowa - 981 , Pogotowie
Energetyczne Kielce - miasto - 991,
Krelce - teren - 956, Pogotowie Gazowe- 31-2(}-20 i 992, Pogotowie wod.kan., co., elektryczne, RPGM czynne
w godz. 15-22, tel. ;i1-16-47 i 430-94.

ministra K. Skubiszewskiego,
dla poszkodowanych przez III Rzeszę
Niemiecka" miano załatwić po
ratyfikacji traktatu Polska Niemcy. W formie powołania
fundacji. Traktat został ratyfikowany, a o fundacji panuje cisza.
Poszkodowani są coraz ubożsi
i coraz mniej liczni. Natomiast
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Niemiecką może tylko ewidensprawę odszkodowań

cjonować , wydawać zaświad

czenia. Czy ktoś z mocnych w III
RP przypomni sobie o oczekują
cych, o normalnych i materialnych obowiązkach wobec jeszcze żyjących ofiar hitleryzmu?
KAZIMIERZ
BRODAWKA-ŚWIĘCICKI

Przyprawy - używki: (Sri Lanka) - pieprz czarny - 1.
pieprz czarny - 1.430' USD/t, goździki - 538 USD/t,
tołowa - 1.205 USD/t, gałka muszkatołowa - 1.106
•
kokosowe - 1.045 USD/t, cynamon w proszku - 3.061 USD,
(ziarno) - 1.948 USD/t, kawa (ziarno) - 996 USD/t plus
Owoce: papryka czerwona świeża (czeska) - g tys. z,
zielona świeża - 6.200 zł, winogrona czame - 8500 zl,
greckie - 16 tys. zł, brzoskwinie świeże - 5500 zł,
że (bułgarskie) RED HEAVEN , HALLE - 9600 zł.

f

ŚWiętokr~5ka Giełda

Kielce, ul. Targowa 18

Wędliny: kiełbasa krakowska - 30 tys. zł, kiełbasa
tys. zł, kiełbasa zwykła - 22 tys. zł, kiełbasa opolska
parówka - 18 tys. zł, kiszka - 6 tys. zł, pasztet.owa t
ceson włoski - 12.500 tys. zł, salceson brunszwlCkl- 7 łyS
wołowe i wieprzowe.
Ryby świeże: śledź, flądra, dorsz, torb ut, 1050S.
Ryby wędzone: makrela.
.
o
Oferta specjalna: rękaw siatkowy ~ sizalu białego _ 1 .
cm przeznaczony do pakowania owocow, warzyw Itp. _
chińskie tenisówki wiązane i wsuwane (rozm. 26 - 44)
zł.

wiedzieć

•

Pocztowa informacja o usługach - 911 .
Informacja PKP - 930. InformaCja PKS
- 66-02-79. Hotel .Centralny" 66-2511 .
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piątku , w godz. 18-20, te\.
469-78.6 POSTOJE TAKSÓWEK:
osobowe - pl. Dworcowy tel. 534- 34,
ul. Piekoszowska tel. 515-11 , ul. Toporowskiego tel. 31-29-19, ul. Konopnickiej 31-<l9-il7, uj. Jesionowa te\. 3179-19; bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel. 31-<l9-18, ul. Mielczarskiego577-15.

zoba

Grawdzik-Brzozowska - , Rysunki",
Jan Uhrynowicz - .Halucynacje" - grafika i rysunek.

RÓŻNE

RADOM

APTEKI: stały dyżur nocny pełnią nr
67-<l10, pl. Zwycięstwa 7, 61-001 , ul.
Traugutta 40.
Informacja służby zdrowia - czynna
w godz. 6-20, tel. 261-21 . Informacja
o usługach - 365-35.
TELEFONY: Straż Pożama - 998,
Komenda PP - 251- 36, Pogotowie
POlicYine - 997 , Pomoc Drogowa 996, Pogotowie Ratunkowe - 999, Po·
gotowie Energetyczne Radom991 .

Biuro Ogłoszeń , tel. 279-95,
czynne w gadz. 9-17.

SKARŻVSKQ-KAMIENNA

KINA
BAŁTYK - . Robin Hood" - USA, \.
12, g. 15.1 5; ,Tańczący z wilkami"USA, I. 15, g. 18.00.
RESURSA - ,I kto to mówi II" USA, I. 15, g . 15.30, 17.30; .Jezus
z Montrealu" - kan.-fr., I. 18, g. 19.30.
HEL -.Łatwy szmal" - USA,I. 15, g.
12.30.

