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1* Hodowla nieopłacalna, mleka mniej
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Dlaczego ~acimy ~roiei

czasu

'/I Kielcach mówi się o połą
czeniu Wyższej Szkoły ~eda

Z początkiem grudnia wzrosły
ceny produktów mleczarskich.
Nie jest to podwyżka groszowa,
a bardzo poważna. Kostka masła
kosztuje już (średnio) powyżej 8
tys. złotych, śmietana zdrożała
z 11 n~ 12,5 tys. zł (18-procentowa), serek homogenizowany
kosztuje już 3850 złotych, a twarożek "półtłusty" - 3900 złotych. Co
legło u podstaw tak znacznej podwyżki cen? O odpowiedź poprosiliśmy prezesów spółdzielni mleczarskich z Kielc, Ostrowca, Koń
skich i Włoszczowy.
- Od wielu miesięcy notujemy
spadek skupu mleka - mówi wiceprezes "Radostowej" Krystyna Opalińska. - Spadek ten wynosi od 40

gogicznej i Politechniki Swię
tokrlYSkiej w jedną uczelnię uniwersytet. Wspólna inauguracja rok~ .ak~demickie~o oży,
wiła nadzieJe, ze marzenia o Uniwersytecie mogą stać się faklem. Miesiąc temu ' Senat WSP
II'Ysłał list intencyjny w tej sprawie do Senatu politechniki.
Wobydwu uczelniach powstały komisje rozpatrujące możliwości
~cze nia. WSP uważa to za
wielką szansę na rozwój nauki
wKielcacł).
DOKONCZENIE NA STR.2

Od 15 grudnia do 6 stycznia

• S.zvvedzki dar iuż 'W Polsce
• Kto za~nił balagano'Wi?

M dlitwa O sztorm
'na Bałtyku
W poni edziałek do Kielc zajechały
ciężarówki
z darem
szwedzkich Związków Zawodowych TCO z miasta Gavle dla
szpitala dziecięcego przy ul.
Langiewicza. Zawierają one
cztery agregaty pralnicze, wirówki , magielnićę, prasowalnicę , suszarki, łącznej wartości
ponad 100 tys. dolarów.
Okazało się, że szpital nie jest
wpełni przygotowany na przyję
cie tego daru, gdyż magazyn inwestycyjny, który ma pomieścić
Przyszłą pralnię, musi być do jej
potrieb całkowicie zaadaptowany.
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Miasta w Kielćach , że jest to re- .
zultat niedowładu organizacyj-

kowym

,wego".
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""USZOwy M~n
Pan Marek Przeździecki
~ . Kielc ' przyniósł do redakcji
shczne laleczki i inne zabawki,
Prosząc o przekazanie ich biednYm. dzieciom, co, oczywiście,
ZrObimy. Jednocześnie prosimy
C~telników o przysyłanie adreSW! rodzin, będących w trudnej
sytuacji materialnej, bo chcemy
Się do nich wybrać z prezentami.
Czytelnicy pytają także, czy
mogą przekazywać pieniądze
na nas~ą akcję .Pluszowy Miś".
~ZyWiście, oto nasze konto:
EIM . Acumen" Wydawnictwo
• cha Dnia" Kielce PKO
l O/Kielce 29519-210454-136,
zdOPiskiem ~ Pluszowy Miś".
(gi)

nego dyrekcji szpitala. Dyrektor
szpitala inż. Jarosław Wójcicki
wyjaśnia: - Do końca kwietnia
br. strona szwedzka miała przekazać dokumentację adaptacyjną budynku. Dokumentacja ta,
a właściwie bardziej plan sytuacyjny rozmieszczenia obiektów
DOKOŃCZENIE NA STR.2

3 osoby

Wczoraj dyrektor naczelny
Huty .Ostrowiec" poinformował
załogę o aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej huty oraz
o rozważanych decyzjach dotyczących pracy zakładu w najbliższych tygodniach.
Krajowe hutnictwo boleśnie
odczuwa skutki recesji. Więk
szoŚĆ zakładów hutniczych boryka się z ogromnymi problemami. Także i dla ostrowieckiego
zakładu listopad był kolejnym nie
sprzyjającym miesiącem. Zmalała liczba zamówień . Straty wynikłe ze sprzedaży ocenia się na
około 60 - 70 miliardów zł. W tej
sytuacji analizuje się w hucie
różne warianty zminimalizowania kosztów działalności.
Wczoraj dyrektor przedstawił
przygotowywaną jeszcze, ale
już rozważaną decy~ postoju
huty od 15 grudnia do 6 stycznia.
W tym czasie pracowałyby wyłączn!e wydzialy rentowne, rea-

zginęły

Tragiczny ~ućh
w zakładzie proclukcii petard
'3 osoby zginęły, a kolejne 3 odniosły poparzenia III stopnia
w wynikli wybuchu, który nastąpił w prywatnym zakładzie produkcji petard w Bartodziejach-Dębniaku (woj. radomskie).
Wypadek wydarzył się w poniedziałek po południu. Całkowite
mu zniszczeniu uległ budynek produkcyjny, częściowemu zaś stodoła i garaż, w którym stał samochód dostawczy.
Straty materialne oszacowano wstępnie na 80 mln zł. Przyczynę wybuchu bada komisja.

* *

Iizujące
służby

zamówienia i niezbędne
techniczne. Pozostali
h!Jtnicy przebywać mają na urlopach taryfowych, a ci pracownicy, którzy nie mają takiej możli
wości na tzw. postojowym i będą
pobierać podstawowe wynagrodzenia plus zasiłki. W poniedziałek dyrekcja huty rozmawiała
o takiej możliwości ze związka
mi zakładowymi. Trwająobecnie
negocjacje dotyczące szczegółowych kwestii organizacyjnych
i płacowych .

Zapraszamy na start
Jeszcze trzy dni pozostały do
startu XX Samochodowego Rajdu
"Barbórki". W tym, jubileuszowym
roku, program imprezy zapowiada /
się szczególnie atrakcyjnie. Głów
ny organizator Automobilklub Kielce na 60- km trasie przewiduje
przygotowanie 10 grup sprawnoś
ciowych. Nietrudnych i nieuciąi:li
wych dla kierowców i samochodów, bo impreza adresowana jest
do amatorów, a nie do zawodników licencjonowanych. To ma być
zabawa - a nie wyścig - służąca
doskonaleniu umiejętności za kierownicą Będą niespodzianki, puchary, nagrody i upominki dla
wszystkich zawodników.
Już dziś możemy zapowiedzieć, że na starcie (7 grudnia,

1940-43,

rękopisy nasłuchów

radia londyńskiego i osobiste

p~UJą dzień i noc autobusy

sa .atne i cementowni.
n~bl~

DoKOŃCZENIE NA STR.2

•
(Rozmowa z prokuratorem Zdzisławem Grzelą)
z objęć

niedźwiedzia MIszId"' trafiliśmy wprost w objęcia

.Wuja Sama"'. I \o nie tylko

na szczeblu" centralnym, lecZ na_ u nas, w KIelcach. Wczoraj przed budynkiem redakcji
przy ul Targowej zaparkował samochód z tablicą rejestracyjną rządu Stanów Zjednoczo-

nych I ~mblematem CIA - Centralnei Agencji Wywiadowczej z dodatkową klauzul", for
oflclal use - do użytku sluzbowego.
Rezydenta CIA w naszej redakcji nie zidentyfikowaliśmy, czeksny na odzew, gdzie mieś·
cI się agentura.
ANDRZEJ J. K1CZOR

Fot. A. Piekarski

• Na ile alimenty są poważ
nym problemem?
~ Przestępstwa niealimentacji jak się je powszechnie nazywa są poważnym problemem
społecznym, są również prawdziwą zmorą nas wszystkich,

http://sbc.wbp.kielce.pl

,

Kierowcy, ale także służby drogowe, przywykli do łagodnej aury je·
siennej, można jednak było przewidzieć , że kiedyś nastąpi zmiana.
I stało się dzisiejszej nocy: temperatura spadła, pojawiła się mżawka .
Kto sobie tego nie uświadomił, wpadł
po opuszczeniu garażu w niebezpieczny taniec na jezdni. Jeżeli samotny, kończyło się na strachu, jeżeli
w towarzystwie innych pojazdów kończylo się na mniejszych lub więk
szych kolizjach. Piaskarki jeszcze
drzem ią Tradycyjnie.
(stam.)

Polowanie na lewcrqny
inteligentne i geni• zne
(OBSŁUGA
WŁASNA)
Dużym zainte-

resowaniem wielkich agencji reklamowych
cieszą
się
dziewczyny
z krajów wschodniej Europy: Do
nich należy także
. Polska, która mieni się krajem pięk
nych kobiet. Nic
więc dziwnego, że
coraz
częściej
nasz kraj odwiedzają

światowe

agencje modelek
poszukując

n~

wych twarzy.
Po Johnie Casablancasie, który jest
właścicielem agencji
"Elite", przyjechała
do Polski przedstawi·
cielka agencji "Ford
Models Inc.", pani
Dominique Caffin,
dyrektorka Departamentu
Europy
Wschodniej.
DOK. NA STA.3

po kraiu, zmienia adresy

-

UCiąŻliwe samochody
~owinach, przy bloku 11,

y

I

Jak się okazało , właścicielem
skrytki i znalezionych w niej
przedmiotów (m.in. brązowego
krzyża zasługi RP), był przedwojenny policjant, Jan Ciekanowski,
który w 1943 roku został wywieziony do Oświęcimia , a następnie
do Dachau, gdzie zmarł . Część
znalezionych zbiorów trafi do muzeum w W~hocku .
DOKONCZENIE NA STR2

paW

Kierowco, licz n siebie

•

dokumenty, znalezione w tzw.
skrytce budynku przy ul. lipowej
w Końskich przez budowlanych.

Od godz. 11 do 15.

ki

czyli sobotnie przedpołudnie) stacja serwisowa Euro-Auto przy
ul. Krakowskiej w Kielcach
wszystkim uczestnikom bezpłatnie sprawdzi i ewentualnie
ustawi światła w samochodach.
DOKOŃCZENIE NA Sm.2

Policianci in~rmowali. dziennikarzy
Policyjnego, otrzymał z rąk nadkomisarza Zygmunta Woźnia
ka, rejonowego komendanta policji w Końskich cenne materiały
historyczne. Są to wojenne biuletyny ZWZ i AK "Walka" z lat

Wczoraj przyWieziono do
Kielc obraz w typie panoramy
Rozwadowskiego i Popiela " Bitwa pod Grunwaldem". To słyn
ne płótno pochodzące z Muzeum Sztuki we Lwowie było prezentowane
wcześniej
w Muzeum Ok ręgowym w Radomiu.
Obraz o wymlaracł;) 10,5 m dł.
i 5,5 m wys. na czas transportu
został nawinięty na specjalny wał
o długości ł m. Już na miejscu
zostanie rozwinięty i pod okiem
konserwatorów rozciągnięty na
specjalnie wzmocnionym blejtramie.
(dmp)

lisko

Barbórka '91

45898

rj:

Wolny czas mógłby zostać
wykorzystany m.in. do spokojnej
analizy sytuacji i wypracowania
programów działania poszczególnych jednostek. W styczniu ma zostać przedsta,wiony
Radzie Pracowniczej program
działania huty w trudnym okresie recesji. Zakłady tej branży,
bezskutecznie oczekują na
program polityki gospodarczej
rządu i program restrukturyzacji
krajowego hutnictwa. Czas mija,
a problemy narastają
(fk)

*

interwe ncvi ny

Gdyby
tylko stały, to pół biedy,
was ety ~erowcy długo rozgrzena'ą Silniki, dymiąc i hałasując
sz: pod oknami. Najdziwniej001 w tym wszystkim jest to, że
~cJa nakłada na tych kierowprawdandaty, a ktoś je anuluje,
nlSt o.POdobnie ktoś z admiIIlteraCjI g!'l1innej, bo nasze tam
ją rwenCJe zupełnie nie skutku-

"Bitwa pod Grunwaldem"
juz wKiekach
na PI. Partyzantów

Historyczne zńalezisko Policjanci z Zębca zamieszkają w koszarach wojskowych? 200 mln zł z Rady Miejskiej na remont ośrodka szkoleniowego w Chmielniku.

Wczorajsza konferencja prasowa w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Kielcach rozpoczę
ła się akcentem historycznym.
W obecności dziennikarzy radny
Kielc, Jerzy Szczerba, członek
Światowego ZwiązkU ZoInierzy
AK i sekreta.rz Kapituły Krzyża

do 50 procent. W 1989 roku mieliśmy
13 tys. dostawców mleka, obecnie
odbieramy go od 6250 rolników. Hodowla krów stała się nieopłacalna,
stąd spadek pog1owia, produkcji
mleka, a w konsekwencji - podwyżki cen produktów mleczarskich.
"Radostowa" próbuje ratować się
sprzedażą masła importowanego
z Czecho-Słowacj i. Nie znajduje
ono wielkiego popytu, bo jest gorsze,
a niewiele tylko tańsze. Własną pro·
dukcję masła trzeba było ograniczyć :
gdyż w pierwszej kolejności należy
zapewnić mleko i śmietanę (mleko
w Kielcach do 1 grudnia sprzedawa·
ne jest w cenie: zwykłe 2250 zł, pełne
- 3 tys. zł za litr, a pakowane w folię
o pośredniej zawartości tłuszczu 2750 zł za litr).
DOKOŃCZENIE NA STR.3

tzn. prokuratury, policji, a w koń
cu sądów, ponieważ w tych
przypadkach zazwyczaj pojawiają się kłopoty z zachowaniem odpowiedniego toku postę
powania. To zaś ze względu na
fakt, że większość osób, które
powinny płacić alimenty, urzą
dza wycieczki po kraju i ciężko je
ująć. Stąd duża liczba spraw za-

,

.

wieszonych. Generalnie zasada
jest taka, że z mocy obowiązują
cej ustawy, czyli kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, iż.
każda osoba będąca ojcem prawie 100 proc. przypadków
dotyczy ojców - jest zobowiąza
na do łożenia na utrzymanie
dziecka b~dź dzieci.
DOKONCZENIE NA STR.3

Prawdopodobnie w lipcu 1993 r.
w Michniowie wreszcie stanie pomnik "Pieta Michniowska" oraz zostanie uporządkowany cmentarz.
Następna w kolejności ma być wybudowana Izba Pamięci .

Za 10 miesięcy
7 mld zł strat

.Pracownq "Fumelu"
5zuka~ ratunku
wKFM
Po opublikowaniu w czwartkowym ,Echu" artykułu pl. ,Czy KFM
wejdą w spółkę?" zadzwonij do redakcji Ryszard Hennig, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
.Solidarność" w oddziale spółki
.Fumel" w Kielcach.
- W "Furnelu" jest źle - oś
wiadczył R. Hennig.- W 1989 roku
pracownicy spółki w Kielcach
wypracowali 2,9 mld zł zysku.
W ub. roku było już 1,3 mld zł ...
strat. W ciągu 10 mleslęcy br.
straty z produkcji eksportowej
przekroczyły 7 miliardów zł. To
wszystko wina dyrekcji. Mimo że
kierownictwo oddziału spółki częs
to się zmienia, niewiele to daje.
Zdaniem przewodniczącego zakładowej ,~Iidarności", jedynym
ratunkiem dla załogi ,Furnela' jest
niezwłoczne przystąpienie do spół
ki z Kieleckimi Fabrykąmi Mebli.
Ba, ale czy KFM

się

na to zgo-

dzą?

"Pieła

Recital A. Botwinowa
Odessy

(dmp)

objęcia ochrony środkowej Wisly
- od pandomierza do Płocka
jako strefy krajobrazu chronionego oraz zapewnienia ochrony
ilościowej i jakościowej zlewni
rzeki Pilicy poprzez opracowanie i wdrożenie programu ochrony wód Pilicy i terenów przyleglych .
Odnośnie problemów służby
zdrowia stwierdzono, że woj. radomskie jest wyjątkowym przykładem konieczności zmian mechanizmów
organizacyjnoprawnych.

Stwierdzono również, że brak
w działaniach urzę
dów szczebla centralnego przy
podejmowaniu decyzji o tworzeniu struktur ponadwojewódzkich
nie uwzględnia istniejących naturalnych powiązań regionalnych. W przyszłości sytuacja ta
musi się zmienić.
spójności

Przedmiotem rozważań byly
zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz stanem
i perspektywami służby zdrowia
- problemów, które rozr.niarem
i zakresem powiązań osiągają
charakter ponadwojewódzki.
Podjęto deklaracje mające na
celu kontynuowanie działań dla

użytku.

Członkowie komitetu rozeszli się,
ustalając że w pierwszej kolejności
należy zakończyć to, w co już zain-

(syk)

W najbliższy czwartek (5 bm.)
o godz. 16 i 18 na małej scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach wystąpi tegoroczny laureat
ł nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Teatru Jednego Aktora w Toruniu - Janusz STOLARSKI. Aktor ten
był .niegdyś związany z Teatrem im.
S. Zeromskiego w Kielcach, przez
pewien czas pracował z Ośrodkiem
Badań .Laboratorium" Grotowskiego, a obecnie występuje w Teatrze
Polskim w Poznaniu. Janusz Stolarski zaprezentuje monodram wg. F.
Nietschego ..ECCE HOMO" (Jak się
staje - kim się jest) w przekładzie L.
Staffa.
.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Politechnika natomiast nastawiona
jest bardzo sceptycznie. Połączenie
może przynieść więcej strat niż korzyś
ci.
WSP w tej chw"i plasuje się na drugim miejscu wśród tego typu szkół
w Pqlsce. Politechnika w swojej kategorii również zajmuje dobrą pozycję .
Uniwersytet byłby najsłabszą uczelnią
w kraju.
Uczelnie techniczne i pedagogiczne
poIączone w jedną nie mają w Polsce
żadnej tradycji. Poza tym, samo połą
czenie nie gwarantuje zwiększenia rangi środowiska akademickiego Kielc, nie
wpłynie też na zmianę statutu uczelni.
- Gdybyśmy mieli 60 profesorów
tytularnych, tzw. belwederskich, moglibyśmy sami decydować o sobie mówi prof. Andrzej Neimitz. - Wówczas połączenie byłoby celowe. Bę
dziemy oczywiście rozmawiać
z przedstawicielami WSP, ale połą
czenia w najbliższym czasie nie należy się spodziewać.
Nadal więc nauczyciele

wie będą się

M~liMa OIlłorm ~a la
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
pralniczych został dostarczony znacznie później, bo w lipcu.
24 maja wysłałem pismo monitujące stronę szwedzką na które
miesiąc później otrzymałem odpowiedź zapewniającą o aktualności oferty, a nawet o możli
wości . pomocy finansOwej . Nie
znając szczegółowego opisu
maszyn grupa remontowa skoncentrowała się głównie na zaadaptowaniu istniejącego obiektu. Nie da się tego przyspieszyć,
gdyż fundamenty muszą być
stabilne, należy wykonać doprowadzenie pary i przystosować
instalację elektryczną do wzmożonego poboru mocy.
Przedstawiciel

szwedzkich
TCO
Maciej Ratajcza.!c mówi: Ciągle pokutuje u nas przeświadczenie, że w każdej sytuacji kolizyjnej naleiy szukać winnego. Tymczasem ani lekarz
wOjewódzki nie zainteresował
się
zaawansowaniem prac
adaptacyjnych, ani Zbigniew
Szczepańczyk, ustalający z nami z ramienia Urzędu MiejskieZwiązków Zawodowych

(apis)

w

Spotkanie woiewodów
%7woiewództw wRadomiu
Wczoraj w Radomiu doszło
do spotkania 7 wojewodów: ciechanowskiego - Andrzeja Wojdyły, piotrkowskiego - Andrzeja Szczepockiego, skierniewickiego Stanisława Czuby,
ostrołęckiego Stanisława
Pod mostko , płockiego - Jerzego Wawszczaka, warszawskiego - Bohdana Jastrzęb
skiego oraz radomskiego - Jana
Rejczaka.
Szefowie
administracji rządowej w terenie
dyskutowali o wspólńych problemach -cn'onów "ciążących "
w sposób naturalny ku Warszawie.

niu mieszkańców wioski wyraziła
ubolewanie, że wieś ta do tej pory nie
jest skanalizowana, mimo wcześ
niejszych obietnic. M. Drabińska
uważa, iż w pierwszej kolejności powinna być wybudowana Izba Pamię
ci, gdyż obecna nie nadaje się już do

westowano, czyli pomnik.

