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Fundacia ortopedyczna
Od 1984 r. na Oddziale ort~
pedii Szpitala Miejskiego
w Busku Zdroju stosowana
jest jedna z najnowocześniej
szych metod leczenia, zwana
elektrostymulacją. Przynosi
doskonałe wyniki w leczeniu
chorych ze świeżymi złama
niami, z powikłaniami zrostu,
z martwicami aseptycznymi
i z przeszczepami kostnymi,
a także w leczeniu nierównoś
ci kończyn u dzieci.
Ordynator Oddziału Ortopedii
dr n. med. Witold Niedzielski
wprowadził

unowocześnioną

generację elektrostymulatorów
oraz własną technikę ich zasto-

Dziś

w "Mesko"
Przedsi,biorstwo
pocIlupq
Ocena działalności dyrektora naczelnego, wyzbywanie się zbędnych maszyn
i urządzeń, sprzedaż mająt
ku "Mesko" (hotele, ośrodki
wypoczynkowe, dom kultury,
przychodnie i mieszkania
zakładowe) oraz rozliczenie
Ministerstwa
Przemysłu
i Handlu ze zobowiązań wobec przedsiębiorstwa - to
tylko kilka punktów dzisiejszego posiedzenia Rady
Pracowniczej ZM "Mesko"
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Akcie 1I0kocimia"

wradomskim banku
Wielu potencjalnych klientów
Banku PKO SA w Radomiu
SPóźn iło się z zakupem akcji
,Wedla". Inni nie bardzo wiedzieli, gdzie mieści się- ten bank.
Wszystkich więc informujemy, że
właśn ie Bank PKO SA w Radomiu od naj bliższego poniedziałku, 9 bm., rozpoczyna
s przedaż akcji kolejnej firmy .Okocimia".
Wszelkie transakcje załatwiać
można w siedzibie banku przy ul.
Struga 26/28, w godzinach od 8
do 18. Bliższe informacje: telefon
297-54.
(gien.)

Spółdzielczy Dom Handl~
wy "Bartek", własność PSS
"Oszczędność" w Skarżysku,
jest największym punktem
handlowym w mieście. Więk
szość stoisk spółdzielnia wydzierżawiła, sobie zostawiając
tylko spożywcze, alkoholowe,
mięsne. Zatrudnione w nich
są 32 osoby.

było pod panowaniem niemieckim
w latach 1871-1918. Są tego śla
dy w architekturze, jednak ta ,germanizacja" nie szpeci miasta, nikomu też nie przychodzi do głowy,
żeby zacierać dowody panowania
germańskieJ/o . Co Prusacy pobudowali - to zostało i służy Francuzom. Do granicy z Niemcami moż
na dojść pieszo.
Na ulicach Strasburga słychać
mowę francuską i niemiecką ale
w tym drugim języku mówią przeważnie turyści. Czy tu jest
mniejszość niemiecka?:' pytam
mieszkankę Strasburga. A ona ze
zdziwieniem wywala na mnie
- oczy: Co to jest mniejszość? - No
ci obcy, których jest mniej, którzy
domagają się swych praw i są odwetowcami ,. zakładają jakieś
ziomkostwa i w ogóle chcieliby,
żeby Strasburg znowu przeszedł
pod panowanie niemieckie.
Niczego takiego nie ma, nie rugowano też i nie przesiedlano ludności . Kto jest obywatelem tego
miasta, ma wszystkie prawa, narodowość nikogo nie obchodzi.
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Innego rodzaju pragnienie
ma dyrektor Szpitala Dziecięce
go przy ul. t,.angiewi~za : ~a nadzieję , że Swięty Mlkot.aj przyniesie mu pieniądze!
DOKONCZENIENA STR.2

*

Po tragedii w usowie

kow: - Ja tam nic nie chcę. Mam
MKJkeo i. satelitę. Ale może Święty

I oIaj da mi BMW albo chociaż
.aUdi".
Ośmioklasista: - Nowe buIy do koszykówki i piłkę z podpi~rn Magica Johnsona (to taki
osZYkarz z NBA).
Pani ze sklepu mięsnego: ~~al}'l panie redaktorze, żeby te
i z!e. były bardziej uprzejme
mniejsze kolejki może.
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Od godz. 11 do 15

. Marny kupiec
Iit~lękUj~ za wydrukowanie mojej

IlyCll~encjl w sprawie wybrakowaSi<Iep;;u.tó.w, cóż kiedy przyszłam do
I tmi ,jUZ nie wiem który raz z rzędu
~ razem powołałam się na notatPo 'II gazecie, młoda ekspedientka
dzi~ro~tu wyśmiała mnie i powieiQ da, ze ~ogę sobie pisać do gazet
~°ętnUPDJenia, a jej to zupełnie jest
Al,':'
e. I co ja w takiej sytuacji
'""'n zrobić?
DoKOŃCZENIE NA STR.2

złamań".
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w których zostaną umieszczone
urządzenia pralni w kieleckim szpitalu
dziecIęcym.
Fot. A. Piekarski

czeń,

Spotkanie handlowców z wła
dzami spółdzielni nic nie wyjaś
niło , a pozostawiło ogromny niesmak. W imieniu załogi SDH
do negocjacji z Radą Nadzorczą przystąpiła Komisja Zakładowa "Solidarność". Rozmowy nie przyniosły oczekiwanych
efektów.
Pracownicy
postanowili sami upomnieć się
o swoje racje.
28 listopada powstał Niezależńy