MUZEA

MUZEUM OKRĘGOWE - ul. PiIsudskiego 12 - .Bogurodzica".
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZ ES
NEJ - u\. Rynek 4/5: .Polska sztuka
współczesna w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Radomiu", Barbara

http://sbc.wbp.kielce.pl

KINO

WOLNOŚĆ - .Babar zwycięzca" 
fr.-kan. bo. , g. 17.00; .zamieć" - kan,
I. 15, g. 18.30.
MUZEUM im. Orta Białego , w Skarżysku-Rejowie , ul. Słoneczna 90 czynne w godz. 9;-17-

ROZNE
APTEKA DYŻURUJĄCA: nr 29046, ul. Apteczna 7, tęl. 53-15-27.
POSTOJE TAKSOWEK: Dworzec
PKP - te\. 51-37-{)5.
Zakład Pogrzebowy przy RPGK.
Skarżysko , te1.513-787 - dyżur całodo
bowy

MUZEUM
wa
GICZNE - wysIa. W'fSI.a~r
lana ćmielo WSIca • CzyI
Panie Dobrodz"'i~' VI To.
w polsce XVlI-X eVliC;a
fotografie J. J~skl rpdl
wtorek - piątek VI
boty - 10.00-14 .
16.30.

:w '"

~

MUZEUM

I

REZERWA~;5tawa sr:'

trowca .
rra5} •
i dwie podZ remne wt~
Muzeum Czynn~ - 9w godz. 9-16, w
dZiele - 11-15 ÓiNE

R. \JfluJĄC!

"APTEKA D~\,S!<3 '
074. ul. Staro
45.
I<sOl'r'E
POSTOJE TAUI
ności - 537-98 ,
61.
uwagal
w repertuarte
wiada.

za

WYBORCA

ogłoszenia,

informacje,

EŚWIADOMY

Biuro Reklam i

ankiety
i całe kolumny
"Echa Dnia",
a zwłaszcza

ORCA!

25-520 Kielce, ul. Targowa 18
tel/fax: 32-45-40, 32-47-73

magazynu

od godz. 7.30 do 16.00.'

"Relaks",
który dociera
do

y
leksową

.

400.000

ormacJę

czytelników!

programach

• druk wszelkiego typu reklam
ulotek, listów, afiszy, plakatów,
broszuL itp. - w jednym kolorze
lub wielobarwnych, do formatu
A-2

"Echa Dnia"

zdjęcia,

TO ZŁY

Ogłoszeń

• pomoc przy opracowaniu tekstów informacyjnych, wykonywanie zdjęć czarno-białych i barwnych do celów poligraficznych.

KRÓTKIE TERMINY
przystępne

ceny.
r

"

#

ul.

Kilińskiego

4gb,

Zarząd

tel. 525-20, tlx 0612648,

BUT "MAGA ACTIVE HOLIDAY"'"

~

zaprasza do:

Wojewódzki

ogłasza

zapisy

zwiedzanie Paryża i zamków
nad Loarq w terminie: 3-13.10.91 r. Zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie , przewodnik, autokar "skania", bogaty program turystyczny, cena: 2.700 tys.

.. FRANCJI:

na kursy

POLT,C52l:

języków

energooszczędne,

tanie, nowoczesne, duńskie, superzamrażarki "ELCOLD" "CARAVELL" , "ELMAX"
I

- udzielamy 2-letniej gwarancji.
ATRAKCJA!

"",:;:

TowarZystwo
Wiedzy
Powszechnej

PPR ELMAX" - ŚWIEBODZIN
ODDZIAŁ- OSTROWIEC ~KBZYSKI,

Zamrażarki i szaty chłodnicze BEZ PODATKU OBROTOWEGO!!!