środę, 4 grudnia br.
o godz. 18 W auli Instytutu
Wychowania Muzycznego, ul.
Mickiewicza 3 w Kielcach, odbę
dzie się spotkanie połączone
z recitalem laureata Międzyna
rodowego Konkursu Bachowski ego w Lipsku - Aleksieja
Botwinowa z Odessy. W programie utwory Chopina, Rachmaninowa, Bacha. Wstęp wolny.

(KAZ)

go terminarz przywozu maszyn
i przyjazdu fachowców nie zadbali o sprawdzenie stopnia zaawansowania prac. Jestem pewien, że na przełomie lutego
i marca pralnia będzie gotowa.
Nie jest też prawdą że ten nieco
niefortunny falstart będzie rzutował na jakość dalsze~ naszej
współpracy. Strona szwedzka
kategorycznie nie wycofuje się
z wcześniejszych zobowiązań
dotyczących chociażby dostarczenia ambulansów sanitamych
dla pogotowia ratunkowego
w Kielcach.
Wniosek jest jeden. Słomiany
zapał i zbytnia nerwowoŚĆ zawsze sprzyjają tworzeniu sytuacji
na krawędzi konfliktu, a później
owocują próbami szukania winnych. Jeżeli nawet ktoś modlił
się o to, aby dar Szwedów nie
doplynął do Polski modlitwy
nie zostaly wysłuchane, a ci którzy sądzili, że stanowi on reparację
wojenną
za .potop
szwedzki", są w błędzie. Maszyny są sprawne i gotowe do uży
cia.
ANDRZEJ J. KICZOR

~

ksztalcić

i inżyniero
oddzielnie.
(JOK)

interwencyjny

~~45898
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
SZKODA

PRĄDU

Denerwujące już jest to marnotrawienie prądu na oświetla
nie lampami ulicznymi ulicy Zagórskiej w Kielcach , na odcinku
bloku 70. Tyle się mówi na temat
oszczędności , zagraniczne firmy reklamują w telewizji lampy
zużywające o dwie trzecie mniej
prądu niż nasze, a u nas nie możemy się uporać z palącymi się
w dzień lampami.

SUROWY PRZEPIS
Jestem wdową moja 16-letnia córka dostaje rentę po ojcu
w wysokości 620 tys. zł. Niestety
nie dostaję na nią dodatku rodzinnego, natomiast inne dzieci,
w podobnej sytuacji, taki dodatek dostają
•Telefon" zadzwonił do kieleckiego ZUS i dowiedział się, że
niestety, jedynakom nie przysłu
guje dodatek rodzinny, gdy biorą
rentę po rodzicu, dodatek ten
otrzymują dzieci z rodzin wielodzietnych. No cóż, surowy przepis, ale przepis.
(gi)

Policianci -informowali dziennikarzy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jak nas poinformowano, trwają czynności mające ustalić przyczynę

zgonu 37-letniej Jolanty
G. , której zwłoki znaleziono

J.Kac~ski

twierdzi: LWałęsa
wiedział o wszystkim i on pocIiql decyzie o

I

Michniowska" Afera finansowa w'Kancelarii Prezydenta

Sporo kontrowersji i dyskusji
wczoraj na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Budowy Mauzoleum
Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

I

w Michniowie wywołała wypowiedź
pani Marii Drabińskiej - mieszkanki
Michniowa opiekującej się obecną
Izbą Pamięci. M.in. wyraziła pogląd,
iż tak piękna ,Pieta" nie powinna stanąć w biednym Michniowie. W imie-

przed wlezowcem przy ul.
Szczyglej 1. Prawdopodobnie
chodzi jednak o samobójstwo.
Komendant J. Frydrych dzię
kując za 200 mln zł z kasy Rady
Miejskiej podkreślił, że pienią
dze zostaną wykorzystane (do
końca roku) na remont ośrodka
szkoleniowego policji w Chmielniku. W dalszym ciągu myśli się
o . przeniesie~iu z Zębca bliżej
KIelc, oddZIałów prewencji.

Utąymywanie ich w takim oddaleniu zbyt wiele kosztuje. Być
może uda się ulokować tę tormację w koszarach jednostki
wojskowej na Stadionie.

W związku z przejściem na
tzw. etat mundurowy - rzecznik
prasowy, Andrzej Karyś wystą
pił na wczorajszej konferencji
w stroju regUlaminowym.
(ku)

Byly szef Kancelarii Prezydenta Jarosław Kaczyński twierdzi, że to prezydent podjął decyzję o pożyczeniu ze swego funduszu dyspozycyjnego 160 mln
zł dla fundacji obywatelskiej. Informacje rzecznika prezydenta
nazywa .kłamstwem".
- Odbieram te ataki - powie- jako całko
wicie nieskuteczne próby wywarcia nacisku w związku
z .małą Konstytucją" i sprawą
rządu. Odbieram też jako kłam
stwa, ponieważ główny zarzut
o pożyczce 160 mln zł jest zarzutem nieprawdziwym. Prezydent wiedział o wszystkim i są
dział J. Kaczyński

Pracownicy Spółdzielczego Domu Handlowego .. Bartek" w Skarżys
ku od paru miesięcy uwikłani są
w spór zbiorowy z Radą Nadz;orczą
i Zarządem Spółdzielni .Oszczęd
ność". W imieniu pracowników negocjacje prowadził NSZZ .Solidarność" . Ponieważ związek ten nie
spełnił oczekiwań pracowników, założyli oni nowy - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczego Domu Handlowego .Bartek" PSS .Społem"
w Ska"i"żysku-Kamiennej.
Decyzję o utworzeniu związku
podjęto 28 listopada. 2 grudnia dwie
spośród siedmiu osób komitetu zało
życielskiego dostały pisma o oddelegowaniu do innej pracy, jakiej nie
wiadomo.
.
Szczegóły jutro.
(JOK)

\IV

i

tego świadkowie. To prezydent
podjął decyzję o pożyczce. Była
to jego decyzja, dotyczyła jego
funduszu dyspozycyjnego i jego
fundacji. W związku z tym, ja nie
miałem nic do powiedzenia. Była
to zupełnie legalna decyzja, bo
prezydent może robić ze swoim
funduszem co chce.
Pyta~ o to, czy wiedział o pożyczce J. Kaczyński stwierdził:
"Sly szałem o tym, a że w końcu
pożyczka została udzielona, dowiedziałem się z raportu NIK".
Jako .,zabawny" określił J. Kaczyński zarzut, że nie przeprowadził w Kancelarii Prezydenta
dekomunizacji. .Wszystko co
jest ważne w kancelarii, zostało
zorganizowane zupełnie od nowa - powiedział. Powstały nowe piony, z zupełnie nowych ludzi. Rzeczywiście w sferze czysto urzędniczej pozostaly stare
osoby, które wiedzialy, jak się

KRADZIEŻE
• W Kielcach na ul. Żelaznej nieznany sprawca skradł z parkingu Zbigniewowi O. samochód m-ki .dacia"..,r rej.
KIX-7815, wartości ok. 12.000.000 zł.
• W Kielcach z ul. Wróblewskiego
nieznany sprawca skradł samochód mki .fiat 125p" nr rej. KIC-1665 koloru
kości słoniowej, wartości 10.000.000 zł
na szkodę Józefa T.
• W Końskich na ul. Niepodległości,
nieznany sprawca skradł z parkingu
Grzegorzowi S. samochód m-ki .fiat
125p" nr rej. KJT-{)895, wartości ok.
35.000.000 zł.
WŁAMANIA

• W Kielcach na ul. Sienkiewicza 78,
nieznany sprawca włamał sii7 do kawiami .Centralnej", skąd skradł napoje
alkohołowe, wędliny i inne artykuły,
wartości ok. 12.000.000 zł.
• W Kielcach na ul. Piecka 11, nieznany sprawca włamawszy się do prywatnego kiosku Ireny B. , skradł jej papierosy, proszki do prania i inne artykuły, wartości 10.000.000 zł.
• W Kielcach przy ul. Hożej, nieznani
sprawcy po wybiciu szyby wystawowej
włamali się do skłepu owocowo-warzywnego, skąd skradli słodycze war·
tości 1.353.000 zł na szkod~ Teresy B.
• W Kielcach przy ul. Zwirowej 5,
nieznani sprawcy po urwaniu kłódki
włamali się do garażu, skąd skradli
drzwi garażowe wartości 3,5 mln zł na
szkodę Eugeniusza W.
• W Kielcach na ul. Grunwaldzkiej,
w godzinach przedpołudniowych, nieznani sprawcy po wybiciu szybki wywietrznika włamali się do samochodu
ri'I-ki ,fiat 126p", skąd skradli komplet
kluczy i uszkodzili kolumnę kierownicy
powodując straty na szkodę Jacka S.
w kwocie 350.000 zł.
WYPADŁ

Z OKNA

• W Kielcach na ul. Karczówkow·
skiej 12, Sławomir Cz. (I. 28), mieszka·
niec Pińczowa, wypadł z okna znajdującego się w kiatce schodowej, między
VII a VIII piętrem bloku mieszkalnego,
ponosząc śmierć na miejscu.

Chyba nie ma w Kielcach takiej osoby, która nie zetknęłaby
się z muzyką wykonywaną
przez orkiestrę wojskową - a jeżeli jest ktoś taki - to zapraszamy 5 bm. o godz. 18 do sali teatralnej WDK na koncert orkiestry
wojskowej miasta Kielce. Okazja jest niecodzienna, bo orkiestra obchodzi w tym roku 45-lecie swego istnienia, a jej szef mjr
Stefan Malinowski - 35-1ecie

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przypominamy - o rajdzie pisaliśmy już w poniedziałkowym
"Echu" - że w czwartkowym

numerze opublikujemy kupon
konkursowy z trzema pytaniami, który będzie należało oddać w siedzibie automobilklubu przy ul. Ch'icińskiej. 1 po
zakończeniu rajdu. Publicznie
zostanie tam wylosowana nagroda - radiomagnetofon ufundowany przez Agencję Handlu
i Marketingu "Acumen".
Imprezie organizowanej rokrocznie, od początku patronuje
.Echo Dnia". W bieżącym roku
do patronatu włączyly się także
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Dorado", Przedsiębior
stwo Produkcji Handlu i Usług
Technicznych Fo-Max i Świę
tokrzyska Giełda Towarowa.
Zgłoszenia przyjmowane są
codziennie w automobilklubie
w godzinach jego urzędowania,
a także w sobotę przed rajdem
do godz. 10.
(alp)

Kiedy wieczorami spoglądam na
ich malownicze obozowiska, rozrzucone po całych Kielcach - zazdroszczę im. Chciałbym przyłączyć się do
nich. Te wspaniałe ogniska (wprawdzie z tektury i zeschłych liści), cało
nocne gawędy, niewielkie grupki grające w karty - to oryginalna wizy1ów-

Podobno domy publiczne to
instytucje potrzebne, a nawet
niezbędne w każdym społe
czeństwie. Jest to pogląd dzie-

I mne urządzenia
społecznie.

więtnastowieczny,

Budżet państwa jest tak nikły, że

wynikający

z pobudek zdrowotno-higienicznych. Ma jednak zwolenników i dziś . Toteż w jednych
państwach lupanary i stnieją oficjalnie, w innych są zakamuflowane. W Polsce była próba
otworzenia burdelu w Warszawie, ale prokuratura zadziałała
bardzo szybko.
A czy w Radomiu dom publiczny jest potrzebny?
Magda Z. (urzędniczka): Ja
mam się wypowiadać? Chodzi
panu () oficjalny? Taki niepotrzebny, bo w Radomiu oficjalny
burde~ i tak jest!
T.B. (inżynier): Ale incognito
proszę. Pewnie! Tak jak sklepy

http://sbc.wbp.kielce.pl

sam n;

doszukać nieprawidłowoŚCi
rozporządzeniu funduszem

pozycyjnym, to akurat
w sprawie pożyczki 160 mln
S. Siwek nie chciał ujawn ić
kie nieprawidłowości mu
Dodał;że .być może nie
kie informacje prz:ek,:łZvwalne
gabinetu prezydenta,
do samego pana prezydenla".

Od 45 1at.1 muzyk

nocy
rano

Sławomir Siwek, który był
kretarzem stanu w
Prezydenta,
uznał za .ni
ną" .•Oglądałem raport NIK nt. Kancelarii
denta. Muszę . powiedzieć
jeśli przy złej woli można by

użyteczne

Zenon Grajek (ekonomista):

Dom pu~llczny'
poIne~ny, czy nie!
dodatkowe wplywy podatkowe
bardzo by się przyda~ A poza
tym, czemu nie? Ostatecznie
nigdy takie domy nie przeszkadzaly, a więc mogą też funkcjonować w XX wieku. W Radomiu
i tak nie ma gdzie pójść. Byłaby
przynajmniej jedna placówka
nocna.

mieszkar
roczny o~
kali, jest i
ląC pod
krYrySO'ł/

ione. Na

~ się ta~

niki.
Regre:
n~ te ż twa m ie~
mwestOr:
romnetn
poważni

dzielnia

pracy artystycznej. W
muzyka wojskowa i
wa, i jakże piękne
su niepodległościowego .
bezpłatny.

znacznil
lunkcjOl
sIWa.
Podo
że Ra(
stwo B
elekty t

• Klub "Miniatura", ul.
dzielcza 5, tel. 416-19 przyjm
zapisy dzieci w wieku 4 - 7
na rytmikę, pianino, gita rę
zajęcia w Klubie Małego DZI9c,
ka.
• Klul) Nauczyciela, ul Ok·
rzei 9, tel. 66-35-18 organizuje
Teatrzyk Dziecięcy i Dz iecięcy
Zespół Taneczny (dzieci w wie·
ku 7 - 12 lat) - pierwsze zajęcia
7 bm., g. 10.45, bal sylwestrowy
- zapisy do 14.xH. oraz zapra·
sza do udziału w wieczorach
brydżowych w każdy wtorek
w g. 16 - 21, zajęciach Klubu
Nauczycieli Plastyków Amalo·
rów, wieczorach seniora w'j<aż·
dy piątek w g. 16 - 20. ~:,

Czekamy
na wiadukt
Prawdopodobnie w p rzy szły
zostanie otwarty
wiadukt na ut. Piotrkowskiej - poinformował nas dyrektor Wojewód~'
kiej Dyrekcji Dróg Miejskich, Sta n ~
poniedziałek

sław Zieliński.
Na razie udostępniony

zosIanIe
przejazd dla samochodówo dopus z.
czalnym ciężarze 10 ton. Wyjątkowo
będą mogły jeździeć przez Wiadukt
autobusy. Nie ma na razie mowy
o ruchu tranzytowym. Prace. klore
będą prowadzone na tym obiekCie
nie wpłyną na zmniejszenie bezp,e·
czeństwa ani nie utrudnią ruchu

ka naszego miasta, folklor końca XX
wieku.
Czy domyślacie się pańs'Y'0
o kim piszę? Tak, o naszych takSO\\"
karzach. Życie stwarza takie sytua'
cje - jeszcze nie tak dawno wyczekiwaliśmy w deszczu lub na mroZie.
na upragnioną .taryfę". Dzisiaj roe
czekamy - ale szczęście jest zmą'
cone. W tym środowisku, opróeZ
"młodych gniewnych", zaopatrzonych w zachodnie pojazdy l eB, są
tacy, którzy całe swoje zawodowe tt
cie spędzili w taksówce. I nie ws~
cy dorobili się fortuny. Może prz)'lagdla nich lepsze czasy i wyga sną )
niska?
(palll
B.A. (gospodyni domowa):
Jak można się o to pytać? Męz'
czyznom za,!"sze fikołki po. gID"
wie chodzą! Zony już zupąłnle by
straciły mężów, bo chłopy IU~lą
się bawić. I jest to niemo ralne .?
Bezrobotny: Dom pubhczny .
To nie dla mnie. Za co ~ym ta~
poszedł? Ale jako męzczyzn
jestem za.
·e
Dorota G:(sekr~tark~): M~e
są potrzebne, moze nIe .. ·
wiem: Mnie to nie dotyczy. ._
Arkadiusz S. (kierowca). .
Sex-shopy są to i dom pubhCZ
ny może być. O nabór w RadO"
miu nietrudno.. .
sam
Janusz G. (handlowiec):
.
bym takiego interesu nie pro-;
dził. Za duży kłopot. A tak w ~
le - czy to teraz najwaŻn4eJ~
problem? Pytajcie ludzi o CO In
nego.

(~)

siębi or~

prowad

...-

mieclan, a.i~naL,

.Czas najwyższy

le ma powodów do radości
Wdwóch radomskich przedorstwach
budowlanych
już praktycznie dokonać
tegorocznych efektów
~"'''7'''",'~J('''WI',Q··.

Przedsię-

Budownictwa Ogólnego w 1991 roku odda do
użYtkU 710 mieszkań. Spośród
nth aż 400 to lokale, które przybędą na największym obecnie
budowy w mieście - na
Osiedlu Południe. Nowe budynki
wznoszono również na Wośni
kaCh i w Michałowie oraz poza
Radomiem w P(Zysusze. Co
prawda w porównaniu z okresem największego boomu
mieszkaniowego, kiedy to plan
roczny osiągał wielkość 1200 lokali, jest jeszcze daleko, ale biorąc pod uwagę tylko ostatnie,
krfrjsowe lata, są to ilości zbliżone. Na takim poziomie szacuje się także przyszłoroczne wyniki.
Regres gospodarczy nie ominą/ też - niestety - budownicIWa mieszkaniowego. Wszyscy
Inwestorzy przeżywają teraz ogromne trudności finansowe. Najpoważniejszy z nich Spół
dzielnia Mieszkaniowa "Połud
nie" - zalega w opłatach za
roboty wykonane oraz stan surowy budynków na kwotę 4,5 mld
zł. W tej sytuacji PSO nie jest
wstanie wywiązać się z przyję
lycr zobowiązań wobec swoich
kontrahentów i podwykonawców Wszystko to oczywiście
znacznie komplikuje prawidłowe
funkcj onowanie przedsiębior

stwa.
Podobny wynik osiągnęło takRadomskie Przedsiębior
stwo Budowlane. Tegoroczne
efekty to 800 mieszkań . Przedsię bi orstwo większość budów
prowadzi jednak poza Radomiem, a mianowicie w Kozieniże

cach, Zwoleniu, Pionkach, Warce, a także na terenie ościen
nych województw - warszawskiego i lubelskiego. Na Radom
przypada tylko ok. 20 proc. tych
efektów. W 1992 r. ta rozpię
toś~ i.eszc~ ma się powięk
szyc, Jako ze RPB ostatnio nie
o~rzymało propozycji podję
cia nowych inwestycji na terenie Radomia. Wiąże się to
wszystko z fatalną sytuacją finansową spółdzielni mieszkaniowych .
Propozycje inwestycyjne tych
ostatnich są nie do przyjęcia dla
budowlanych. Spółdzielnte deklarują zapłacenie zaledwie ok.
2 mln zł za zbudowanie 1 m kw.
powierzchni mieszkania, gdy
tymczasem przedsiębiorstwom
trudno zmieścić się z tym
w kwocie 2,5 mln zł. Inwestorom zdarza się również proponować,
aby
wykonawca
wspólnie z nimi partycypował
w uzyskaniu kredytu potrzeł>
nego na rozpoczęcie budowy.
Spośród ofert firmy budowlane
wybierać muszą więc te najbardziej dla nich korzystne.
(syk)
Rozmawiają

dwie kole-

żanki.