Mimo że formalnie nadal pozostawał dyrektorem Andrzej
Durlej, zarząd powołał na to
stanowisko inną osobę przewodniczącą Rady Nadzorczej, Elżbietę Detkę. Pracownicy zaprotestowali. Począt
kowo nieśmiało , obawiając się
konsekwencji w postaci zwolnień, wreszcie na początku
października wybuchł oficjalny spór. Domagano się odwoła
nia zarządu.

~n

mna 1/

Samorządny

RZNS dó liI(widacii

Związek

Zawodowy

Pracowników
Spółdzielczego Domu Handlowego "Bartek" PSS "Społem" w Skarżysku-Kamien
nej. W skład komitetu założy
cielskiego, weszli: H. Banacz- .
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Ministerstwo . Transportu
i Gospodarki Morskiej postanowijo zlikwidować Radomskie Zakłady Naprawy Samochodów jedno z największych przedsię
biorstw remontowych, zatrudniające 400 pracowników! Jako

ra

ralnych" górnicy świętują... cięż
ką pracą Nie będzie żadnych uroczystości. Na wolne liczą tylko kopalnie mające na placu zapasy.
Uczczono natomiast górnicze święto
w kościołach w Chmielniku i Tumlinie.
Lepiej będzie w Kopalni Kwarcytu i Dolomitu w Wiśniówce . Główne
obchody święta w wolny piątek .
Wczoraj o godzinie 6 rano załoga
spotkała się na mszy św. W weekend
spotkanie i m.in. wyróżnienia i odznaczenia. Potem relaks w "karczmie piwnej".
Tak więc każdy świętuje tak, na ile
go stać .
(pam)

***

Wczoraj Barbórkę świętowano
w woj. radomskim. Swoje zawodowe święto obchodzili gómicyskalnicy z Zakładu Obróbki Piaskowca Szydlowieckich Zakładów
Kamienia Budowlanego oraz pracownicy zakładu górniczego wydobywającego wapień i margle, a funkcjonującego przy wierzbickiej Cementowni .. Przyjaźń".
W obu zakładach był to dzień wolny od pracy. Z okazji Dnia Gómika
nie organizowano żadnych poważ
niejszych uroczystości , odbyły się jedynie spotkania załóg z kierownictwem, a posiadający stopnie gómicze założyli galowe stroje.
(sy.k)

w wyniku ścierania się dwóch
metalowych części. Eksplozja
zgromadzonego w pomieszczeniu prochu była tak ogromna, że
solidny budynek zbudowany
z betonu i stali rozleciał się
dosłownie w drobne kawałki,
odrzucone następnie na kilkadziesiąt metrów.
Właścicielem wytwórni środ
ków pirotechnicznych był mieszkaniec Radomia, Jarosław G.,
który rozpoczął tam niedawno
nielegalną produkcję fajerwerków. Skonstruowane w prymitywnych warunkach petardy

przyczynę podano wzglę dy ekonomiczne: brak zhytu na oferowane usługi , nadmiernie rozbudowany pot e ncjał produkcyjny
i::l ń nai niepowodzen ie
prawczyc~ .
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Ubranka,
bielizna, buty. ..

SpółKa już jest, ~ą akcje

w

ciągu całego mijające-

go roku sytuacja, w jakiej

znajdował się konecki "Kowent" była trudna. Z jednej

strony ogólna recesja w kraju, a z drugiej załamanie się
rynku wschodniego sprawiły, że w firmie pojawiało się
wiele problemów i znaków
zapytania. Doszło także do
zaprzestania tzw. produkcji
obronnej - dającej znaczne
korzyści
finansowe. Za-

urządzenia

mówienia na
ochrony środowiska, artykuł podstawowy " Kowentu"
spadły 1D-krotnie.
'
Jednocześnie, z k;udym
miesiącem pogarszald ;ię sytuacja finansowa z i<ładu ,
a trudności z wyegzekwowaniem własnych pieniędzy od
kooperantów zmuszały do zaciągania ~redytów w banku.
DOKONCZENIENA STR.3

"Pluszowy Miś"
Pani Teresa Kaczmarczyk, mieszkaj ąca przy ul. Stolarskiej w Kielcach, przyszła do redakcji z dwójką
swoich dzieci, 6-letnim Pawełkiem
I 4-l etnią Agatka" która nam poważ
nie zakomunikowała , że przyniosła

zabawki, ubranka i butki dla swych
koleżanek .
Ładne zabawki przyn iósł te ż p.
Robert Wiśniewski , Kielce. ul. Wikaryjska. Przybywa nam więc darów

w postaci ubranek, bielizny, butów,
zabawek. Uczymy też na słodycze
dla dzieci z najbiedniejszych rodzin.
Nasz adres: Kielce , ul. Targowa
18, V pi ętro , sekretariat redakcji
.Echa Dnia", tel. 439--43.
(gi)

ludzie przewracali się, a auta tańczyły na jezdni. ..