Bogaty asortyment sprzętu AUDIO-VIDEO,
Sprzęt gospodarstwa domowego, '

UWAGA! Przy płatności gotówką lub czekiem potwierdzonym udzielamy rabatu.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
ZAPRASZAMY W GODZ. 8.00 - 16.00.
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

9410

obcych:
angielskL
francuski,
niemiecki,

Zgłoszenia

>>>>- włoskL
>- hiszpański

Starachowice, ul. Ostrowska 5 (baza byłego PZGS) ,
tel. 23- 56, w godz. 8-16, 62-53 po 16.

oferuje
... piwo czeskie
... piwo krajowe w różnych gat.
... wino krajowe i importowane
... napoje 1,5 l (Cola Orange)
... napoje naturalne w 6 smakach
.. odzież tajlandzka (jeans, bawełna)
... wyposażenie sklepów (wieszaki, regały)
... świece stołowe (l kg - 15.000 zł)

telefon

431-48
&ogrOtl projektowanie:
Państwo

jest
kolorowym,
formatu 8-4 o
ogólnopolskim. Zespół redakcyjny adresuje
do Czytelników ' poszukujących porad
pomysłów i sugestii 'dotycząqch
dómu i ogrodu, pojmowanych jak
Dotyczyć więc będzie skromnego M-3,
Willi, zieleni na balkonie, jak i ogrodu na dużej
i

"rOlllic~.wv...

Ogród"

miesięcznikiem

.Do m i Ogród" prezentować będzie
o materiałach budowlanych, sprzęcie
POaa'r<:...... domowego, sprzęcie RTV, meblach,
itp. Zapraszamy.
Dwa piece węglowe do co. tanio
sprzedam. Skarżysko , tel. 51-35-35.
135/91
Sprzedam siatkę ogrodzeniową
Kielce, 6&-77~7.
3643--g
Sprzedam ower1ock~ Sl<arżysko , Je·
sionowa 26.
139/91
Sprzedam "audi 80 LS". Rocznik
1981 - 84.000 km. Skarżysko Książę·
ce 282.
137/91
Sprzedam parafinę. Radom, Fcx:ha 3. tel.
(wieczorem).
6/n
Place budowlane w Kielcach. Warszawa,
leI. 13--O<Hl1 , wieczorem.
3191-ij

4~16

NAJTANIEJ! !!
Hurtownia

"

SMATZ"
poleca-

PAPIEROSY.
Marże: Radom 20%,
Poznań itd. 16%,

Kraków 13%.
Kielce, ul. Jeleniowska 142.
tel. 31-15-05. 3579-g

AS ZE
BESY

331j

HURTOWNIA "MAWINEX"

-dla początkujących i zaawansowanych dla dzieci,
młodzieży i doroslych
Informacji udziela i zapisy
przyjmuje
Biuro zv.J TWP w Kielcach,
ul. Moniuszki 18 (parter)
tel. 465-41, 463-50.
2SG-1s,j

Szanowni

przyjmujemy w naszym biurze:

KIELCE, ul. Piotrkowska 12, IV p., pok. 410,
tel.ffax 433-16 lub 412-11 wewn . 281 .

OKNA, DRZWI
MATERIAŁY

BUDOWLANE
TRANSPORT

epakowan,katalogaw,felderaw,znakDw
gntiC2nych,atykin,reklam i wn~tr=

fotografia reklamowa i użytkowa
prze=rDCU barwne de druku

Kielce,

~

AMERYKAŃSKIE

Warszawa,
ul. NowoUpie 4a.
I n{ormac.ja:

Ostrowiec,
tel. 281-31.
18/0

2749-iJ

•••

VlibJ.sI
~~

I strona - 15.000 zł cm
II strona - 12.000 zł cm 2

:
::

kielce ;ul.Meissnera ~11i, ul.Oienkiewicz3 10/1~a/,S

WIKAM

72, tel. 484-19.

:

§ • WYDANIE CODZIENNE - 5.000 zł Crrf2 §

fotogroficzno -IJlostgczno

Ogłoszenia drobne - Lokale
. Zamienię mieszkanie włas
nościowe z telefonem w Mielcu

::

:
::
::
:
:
:
:

::

.

.

3597=9

.

VIDEOFILMOWANIE. KIELCE 56146. CIEKAWIE , SOUONIE, TANIO.

Pardala Henryk zgubij bilet wolnej
jazdy MZK Kielce .

VIDEOFILMOWANIE. Kielce, 6&0<Hi2.
3411=9
Montaż żaluzji. Kielce, 31-45-56.
2988-j!
Naprawa - przestrajanie - telewizory kolorowe, czarno-biale. Odbiomiki
radiowe. Kielce, 11-1&-47.
3217-ij

Baran Agnieszka, Skarżysko--Ka
mienna zgubiła legitymację kolejową
138/91
Zaginęła przepustka ZM - Skuza
Zbigniew.
136/91
Wolder Malgorzata zgubiła bilet bez·
płatny PKS Kielce.
3647=jl
Klimczak Małgorzata zgubiła iegity-

172/S1g

Naprawa pralek. Kielce, 27-135.
2799:9
Profesjonalne alarmy. autoalarmy. Kielce,

ŚWIętokrzyska 9, tel. 27~7 .

macjęLO .