- Ja bym chciała uczyć się
na Księżycu!

Uśmieehni; się
- Co ty, zwariowałaś?
- Wcale nie. Czy wiesz,
że na Księżycu wszystkie
przedmioty są lżejsze?
(ks)

Małolaty mówią

zazdrości

,
kt

• Sebastian: - Zazdrość
w niektórych przypadkach jest
słuszna, np. sprawia mi wyjątko
wą p rzyjemność, gdy dziewczyna czuje się o mnie zazdrosna.
Dowartościowuję się w ten spó-

sób.

• Gosia: - To cecha niepoIrzebna. Tylko szkodzi ludziom.
Osobiście nie jestem zazdrosna
I nie lubię ludzi !azdrosnych.
Dlaczego? Są nieszczerzy, kie-

Kielecka PkS

będzie świętować

państwo

takSÓWe sytua) wyczel mrozie.
:isiaj l1Ie
esl zmą·
oprocz
opalrzoi GB. są
jowett
ewsZYS·

l przYJdą
3sną ag-

--(pam)

mowa):

;? Męż·

po głO

ąlniebY

)y lubią
,ralne!
>Iiczny?

yrn tam
:czyzna

PPKS w Kielcach zawiadom iło nas, że 24 grudnia od
godz. 18.00 zostaje zmniejszona liczba kursów, a
25.XII. wszystkie kursy kieleckiej PKS zostaną zawieszone, 26.XII. - jak w świę
ta, 27.XII. - jak w robocze
Soboty, 28.XII. - jak w wolne
~O?oty, 29.XII. - jak w dni
SWląteczne z tym, że wyjadą
bardZiej pojemne autobusy,
3a.XII. - jak w dni robocze,
31.XII. - do godz. 18, jak
w dni robocze, później, jak
w Wolne soboty.
Szczegółowe informacje
o kursach autobusowych
w ?zasie świąt można uzyskac przez telefon - 66-0279 albo na rozkładach jazdy
na dworcu PKS w Kielcach.
Na pytanie, dlaczego inne
P~edsiębiorstwa PKS będą
le~dzić 25 grudnia, a kieleck~e nie, dyrekcja odpowied~lała nam, że doświadcze
nia poprzedniego roku
uc~ą, że autobusy w tym
dniU jeżdżą puste, tak jak
to było z kursem do Zielon~j ~óry, a nie stać przedSlęb!orstwa, aby "wozić"
pOwietrze. Z drugiej strony,
~r~chomienie nawet trzech
hnll POCiąga za sobą prawie

P~ą obsługę pozostałych

s żb, a to już koszty duże.
SZ~k:a się po prostu oszczęd
nOScI w dobie powszechnego kryzysu.
ł ~ięknie, aby tylko nie dziao Się to zbyt wielkim kosztem
pasażerów.

Ciekawe, co o tym sądzą
C~elnicy.
(gi)

dy rozmawiająz tobą pochlebiają ci, ale w gruncie rzeczy najchętniej utopiliby cię w łyżce wody.
• Jorka: - Nie uznaję zazdrości, w żadnej dziedzinie ży
cia. Nie rozumiem jak ktoś może
komuś zazdrościć czegokolwiek. Ja, jeśli mam jakieś pragnienie, życzenie to robię wszystko, żeby je zrealizować. Nie siedzę z założonymi rękami i nie
zazdroszczę osobom, które odniosły upragniony przeze mnie
sukces.
• Beata: - Nigdy nie zazdroszczę ludziom bogactwa,
tego, że mają dobrą figurę czy
Ciekawy styl ubierania się . Czasami jednak ogarnia. mnie to
uczucie. Kiedy? Jeśli widzę, że
najlepsza koleżanka próbuje poderwać mojego chłopaka .
• Sylwia: - ZazdroŚĆ? Mój
chłopak jest piekielnie zazdrosny. Mam już tego doŚĆ. 1. .. chyba
z nim zerwę. W ogóle, to uczucie jest jednym wielkim absurdem .
(KC)

Powyborcze porządki ·
"Szanowna komisja". W środku Dominique Caffin, przedstawicielka agencji "Ford Models Inc."

Polowanie na dziewc~ny
inteligentne i fotogeniczne

Politycy, w imieniu partii i ugru-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Mój przyjazd do Polski mówi Dominique Caffin - ma na·
celu pozyskanie dziewcząt do
pracy w naszej agencji w charakterze modelek. Od 3 lat przeprowadzamy rekrutacje i poszukiwania w krajach wschodniej Europy. Zaczęliśmy od
Czecho-Słowacji i Węgier. Polska
jest następnym krajem, który nas
bardzo interesuje.
- Dlaczego?
- Polki o słowiańskiej urodzie są bardzo ładne, atrakcyjne. Dziewczyny nie tylko są ład
ne, ale mają coś w sobie. W ich
twarzach widać wielką osobowoŚĆ. Są'ło bardzo ważne cechy,
ale to nie Wystarcza, by stać się
światową modelką Przed nimi
ciężka praca.
- Czy w "Ford Models" zatrudnione są Polki?
- Tak. W naszej agencji pracują trzy Polki. Obecnie największą karierę robi Barbara Milewicz. Wszystkie one pracują we
Francji i Włoszech. Są fotografowane przez sławnych fotografików
dla najlepszych pism pokazują
cych modę, jak"Vogue", "Elle" czy
"L'amour" . .
- Która z modelek "Ford Models" uważana jest za nr 1?
- Bez wątpienia najsłynniejsza
jest Christy Turlington, wspaniała, pojawiająca się na okład
kach wielu znanych pism świa
towych. Jest to dziewczyna nr 1
agencji w Paryżu i Nowym Jorku.
Pracują także inne słynne modelki: Naomi Compbell, Vendela, Elle Macpherson i żona znanego
wokalisty Roda Stewarda - Rachel Hunter.
- Jak ocenia pani warszawski
przegląd w Hybrydach?

Na wybiegu.

Oiciec wędruie po kraiu, zmienia adresy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

nych. Po wyroku zasądzającym ,
osoba dobrowolnie alimentów nie świadczy, nasza
- Owszem. Otóż problem poprzyszła .klientka" zgłasza się
jawia się wtedy, kiedy osoba ta a zdarza się to nagminnie - . do komornika przedstawiając
prawomocny wyrok z klauzulą
spoczywającego na niej obowykonalności. Rozpoczyna się
wiązku nie realizuje. Przyczyny
postępowanie egzekucyjne mamogą mieć podłoże, które okreś
jące na celu próbę wyegzekwolimy jako "obiektywne", czy inawania świadczeń od osoby zoczej, w pewnej mierze uzasadbowiązanej i przekazania ich
nione,_a mogą być wręcz nieumatce.
zasadnione.
• Czyli w końcu sprawa jest
Trzeba z przykrością stwierzałatwiona?
dzić, że większość przypadków
- Nie, tak szybko. W wielu
należy do kategorii zupełnie nieprzypadkach postępowanie kouzasadnionych. Dotyczy to tych,
momika sprowadza się do tego,
którzy nie mają zamiaru łożyć na
iż nie jest on w pełni skuteczny.
utrzymanie dzieci, nadużywają
I teraz musimy wrócić do pewalkoholu, a także jak to nazynych zachowań osób, które sązo
wam prowadzą wędrowny tryb
bowiązane do świadczeń. Jeżeli
życia.
są zatrudnione w zakładach
• Ustalenie miejsca pobytu
państwowych, bądź prywatnych,
i co gorsza wyegzekwowanie
a komomik tego typu wiadomość
świadczeń nie jest łatwe?
posiada, to wówczas wszczęcie
- Rzeczywiście. Postępowa
postępowania i sama egzekucja
nie w tych przypadkach jest barjest w miarę prosta. Gorzej natodzo utrudnione. Matka dziecka
miasl"w sytuacji, kiedy osoby zoz reguły występuje do sąd~,
bowiązane nie pracują Jeszcze
a sąd oczywiście zasądza alibardziej przykra sytuacja jest
menty. Przy czym należy dodać,
wówczas, kiedy nie znamy miejże sąd nie określa obowiązk?w
sca ich pobytu. W ostatnim przyalimentacji, gdyż to WYnika
padku egzekucja komornika jest
wprost z przepisów ustawy, a jebezskuteczna.
dynie wysokoś~ rat miesięcz.Ładnie to brzmi w teońi...

Kampania wyborc2!a już dawno
za nami, jednak jej ślady spotykamy na każdym kroku. Wiele ulic,
wiaduktów, skrzynek elektrycznych i słupów nosi ślady walki wyborczej. Mnóstwo plakatów, ulotek
i zdjęć , będących złym świadec
twem naszej kultury - nie tylko politycznej. A przecież komitety wyborcze są zobowiązane do usunięcia swojego .oręża". Nawetw miejscach, gdzie plakaty zostały
zerwane pozostały po nich papierowe frędzle i resztki kleju. To jest
chyba jeszcze gorsze - atmosfera staje się śmietnikowa. Chi elibyśmy więc spędzić święta w miłej , a nie ta zaniedbanej scenerii.
(pam)

jeżeli

• - Warszawa jest drugim po Lublinie miastem, gdzie przeprowadzamy rekrutaCję dziewcząt do
naszej agencji. W Lublinie wybraliśmy 8 dziewcząt. W Warszawie z 250 nastolatek, które
zgłosiły się, wybraliśmy 4 do
dalszej współpracy.
- Nie powiem, odsiew duży. Jakie były kryteria? '
- Oprócz wymaganego wzrostu powyżej 172 cm i wieku 15-20
lat, przyszła modelka powinna
mieć własną osobowość. Nie musi być piękna, ale jej twarz powinna coś wyrażać. Wiele dziewcząt, które przyszły na eliminacje
były bardzo ładne , eleganckie, ale
co z tego. W ich oczach była
pustka. Wielkie mniemanie
o sobie. Oprócz urody trzeba
posiadać inteligencję, umieć
poruszać się po scenie, być fotogeniczną
Tekst i zdjęcia
WOJCIECH SŁOMKA

powań przemawiająC?" wciąż nawijają o gospodarce i gospodar-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Sytuacja zmusiła nas do podwyżki cen artykułów mleczarskich
- mówi prezes spółdzielni w Ostrowcu Stanisław Zaczkiewicz. Notujemy brak mleka, ale mimo to
staramy się utrzymać ceny zbytu
jak najmniejsze.
. - Ostrowiec jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na masło zaledwie w 25 procentach - mówi
wiceprezes ostrowieckiej spół
dzielni i poseł do Sejmu RP - leszek Bugaj. Ceny zbytu faktycznie nie są wielkie (1700 zł za mle-

.
••• nol na gardle
~

Poniedziałek, 23 grudnia br. pa:
minut po dziewiętnastej. Mariar)

P. wyszedł trochę później niż
zwykle z pracy. Przed udaniem się
na przystanek autobusowy, postanowił kupić jeszcze papierosy
w kiosku przy ul. Okrzei. Gdy
zapłacił i chował paczkę
do
kieszeni, podeszła do
niego
12-13-letnia drobna, jasnowłosa
dziewczynka. - Czy mógłby pan
odprowadzić mnie do domu?
Wyszłam z kościoła , a muszę
przejść przez mosty herbskie na
1 Maja. Tam jest bardzo ciemno i boję się .
Marian P. w pierwszej chwili
zdziwiony prośbą zastanowił się .
Ostatecznie zgodził się odprowadzić dziecko (a co tam, mnie i tak
po drodze, a dziewczynki żal).
Mniej więcej w połowie drogi usły
szał za sobą kroki. Obejrzał się była to grupka chłopców w wieku zbliżonym do odprowadzanej. Uspokojony, przestał zwracać na nich uwagę. Dochodzili
już do ul. Jagiellońskiej , gdy usły
szał z tyłu tupot. Tym razem nie
zdążył się obrócić . Chwycono go
za ręce, na gardle poczuł ostrze
noża, a drobna jasnowłosa
dziewczynka, którą ze współ
czucia odprowadzał do domu
krzyknęła: - Dawaj, ty ch ... pieniądzel

• Czy oznacza to kres wszelkich możliwości?
- Nie, na szczęście nie. W sytuacji kiedy komornik przez pewien czas nie jest.w stanie świad
czeń wyegzekwować wówczas
uruchamia się fundusz alimentacyjny, z którego pokrywane są raty
miesięczne. Zazwyczaj są one
niestety niższe aniżeli kwota
określona wyrokiem sądu .

ALI

• Czy to oznacza, że ten, który nie płaci może pozostać bezkarny?
- J~śli komomik przez 3 miesiące nie ustali miejsca pobytu
osoby lub uchyla się ona od płace
nia, wówczas ma wręcz obowią
zek zawiadomić prokuratora o podejrzeniu zaistnienia przestęp
stwa. Po wpłynięciu takiego
zawiadomienia - może je złożyć
również osoba pokrzywdzona lub
ZUS - policja wszczyna postępo
wanie przygotowawcze. W jego
toku ustala się wszelkie okoliczności mające bezpośredni zwią

zek ze sprawą Jeśli zostanie 'dowiedzione, że osoba uporczywie
uchyla się od świadczenia to wte-

http://sbc.wbp.kielce.pl

sprzątn~· ··

Jak mam więc wierzyć , że politycy mówią serio? Wszak sami sobie zaprzeczają: "Ojczyzna", "Naród", "Armia" etc., chyba nie rozumieja" że nowe zawsze zaczyna
się od drobiazgów. Od sprzątania
po sobie.
Jak na razie nikt nie sprząta.
Radom dalej
wygląda
tak,
jakby wybory miały dopiero się
odbyć ...
(sg)

~acimy droiei?

Odruch serco, czyli. ..

rę

ności. Zdawać by się mogło, że
obce są im takie pojęcia jak: brud
czy rozmemłanie. A jednak .. .
Weźmy taki Radom. Wyglądam
przez okno r~dakcji, a naprzeciw:
"Mądrzej" i "leby było normalnie".
A nie jest, bo wybory odbyły się 27
października . Plakaty zaś wiszą
do dziś. Oblepiają mury, płoty, okna wystawowe. Nikt tego nie

Marian P. został okradziony
z niewielkiej sumy pieniędzy. Mło
dociani bandyci pozbawili go za to
czegoś więcej - litości, odruchów
serca, które mógłby okazywać potrzebującym pomocy.

(d)

Idą święta. Czas pomyśleć
o gwiazdkowych prezentach. Jeden z hamburskich jubilerów proponuje zegarki z Myszką Miki ...

dy przedstawimy" jej zarzuty. Gorzej, jeśli dana osoba wyczerpuje
niemal wszystkie znamiona przestępstwa, lecz jednocześnie jej zachowania nie możemy określić jako uporczywe. W tym przypadku
bowiem trudno mówić o zaistnieniu przestępstwa i trudno pociąg
nąć do odpowiedzialności karnej.
ile kilka lat temu tłumaczenie , że
ktoś miał trudności z uzyskaniem

°

pracy było śmieszne , o tyle w cią
gu ostatnich dwóch lat jest to już
zjawisko normalne.
• Czyli dochodzimy do problemu bezrobocia mającego
wpływ na alimentację?
- Otóż to. W ciągu ostatnich
dwóch lat bardzo wiele osób utraciło pracę . Zostały zarejestrowane
W biurach, w których ofert dla nich
jest niewiele. Mówiąc krótko, jeśli
uda nam się udowodnić , że dana
osoba nie miała możliwości podję
cia pracy i świadczenia, to wówczas postępowanie zostaje umor:zone. Coraz częściej zdarza się ,
ze tego typu sprawy są umarzane
już w czasie postępowania przygotowawczego w prokuraturze.

ko, 28,S tys. zł, masło extra i 26
tys. śmietankowe) . Co jednak bę
dzie dalej? - Będzie źle - odpowiada leszek Bugaj.
Mleczarnie zalegają 2-3 miesiące z zapłatą rolnikom za mleko.
Mleka jest mało, bo rolnicy zrezygnowali z hodowli krów. Proces ten
rozpoczął się dwa lata temu, kiedy to przy nadwyżce własnej
produkcji masła było ono jeszcze importowane (nie tylko dotyczy to mleka).
Konecka spółdzielnia podniosła
cenę mleka z 1400 na 1700 zło
tych. W sklepie cena litra waha się
w granicach 1900 złotych. Masło
sprzedaje po 28 tys. (extra), a nowoŚĆ - "olena" - masło z dodatkiem oleju słonecznikowego po 26
tys. zł za kilogram.
- Wzrost cen - jak wszędzie podyktowany jest bardzo małym
skupem mleka - mówi prezes
spółdzielni Henryk Zając . - Zdolność produkcyjna zakładu wykorzystywana jest w granicach
20 % (I), a więc jest nieopłacalna.
Produkować trzeba jednak i stąd
takie ceny.
Poprawa sytuacji nastąpi przewitluje Henryk Zając, - ale
nie wcześniej niż... w 1993 roku.
Oczywiście, Jeżeli rząd podejmie właściwe działania.
Najlepiej wiedzie się spółdzielni
we Włoszczowie. Wiceprezes
Stanisław Skóra informuje, że
nie musieli podnosić cen na
produkty mleczarskie, właśnie
dlatego, że mleka jest pod dostatkiem, a zdolność zakładu
w pełni wykorzystana, co powoduje, że koszty kształtują się na
prawidłowym poziomie. Spół
dzielnia płaci rolnikom po 1700
zł za litr mleka. Cena zaś zbytu
wynosi tu 1550 złotych! Masło
sprzedają po 27 tys. zł i mają go
dużo - przerzucają na inny teren .
Jednajask6/ka wiosny nie czyni
- mówi przysłowie. Dzisiaj nie da
się jeszcze odpowiedzieć, o ile
szklanek mleka wypiją miesięcznie dzieci
mniej, które z nich będą jadły bułecz
ki bez masła, może tylko z margaryną Nie wspominam o serku
homogenizowanym. czy nawet
zwykłym twarożku. Czy mleczarstwo nie należy zatem uznać za
problem numer jeden w gospodarce?
CZESŁAW CHAŁAT

• Co może pan poradzić matkom samotnie wychowującym
dzieci, których ojcowie uchylają
się od płacenia?
- Zacznijmy od tego, że matki
z różnych powodów, chwilami
często subiektywnych, dosyć póź
no występują do sądu o określenie
wysokości alimentów. Na co liczą?
Tego doprawdy niewiem. Dość , że
po pewnym czasie i tak trafiają
do nas. Zbyt póihe zgłosze
nie to tylko jedna strona zagadnienia. Druga to fakt, że matki zbyt
często zapominają o konieczności wystąpienia z wnioskiem
o podwyższenie rat miesięcz
nych. Warto o tym pamiętać, ponieważ w przypadku pokrywania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego zazwyczaj nie są to nawet kwoty przyznane przez sąd .
I na koniec jeszcze jedna rada,
a mianowicie taka. że nie opłaca
się osłaniać osoby poszukiwanej
- co bardzo często robią rodziny
- ponieważ im wcześniej znajdziemy ojca, tym szybciej może
my od niego cokolwiek wyegzekwować .

Rozmawiał
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Po zwiedzeniu bogatych zbiorów Muzeum
Narodowego
w Kielcach, mieszczących się
w pałacu biskupów krakowskich
i kamienicach Pod Trzema Herbami, stwierdziłem brak ekspozycji monografii miasta. Dotyczy
to stałej ekspozycji muzealnej
monografii miasta Kielc.
Obecna stolica szczątkowej
ziemi sandomierskiej, zwana
Świętokrzyską - Kielce, posiada przecież interesującą
, historię polityczną i kulturalną
W Kielcach przebywał np.
w 1661 r. król Jan Kazimierz,
w 1702 król szwedzki Karol XII,
w 1794 r. naczelnik Tadeusz
Kościuszko - i tu został pochowany Wojciech Bartosz Głowac
ki. W 1914 r. przebywał wraz ze
swoimi strzelcami komendant
Józef Piłsudski, a w 1991 r. papież Jan Paweł II.
Z Kielcami urodzeniem lub
pobytem związani są ludziEl nauki i kultury np .. ks. Piotr S.6 egienny, Hipolit Swięcicki , Adolf
Dygasiń.ski, Gustaw Bem, Leon
i. Aleksander Głowaccy, Stefan
Zeromski, Jan Czarniecki czy
Gustaw
Herling-Grudziński .
O mieście są wzmianki w polskich kronikach, literaturze np.
opowiadanie A. Dygasińs~iego
.W Kielcach", Stefana Zeromskiego .Syzyfowe prace",

Kto tu mieszka?
Fot. Piotr Manecki

Można powiedzieć , że to
tradycja, bowiem od kilku już
lat dzieci z najuboższych ostrowieckich rodzin spotykają
się na mikołajkowym balu
w Osiedlowym Domu Kultury
przy ulicy WspÓlnej .
Tegoroczne
spotkanie
z dziećmi rozpocznie się 6
grudnia. Przygotowany został
specjalny program muzyczny.
Przewidziano też konkursy
i gry. Zapewne Mikołaj przyniesie prezenty.
Do 4 grudnia pracownicy
domu kultury oczekują na upominki, nie tylko od ' dorosłych
ale i najmłodszych mieszkań
ców Ostrowca. Przekażą je
dzieciom w czasie balu.
(FK)

Same
straty
Wrócić

z sanatorium i zastać
dom rozkradziony - przykra to
sprawa. Dotknęła ona lokatora
mieszkania przy ul. Olsztyńskiej
. w Radomiu. Sprawcy Włamania
dostali się do lokalu przez balkon. Wybili szybę w drzwiach
balkonowych i unieśli ze sobą:
futerko białe z królika, komplet
bielizny pościelowej , dolary oraz
wyroby ze złota .
(sg)

.Promień " czy inne publikacje.
Kielce posiadają własne wydawnictwa i prasę. Są stare ryciny

i widoki pocztówkowe, jak i archiwalia w Woj. Archiwum
Państwowym w Kielcach.
Gdyby tak zebrać te rozproszone lub magazynowane eksponaty i informacje o Kielcach
na przestrzeni dziejów! Oczywiście w postaci stałej ekspozycji monograficznej miasta. Dobrym miej~em ekspozycji mogła
by być któraś z sal kamienic Pod
Trzema Herbami. Byle nie kosztem funduszy konserwacji pała
coWych plafonów.
Kazimierz
Brodawka-Święcicki

Nie dać się biedzie
- Do naszej szkoły zagląda już bieda
- mówi dyr. Liceum im. Chreptowicza
w Ostrowcu , Jerzy Nowak. - Nie znaczy to, że musimy się jej poddać .
W żadnym przypadku kłopoty finanso-

Emeryci o sObie

Iskier
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Ostatnio wokół rent i emerytur
rozpętała się lawina dyskusji.
Weterani pracy poruszają ten temat w gronie rodziny, znajomych oraz w kołach rencistów
i emerytów. StUdiują artykuły
prasowe na temat nowych zasad naliczania śWiadczeń emerytalnych, zastanawiają się, czy
zyskają i ile. A Toże stracą?
Jednym słowem - wątpliwości
jest wiele.
Aby poznać bliżej nastroje
tych ludzi odwiedziliśmy koło
rencistów i emerytów NSZZ Pracowników Zakładów Metalowych w Radomiu. Przychodzą
tu ludzie z różnymi sprawami ,
a najczęściej z podaniami o zapomogi pieniężne lub zwrot pieniędzy za bilet powrotny z sanatoriów i wczasów.
Jedną z interesantek jest Micha lina Jaśkiewicz, która przyszła dowfedzieć się, czy jej podanie o przyznanie zapomogi
pieniężnej zostało rozpatrzone .
Istotnie, zapomogę przyznano,
ale musi na nią poczekać, bo
w kasie brakuje pieniędzy. Pani
Michalina ma emeryturę w wysokości 640 tys. zł. W zakładzie
przepracowała 26 lat, a na zasłużony odpoczynek odeszła
w roku 1982.
- Liczę - mówi - na ok. 50
tys. zł podwyżki. Ale co to jest
wobec wzrastających ciągle
kosztów utrzymania! W obecnej sytuacji nie stać mnie nawet na kupno węgla, aby
ogrzać moje skromne mieszkanie. Przestałam ju* wierzyć
politykom, którzy ciągle tylko
obiecują, że będzie lepiej,
a w rezultacie walczą o swoje
stołki .. ,
. Zygmunt Sroczyński przepracował w zakładzie 40 lat, nie
korzystając w tym czasie ze
zwolnień lekarskich. Nie spóźnił

• •
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się też nigdy do pracy. Jego
emerytura wynosi 780 tys. zł.
Trudno powiedzieć, ile
zyskam. Może 100 tysięcy?
A może więcej. Ba~zo liczę na
wypowiedź prezydenta Wałęsy
w telewizji, który obiecał, iż najniższa emerytura nie może być
mniejsza od miliona. Nie zazdroszczę tym, którzy mają
więcej ode mnie, ale oburza
mnie jaskrawa niesprawiedliwość w traktowaniu ludzi jako
'równych i równiejszych. Chodzi o to, iż niektórzy moi znajomi,
którzy później odeszli na emerytury, a konkretnie dwa lata temu,
mają nawet powyżej dwóch milionów złotych . Znane są też prominenckie kominy płacowe , na które
nie może być społecznej zgody.
Stanisław Wężyk przepracował w zakładzie 40 lat w charakterze ślusarza . Ct'> miesiąc listonosz przynosi mu emeryturę
w wysokości 1.280 tys. zł. Na zasłużony odpoczynek odszedł
w roku ubiegłym.
- Na ile podwyżki liczę?
Moja córka posługując się dostępnymi w prasie danymi obliczyła, iż mogę skorzystać nie
więcej niż 50-70 tys. zł.
- Jak wynika z naszych kartotek - mówi przewodniczący
koła emerytów i rencistów Jan
Wikaliński - rozpiętość płaco
wa naszych emerytów waha się
od 595 tys. do 2 ,5 mln zł. Ola
wielu ludzi jest to niezrozumiałe. Lata pracy mają podobne, mniej więcej te same zarobki, a emerytury różne.
Zresztą moja emerytura też jest
daleka od miliona. Jedno mogę
stwierdzi ć: przychodzący tu ludzie naprawdę potrzebują pomocy. Dobrze, że dział socjalny
Zakładów Metalowych pomaga
jak może, ale nie dla wszystkich
(J. RYB.)
tej pomocy starczy.

.
Czy zima
będzie ostra?
W Radomiu jest ponad 900
budynków komunalnych, którymi zarządza i administruje
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej.
Są to zarówno domy stare,
znacznie nadwerężone zębem
czasu, jak i oddane przed kilkunastu laty - nowoczesne
w owym okresie bloki
mieszkalne. Eksploatacja jednych i drugich wymaga teraz
ogromnych sum pieniężnych,
a z tym wszędzie jest obecnie
bardzo krucho.
W jakiej sytuacji ekonomicz. nej znajduje się przedsiębior
stwo u progu szczególnie trudnego dla niego okresu, jakim jest
zima? pytamy dyrektora
MPGM, Janusza Kieczmura.
- Najwięcej środków finansowych musimy zabezpieczyć na
opłaty za centralne ogrzewanie
- twierdzi nasz rozmówca. Dopiero niedawno uregulowaliś
my prawie wszystkie zaległości
wobec WPEC, a jeszcze
w sierpniu zalegaliśmy ponad 8
mld zł. Teraz pozostało zaledwie
kilkaset milionów. Na szczęście
sukcesywnie spływa na konto
przedsiębiorstwa dotacja z kasy
miejskiej. Z zaplanowanej na

ten rok kwoty 28 mld zł, otrzymaliśmy już 26 mld, ale nie jest to
jeszcze suma zadowalająca .
Ostatnio otrzymaliśmy 5 mld zł,
cóż jednak z tego, skoro aż 3
mld zł przeznaczone zostały na
odsetki za nie zapłacone w terminie rachunki dla WPEC. Ceny,
jakie dyl<tuje ten monopolista
w zakresie ogrzewania, dosłow
nie rujnują przedsiębiorstwo.

we nie powinny wpływać na poziom
i metody pracy dydaktycznej.
Tuż po rozpoczęciu nowego roku
w szkole zabrano się do porządkowa
nia magazynów i pracowni. OdkrYto
tam zakurzony nieprzydatny już sprzęt
muzyczny i audiowizualny, zakupiony
jeszcze w latach 60. i 70. m.in. maszyny do szycia, czarno-białe telewizory,
magnetofony, projektory, akordeony
itp. Na zorganizowanej w szkole aukcji,
znaczną część sprzętu sprzedano. Zarobione miliony zamierza się przeznaczyć ną nowoczesne przydatne do nauki pomoce. Z funduszu komitetu rodzicielskiego
zakupiona
zośtała
niedawno tak potrzebna w życiu szkoły
nowoczesna kserokopiarka.
Przy wsparciu rodziców i sponsorów kierownictwo szkoły sprowadziło
urządzenia sportowe do ćwiczeń siło
wych , naj nowocześniejsze - jakie
trudno spotkać nawet w salach klubowych . Młodzież najpierw uprzątnęła
zamknięty od dawna magazyn, umalowała pomieszczenie, sama zainstalowała urządzenie. Na razie uczniowie nie
mogą nacieszyć się nowym obiektem.
Szkoła zamierza udostępnić siłownię
mieszkańcom , Ostrowca ticzywiście za
odpłatnOŚcią Pieniądze umożliwią rozbudowę szkolnej bazy sportowej .

Wiesiołek - rewelacja ostatnich lat. Pobudza, leczy, zapobiega. Uniwersalne zioło. Prym
wiodące wśród wielu ziół, które
ostatnio robią karierę wśród
chorych i w lecznictwie.
- Zioła mają się stać odtrutką na pyły, smogi, zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Mają nas uratować
od cywilizacyjnych
schorzeń. I wszystkie są rewelacyjne. Działają gruntownie!
Weźmy
takie
"Original
Schweden Bitter", czyli zioła
szwedzkie. Dobre na każdą
dolegliwość. Rewelacja zaiste
cudowna, eliksir niemalże, bo
przecież na marskość wątroby
nie pomaga. Zioło owiane legendą, z alchemicznym posmakiem ...
Bo posłuchajmy . .. Twórcą
zioła szwedzkiego jest wszak
słynny pono doktor Samst.
Wypróbował na sobie i żył 104
lata! Na dodatek nie zma
śmiercią naturalną, a wskutek
upadku z konia! Za to Mamusię

doprowadził,

karmiąc

swym wynalazkiem, do 107
roku życia, ojca do 113, zaś
dziadka nawet do 120 roku
życia! Zatem prawie eliksir
(dla tych, co wierzą).
O popularności ziół i wielkim na nie popycie świad
czą sklepy i kramy zielarskie. Mnożą się w Radomiu
jak grzyby po deszczu. Najwięcej otwiera się ostatnio
w mieście właśnie zielarni i pijalni piwa.
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Kilka dni temu wspolnie
z koleżanką przemierzałam
główną arterię os. Na Stoku.
Było wczesne POpołUdnie
świeciło słońce, grupki dZIec~ powracały ze szkoły.
.Swiat jest jednak pię kny" _
stwierdziliśmy optymistycz.
nie. Kilka minut pÓźniej opty.
mizm zgasł. Wataha malców
upiększyła znienacka nasze
fryzury, ozdabiając je przeżutymi "chipsami". "Ej ty, Ja·
cek zobacz jaki numer Do
twarzy im" - wymienili uwa·
gi nastolatkowie. A my od·
powiedziałyśmy krótkim ,ka·
zaniem" na temat wychowa·
nia.
Zero
odzewu,
z wyjątkiem rechotu o potężnej sile .•Phi, zobacz jor-osłe, a podskakują Zycia
nie znają czy co?" - usły·
szałyśmy na odchodnyl'1.
Widocznie nie znamy.
Może teraz obowiązują inne
normy wychowania. Może
wolno opluć człowieka na
ulicy, może to małolaty dy·
ktują reguły zachowania.
Cóż, czasy się zmieniają
Szkoda tylko, że obyczaje
- również!
(KC)
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Jeszcze w tym roku kalendarzowym
mają się rozpocząć w .Chreptowiczu"
kursy obsługi komputerów, w niedalekiej przyszłości szkoła prowadziĆ bę
dzie także naukę języków obcych. Oferta skierowana zostanie do dorosłych
i dzieci. Uzyskane środki przeznaczone
zostaną na inne potrzeby tej placówki.

Trudno o drugą taką szkołę , z którą
wychowankowie utrzymują tak bliskie
kontakty. Zawsze może ona liczyć na
ich pomoc. Aktywnie pracuje towarzystwo absolwentów wychowanków,
przyjaciół Gimn~um i Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza. Skupia ono około siedemdziesięciu członków . Wygląda na to, że
szkole uda się pokonać przeciwno.śc i
i utrzymać pozycję wiodącej placówki
oświatowej.

(łk)

Stragany z kolorowymi
owocami- i warzywa'mi na
kieleckim deptaku zasł~:
niają przynajmniej częsc
szpetnego płotu okalają
cego remontowaną filharmonię

10-Iecie swej aktywnej i pożytecznej działalności obchodzi
właśnie Towarzystwo Miłośni
ków Miasta Zwolenia im. Jana
Kochanowskiego. Działacze
towarzystwa, któremu przewodzi Wacław Kuś, inicjująorgani
zację wielu imprez ku czci Jana
z Czamolasu , przyczynili się do
restauracji zabytków w Sycynie

i samym 'lwoleniu, wiele czynią
dla rozwoju kultury w mieście
i gminie.
Miłośników
Towarzystwo
Miasta Zwolenia im . Jana Kochanowskiego: które skupia ponad 100 członków, wydaje też
własne pismo - " Głos Zwoleń 
ski".
(gien.)

taje jeszcze inny rachunek, opiewający na ok. 2 mld zł, dla WojeWÓdzkiego Przeds i ębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji.
MPGM ma również swoich
dłużników, którzy zalegają z opłatami czynszowymi na sumę
prawie 3 mld zł. Do najwięk
szych zaliczają się Zakłady Metalowe , RZNS, .Radoskór". Zakłady te nie płacą od pewnego
czasu czynszu za zlecone do administrowania budynki. Systematycznie nie płacą komomego

W przypadku dłużników z lokali
użytkowych kierujemy sprawy
na drogę sądową ale tam z kolei
procedura jest bardzo długo
trwała.

Brak pieniędzy w kasie przedsiębiorstwa najbardziej odczuwają mieszkańcy budynków starych , nadających się do generalnego remontu. W kończącym
się roku nie rozpoczęto z tego
powodu remontu kapitalnego
z czekających na to od
dawna domów. Kontynuowane
były jedynie prace zacz~te w latach minionych.
żadnego

Oczywiście taki stan rzeczy
trwać będzie i w nadchodzącym

W porównaniu ze styczniem
tego roku opłata za dostawę ciepła potrzebnego do ' ogrzania 1
m kw. powierzchni wzrosła 3krotnie i wynosi teraz 11.256 zł.
Przewidujemy, że rachunek za
centralne ogrzewanie w listopadzie wyniesie ponad 4 mld zł.
Z czynszu od lokatorów zabezpieczamy na ten cel kwotę jedynie 800 mln zł. Nie jeSteśmy jednak w stanie uniknąć zaległości
wobec WPEC . Do końca tego
roku uzbiera ich się na sumę 10
mld zł. Do uregulowama pozos-

Calk

od zgiE

także niektórzy lokatorzy oraz
właściciele lokali użytkowych .
Próby ściągnięcia tych zaległoś
ci trafiają jednak na duże trudności. Wyegzekwowanie nie zapłaconych sum od przedsię
biorstw kończy się zazwyczaj

niepowodzeniem, bowiem ich
konIa są najczęściej również
puste. Natomiast ściąganie należności od lokatorów poprzez
komornika nie przynosi spodziewanych efektów, bowiem coraz
częściej egzekutor należności
napotyka na bezrobotnego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

roku. W tej sytuacji jedynie tylko
słowa współczucia można przekazać mieszkańcom domów
znajdujących się w opłaKanym
stanie technicznym. Szczególnie dr:?ymy o zimowe losy zamieszkujących rudery przy ul. ul.
Staromiejskiej 2, Koszarowej
15, Małej 2 i kilku innych. Budynki te nie nadają się już do
zamieszkania, ale ze względu .
na brak jakichkolwiek możli
wości
przekwaterowania
mieszkających tam ludzi, muszą oni pozostawać w nich nadal.
(syk)

Wofewoda radomski dr Jan
Rejczak powołał na stanOWiskO
dyrektora Wojewódzkiego Do'
mu Kultury Jadwigę stępkowską, dotychczasowego kierowo
nika muzycznego Teatru Pow'
szechnego
im .
Jana
Kochanowskiego w RadomiU.
Nowy dyrektor WDK ro:po,
czął już L[rzędowanie.
(glen.)
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Na czołach autobusÓW MZK
w Kielcach pojawiły się niedaw~
no (nad szybą kierowcy) ~k:a
oto czerwone napisy: ZaJe~ ~
Pakosz
lub
Jagiello nS t
Szkoda tylko, że nikogo z na.s ~
nie obchodzi. Chcemy bo~r~e
wiedzieć dokąd dany WOZ J
dzie, nie zaś gdzie zajeżdr~
zakończeniu jazdy. Bo t.a J o.
właśnie na całym świeCie. Kez
munikacja miejska jest przeCI
dla nas, a nie odwrotnie. . slD
Tak więc MZK znóW ponl o
niepotrzebne w kryzysie kO~;
a wiadome jest, że za to zal"'~e
pasażer przy kolejnej podwYzon
cen biletów. No cóż, moze (ci'
jeszcze na znak protestu zast~.
kować, ale w jeden tylkO spqs
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cej obradom konferoncji pokojowej w Madrycie spotkały się
i wielce z sobą zaprzyjaźniły:
małżonka prezydenta ZSRR
Raisa Gorbaczowa i Sophia,
królowa Hiszpanii. Obie r:·;onie,
umówiły się na prywatny (' •. d
w niewielkiej, ale bardzo (;~ ':.
nio modnej restauracji . EI Bodegon". W wolnym przekładzie oznacza to po prostu "Garkuchnia", ale madryckiej "Bodegi"
w żadnym przypadku nie należy
mylić z polskim "barem mlecz-.
nym" czy radziecką .stołowają".
Lokal ten mieści się w cichej, ale
bardzo eleganckiej dzielnicy willowej, i choć niewielki, jest niezwykle przytulny. Zarówno Jej
Królewska Wysokość, jak i Pani
prezydentowa poczuły się tam
tak dobrze, iż zrezygnowały
z zarezerwowanego . separee"
(żólto-złociste sofy, takie same •
obicia na ścianach, tudzież mahoniowy mipibarek) i postanowiły spożyć posiłek na sali ogólnej,
utrzymanej "w tonacji beżowej".
Dania z karty zamówiła hiszpańska królowa dla radzieckiej
prezydentowej. Otóż na przekąskę była zielona sałatka
z groszkiem i jajkiem na ciepło,
do tego sos z prawdziwków
i truW, następnie maleńkie wę
gorzyki, podane w glinianych
miseczkach, z których trzeba je
było wyławiać drewnianymi wi- .
delcami. Na deser było ciasto
z sosem czekoladowym.
Z napojów, poza chłodzącym i
podano jedynie wino, czerwony
,imperial" rocznik 78, o który poprosiła pani Raisa. Jej Królewska Wysokość jest abstynentką
i alkoholu nie pija.
Obiad był podobno nadzwyczaj udany, między innymi również dlatego, iż obie dostojne panie jedynie przez chwilę były
obiektem zainteresowania po-

Już od 14 lat ten japoński farmer
z okolic miasta Keisen nje używa
pestycydÓW ani ~rbicydów, zastę
pując je ... stadkiem 320 kaczek.
Kaczuszki, będące krzyżówką ptactwa domowego i dzikiego, żywią SIę
z ochotą zarówno chwastami, jak
owadami na jego poletku ryżowym.

bez najmniejszych przeszkód
ro,?mawiać o czym tylko dusza
zapragnie. A że rozmowy na tym
damskim szczycie zakończyły
się sukcesem, niech świadczy
fakt, iż królowa Zofia i Raisa
Gorbaczowowa opu~ciły .Bodegę", trzymając się pod rękę
i śm iejąc się jak dwie bliskie

CARUSO?