2928-9

25-520 KIELCE, ul. Targowa 18, teVfax 32-45-40
BUT ,,ŁYSOGÓRY", ul. Sienkiewicza 74, tel. 66-23-66
26-600 RADOM, ul. Słowackiego l , tel. 279-95
SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. Sokola 2 ("Orbis"), tel. 51-25-54
BUSKO ZDRÓJ Zakład Kolportażowo-Handlowy ,,RUCH", pl. Targowy 7, tel. 38-32 (8.00 - 14.30)
KAZIMIERZA WIELKA Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Mikołaja Reja 1, tel. 21-946 (8.00-16.00)

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, Plac Wolności 45, tel. 527-44
STARACHOWICE, ul. Lipowa 29 (MiejskaBibliotekaPubliczna), tel. 71-44
http://sbc.wbp.kielce.pl

:
:
:
:

chedniów.

3639-9

61p

:
::

Może być firma - osoba prywatna
mogąca zainwestować 150 mln zł
w produkcję pawilonów handlowych.
Zakład Stolarski, Krzyżaków, gm. Su·

pokój . Kielce,

Zatrudnię kosmetyczkę, fryzjera
damskiego, męskiego. Kielce, 524-06.
3656-jl
USA. Wizę , pracę, mieszkanie załat
wia firma. Gwarancja stuprocentowa.
Warszawa 83, skrytka 52.

- 10.000 zł cm 2
I strona - 25.000 zł cm 2
II strona - 15.000 zł cm 2
KRONIKA TOWARZYSKA - 15.000 ZŁ.
OGŁOSZENIA DROBNE:
w wydaniu codziennym 1 słowo - 2.000 zł,
w "Relaksie" 1 słowo
- 5.000 zł.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ••••••••••••••••••••

3596-11

RÓŻNE

:

::

:: • WYDANIE PIĄTKOWE "RELAKS"

na Kielce. Kielce, 66-24-76.
Do wynajęcia
464~6.

SKRÓCONY

~ O~:~:~~Ń

PROFESJONALNA OBSiUCll

lepsze i tańsze od
krat i żaluzji, instaluje na terenie woj.
kieleckiego i okolic

MABUD"

~"""""""""""'I"""""""""""""'"

grafika kemputerowa

FOLIE OCHRONNE
na szyby biur, mieszkań,
sklepów o przeznaczeniu
- antywłamaniowym
- przeciwsłonecznym
- odblaskowym

"

Zagnańska

Sukcesy

zapaśników

DOkończenie ze str. 1
Warto dodać, mnasz zawodnik tJ:enOwaAy: przez Czesława
ZIiIIorskiego ma dopiero 21 lat,
tak więc fakt, że nie ma sobie
równych wśród znacznie starSZVCh świadczy o iego sportowym poziomie.- Więcej o Zbyszku, ięgo zainteresowaniach,
kalene, planach w weeken-

dowym wydaniu "Echa" - Relaksie.
Dobrze spisali się również inni
zawodnicy. Pisaliśmy już o medalu Tomasza Garczyńsklego
z Platana Borkowice. Blisko podium był Adam Sikora z Podzamcza w wadze 57 kg. Zajął pechowe czwarte miejsce mając
wielką szansę nawet walki o złoty
medal. Niestety, przegrał ostatni
pojedynek
w
eliminacjach,
w czym spory ud?:iał mieli wydający niezrozumiałe decyzje sę
dziowie. W walce o brązowy medal nie potrafił się już odpowiednio skoncentrować i w efekcie
zajął 4 lokatę, która prześladuje
Adama przez kilka kolejnych imprez rangi mistrzostw Polski.
W wadze 52 kg dobrze spisał się
kolejny zawodnik Znicza Krzysztof Podsiadło zajmując dobrą 5
lokatę ·

W sumie, zapaśnicy z Podzamcza i Borkowic zaprezentowali się w Namysłowie
udanie, potwierdzając
wielkich kłopotów jakie przeży
wają kluby LZS, że należą do najlepszych w Polsce. S. Wróbel

w

ubiegłą środę publikowaliśmy

wyniki i tabelę [~rywek juniorów
stalSzych makroregionu. Niestety,
nie:usttzegUśmy się pomyłek i poda·
liśmy: ntewfuściwą tabelę. Przepraszamy zainteresowanych. Dziś zamieszczamy wyniki czwartej kolejki
iunior.ów starszycfl i młodszych maI(roregronu, a lakże prawidłowe tabele.