~rzyjaciółki.

,-rd roztargnienia
Dwie roztargnione siostry mają
ce już po osiemdziesiątce, przypisały złOdZiejom utratę samochodu,
który pewnego dnia zniknął sprzed
ich domu w Londynie. Beryl i Doris
Mea(fzapomniały jednak,'że poprosiły wtaściciela warsztatu o odholowanie auta, celem usunięcia usterek, kiedy nie udało im się uruchom1ć silnika.
Według doniesień środowej pra.:
sy, sędziwe automobilistki uświado
miły sobie swą pomyłkę dopiero po
trzech miesiącach , kiedy przyjechały
do tego samego warsztatu naprawić
nowy samochód kupiony za pienią
dze wypłacone przez towarzystwo
ubezpieczeniowe.
.

•

Tam też znalazły stary samochód
czekający na nie jak na ironię ; był on
w pełni sprawny, a silnik nie chciał
zastartować z powodu pustego baku.

44-letni mieszkaniec Rzymu
Gianpietro Caruso wspiął się
w środę rano na szczyt Koloseum, aby zaprotestować przeciwko wyjątkowo powolnemu działaniu miejskiej biurokracji. Caruso, który wcale nie jest
śpiewakiem, ·zabiega daremnie
od dwóch lat o licencję ulicznego
sprzedawcy.
Po sześciu godzinach .koczowania" na szczycie tego starorzymskiego zabytku, Caruso dał
się sprowadzić na ziemię straża
kom, kiedy obiecano mu , że "jego sprawa jest już wtoku".
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Po zanotowaniu 78 w tym roku zabójstwa w Toronto, wielu
mieszkańców tej metropolii zaniepokoiło się wzrostem fali
przestępczości. Ale sporo miast
amerykańskich borykających s ię

z tą plagą skłonnych byloby pozazdrościć Toronto podobnej &ytuacjl.
Dla porównania Waszyngton
z 600 tys. mieszkańców, a więc
1/4 populacji Toronto zarejestrował 411 zabójstw, a Dallas 444
morderstwa. Kroniki policyjne
w Houston zarejestrowały już
580 morderstw.
Amerykanie zawsze podziwiali Toronto jako miasto bezpieczne, o spokojnych ulicach,

,

Dwa miliony
Amerykanek
Już ponad dwa miliony ma
piersi z silikonowym wkładem.
Moda na tego rodzaju upiększa
jące zabiegi już od dawna objęła
nie tylko gwiazdy Hollywoodui pracownice show businessu.
Zdaniem wielu lekarzy zabiegi
tego rodzaju są dla organizmu
kobiet często niebezpieczne
i mogą mieć bardzo groźne na-

Dla każdego artysty fotografika byłoby zapewne zaszczytem
sfotografowanie angielskiej rodziny panującej: królowej matki,
królowej, księżniczki Anny. Ryszard Szymański, lublinianin
z urodzenia, ma na to licencję.
Jest właścicielem renomowanej
firmy Hills and Saun.ders w Londynie. Portretował Margaret
Thatcher, króla Jordanii Husajna
i wiele innych osób z wyższych
sfer - polityków, biznesmenów,
gwiazdy filmu i estrady.

stępstwa.

Problemem sztucznie upięk
szanych piersi zajął się ostatnio
rząd amerykański. Przed podję
ciem decyzji o oficjalnym zaka·
zje dokonywania tego rodzaju
operacji postanowiono jednak
zwołać specjalną naradę naukową, z udziałem przedstawicieli
organizacji FDA, udzielającej
zezwoleń na stosowanie środków medycznych.
.
Według
opinii ekspertów
wkładki silikonowe w piersiach
zwiększają ryzyko infekcji dolnych warstw skóry, a ponadto
zniekształcają wyniki badań zapobiegających rakowi piersi.

(KC)

Groźna epidemia dzieSiątkuje
ostatnio pelfiny, żyjące w strefie
Morza Sródziemnego. Czy te
wyjątkowo inteligentne ssaki
morskie przeżyją jako gatunek?
Zdaniem ekspertów amerykań
skich oraz zachodnioeuropejskich mimo wszystko jest szan-

sa, aby delfiny nie wyginęły.
Wedtug ustaleń naukowców, •
między Gibraltarem a wyspami
greckimi na skutek epidemii
utraciło życie w 1991 roku co
najmniej cztery tysiące delfinów.
Ich ogólną liczbę szacuje się jednak joczcze na co najmniej 200
tysięcy ~ztłlk. Oby udało się im
przez,_ '

Córka pągryzła
matlCę

Do krwawej kłótni doszło
w San Francisco (USA) pomię-

dzy 61-letnią Barbarą Mortenson a jej 87-letnią matką
Mildred . Rozjuszona córka
w pewnej chwili
rzuciła- się
na swą matkę i ' odgryzła jej
znaczną część twarzy i ramion. Po przewiezieniu staruszki do szpitala, lekarze
stwierdzili na jej ciele aż 20 głę
bokich ran zadanych zębami.
Barbarę Mortenson aresztowano.

Śmiertelna
panika
w mauzoleum
Smiertelna

panika, której

ofiarą padło dziesięć osób
w muzułmańskim mauzoleum

Sidi Ali Boughaleb w Fezie (Maroko). Podczas dorocznego
święta obrzezania w świątyni
i wokół niej zgromadził się tłum
tak wielki, że gdy z nie znanych
dotąd przyczyn nastąpiło zamieszanie, setki osób zostało stratowane_

ztuka
Precyzjąjapończycy w świecie słyną Wszystko, co wymaga zdolności manualnych, pracowitości , cierpliwości, a jeszcze lepiej, gdy stanowi jakiŚ problem lub wyzwanie - w Kraju Kwitnącej Wiśni udaje się najlepiej. Widać to
w bardzo wielu dziedzinach życia: od kuchni począwszy, poprzez sztukę układania bukietów, aż na najwyższej lochnice skończywszy. Stąd np. szalony
rozwój elektroniki i dążenie do minimalizacji. Jeśli najmniejszy na świecie telewizor, radio czy magnetofon mieszczący s ię W pierścionku. to na pewno musi
być japOf'ski.

Dysponując odpoWiednimi umiejętnościami można z papieru wyczarować
wszystko - laleczki, zwierzęta , różne piękne przedmioty. A połączenie papieru
i różnobarwnych ścin ków materiału daje niepowtarzalne obrazki. Co widać na
załączonych zdjęciach ..
Na zdjęc iu : UCZniowie szkoły nr171 z Warszawy już opanowali trudną sztukęorigami.

walczył.
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Wokół szkolenia w domach
PUblicznych doszło po uchwalen~u ustawy do gwałtownych spo~OW w parlamencie pomiędzy laurzystowskim rządem a będą
~ ~ opozycji partią liberalną
Liberałowie krzyczeli z trybuny
Parlal!lentu, że to "czysty abSUrd" I Pytali .na czym właściwie
rnlałoby to szkolenie w lunapa~ach polegać"? Rzecznikowi lir erC;Uow, Aleksandrowi DowneOWI, odPOWiedziała przedstawi~~Ika organizacji prostytutek
eranne Dobinson która pouC?\.l.'
W~l.'<l pana posła, aby nie,lekceb ~Ył problemu gdyż po to, aby
nYkC WYkwalifikowanym pracowni lem branży usług seksualTYCh, trzeba się wiele nauczyć.
urze?a zabezpieczyć sobie
CrnleJętnie bezpośrednie miejse pracy - poinfonmowała Izbę

Sheranne Dobinson -

trzeba

wiedzieć, w jaki sposób oferować swe usługi klientom, jak rozpoznać choroby zawodowe,
a wreszcie jak pełnić obowiązki

damy - recepcjonistki, która powinna ' mieć odpowiednie predyspozycje i umiejętności psy-

niewielu dzielnicach cieszących
się złą renomą i znikomej przestępczości. Ale w . tym roku po
raz pierwszy w Toronto więcej
osób padło ofiarą przestępców
niż zginęło w wypadkach drogowych. Padają także inne rekordy
przestępczości, której główną
przyczyną są narkotyki i narkomania. Mowa tu _o włamaniach,
kradzieżach, rozbojach , prostytucji, przypadkach sięgania: po
broń ,
wkraczaniu młodzieży
szkolnej w konflikt z prawem czy
powstawaniu gangów.
Jednak w porównaniu z miastami amerykańskimi , które dawno przestały się przejmować tą
plagą sytuacja w Toronto wydaje się możliwa do zaakceptowania. Poprzedni rekord morderstw w Toronto - 60 - padł
w 1987 roku i został wyrównany
w 1980. \fil z.eszłym roku zanotowano 55 morderstw. W całej
Kanadzie było 656 morDerstw,
ale w prowincji Nowa Fundlandia nie zanotowano ariijedriego,
a na Wyspie Księcia Edwarda
zaledwie jedno.
Ale w Toronto statystyl<Lzaniepokoiły opinię publiczną
W sondażu dziennika .Toronto

Star" w paźdZierniku . 22 proc.
mieszkańców metropolii uznąło
przestępczość za najpoważ
niejszy w aglomeracjr problem .
W listopadowych wyborach
municypalnych , przestępczość
wysunęła się na czoło tematów
podejmowanych w toku kampanii.

Tom Cruise ąjcem
Gwiazda Hollywoodu, 24-łet
ni Tom Cruise został ojcem.
W wywiadzie prasowym powiedział: .Widzę siebie jako ojca
licznej rodziny, gdy siedząc przy
wielkim stole uroczyście. dzielę
świąteczną pieczeń dla wszystkich". Matką pierwszego potomka Toma Cruise jest jego koleżanka z planu , 24-letnia aktorka
Nicoie Kidman.

Krzyżówka
2
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chologiczne. W nowoczesnych
domach publicznych nie od rzeczy jest także umiejętność posługiwania się komputerem podkreśliła rzeczniczka australijskich dam z półświatka . Chodzi
nie tylko o finanse , ale i o klasyfikację upodobania klientów.
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Lgodnie z nową ustawą podatkową i przepisami uchwalonymi
przez parlament australijski, nawet
domy publiczne funkcjonujące
w tym kraju muszą obowiązkowo
dbać o systematyczne dokształ
canie zawodowe. zatrudnionych
tam kadr oraz przeznaczyć' na te
cele co najmniej jeden procent
ogólnego funduszlL~c. Chodzi
przy tym o kwoty bynajmniej niebagatelne, bowiem średnia kwota
O!>odatkowania na .głowę" w tego
rodzaju zakładach użyteczności
PUblicznej wynosi, jak infonmuje
prasa .średnio 278 tysięcy dolarów
rOCznie". Na mocy zarządzenia
Władz podatkowych, kwoty z tego
tytUłu, przeznaczone na dokształ
canie zawodówe mają być odtąd
Przez pracodawców wypłacane
!ymkannprostytutkom, które są czlonI swegozw1ązku zawodowego
P~ nazwą "Szkarłatny Aljans",
który ala nich te świadczenia wy-
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Odgadywane wyrazy poziome
skojarzyć na podstawie podanych
dwóch haseł i wpisać je do diagra-

Pamiętnik sybiraczki
Czerwiec 1943 r. Woda już
ziemia obeschła .
Wiosna w pełni , trzeba orać
ziemię. Zaprzęgam konia .do pługa i jadę na pole. Skiby
się ładnie odkładają, nogi od
chodzenia za pługiem bolą
Oglądam się i widzę zaorany
kawał pola, ale słonko też
ju1 w zenicie. ~bl!ża . 'się
obiad - tak dla mnie, Jak I konia. Wyprzęgam z pługa, zdejmuję uprząż pozostawiając uzdę i wsiadam .na oklep" chcąc
zaoszczędzić bolące nogi.
Nagle koń się zerwał i cwałem
ruszył przez pole prosto do
stajni. powst~m~ć go nie ~o
gę, koń zwolnIC nie n:a ~aml~
ru a ja na jego grzbiecIe drzę
z~ strachu. Zeskakuję na zaoraną rolę, a koń jak szalony
pędzi nadal i już . go tracę
z oczu. Idę teraz pieszo. Dospłynęła ,

chodząc widzę wyst~aszone

miny na twar.;a~h. Pierwsza
podlatuje Wacla I pyta co Się
stało bo koń wpadł prawie
cwał~m do stajni i zarył się nogami przy korycie. <?powiadam. Teraz chwalą mOJą decyzję drzwi prowadzące do stajni
nie' są za wysoki~ i ś?ięł?by mi
głowę. Boże, dZiękUJę CI za te
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rady, które przysyła sz do moich
myśli.

Kierownik Mortuzalski wyznanam działkę o powierzchni
0,1 ha do zagospodarowania dla
własnego użytku. Pień tu ,,(a
pieńku, wymaga karczowania.
Mógł nam przeznaczyć tę dział
kę w ziemi ornej, lecz on , chcąc
się przypodobać .im", gnębił Poczył

laków. Dla siebie jednak wybrał
najlepszą część pola i robotnicy
mu ją bezpłatn ie obrobili. W socjalizmie może i jest równość,
ale nie wszędzie i nie dla wszystkich. Na państwowym polu posadziliśmy już kartofle, a tu dopiero mocowanie się z pieńka
mi. Dużo siły i zdrowia stracili
tatuś z Elżunią przy karczunku.
Po skończonej pracy ja z Wacią
też tam na swoim poletku pracowałyśmy. Praca ta to katorga,
a tu człowiek całkowicie jest bez

sił. Skąd ma czerpać siły? Po 30
dkg chleba (woda bez ograniczenia) siły nie przybędzie. P<;>
zachodzie słońca już o całkowi
tym zmroku opuszczamy swój
• ogród. Do domu 2 km, a po tej
katordze urastały one do 5 km.
Posadziliśmy trochę kartofli, kapusty, brukwi i tytoniu, lecz
czerwcowy przymrozek śc iął
młode roślinki i wielkiej korzyści
z karczowania nie będz ie .
W lesie już obeschło . Muszę
z. lasu przywozić ścięte drzewa

potrzebne fabryce. Praktyki leś
nej już trochę posiadam, reszty
z musu się nauczę . Biorę konia,
łańcuchy i idę do lasu. Gęsty
świerkowy las sprawia trudność
w chodzeniu, a jak koniem wyciągać to drzewo~nie wiem.
Przywiązałam konia do drzewa
i siekierą robię drogę. Wycinam
małe drzewka, żeby koń się nie
pokaleczył i ja również. Łańcu
chem przy pomoĆy róz'nych sposobów okręcam kłodę, przymocowuję do uprzęży konia. Słowo

http://sbc.wbp.kielce.pl

"wio" jest tak jatwe , ale droga
trudna. Kłoda jQst długa, mię
dzy drzewami nie chce się
zmieścić . Muszę co parę metrów nad rzucać, prostować, bo
koń szarpie , denerwuje się .
I tak od rana do wieczora. Popaśliśmy się trochę w południe
na łące. Koń zjadłtrochę trawy,
a ja trochę szczawiu. W domu
też nie bardzo jest co gotować.
Parę kartofli tylko mamy. Elżu
nia struże bardzo cienko, ale
i tak te ostrużynki są płukane
i suszone na wszelki wypadek.
Tych . wszelkich wypadków"
mieliśmy już sporo na tej zsył
ce, że nie było co włożyć do
garnka. Gotowane ostrużyny
były bardzo niedobre, o wiele
gorsze od pokrzywy. Miały one
specyficzny, przykry zapach .
Nadarza się okazja przyniesienia kapusty kiszonej, tej co
kisiliśmy w ubiegłym roku.
Trzeba umyć czan - beczkę,
a resztki kapusty idą do naszego wiaderka. Kapusta ta już
jest z okrasą... z robakami.
Trudno .nie ten robak co my go
zjemy, tylko ten , co nas zje".
Bierzemy, w domu mamusia
płucze, segreguje na kapustę
i okrasę . Kapusta do garnka,
a ta reszta dla ptaków. Jemy
z obrzydzeniem.

(c.d.n.)
Irena Błaszkiewicz

mu.
POZIOMO: 1) duchowny, diecezja, 6) elektryczny, nurt, 7) Stefan, statek, 8) przesyłka, zawiadomienie, 9) pieniądze, procent, 10)
willa, Szymanowski, 11) Kordian,
Kruczkowski, 13) moneta, orzeł ,
15) przesYłka , poczta, 16) gra, hokej, 17) pianka, kufel, 18) instrument, Oliwa.
PIONOWO: 1) pęcherz lub
próżnia w odlewie, 2) rytownic:two,
3) od zasiewu do zbioru plonów, 4)
przeciwieństwo upaństwowienia ,

5) manifest , apel do społeczen
stwa, 11) słota , plucha, 12) spadająca gwiazda, 14) poeta węgierSki ,
autor poematu .Tok! .
SŁOWNICZEK: ARANY, ATMA.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji
. ED" wyłącznie na kartkach pocz-

towych w tenminie siedmiu dni od
daty niniejszego numeru. Pomię
dzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książkową, Na
karcie pocztowej prosimy dopisać:
. Krzyżówka nr 232".
Rozwiązanie krzyżówki nr 218:
POZIOMO: szopka, zero, azalia, wosk, Agatka, potraw, awiz, kareta, Epir, altaoa;
PIONOWO: szata, zez: Orawa,
polot, abaka, łskra , głowa, Pakra,
tiret, rzepa, wiara.

.~e ~ania na p~iolinii
v•

w środę, 27 listopada 1991 (1981 r.) Freddie wyszedł na
roku odbył się koncert lidera
scenę tylko w krótkich spodengrupy "aueen" Freddiego
kach i czapce. Sam przyznaje
Mercury. Ten 45-letni muzyk
w wywiadzIe: .Gdy się ma do
był pierwszą rockową "superczynienia z tłumem, takim jak
gwiazdą", która zmarła na ' w czasie koncertu człOWIekiem
AIDS.
rządzi adrenalIna i może fakFreddie Mercury (właściwie
tycznie rzucałem się trochę barFrederick Bulsara) urodził się
dziej niż zwykle". Przewracanie
w Zanzibarze. Na przełomie lat
kolumn głośnikowych , rozbijanie
1970/1971
założył
zespół
ich stojakiem od mikrofonu, rozw składzie: E.M. Roger Taylor,
bijanie instrumentów, wyuzdane
Brayan May, John Deacon . To
(raczej skąpe) stroje, gesty - to
był początek. W ciągu 20 lat wypewnie ta adrenalina.
dali osiemnaście płyt .
Wulkan energii i talentu, którym był Freddie szokował. Miał
Dali koncerty prawie na całym
świecie. Ale wszystkie te wystę
świetne poczucie humoru, a jedpy miały jedną wspólną cechę .
nocześnie lubił prowokować
Publiczność , która jest najsuskandale. Był znany ze wspaniarowszym sędzią przyjmowała
łomyślności i wystawnych przyich występy żywiołowo. Legenjęć. Balanga z okazji 20-lecia
darne już stało się klaskanie
zespołu trwała całą noc. W 1972
w czasie piosenki . Radio Ga
r. podczas sklepowych hulanek
w Nowym Jorku Mercury kupuje
Ga". Freddie potrafił nakłonić widownię liczącą 10(}-200 tysięcy
liczące prawie 3 m lakierowane
osób, aby sama śpiewała.
japońskie pianino.
Wszystkie bilety były zawsze
. Queen" tworzyły cztery osowyprzedane . A z powbdu ich
by, jednak duszą zespołu był
bral:<u tłumy słuchały ich wystę
Freddie. Jego fantastyczne
pów przed stadionami i halami.
możliwości aktorskie i wokalne
Wystąpili wiele razy przed najbyły narkotykiem dla wielu miliowiększą publicznością jaka kienów fanów. Muzyka, którą twodykolwiek wykupiła bilety - porzył była klasą sama dla siebie.
nad 250 tys. osób.
Zapytany dlaczego to robi odFreddie i jego przyjaciele
parł: .A co mam robić? Gotować
przyciągali jak magnes. Ogromnie umiem, na gospodynię dony magnes, po którym można
mową się też nie nadaję ... ". I pispodziewać się wszystkiego.
sał, pisał muzykę wspaniałą MuW 1978 r. podczas koncertu na
zykę, której klimatu nie są w staWimbledonie na rowerach jeź
nie oddać żadne słowa. Muzykę,
dziło 15 nagich dziewcząt. Ich
którą cechowało coś nieuchwyt.rowerowe zdjęcie" stało się
nego, co zmuszało do słuchania,
wkładką do płyty. W Montrealu
co pozwalało oderwać się od

rLeczywlstości. Film .Nieśmier
teiny", w którym wykorzystano
m uzykę z płyty .A Kind of Magic"
jest tego namacalnym przykła
dem.
Freddie potraftł połączyć w całoŚĆ elementy muzyki rockowej ,
metalowej, balladowej i operowej . Mówił o sobie .Jestem po
prostu muzyczną prostytutką. .. ".
Mercury wydał solową płytę,
wystąpił w musicalu .Time" śpie
wał z gwiazdami muzyki na całym świecie. Specjalnie dla hiszpańskiej śpiewaczki operowej
Monsserat Caballe, napisał piosenkę .Barcelona". Stała się ona
natychmiast przebojem, będzie
towa rzyszyła Olimpiadzie Barcelona '92.
Piosenka . Bohemian Rapsody" wybrana została przez Narodowy Związek Studentów Wlk.
Brytanii nagraniem wszechczasów. Za wkład w działalność ruchu Greenpeace słowo .Queen"
wykute zostało na obelisku na
Antarktyce.
Na ostatniej płycie "Innuendo"
wieńczącej twórczość jednego
z największych artystów naszych czasów, Freddie śpiewa:
każde przedstawienie musi ode-
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• Nie powstaliśmy z mgły. Nie powstaliśmy z soli, ani z roli, tylko
z tego co nas boli" - powiedział Andrzej'SlOMSKI, przewodniczący
Miejskiej Rady Socjaldemokracji w Kielcach, .na powyborczyni w sobotę 16 bm. posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie powstała z mgły kielecka lewica.
W parlamentarnych wyborach, onże trzydziestotrzyletni Andrzej, politoiog na wrocławskiej Almae Matris wyedukowany, kandydujący na
swej .rodzimej" liście na senatora NaHaśniejszej - dostał 51 tysięcy
głosów. Niestety, ileś taM m u zabrakło ... może głosów tych, co będąc
nawet po stronie lewicy, nie poszli jednak do wyborczej urny ...
Na sobotnie spotkanie przyszli dwaj wybrani do Sejmu posJowie:
doktor nauk historycznych Wojciech SALETRA z kieleckiej WSP
i Władysław ADAMSKI, robotnik z ostrowieckiej .Wólczanki". Przybyli też wszyscy niemat, którzy nie zostali posłami lewicy. Nic to jednak, można powtórzyć za jednym z bohaterów Trylogii. Oni nie zaprzestaną społeczno-politycznego działania, jak np. Urszula PAJĄK, którą w poselskich wyborach poparli kolejarze i metalowcy
Skarżyska. Urszula nie weszła do Sejmu, ale kolejarze wybrali jąna
wiceprzewodniczącą krajowej rady swojego związku zawodowego
w Warszawie.
Wracając do Kielc. Tutaj 27 października na prawie 155 tysięcy
ludzi uprawnionych do głosowania, do urn (prawda pozostanie smutnąprawdą. .. ) przyszło tylko 76.130 wyborców. 13.085, czyli 17,77
procent tych ludzi zawierzyło swoje głosy lewicy, co dało jej w wojewódzkim mieście - p ierwsze miejsce. ·Jako druga stanęła Unia Demokratyczna, dostając 15,52 procent głosów.
Nie warto i nie miejsce na dalsze wyniki. Są one wymowne. To
znaczy powinny stać się wymowne i dać do myślenia tym, którzy
w zadufaniu swoim stracili miarę. Uczyć się pokory powinniśmy
wszyscy. Niby zwycięzcy i niby zwyciężeni. ..
Na omawianym pOSiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego
Lewicy, szeroko o tym mówiono. Wszyscy - zarówno dwaj posłowie ,
jak i ci, którym wyborcy poskąpili głosów, stwierdzali, że te prawdziwie wolne wybory są dla wszystkich - prawdziwą nauką A tej, jak
wiadomo, nigdy nie za dużo.
TADEUSZ BARTOSZ

Warto wiedzieć zobacz ć
Imieniny obchodzą:
dziś - BARBARA
jutro - SABINA, KRYSPIN

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40
lub·32-47-73, czynne w godz.
7.30-16.00.
TEATR
PTLiA "Kubuś" - .M ała księż
niczka" - zespól w terenie. KINA:
ROMANTlCA - .Thelma-i-luiza"
- USA, I. Hl J. 16.45; .Fischer King"
- USA, I. 15, g. 14.15, 19.00
VIDEO - .Rachunek" - ·fr., I, 15,
g. 11.15, 17.00
MOSKWA - .Babar zwycięzca" 
fr., bo., g. 10.30; .Ptaszek na uwięzi"
- USA, I. 15, g. 13.15, 17.30; .Wybraniec śmierci" - USA, I. 18, g.
15.30,19.30
ECHO - .Hard to Kin" - USA, I.
15, g. 15.00, 17.00; .Wielki luz" USA, I. 15, g. 19.00
GALERIE
GALERIA FOTOGRAFII ZPAF,
ul. Warszawska 6a/6 - wystawa
barwna Kazimierza Pudzianowskie90 pn .•Krajobrazy".
GALERIA SWA - nieczynna.

. DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO
- wystawa fotograficzna fotoreporterów, .GazetyWyborczej", K. Millera
i T. Wierzejskiego, pl. .Kurdowie i Albania '91". Wystawa czynna w godz.
9-18.
MUZEA
NARODOWE - Pałac , pl. Zamkowy 1 - .Wnętrza pałacowe XVIIXVIII w." .Galeria malarstwa polskiego" .•Sanktuarium marszałka Józefa
Piłsudskiego". .Broń
europejska
i wschodnia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach" - czynne
w godz. 9-16, w poniedziałki - nieczynne.
Oddział - pl. Partyzantów 3/5 wystawy stałe . .przyroda Kielecczyzny" wystawy czasowe:
"Wsp6lczesna sztuka ludowa Kielecczyzny", .Galeria wspólczesnego
malarstwa polskiego", . Pradzieje regionu świętokrzyskiego (epoka żela
za)", czynne we wtorki w godz. 1014, w czwartki, piątki , soboty i niedziele w godz. 10-14, w poniedziałki
i środy nieczynne.
Oddział MUZEUM LAT
SZKOLNYCH S. ZEROMSKIEGO,
ul. Jana Pawła II - czynne w godz.
9-15, w środy - w godz. 12-18,
w soboty i niedziele - nieczynne.
Oddział - MUZEUM HENRYKA
SIENKIEWICZA w Oblęgorku czynne w godz. 10-16, w poniedzialki i wtoOO - nieczynne.

Kościół pod wezwaniem
Matki Królowej Pokoju, po
przeprowadzonym remqncie oddany zostanie wiernym

jŚć.
Wielkie przedstawienie
z Mercurym w roli głównej już
odeszło ...
Piosenkarz Elton John, skła
dając hołd swemu zmarłemu
przyjacielowi złożył na grobie
wiązankę róż . Na załączonej
wstążce widniało serce z napisem .Dziękuję ci Mercury".
Oczekuje się, że znaczna
część majątku Freddiego Mercury (szacowanego na 43 mln
dolarów) zostanie przekazana
na badania nad AIDS.
Dziękujemy ci Mercury ...
G.O.

,...

"Nie ~wJłaliJmy um~
,

II

4) Witold Bereś, JEU LY Skoczylas: Generał Kiszczak mówi. •. prawie wszystko, Wyd.
Polska Oficyna Wydawnicza
.. BGW", Warszawa 1991, s. 371 ,
ilustracje, zł 38.000.
Generał mówi rzeczywiście
tylko to co chce powiedzieć, ale
i to warte jest przeczytania. Poznajemy
wiele
problemów,
o których dotąd nie pisano,
a także samego. Kiszczaka ... jednak nie do końca .•Na
pewno Czesław Kiszczak nie
mógł powiedzieć o wielu sprawach, o innych nie chciał,
w jeszcze innych wpuścił nas
w maliny. Ale mimo to ... "
5) Werner Gottschalk: Poradnik dla miłośników róż,
Wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne . Warszawa
1991, s. 186, ilustracje.
Jest to pięknie wydany poradnik dla miłośników . królowej
kwiatów". Liczne rysunki towarzyszące tekstowi czyhiągo zrozumialszym, a barwne fotografie oddają urodę róż. . Zaiste
słusznie uznano różę za kwiat
kwiatów, żaden bowiem nie
pachnie słodziej, żaden nie ma
szlachetniejszego kształtu".
6) Andrzej Szczypiorski:
Początek. Wydanie 5 Wyd. Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań
1991, s. 191, zł 23.000.
Pamiętam wiersze chińskiego
poety:

sięgarskiei
złamanym ...
Powieść

"
o
uwikłanej
w los zbiorowy jednostce,
a także o życiu, śmierci
i Bogu ...

7) Maria Maciejewska: Dzianina dla mamy i dziecka. Cz. 2.
Wydawnictwo Watra, Warszawa
1991, S. 170, ilustracje, zł
15.000.
Jest to poradnik dla osób zaawansowanych w tej dziedzinie.
Są tu przepisy wykonania bluzek
ażurowych, ciepłych sweterków,
bluz, płaszczyków - dla dzieci,
młodzieży i dorosłych .• Raczkującym" w dziewiarstwie ręcznym
polecam raczej terminowanie
u fachowca.

.Filolog - poeta - malarz. Vii utrzymywali kontakty z
ciulis Vytautas spłonął ' ch -lnim wywiadem.
1989.111.3" - czytam na kamien"Ij przesiedzieli za
nej tablicy umieszczonej n;n
. • lat, zaś w murach
opodal hotelu .. Kłaipeda". I~,- .
vd 1963 r. rozpoczęła
ność kłajpedzka llln::.rn't\ni~
przyciąga uwagę przechJdnió'l,
odbywały się Knn,r<"."
wiązanki kwiatów, świ eczki. To
także miejsce zadum
'l losem
niczne i kameralne
człowieka i całego r.
lu. Viz melomanami. - Byłe
ciulis spłonął u podn
tJ<)tężrektorem - wspomina
nego pomnika Lenin< ,'en desraitis - który
peracki krok był protestem przew filharmonię, a po
magał w nl7vw,'ór.,pni,
ciw totalitaryzmowi, w obronie
wolności i demokracji. Dziś nie
nego
ma śladu po monumencie,
wnętrzu. Dwa lata temu filhar.
a wolna przestrzeń w samym
monia przeniosła się do nowego
centrum miasta to symbol narobudynku.
dowych dążeń.
Kłajpeda posiada bogat wieDo miejsc, które warto zwie.
lowiekową historię. Stara litew- - dzić należy plac teatralny z usy.
ska osada położona nad Bałtytuowanym w centralnym mlejs.
• kiem przy ujściu rzeki Dange bycu budynkiem Teatru Drama.
ta miejscem wielokrotnych starć tycznego. Biel KlaSV(~V!':TVr.7n"n~
obiektu 70:'1<1""""r,,, n::.r·ml',ni7'
orężnych. Już Krzyżacy budując
w 1252 r. warowny zamek chcieZ utrzymanymi w n:..""""....'ń"
li tu utrzymać swoje wpływy.
barwach tynkami
W wieku XVII, w okresie toczokamieniczek. Starsi mlEl szl(ań(~v'
nych walk o Bałtyk, miasto przepamiętają dzień, w którym
chodziło kolejno w ręce Szwez teatralnego balkonu przemadów, Rosjan, Prus, a w 1871 r.wiał Hitler. Z przekonaniem i buNiemiec. Po I wojnie światowej
tą zapowiadał, że Niemcy nie
zajęta przez wojska litewskie
oddadzą Bałtyku.
st?ta się stolicą Autonomicznego Okręgu Kłajpedy. Oddzielny
Rytm współczesn ego co·
rozdział w dziejach miasta stadziennego życia wyznacza pra·
nowi II wojna światowa. Po
ca i niełatwa walka o byt jego
wkroczeniu w marcu 1939 r.
mieszkańców. W sklepach półki
wojsk hitlerowskich Kłajpedę
świecą pustkami, a artykuły
włączono do III Rzeszy.
przemysłowe można kupić jedy·
Dziś wędrując ulicami miasta
nie na talony. W rozmowach
nie natkniemy się na zbyt wiele
z mieszkańcami nie słychać Jed·
fragmentów związanych z jego
nak narzekań. Pocieszaj ą się, że
przeszłością Po zniszczeniach
na Litwie jest lepiej niż w innych
wojennych Kłajpeda została cał
rejonach ponieważ chleb i arty·
kowicie odbudowana. Nowe
kuły spoZywcze możn a f.upić
bez kartek. Chwalą sobie zachoosiedla o urozmaiconej, lekkiej
architekturze, odrestaurowana
dzące przemiany. Znakiem cza·
Starówka. Nowe powojenne
su są pierwsze sprywatyzowane
obiekty mają również ciekawą
kawiarenki, sklepy komercyjne.
estetycznie urządzone , w któhistorię. Do nich bez wątpienia
należy kościół pod wezwaniem
rym można kupić niemal wszyst·
ko. Mieszkańcy wierzą też, ze
Marii Królowej Pokoju, którego
budowę rozpoczęto w roku ' ich walka i dążenie do wo lnOŚCI
1959. Znaczne kwoty na budoi pełnej demokracji już wkrótce
przyniosą widoczne efekty.
wę i wyposażenie wnętrz przeW deszczowy sobotni pora·
kazali Litwini rozsiani po wie fu
miastach Stanów Zjednoczonek żegnamy sympatyczną KIaJpedę. Dyrektor filharmon ii - Al·
nych. W trzy lata po rozpoczęciu
gis Kuraitis towarzyszy nam az
budowy N. Chruszczow wydał
zakaz funkcjonowania świątyni.
do litewskich granic. Tym razem
Proboszcz wraz z wikarym zna- o wybieramy krótszą drogę i muno
sztormowej pogody decydujemy
leźli się w więzieniu. Akt oskarsię na przeprawę pro mOlltą
żenia głosił, że spekulowali
Powrotna droga upłynęła-llez
niespodzianek. Jak ocenia pan
spotkanie z litewskim świa·
tem muzycznym? - zapyta·
łem dyrektora kieleckiej.fiihar·
monii Tomasza Szredera. Myślę, że wyjazd był udany.
Nasze koncerty podobały s~ę
litewskim muzykom, w prasIe
pojawiły się bardzo dobre ~e'
cenzje. Podkreślono profeSJO'
nalizm wykonania i emocJo'
nalne zaangażowanie kielec·
kich muzyków. Chcielibyśmy,
aby kłajpedzki kwintet instru·
mentów dętych blaszanych
wystąpił przed kielecką pub'

odmę -

ty.

WSI KIELECKIEJ - Park Etnograficzny w Tokarni - .Wnętrza XIX
W. chałup , dwór". Wystawa .W dawnym miasteczku", wystawa .Ocalić
od zapomnienia, Jan Bemasiewicz twórca ogrodu rzeźb•. Czynne we
wtorki, środy, czwartki i piątki
w godz. 9-14.
DWOREK
LASZCZYKÓW
w Kielcach (ul. Jana Pawia II 6) wystawa-czasowa pl. "Obraz religijny
w tradycji ludowej•. Czynne codziennie od 10-16.
ZABAWKARSTWA w Kielcach ,
ul. KOŚciuszki 11 - "Zabawki świata"
- czynne w godz. 10-17.