JUNIORZY srARSr. Kolejka z 14
i, 1"5 września. KSZO Ostrowiec Siarka Tarnobrzeg 1:4, Star Staradlowjce - Stal Stalowa Wola 1:3,
Kolona Kielce - Błękitni Kielce
2;5, Radomfak - MZKS Kozienice
1:0", Nepfun Końskie - Granat
Skarżysko 4:3, Stal Gorzyce Broń Radom 0:5..
1. Broń
4 T 14-4
2. Stal SW
4 T
9-5
3. Star
4 6 16-5
4. Neptun
4 6. 13-11
5. Siarka
4 S. 11-4
6. Błęk!tni
4 4 10-9
7. Korona
4 4 10-10
8. Radomiak 4 4
5-5
9. Granat
4 2
7-11
10. Stal G.
4 2. 3-11
11. KSZO
4 1
6-11
12. MZKS
4 O
0-18
JUNIORZY MŁODSI. KSZO Siarka 1:3, Star - Stal SW 1 :4, Korona - Błękitni 0:2, Radomiak MZKS 3:1, Neptun - Granat 1 :3,
Stal G. - Broń 1 :4.

Totalizator Sportowy
UGA POLSKA - 9 rozw. z 12 traf. -'wyg'.
po ok. 17.000.000 zł, 139 ,ozw. z 11 traf. wyg'. po ok. 1.100.00021, 1463 rozw. z 10 traf.
- wyg'. po ok. 100.000 zł.
UGA ANGIELSKA - 318 rozw. z 13 traf.
- wyg'. po ok. 570.000 21, 5.368 rozw. z 12
traf. - wyg'. po ok. 34.000 zł, 37.503 'ozw.
z 11 traf. - wyg'. po ok. 4800 zł, 158.07 1 rozw.
z 10 traf. - wyg'. po ok. 1100 zł .

1. Siarka
2. Broń
3. Granat
4. Radomiak
5. Błękitni
6. KSZO
7. Stal SW
8. Korona
9. Star
10. Neptun
11. Stal G.
12. MZKS

4 8

12-2

4 6

10-4

4 6
4 5
4 5

9-6

4 4
4 4
4 3

4 3
4 2

4 O
4 O

DZiŚ
PROGRAM I
H5.30 Uniwersytet Nauczycielski - Nauka demokracji
16.00 Program dnia
fS.05 Studio Tproponuje
16.15 "Sami a. sobie" - mag.
dziewcząt

f chłopców

1&.45 Kino nastolatków: "Wychowawca'"
(4)
ser. USA
H.t5 Teleexpress
17.30 Szumy, zlepy i ciągi. .. (1)
- p~. rozr.
17.55 ...Klinika zdrowego czło
wieka" - Leki
18.30 "Encyklopedia II wojny
światowej" - "Podwodna
wojna" (2)

Zebranie Radomiaka
•
było vvazne
Kilka dni temu Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu WojewódZkiego w Radomiu wydał werdykt,
w którym odrzucił wniosek członków
byłego zarządu Radomiaka o unieważnienie i cofnięcie decyzji podję
tych przez walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu w dniu 19
lipca. Wnioskodawcy podważali zarazem sprawozdawt:zo-wyborczy charakter tego zebrania.
• W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, ponieważ uch·
wała poprzedniego nadzwyczajnego

walnego zebrania w dniu 1 lutego zobowiązywała tymczasowy zarząd klubu
do zwołania walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego do 30 czerwca.
Wydział nie podzielij również opinii
członków byłego zarządu Radomiaka,
iż skreślenie paragrafu 13, przyznają
cego "Radoskórowi" status zakładu patronackiego, było niezgodne ze statuo
tem. Oddalone zostały też zarzuty dotyczące nieprawomocności tego zebrania
z powodu uczestnictwa w nim osób formainie nie będących członkami klubu.
W kwestii będącej przedmiotem
sporu wyjaśniono, że zarząd Radomiaka nigdy nie zatwierdzał nowo przyjmowanych członków, a jedynie ustalal wysokość składek. Podpisanie deklaracji
Podczas sesji MKOL w Berlinie wysi
legitymacji członkowskiej przez wicetąpi! książę de Merode, przewodniczą
prezesa urzędującego, było w praktyce.
cy Komisji Medycznej. Oświadczył on,
równoznaczne z uzyskaniem praw
że zostanie powotana tymczasowa komisja do opracowywania metod kontroli , członkowskich .
antydopingowej podczas treningów.
W związku z niejasnymi odpowiedziami byłego prezesa, Bronisława Komadowskiego, dotyczącymi ewidencji
członków oraz trybu ich przyjmowania,
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
stwierdzij, że walne zebranie człon
ków klubu w dniu 19 lipca było prawomocne do podejmowania uchwał
Prezydent Niemieckiego Komitetu
i nie naruszyło zasad statutowych.
Olimpijskiego Willi Daume zapropono(syk)
wał, aby zapraszać na igrzyska olimpijskie reprezentantów tylko tych narodowych komitetów olimpijskich, które zgodzą się przestrzegać specjalnych zasad
Na kongresie Europejskiej
kontrolowania swoich sportowców już
Unii Piłkarskiej (UEFA) stanęła
w trakcie przygotowań.
sprawa powrotu izraelskiego
futbolu do Europy. Izrael jest
od 1955 roku członkiem FIFA,
-ale wycofał się z rozgrywek azjatyckich, gdy niektóre kraje bojkotowały
drużyny
izraelskie.
Kongres pozytywnie odniósł się
do prośby Izraela i od roku 1996
piłkarze izraelscy będą uczestniNagrody zostały ufundowane przez
czyć w rozgrywkach europejoba zwiąiki PSS "Społem " oraz Leszskich.
ka Prędotę - właściciela Hamburger
***
Baru przy ul. Buczka.
Trzej piłkarze albańscy druży
(sw)
ny mistrza kraju Flamatuari Vlo-

MKOl.
o dopingu

14-4
10-5
14-10
10-10
16-7
6-5
7-13
3-22
1-26

(j)

Miśtrzósłwa
W

iuniorów
tróiboiu Siłowym ,

W hali kieleckiej "Tęczy" rozegrano
w sobotę mistrzostwa ok'ęgu juniorów
w trójbOjU siłowym będące ostatnim
sprawdzianem przed zbliżającymi się
mistrzostwami Polski w Kamiennej Górze (12- 13 paździemika br.). Wystartowało 37 zawodników z 4 klubów (Tęczy
Kielce, Skórzanych Skarżysko, Stali
Kunów i Staru Starachowice) i pobito
aż 57 rekordów okręgu. Najlepszym zawodnikiem imprezy został Tomasz Tatarała (liczy się punkty wg specjalnej tabeli porównującej wynik do wagi ciała)
352 pkt. przed Rafałem Kamińskim
329 i Piotrem Walasem 315 pkt.
W poszczególnych kategoriach wygrali: 52 kg - M. Rudka (Tęcza) 245 kg,
56:' R. Góźdź (Star) 245, 60 - T.
Skrzyniarz (Tęcza) 300, 67,5 - R. Kamiński (Star) 452,5, 75 - A. Pasternakiewicz (Tęcza) 445, 82,5 - T. Tatarata (Tęcza) 540, 90 - M, Wiśniewski
(Skórzani) 430, 100- P.Kasprzyk (Tę'
czaj 495, 110 - P. Borowiec (Tęcza)
395.
Drużynowo wygrała Tęcza 81 pkt.
przed Starem 60 i Stalą 42 pkt.