RÓŻNE
APTEKI - stały dyżur nocny pel. nią nr 290-01, ul. Buczka 36138, nr
290-08, ul. Sienkiewicza 15.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Policyjne - 997, Straż Pożarna 998, Pomoc drogowa 981 , Pogotowie Energetyczne Kielce
- miasto - 991 , Kielce - teren956, Pogotowie Gazowe - 31-2020 i 992, Pogotowie wod.-kan., CO.,
elektryczne, RPGM czynne w godz.
15-22, tel. 31-16-47 i 430-94.
Pocztowa infonnacja o usługach 911 . InformacjaJ>KP - 930. Infonnacja PKS - 66-{)2-79. Hotel"Centralny.66-25-11 .
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi
z problemem alkoholowym) - od po-

B
lI,m
U

czyi
V

z Kłajpedy zaprezentują SIę
w Kielcach w maju przyszłego
roku.

Falą niesioną przez mórz

osłuchać

P

licznością Sądzę, że m~zy~y

. Czymże jesteśmy?
Małą wiatrem gnaną

Bambusa prętem przez
sztorm

"

Tekst i zdjęcia:
DANUTA PAR,2!:

Biel budynku Teatru Dramatycznego znakomicie harmonizuje
z barwnymi kamieniczkami Starówki.

. ' Warto wiedzieć zobacz ć
do piątku, w godz. 18-20,
tel. 573-46. '
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowe - pl. Dworcowy tel. 534-34, ul.
Piekoszowska tel. 515-11, ul. Toporowskiego tel. 31-29-19, ul. Konopnickiej 31-09-67, ul. Jesionowa tel.
31-79-19; bagażowe - ul. Annii .
Czerwonej tel. 31-09-19, ul.
Mielczarskiego - 577-15.
niedziałku

RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 279-95,
czynne w godz- 9-17.
KINA
BAŁTYK "Kochany urwis. USA, I. 12, g. 13.30; "Rocketeer.USA, I. 15, g. 15.15; "Czwarty protokól. - USA,1.15, g. 17.15,19.30
RESURSA - "Witaj św. Mikołaju.
- USA ,1. 12,g.13 .00; " Podwójneży
cie Weroniki. - polJfr., I. 15, g. 17.00;
"W łóżku z Madonną" - USA, I. 18,
g. 15.00; "Ginger i Fred" - wł., I. 15,
g. 19.30
MUZEA
MUZEUM OKR~GOWE - ul. Pił
sudskiego 12 - "Bogurodzica".
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁ
CZESNEJ- ul. Rynek 415: Wystawa
malarstwa Ryszarda Woźniaka pl.
"Tylko dla dorosłych" oraz wystawa
Krzysztofa Mańczyńskiego "Miastowsi•.

APTEKI
nr 67-010,

http://sbc.wbp.kielce.pl

RÓŻNE
stały dyżur

nocny pełnią

pl. Zwycięstwa 7, 61-001, ul.
Traugutta 40.
Informacja służby zdrowia czynna w godz. 6-20, tel. 261-21.
Infonnacja o usługach - 365-35.
TELEFONY: Straż Pożarna 998, Komenda PP - 251-36, Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc Drogowa - 996, Pogotowie Ratunkowe
- ·999, Pogotowie Energetyczne Radom- 991.

KOŃSKIE
KINO
PEGAZ - "Oskar. - USA, I. 15,
g. 16.00; "Kobieta w czerwieni. USA, I. 15, g. 18.00

SKARŻVSKQ-KAMIENNA
KINO

WOLNOŚĆ - "Trzech mężczyzn
i mała Lady. - USA, I. 12, g. 16.00;

"Rozpaczliwie szukam Susano USA, I. 15, g. 18.00
MUZEUM im. Orla Białego,
w Skarżysku-Rejowie, ul. Sloneczna 90 - czynne 'fi. godz. 9-17.
ROZNE
POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec PKP - tel. 51-37-05.
Zakład Pogrzebowy przy RPGK.
Skarżysko, te1.513-787 -dyżur cało
dobowy.

STARACHOWICE
KINO '
JASPOL - "Zaklęta w sokola" USA, I. 15, g. 16.00; "Kroll,,- pol., I.
15, g. 18.00

osłuchać
RÓŻNE

.L

APTEKA DYŻURUJĄCA: nr 20076, ul. Staszica 64-79.
POSTOJE TAKSÓWEK: tel. s:t10, 58-30. .

OSTROWIEC
MUZEUM HISTORYCZNo-AR~
CHEOLOGICZNE _ wystawa stala
Zabytkowa porcelana ćmiel OWS:
wystawy czasowe: MoŚCI Panie
brodzieju, czyli kultura szlac::~
w Polsce XVII-XIX w.; "TO,~ wiCza
cone. - fotografie J. Ja5 le . tek
Wystawy czynne wtorek - ~~~ _
w godz. 10.00-16.30; w 50 0010.00-14.30; w niedziele - 13.

16!~ZEUM

ARCHEOLOGICZNE
I REZERWAT w Krzemionkfogch,c~,
Ostrowca - Wystawa archeo
z.
na i dwie podziemne trasy tUrys~ek
ne. Muzeum czynne wtorek - ~15,
w godz. 9-16, w sobOty w niedziele- 11-15.
RÓŻNE
APTEKA DYŻURUJĄCA: n~~
074, ul. Starokunowska 1(!, tel.
45.
I WrJ'
POSTOJE TAKSÓW~K:J wiCZ3
ności - 537-98, ul. Slen e
282~1 .
. nY
Uwagal za ewentualn~ z~~
w repertuarze kin redakCja n
powiada.

I

BUBTOWNlA

ZARZĄD

MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘ.TOKRZYSKIEGO
OGŁASZA

"

~
~
~

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

; jedy·
lwach
łĆ jed·

14

się, że

nnych
i arty·
~upić
~acho·

Wszelkie
obuwia, krótkie terminy
WymiaIia wszystkich obcasów, łleków i sprężyn
ADRESY:

Kielce, skrzyżowanie ul. Buczka i Sie
pawilon "jugoslowiański"
"Puchatek" II piętro
ul. Piekoszowska 32 w pawilonach obok
bazaru
,
os. Na Stoku 118b w pawilonach na końc
osiedla.
..

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

TOWARY NASZE KUPISZ
W CENACH HURTOWYCH
KS Tęcza
"ZIMEX" Hurtownia

WOK,

Ściegiennego 6
Kielce, tel. 49D-41
codziennie 10 - 16
pokój nr 6

LEGRO
Kielce, tel. 41 1-41 wewn.273
5046-b

"RANITA"
Hurtownia
Import-Export
Kielce,
Zagnańska 110
codziennie
10 - 16 5097-9

~~~~~~~~~~====~ /

-=:":_~~~~~!!!!!!!!~~~~~=~I__ r WOD~!!~RiE"
Tele1vizor kolorowy 20"
Pal, B/G, D/K
SECAM B/G, D/K
· Wejście/wyjście audio-video
w cenie 2.500.000 zł

~

EW Ki:t~:~:KT

E

:

Warszawa,

:

:

21-66-83 po 20.

:

:

-METRON

PWP ELEKTRONIK
KIELCE,
ul. Mickiewicza 6

sprzedaż.

naprawa,
legalizacja.

Ceny fabryczne.

LEGRO

----1-.

4 ....
' _____

Suchedniów, ul. E. Peck 3 la
Kielce, tel. 411-41 weWD. 273
....
5046-~

5112;J

-

5071;J:

IV pytanie do konkursu
o "CzerWonych Gitarach"

Agencja Koncertowo-Usługowa "INTER-TOP" - "ECHO DNIA"
- Agencja Reklamowa "Kamiński" z a p r a s z aj ą :
14 grudnia 19911; godz. 17.00 hala "Iskry" Kielce Wielki turniej .. Echa Dnia" i .. Inter-Top"

OGUMIENIE,
AKUMULATORY,
ELEKTROLIT
"BORYGO", OLEJE itp.
najtaniej w sklepie na rogu
ulic Warszawskiej i Orkan"
w Kielcach.Ogumienie STOMIL
Dębica hurt i detal.
~'I" .•

-.

IV - Który z członków zespołu skomponował
. muzykę do serialu tv ,Jan Serce"?

GŁÓWNA WYGRANA: NOWY FIAT 126 P
---

Sklep Meblowy

60/g

"Kemex" SA - Przedsiębiorstwo Projektowania i Montażu "Promont"

IGelce,

W imprezie wystąpią:

3'

i

mTEl\

(Zaw6d)

Sponsorzy "KElVIEX" SA, "PROlVIO~"

TELENAPRAWA - przestrajanie, kolor,

0"",41, 6&-44-28
4945--g
(d MIKOŁAJ na telefon .. Kielce, 6&--12-64
ostycznia) cena 40.000 (zdjęcia)
____
5089=9
DOMOFONY. Kielce, 6&--40-00
4884--g

-

~

Odstąpię czynną kawiarnię centrum. Kielce, tel. 502-06.
___
5142=9

.Skodę 105" na części (1982) oraz

hak do przyczepy. Kielce,-419-57 .
5137--g

Zakład naprawy urządzeń RTV
Kielce, ul. Romualda 3, leI. 28483, poleca usługi w zakresie:

"rep

_.

~białe. Kielce, 11-16-47 4943-g
~-{jetal ZABAWKI. Kiel~ Chałubińskie-

-

ł~TlK-'T'ep-u"

(Adres)

N~ko)

.·.SPRZEDAM
.
.

SERVICE
ELEKTRONICS

ZGŁASZAM SWÓJ' UDZIAŁ

(Imię

Strojenie fortepianów, pianin . Kielce.
50&--86
4843-g
profesjonalne urządzenia gastronomicz·
ne VENTA WarSZifoN3, 42-43-65, 642-7503
39
Do wynajęcia 3 pomieszczenia blisko centrum. Informacja: Kielce. ul. Melssnera 2fl.2
wieczorem.
5105=9
Pokój do wynajęcia. Kielce, os. Na Stoku
87/27. Rutkowski Stanisław
5109--g
Pomoc IV nauce niemieckiego. Kielce.
553-67
5114=9
Do wynajęcia M3 centrum, telefon. Kiel·
ce.563-16
5119--g

NASZE
RESY

l'

poleCił:::.

- grupa "Arianie"
- - Janina Jaroszyńska ( ..Podwieczorek przy mikrofonie")
- Bogusław Nowicki
- Jacek Pietrzak - najlepsze parodie świat.a
.
.
- superpokaz mody "Kemex" '92 oraz speCjalna nlespodZlanka!? Prowadzenie - Marek Gaszyńsld.
Bilety do nabycia "ORBIS' - Kielce. tel. 457-<J1, w zakładach pracy oraz Agencji "INTER-TOP' Kielce. ul. Jana Pawła
II. nr 12. tel. 444--77 i 475-75; cena biletu - 70.000.
..
.., ,
..
..
UWAGA!!! Posiadając s~cjalny kupon "Echa Dnia" kazdy widz ma mozhwosc nabycia blletu.o 50 proc. tameJ
czyli za sumę 35.000 zł.
. '
.
.
W czasie trwania imprezy rozegrany zostanie konkurs._Prawo do udZIału w ko~kursle będ~ miały oso~y~ ktore będą
posiadały przy sobie wypełniony kupon uczestnictwa w turnieju zamieszczany w ~azdym wydaniU "Echa Oma J?OCząwszy
od 12.XI.1991 r. do 14.XII.1991 r. losowany w trakcie imprezy. OdpoWiadając trafme na pięt wyl?sowanych pytan uczestmk
konkursu może stać się szczęśliwym właścicielem .fiata 126p" oraz wielu innych cennych nagród rzeczowych.

nmR:IEJ "EC!lilt JlRllt"

Toruń,

-POWOGAZ Poznań

OFERUJE

. . . . . . . . . . . . . . 11 ••••• 11 . . . . .

ufundowany przez sponsorów:

OFERTA SPECJALNA
KOMBINEZONY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI
JEDNO- I DWUCZJi;ŚCIOWE
. 140.000 160.000 - !MP. CHINY

Suchedniów, ul. E. Peck J l a

: Z powodu wy- :
:,jazdu odstąpię ga- :
:binet pielęgnacji:
:paznokci w Salo-:
:nie Mody przy ul. :
:Wojewódzkiej 2:

-

~SPODNIE
~ BUTY SPORTOWE

poleca

--------------------~
~

~KOSZULE

Anteny,
kabel koncentryczny,
l zwrotnice,
l symetryzatory,
l wzmacniacze antenowe

Osobom, które nie wygrąją przetargu wadium. zostanie zwrócone 23
grudnia 1991 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji. Gospodarki
Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta, pok. 226, tel. 519-73.
Zastrzega się prawo unieważniania
przetargu bez podania przYczyn.

------~--------------

~DRESY

4

,.. nabywcą działki staje się uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę,
,.. nabywca uiszcza cenę nabycia działki pomniejszoną o wpłacone wadium najpóźniej do
31 grudnia 1991 r. gotówką w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta,
,.. termin zawarcia aktu notarialnego - umowy sprzedaży - ustali Zarząd Miasta z notariuszem i zawiadomi nabywców, - nabywca zobowiązany jest do zabudowy działki
domem mieszkalnym w terminie 5 lat od daty sporządzenia umowy sprzedaży.

l półki
iykuły

~GARSONKI

ZAPR:ASZAMY:
w godz. 10.00 - 17.00
sobotll 10.00 - 14.00

,.. wpłata wadium w wysokości 4.000.000 zł w dzień przetargu do godz. 12 w kasie
Wydziału Finansowego Urzędu Miasta, pok. 120,

co·
:a pra·
1 jego

BEZPOŚREDNI IMPORTER

WIELE ARTYKUŁÓW PO BARDZO NISKICH CENACH
~ ODZIEŻ' - INDONEZJA, CHINY

,.. obrazy, różne motywy
,.. lustra w skórze
,..Iampy
,.. kwietniki
,.. śWie1zniki itp.

WARUNKI PRZETARGU:

)

tel/fax 507-30 tlx. 612440
czynne codziennie 8 - 16

poleca
wyroby ze s óry:

działek budowlanych przeznaczonych
pod budowę domów jednorodzinnych
Lp.Nr dz.Pow.m Ulica Cena wywoławcza zł
~
~
~
~
~
~

ul. Górnicza 49a

Kielce, ul. Daleka 40
(od ul. Leszczyńskiej)

n publiczny przetarg ustny na sprze.daż niżej wymienionych
117525
Grabowa
20.800.800,119475
18.800.000,120475
,,'
18.800.000,1-21475
18.800.000,122475
18.800.000,123475
18.800.000,124475
18.800.000;129494
19.500.000,130494
"
19.500.000,58511
Korzenna
19.200.000,59503
"
19.000.000,Przetarg odbędzie się 20 grudnia 1991 r. o godz.
w Urzędzie Miasta w Ostrowcu, sala nr 104.

Kielce Herby

~

REVE"

WIdeofilmowanie. Kielce,

-91-54
5131=9

Kubiec Marcin zgubR legitymację ZSZ
Polmo-SHL
5098-g

- prze~trajania odbiorników teTewi·
zyjnych jednosystemowych. zachodnich
i wschodnich (PAL, SECAM, NTSC),
przestrajania fonii (5,5/6.5
6.5/5.5 MHz).
- przestrajania odbiorników radiOwych UKF-fM i AM,
- montaiu we/wy monitorowych,
zdalnego sterowania. telegazety,
- naprawy odbiomików telewiZYJ·
nych (takie u klienta),
- naprawy radioodbiorników. mag·
netofonów, gramofonów, odtwarzaczy
samochodowych itp.

Ceny konku!'eDl:yjne'
Dla slałych klientów zniżki!

Dla bezrobotnych, emerytów i rencistów znaczne ulgi!

4832;J

Już
Kupię kartę przesiedleńczą

Kielce,. 6625-29.
5108=9
Kupię kartę przesiedlenia. Kielce. 57D81 .

Sprzedam .ritmo" (83). kupię kartę
przesiedlenia. Kielce , 544-27.
5124-g
Hurtowa sprzedaż jaj. Kielce. 3224-70 po 17.
5074=9
Sprzedam budynek gospodarczy
400 m z zapleczem socjalnym w sta·
nie surowym (gaz, telefon) okolice
Kielc. Oferty 5056 Biuro Ogłoszeń
,Echa Dnia".
5056-g
Lady chłodnicze z dostawą Łódź.
15-83-23.
4912:9
Sprzedam TV .cygnus·,' OR .
,Amator". Kielce, 442-99.
5103=9
Komfortowy "avant audi" 5 .000 S,
model 85 - skóra, klima, automat,
90.000 km. Starachowice, 37-24.
5102=9
Sprzedam tanio nową ramę , UZ,
brojone nadwozie "nysy.522". Tuzi·
nek Kazimierz, Michalin 6 p-ta Grabów k. Zwolenia .
15/N
Sprzędam .fiata 131", 2000 na
części. Kielce, 555-33 po 15.
5113=9
Sprzed,łm dom murowany piętro
wy z dz iał\<ą 0,12 ha w Borkowie. Rycombel Władysław, Borków 39.
511Q--g
Sprzedam . kadetta 1.60" biały
(1985) . Kielce, 31-o2-C'1.
5116=-g
Sprzedam zderzak przedni "polo·
neza". Kielce, 32-41-83.
5133=9
Dalmatyńczyki
rodowodowe
szczenięta po doskonałych rodzicach. Kielce. 407-42.
5118--g

za niecole trzy tygodnie atrakcyjne wydania
świąteczne naszej gazety.
Czy zechcesz w nich zamieścić swoją reklamę?
My również pragniemy Waszego sukcesu!

•
•
•
•

('",>Ina
I,lit

'F

pokoj'owewypoczynkowe
kuchenne
mlodzieżowe

ZMp' 'ł 'ZJIgvfy
'

_ _ _c:;:c,,,~'''''''

4862;J

, HURTOWNIA
" SMATZ"
.
poleca

PAPIEROSY I
krajowe i zagranicznE'.
Marże:

- .radomskie" do 23%
- . krakowskie" do 15%
- .pozna~skie" itd. do 16%
Kielce, ul. Śnia(bd(:ch 3D.
"

4533-

HURTOWNIA
PAPIEROSÓW

"AKA"

,
ZAPRASZA KLIENTOW

Polecamy szeroki asortyment papierosów zagranicznych po atrakcyjnych
cenach oraz papierosy
produkcji krajowej.
>- Radomskie, krakowskie, poznańskie, augustowskie, łódzkie po
atrakcyjnych marżach.
Kielce, ul. Górna 25,
teren centrali rybnej,
tel. 45G-84.

5121-g

25-520 KIELCE, ul. Targowa 18, tel/fax 32-45-40
BUT ,,ŁYSOGÓRY", ul. Si~nkiewicza 74, tel. 66-23-66
26-600 RADOM, ul. Żeromskiego 65, tel. 235-19
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 l, tel. 21-946 (8.00-16.00)
OSTROWIEC ŚWI~OKRZYSKI, Rynek 45, tel./fax 527-44
STARACHOWICE, ul. Lipowa 29 (MiejskaBibliotekaPubliczna), tel. 71-44

http://sbc.wbp.kielce.pl

uGRar'POI5~

Wokół ringu.

A moi

Wezoraj w Warszawie odbyło
się-losowanie ćwierćfinałów piłkar
skiego Pucharu Polski. A oto zestawienie par: Miedź Legnica zawisza BydgoszcZ", Widzew
Łódź - Górnik-Zabrze, Stilon
Gorzów - Stal Stalowa Wola,
ŁKS - Sta~ Rzeszów. Pierwsze
spotkania 18 marca 1992 r.
(j)

,

Przypominamy ...
. ", że już w najbliższy piątek r0zegrany zostanie w ha" sportowej
Szkoły Podstawowej nr 17 w Kielcach I Turniej .. Echa Dnia" w shorttenisie dla dzieci Jednocześnie zawiadamiamy, że zgłoszenia przyjmowape są w redakcji "Echa
Dnia", Kielce, ul. Targowa 18, pokój 510. W redakcji można także
uzyskać potrzebne informacje - tel.
458-98, a-11awet zgłosić zawodników (dotyczy to zamiejscowych)

Sekcja pHki siatkowej działa
w koneckim "Neptunie" 8 lat i od
początku swojego istnienia ma poważne kłopoty. Brakuje pienię
dzy nigmal na wszystko: podstawowy sprzęt, stroje, diety,
wyjazdy i noclegi. Nie ma także
środków finansowych pozwalającycH na zatrudnienie drugiego trenera.
Dziewczyny, mimo wielu problemów, grają, ponieważ to Im się
podoba i.._ lubią siatkówkę. Występują w lidze regionalnej , nawią
zując równ orzędną .walkę często
ze znacznie lepszymi zespołami.
Niestety, obecnie zostało w drużynie tylko 8 zawodniczek, czyli
praktycznie jeden skład. Reszta
zniechęcona fatalnymi warun-

kami i brakiem zainteresowania
ze strony władz klubu zrezygnowała z występów w "Neptunie".
Wcześniej prowadzono dwie
grupy, podstawową i tzw. zaplecze,- jednak prezesi szybko doszli
do wniosku, że trzeba przeprowadzić cięcia organizacyjne. Nikt teraz nie potrafi powiedzieć, dlaczego. wybrano właśnie--to rozwiąza
nie, skoro w tym czasie

równolegle działało i nadal działa
kilka grup szkoleniowych piłkarzy
nożnych, od lat robiących jedynie
dobre wrażenie. Dlaczego postanowiono dobrać się właśnie do
sekcji siatkówki, skoro jest to
jedyna dyscyplina gier zespoło
wych w Końskich, w której mogą brać udział dziewczęta?
I kolejna bulwersująca sprawa.
Otóż nie tak dawno sekcja siatkówki otrzymała na własne potrzeby z Okręgowego Związku Piłki

Siatkowej 10 mln złotych. Niestety,
niemal wszystkie pieniądze dziwnym trafem zostały przeznaczone
dla pi/karzy nożnych, którzy ponoć
byli w potrzebie. O sprawie szybko zapomniano, a pieniądze przepadły bezpowrotnie. Dosłownie
za kilka dni, 7 i 8 grudnia przed
dziewczętami dwa kolejne spotkania na własnym terenie, a pie- .
niędzy nie ma nawet na opłace
nie ekipy sędziującej. Wszyscy
zgodnie powtarzają że pieniędzy
nie ma i nie będzie, ponieważ klub
znalazł się na granicy bankructwa.
A co dalej z kobiecą siatkówkł\
tego również nikt nie wie. Pewnie z czasem rozleci się sama.

(Tom)

Do z'mowej przerwy VII ligach zagranicznych jeszcze daleko. P~karzy większoś
..;i

f;rajów czeka jeszcze kilka kolejek IIgu.\')'c,'1 oraz już za tydzień - kolejne spot-

.Kao'a europejSkich pucharów. Oto krótki
, fTlIr>c:Cls kle

r-

I.

DZiŚ
15.05 Poczet

nauki polskiej:
Lorentz
Uniwersytet Nauczycielski: Szkoły w Europie Innowacje edukacyjne
Studio 7 proponuje
Kino nastolatków: •Wychowawca" (14) - ser.
USA
Dla mł. widzów: . Latający
Holender" Klub zdobywców oceanów
Teleexpress
. Kinomania"
. Klinika zdrowego czło
-.yieka": Arytmia
Swiat w oczach Lema:
AIDS
.Encyklopedia II wojny
światowej" (II cz. pr. o raStanisław

16.00
16.15
16.40
17.15
17.35
17.55
18.15
18.30

lig - niemieckiej, angielskiej

.

y: Dwa gole F.urtoka

W Bundeslidze rozegrana została
' pierwsza .wiosenna" kolejka i będą
rozegrane jeszcze dwie_ Pi&arze zakończą zmagania ligoJWf! 14 grudnia.
Wszystko po" . \, frprczentacja mogla przygOtł' Nto; ,..ti do fina!ó\v piłkar
skich mis'?'Stw Europy. Założono
• więc, że "7<1 wr:ześr>ieJ się zakończy,
dlatego Irzu kolejki rundy rewanżowej
rozegrane zostaną w grudniu.
Gzolowe zespoły nie- grały najlepiej: Eintracht dopiero w 88 min. uratował 1 punkt, wyrównując stan meczu z Fórtuną Dilseldorf na 1: l, Bo.russia Dortmund też .męczyła" się
ze słabym Karlan/her, ale ostatecznie wygrała ~:O po bramce Duńczyka
Pavlsena. Nie najlepszy występ za. ;.ctowali też piłkarze VfB Stuttgart,
ale ~Ngrali 2:0 z beniaminkiem MSV
Duisb..lrg; W ten sposób Eintracht
został dngoolooy przez grupę pości
Jgnwą I obecnie trzy wymienione zes,poły ma;ą równą liczbę punktów
•Obud.''t' El Hamburger SV, pokonując śwwtnieo-grający w tym sezonie
,Schaike {I(, ~.; fAł cT...vóch bramkach
zdobytych pr.!:cz Jena Furtoka. Formę Polak zapr6:ter.tował świetna,
, czyżby miała "Się powtórzyć historia
z poprzedniego sezonu, kiedy Furtok
w drugiej części sezonu imponował
skutecznością? Oto czolówka t"beli:

15.30

pr:~egląd

1. Eintracht 20 26
, 2. VlBSIuIIgIIt 20 26
3. Borussia D. 20 26
4.~2025

5. Nuernberg 20 22
6. Werder
20 21

44:23
36:18
35:30
35:20
29:24
27:25

8. ~XlI. - losowanie MS

Czy mów Brytyiczycy?
Jui 8 grudnia br. dowiemy się
kto będZie przeciwnikiem polskich piłkarzy w eliminacjach
mistrzostw świata '94, bowiem
w tym dniu w Nowym Jorku odbędzie się losowanie Czy znów
los przydzieli nam piłkarzy
brytyjskich, z którymi w ostatnich kilkunastu latach musieliśmy staczać dramatyczne
boje, czy też przypadną nam
nowi przeciwnicy. W każdym
razie będzie to bardzo ważny
element w naszej drodze do finałów MŚ '94.
Do mistrzostw zgłosiła się rekordowa liczba państw - 143
w tym 38 drużyn z Europy, gdzie
znalazły się równi eż trzy kraje
nadbaltyckie - Litwa, Łotwa
I Estonia. W finałach wystąpią
24 reprezentacje, 12 zespołów
z Europy, po 3 drużyny z Afryki i Ameryki Południowej, 2
drużyny z Azji, ze strefy CONCACF 1 drużyna oraz jeden

Z ostatniej chwili
Wedłu.g oświadczenia rzecznika prasowego. FIFA Połska .
znajdzie się w trzecim .koszyku"
przy losowaniu wraz z drużyna

mi Szwecji, Portugalii, Danii,
Węgier i Rumunii. Drużynami
rozstawionymi są Belgia, Anglia, Włochy, Hiszpania, Zwią
zek Radziecki i Francja.

(j)

zespół wyłoniony zostanie
z baraży między zespołami
Ameryki Południowej, CONCACF i Oceanii. Stawkę tę uzupełniają
jeszcze mistrzowie
świata Niemcy i gospodarze imprezy Stany Zjednoczone.

Nie są jeszcze ostatecznie
ustalone zasady losowania, decyzja zapadnie dopiero w piątek
podczas posiedzenia Komitetu
Organizacyjnego. W grupie eliminacyjnej europejskiej przewiduje się utworzenie czterech grup po 6 drużyn oraz
dwie po 7 drużyn. Reprezentacje krajów, które zajmą w grupach dwie czołowe lokaty awans!lją dofInałów. Istnieje też inna
koncepcja podziału drużyn europejskich, a mianowicie rozegranie wstępnej rundy z udziałem
trzech krajów nadbałtyckich,
a dopiero później utworzenie
sześciu grup. Która koncepcja
zwycięży dowiemy się już w najbliższy piątek . Ponadto planuje
się jeszcze w strefie europejskiej rozstawiać sześć zespołów - Anglię, Włochy, Belgię,
Hiszpanię, Związek Radziecki
i Francję.
(J)

• Drugi konkurs . skoków narciarskich o Puchar Swiata rozegrany w Thunder Bay wygrał Aus-

zaczyna grać Liverpool, wygrał
trudny mecz z Norwich i powoli zaczyna sił! przesuwać w górę tabeli.
Oto czołowka I ligi angielskiej.
1. Leeds

18 39

2. '-'u::t lI!S1ei U. 17 38
aMId' c. 18 31
4. SheffieldW. 18 27
5. Aston V.
18 27
6. Crystal
17 27

kryzysowej) zlikwidować ligi
a zastąpić je turniejami rankin:
gowymi w poszczególnych Wa.
gach. Wówczas trenerzy klubowi będą mieli czas na Właś
ciwe
przygotowanie
naprawdę uzdolnionych zawodni~~w
do
występów
w turnIeJach. Odpadną równiez
klubom zmartwienia ze skompletowaniem składów, jak rów.
nież niebagatelne koszty ZWią.
zane z wyjazdami na spotkania
Na pewno nie wszystkie klu:
by zgodziłyby się na takie raz.

Od wielu już lat toczy się
między działaczami spór na temat lig. Zwolennikiem zlikwidowania lig był b. trener kadry narodowej Andrzej Gmitruk,
który twierdził, że ligi obniżają
poziom boksu w Polsce i nie
pozwalają na wyselekcjonowanie wybitnych jednostek.
Zgadzam się w pełni z tą opinią Który z kilkudzieSięCIu klu'bów jakie startują w ligach,
stać jest na wystawienie pełno
wartościowej dziesiątki. Jest
ich w Polsce zaledwie kilka,
reszta wystawia rachityczne
składy, w których zaledwie
dwóch lub trzech zawodników
reprezentuje przyzwoity .poziom. Trenerzy zamiast szkolić uzdolnionych zawodnIków, muszą zajmować się
również
nieudacznikami,
którzy mustą uzupełnić
skład na mecz. VI tej sytuacji
marnują się talenty naszych
szkoleniowców i jak również
uzdolnionych zawodników.
Jakie jest wyjście? Moim.
zdaniem należy przynajmniej
na kilka najbliższych lat
7Wł~szc;'a w obecnej sytuacji

W telegraficznym skrócie

Anglia: Nadal Leeds
Rewelacja tego sezonu - Leeds
nadal utrzymuje pozycję lidera. Niewiele jednak brakowalo, a piłkarze
- Leeds straciliby pierwszą pozycję dopiero w 88 min. meczu z Evertonem zdobyli pola na wagę zwycięs
twa i 3 punktow. Mający jeden punkt
straty (jeden mecz zaległy) Manchester United- zaprezentował się
podczas minionego weekendu
znacznie lepiej. Wygra~ na wyjeź
dzie z Crystal Pałace 3:1. Lepiej

Ostatni nieudany występ
polskich bokserów na mistrzostwach świata w Sydney
potwierdził trwający regres tej
przed laty najpopularniejszej
dyscypliny w Polsce. Działa
cze jak również sympatycy
boksu zastanawiają się co
jest tego przyczyną. Moim
zdaniem przyczyn jest wiele,
ale nie będę ich tutaj wszystkich przedstawiał, chciał
bym jedynie skupić się na
jednej, na celowości utrzymywania tak rozbudowanych lig centralnych.

ez lig?

triak Emst Vettori. Rewelacyjny
zwycięzca pierwszego konkursu Fin
Toni Nieminen byt dopiero szósty.
• W jedynym wtorkowym meczu ligi NBA koszykarze New York
Knicks pokonali Charlotte Horneta 99:97.
• W IV rundzie pucharu ligi angielskiej doszło do dużej sensacji
w postaci wyeliminowania liverpoolu przez trzecioligowy Peterborough. Pierwszoligowcy przegrali 0:1 .
• W tenisowym turniejU o "Diamentową Rakietę" , Amerykanin
Michael Chang przegrał z Peruwiańczykiem Jainie Yzagą 4:6,
6:2,4:6.
. (j)

Na zdjęciu: Andrzej
Stawski, czołowy pięściarz
kraju w okresie "tłustyc h
lat" polskiego boksu.
Fot. A. Piekaeski
wiązania, ale przecież względy
partykularne winny ustąpić
miejsca wyższemu celowi
kim jest podnieslenie
mu tej dyscypliny w
i na arenie miti!dl~narcldowl!i

PP Totalizator Sportowy
ze względu na brak kompletnych danych, podaje
prowizoryczne
wielk OŚCI
wygranych dla zakładów
piłkarskich na 30.1.1. 1.12.91 r.

irOlEK

PŁACI

LIGA ANGIELSKA za 13
wygrane po ok.
14.000.000 zł, za 12 trafień -=
wygrane po ok. 520.000 zł, ~
11 trafień - wygrane po
40.000 zł, za 10 trafień - wygrane po ok. 6.000 zł

trafień -

orr

nie sil
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• Zespół Ryszarda Tarasiewicza Nancy zajmuje zdecydowanie ostatnie miejsce w I lidze francuskiej i w tym sezonie będzie miał duże klopoty z utrzymaniem się wśród najlepszych zespołów Francji. W ostatniej kolejce Nancy przegrało z Monaco 1:4 Tarasiewicz zdobył bramkę, ale
niestety jego koledzy grali słabiutko . Nadal w tabeli przewodzi Olimpique Marsylia, utrzymując kilkupunktową przewagę nad .esztą zespołów. Oto czołówka tabeli:
1.0J:mpique 20 29 33:13 '
2. Monaco
20 26 30:18
3. Caen
20 25 27:19
4. Paris SG
20 25 22:14
5. Le Havre 20 24 16:13
Czy trener Stepanowic doprowadzi Elntracht do tytułu
6. Metz
20 23 32:23
mistrza Niemiec? Na zdjęciu: fragment meczu Elntrachtu
(sw) (białe koszulki) z Fortuną Dueseldorf.

dzieckiej wojnie na Dalekim Wschodzie
18.55 .Zielona linia" - pr. red.
rolnej
19.15 Dobran0C: "Radkowe radości"

19.30 WiadomOŚCI
20.10 .Dvnastia" - ser. USA
21.10 . ABC ekonomii": Obligacje państwowe
.
21 .15 Magazyn ,,60/90"
21.45 Studio Temat: Na wirażu
22.15 Studio Sport
23.25 Wiadomości wieczorne
23.45 Lenin na dobranoc - Lenin i pszczoły

PROGRAM II
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 .Pokolenia" - ser. USA

JUTRO

o

I
17.00 Losowanie zakładów gier
liczbowych Totalizatora
Sportowego
17.05 Magazyn
ekologiczny:
Choroby cywilizacyjne
17 35 . Allo, allo" - serial. angielski.
18.00 Program lokalny
18.30 .National Geographic
Poszukiwacz" - ser. dok.
USA
19.20 Rozmowy o rzeczyniepospolitej
19.30 J~z. an~ielski (40)
20.00 ,;z miłosci do kina polskiego" - rozm. z Jackiem

20.20
20.40
21.00
21.20
21.35
23.05
23.50'
24.00

Blisko 150 dziewcząt i chłopców
wystąpilo w tumieju organizowanym
pod hasłem "Szukamy następców
.Grubby i KucharałUego", który odbyt się w Jedlińsku. Startowała mł0dzież z całego województwa radomskięgo. Wyróżniali się zawodnicy ze
znanych już .kuźni" pingpongowych
talentów: Jedłińska, Wsoli, Grójca
i Lipska. Najlepsi otrzymali nagrody
i okolicznościowe dyplomy ufundowane przez Radę Wojewódzką LZS
i Szkolny Zw. Sportowy.
Oto wyniki turnieju:
• DZIEWCZĘTA : 1981 i ńlłod
sze: 1. Aleksandra Marszałkiewicz,
2. Irmina Walczak, 3. Magdalena
Piwowar (wszystkie Jedlińsk);
1979/80: 1. Anna Misiak, 2. Katarzyna Chachała (obie Upsko), 3.
Anna Rodak (WsoJa); 77f78: 1. Ewa

PROGRAM I
8.00 Wiadomości poranne
8.10 .Dzień dobry" - mag. rozSzumiasem - producentem film. oraz twórcami filmu " Naprawdę krótki film
o miłości i zabijaniu,
i jeszcze jednym przykazaniu"
.Przecież to znamy"
.Moje książki" - Krzysztof Zanussi
Panorama
Sport
.Dzieci takie jak on" dramat obycz. USA
Program publi~styczny
Festiwal WRO 91
Panorama

maitości

9.10 .Domowe przedszkOle"
9.35 .Prz~jemne z pożytecz
nym
10.00 "Miller i Mueller" (5) - ser.
krym. USA
10.50 .Po sześćdziesiątce" mag. dla wszystkich

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.35.Rano"
8.00 Gazeta domowa
8.10 .Łebski Harry" fr.amer. ser. anim.
8.35 •Telewizja biznes"
8.55 .Swiat kobiet" - mag .
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Rybska (Wsola), 2. Karina ~.
czak (Upska), 3. Magdalena Smlechowska (SP 9 Radom); 1976 1starsze: 1. Lidia Żurowska (Wsola), 2.
Anna Płachta (SP 3 Kozienice), 3.
Anna Bieńkowska (Wsola).
... CHŁOPCY: 1981 i młodsl,lre
neusz Bugajski (Wsola), 2. TomaSZ
Tarwacki (Jedlińsk), 3. PrzemysłaW
Świerczyński (Przysucha); 79/80
1. Sebastian Bienias (SP 7 Ra·
dom), 2. Dariusz Figura (Wsola) 3:
Zbigniew Spyt (MazowsZany),
77f78: 1. Karol Solecki (Jedhnsk), 2.
Grzegorz Krok (Wsola). 3. Paweł
Zając (Upsko); 1976 i starSI: 1. Stefan Wielgus (Mazowsze GróJec), 2.
Jacek Jankowski (Ogrodnik Grojec), 3. Adam Górecki (BorkOWIce)

(sW)

serial.
9.25 .pokoląnia" USA
9.45.Rano"
10.00 CNN
10.10 Jęz. angielski (10)

Program lokalny~':
o"
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Wla~
mości, 12.05 Kurier ogto~9nl~~
naUKF71 ,1 5MHz

12.30 W ludowych ryłmac , ohOliZ'
Sprawa na dziś - problem~ ~Ik aCYlmu, 14.00, 20.00Magazyn~l~ ~505
ne,14.1 0Top3O- Dance a, BBC.
Muzyka organowa. 16.00. 18~\rskie'
16.05 AktualnosCl dnia woprlrterackiej
go, 18.30 Pr~egląd . pras Rockowa
wopr. M. Bednarskiej, 19.Ó5
pod
fala, 20.10 Program literack~~ Mu'
red M. Karpińskiej (powt.). 2 .
zyczne pożegnanie.
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