o puchar "Echa Dnia"
Rekordowa liczba drużyn bierze
udział w kolejnej edycji kieleckiej ligi
"szóstek" p~karskich. Zgłosiło się aż
20 drużyn z.Kielc i okolic, które będą
l)'Wllłizowały o puchar "Echa Dnia"
w rozgrywkach prowadzonych przez
Zarząd WojewódzkfTKKF.
Zespoły są podzielone na dwie
grupy A i B. W miniony weekend rozegrana została 2 i 3 runda rozgrywek. Oto wyniki rozegranych meezów:
aaUPA A: Krymy - Czarni 3:0,
KZWP - Papiernik 0:0, Orlęta -

f

Zarzuty óddalone

legion l :3, Folwark - Masters 3:1,
Sparta - Relaks 0:0, Relaks - legion 0:2, Masters - Sparta 4:1,
Czarni - Folwark O:1, Orlęta - Victoria 1:1, Krymy - Papiernik 1:1.
GRUPA B: Meta - Chemar 2:3,
Zodiak - Społem 4:0, Balbina Falklandy 0:4, Zenit - Atlanta o:l,
Ajax - Oldboy o: l , Ajax - Balbina
2:0, Atlanta - Zodiak 0:0, Chemar
- Społem 5:3, Meta - Zenit 2:0.
Zestaw par na najbliższą sobotę
i niedzielę podamy w magazynie
"Echa Dnia" - Relaks.
(sw)

ccm) kOh~jnośćczołowe(b;:,:
la następująca: 1.
110,8 pkt., 2. Zygmunt
120,8 pkt., 3. Marian
131 ,2 pkt.
W klasie 2 (pOjaZdy o
silników powyżel
dwóch zawodników'
Szymczak i Maciej
u.zys'kało jednakowy
pkt. i zajęli ex
ności

Pod podsumowaniu punktów
za wszystkie imprezy zaliczane
do druŹynowych mistrzostw Polski w ~ekkiej atletyce, pierwsze
miejsce zajął ze~pół AZS AWF
Katowice przed Sląskiem Wrocław i Skrą Warszawa.
W opublikowanych ostatnio
listach najlepszych tenisistów,
wśród mężczyzn prowadzi Stefan Edberg przed Borisem Beckerem i Jimem Courierem ,
a wśród pań Monica Seles przed
Gabrielą Sabatini i Steffi Graf.

Następny był
ży

- 140,6 pkt.
W Skarżysku odbyły
zabawy w klasie 1. Na
miejscach uplasowali
chał Raczyński 152,8
bert Mroczkowski 156,8 pil
Jerzy Polak 167,2 pkt.
Miłośnikom moloryzac,
pominamy, że kolejne
eliminacyjne krytenum
będą się w Ostrowcu (6dziernika i w Kielcach - 12
dziernika.

(j)
ra, po meczu w Klubowym Pucharze Mistrzów rozegranym
w Goeteborgu zwróciło się do

Ciekawostki,
ciekawostki
policji z prośbą o udzielenie azylu politycznego.

***
Republika
Południowej
Afryki nadal nie, będzie mogła

wziąć udziału w p iłkarskidl

trzostwach

świata

w 1994

zdecydowała dt",,~~ ,ń<~,

deracja
nie sprawa ta
strzygnięta w końcu
roku .

więzienia.

Włochy: Klęska lo

Niemcy: -Furtok
straszy Górnika

Prawdziwą klęskę poniósł w wyjazdowym meczu z Sampdorią Genua, Inter Mediolan. Wynik 4:0 nie
zdarza się zbyt często w lidze wło
skiej, tak wysoka porażka zdarza się ,
gdy dwie drużyny dzieli znaczna róż
nica umiejętności. Kibice mediolań
czyków przeżyli więc duży szok na
wieść o tak komprom~ującej porażce
ich drużyny. A dość sensacyjnym liderem jest lazio Rzym, mające
wspaniały początek sezonu, czy uda

W 10 kolejce ligi niemieckiej
dwa spotkania zdecydowanie górowały nad pozostałymi atrakcyj·
nością i licznymi emocjami.
Prawdziwym hitem był mecz Bayern Monachium - Eintracht
Frankfurt. 65 tys. widzów! oglą
dało wspaniałą grę, okraszoną 6
pięknymi golami. Remis
3:3
nie IE.I.'~""':;;
krzywdzi
żadnej z dru·
żyn, chociaż

B.awarczycy
z pewnością
liczyli na korzystniejszy
wynik. Skoro
jednak marnuje się sytuacje potocznie
zwane
"setkami" co

aż pięć

razy uczynił Brazylijczyk
Mazinho, trudno liczyć na sukces.
Drugim był rozgrywany w obecności 45 tys. widzów mecz Borussia Dortmund-Hamburger SV.
Widowisko także było wyśmienite,
a wynik podobny do powyższego
remis 2:2. Znakomicie w portowej
drużynie grał Jan Furtok, świad
czy o tym wysoka nota - 2 i dwie
bramki strzelone dortmundczykom . W Zabrzu muszą się więc
szczególnie przygotować do obrony korzystnego wyniku z Hamburga, by awansować do II rundy pucharu UEFA.
Oto czołówka ligi niemieckięj:
1. VfB Stuttgart 10 14 18:7
2. Eintracht
10 13 25:13
3. Bayer
10 13 11 :7
4. Hamburger 10 13 12:10
5. Nuernberg
10 11 16:13
6. Kaiserslaułern 1O 11 15: 12

o

~iadomości

PROGRAM I
maitości

23.25 "Art" - mag.
23.50 BBC - World Service

PROGRAM II
15.00
16.30
16.40
17.00
17.30
18.00

Transmisja obrad Sejmu
Panorama
Powitanie·
,,Punkt widzenia"
"M.A.S.H"- ser. USA
Program lokalny

18.30 "National Geographic Poszukiwacz" (4).
19.30 "Z ziemi polskiej'
20.00 .Moje książki" - Ludwik
Jerzy Kern
20.20 . Rejs po Dnieprze" - rep
. . 21.00 Panorama
21 .20 Sport
21.30 "Zabić skazanego"lilm
23.00 "997" - kronika krymin .
24.00 Panorama

9.10 "Domowe przedszkole"
9.35 "Przyjemne z pożytecz
nym"
10.00 "Wysokie napięcie" (2) ser. fr.
11.30 "Po sześćdziesiątce" mag.
11.50 Wiadomości
12.00-16.00 TV edukacyjna

PROGRAM II
7.30-9.00 TV śniadaniowa
7.30 Panorama
7 .35 Rano
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3. Juventus

4. Sampdoria
5. Foggia
6. Parma
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Aż 46 bramek zdobyli piłkarze
I ligi angielskiej w 10 kolejce spotkań . Daje to niespotykanąprzecięt
ną 4,2 gola na mecz. Nadal świetnie
gra lider - Manchester United,
w ostatnim meczu wygrał 5:0 z Luton. Dobre występy mieli też polscy
piłkarze występujący w First Divi·
sion. Robert Warzycha miał swój
udział w 2 z trzech bramek zdobytych przez Beardsley'a w zwycięs·
kim 3:0 meczu z Coventry. Pierwsze od siedmiu kolejek zwycięstwo
odniosła Aston Villa, 3: 1 z Nottin-

8.00 Wiadomości 'poranne
8.1 0 " Dzień dobry - mag. roz-

k "

się utrzymać ta ką

W 4 kolejce
wyjeździe Ascoli az
łówka ligi włoskieJ.

Anglia: Grad bra

JUTRO

I

*••
w Londynie skazał
ski ego piłkarza Terrego
wicka za prowadzenie
chodu w stanie
• i bez prawa jazdy na
Sąd

Dzisiejszy przegląd lig europejskich rozpoczynamy od Bundesligi,
której w poprzednim tygodniu ze względu na brak superniespodzianek
nie omawialiśmy. Poza tym prezentujemy aktualną sytuację w coraz
ciekawszej lidze włoskiej i oczywiście angielskiej.

19.00 . Zielona linia" - pr. red.
rolnej
19.15 Dobranoc: "Lunetka, Marcin i. .. lodowisko w krat19.30
20.05 "Dynastia" - ser. USA
20.55 . ABC ekonomii" - Sprzedaż i marketing
21 .05 Spotkanie z rzecznikiem
praw obywatelskich prof. E. Łetowską
21.20 Camerata 2 przedstawia
Warszawska jesiń 91,
Stefana Kisielewskiego
22.00 Studio wyborcze 1 .Blok
Ludowo Chrześcijański
2.Solidarność Pracy
3
Zdrowa Polska
23.20 "Wiersze na dzień powszedni" - dzień dwunasty

Niespodziewanej
porażki
olimpijska reprezentacja Polski w piłce nożnej. W rozgrywanym wczoraj towarzyskim
spotkaniu w Białymstoku Polacy
ulegli czołowej drużynie ligi egipskiej Al Masry z Port Said 0:1
(0:0). Zwycięzcą samochodowego rajdu Australii został Fin
Juha Kankkunen startujący na
"lancii". Wyprzedził on Szweda
Kennetha Erikssona i Niemca
Armina Schwarza.
doznała
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