PADAł D~5ZCZ I CH
Taką odpowiedź otrzymaliś

my w MPO, pytając o przyczyny śliskości na kieleckich ulicach. MPO ma sprzęt i ludzi,
a także piasek. Zaczęli posypywać ulice we wtorek o godz. 23.

* Budynek rozleciał się na kawałki
* Ciężki stan,zdrowi~ ClwÓCh rannych
Jak już informowaliśmy,
w poniedziałek wieczc:'~em
w Lisowie, gm. Jedhnsk,
w wyniku potężnego. wybuchu doszczętnemu Zniszczeniu uległ budynek, w którym
produkowano materiały pir~
techniczne. W wypadku zgInęły na miejscu 3 ~oby, a.trzy
inne odniOSły obrazema CIała.
Dwie bardzo poważne oparzenia i przebywają na od~iale
chirurgicznym radomskIego
szpitala.
przyczyną tragedii stała się
prawdopodobnie iskra pows~

Związkowcy oburzeni

~mo ~" "KowenY'. prywatyzowany

W kieleckich "Kopalniach Mine-

także

1. 2.

w)

Do połowy czerwca dyrektorem "Bartka" był Andrzej Dur1ej.
Ponieważ jest człowiekiem z inicjatywą i nie boi się głośno wypowiadać swoich
poglądów,
mógł narobić sporo zamieszania
w spółdzielni. Jego działania na
rzecz "Bartka" odbiegały bowiem od planów zarządu. Przygotowano więc dla dyrektora A.
Durleja odwołanie, potem cofnięte ze względu na jego chorobę ·

80'

Ra. 3.
ly):

sowania nie wymagającą unieruchomienia chorego. Metoda ta
z dużym powodzeniem stosowana jest od dwóch lat w Klinice
Ortopedii AM w Warszawie. Jak
pisze prof. dr hab. n. med.
Zdzisław Salamon: "korzyści
z zastosowania elektrostymulacji metodą dr. W. Niedzielskiego,
to o 30 proc. przyspieszenie
czasu kościozrostu, bezoperacyjne wydłużanie skróconej
kończyny (w granicach od 3 do
4 cm), dwukrotne skrócenie
całkowitego okresu leczenia

KONFLIKT W~ SQH
"BARTEK" W SKARZYSKU

czego się nie boiq?

Nazwę ma to miasto najwyraź
niej nie miecką, ale jest francuskie,
alzackie. Przed Chrystusem była
to osada rzymska, a po Chrystusie
przechodziło z rąk do rąk, w zależ
ności od wyników wojen. Najdłużej

"W związku z brakiem odpowiedzi Rady Ministrów na
ultimatum dotyczące cofnię
cia decyzji obcięcia budżetu
służby zdrowia podjęto ogólnopolską akcję protestacyjną Żądamy wprowadzenia
natychmiastowych działań
ratunkowych w ochronie
zdrowia! Ządamy zapewnienia stabilnych źródełfin~nso
wania służby zdrowia! Ząda
my realizacji wszystkich zobowiązań
reformatorskich
wobec służby zdrowia!"
Petycję tej treści przekazali
pikietujący przed Urzędem
Rady Mil)istrów - lekarze
DOKONCZENIE NA STR.2

Trwa przygotowywanie pomiesz·

* Protestuiących na bruk?
* Liczy się tylko dobro spółdzielni

~ocztówka ze Strasburga

laje

lów

w poniedzia(JOK)

Polic'Ianci
kontra ekarze

miały być sprzedawane w okresie kamawału .
Wczoraj lekarze byli oszczęd
ni w słowach. Wiadomo jednak,
że życiu jednego z poszkodowanych nie zagraża już żadne
niebezpieczeństwo , natomiast
dwaj pozostali są w stanie
bardzo ciężkim i wymagają
dalszego specjalistycznego
leczenia. Jeden z nich przęwie
ziony został do szpitala w Czerwonej Górze, a drugi dzisiaj ma
być przetransportowany do Kliniki Oparzeń Sląskiej AM w Siemianowicach.
(syk)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ił MROZ...

Zlecenie z Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich nakazywało
rozpoczęcie
akcji
dopiero
o godz. 6 rano w środę .
- Ktoś musi zapłacić, abyś
my wyjechali na ulice - mówi
dyrektor Jerzy Tecław z MPO
w Kielcach .- Robimy tylko tyle, na ile mamy zakontraktowane prace.
.
W WDDM stoją przed dylematem - wydać pieniądze

na poprawę stanu nawierzchni czy wyrzuci ć w błoto, na
zimowe utrzyman ie
jezdni
(zlecone
podwykonawcom).
- Musimy zapewnić przejezdność
ulic,
kierowca
zaś musi zadbać
siebie:
słuchać
komunikatów, obserwować przyrodę i
jeź
dzić ostrożnie radz~ w
WDDM.
DOKOŃCZENIE NA STR.2
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1. W który kościele
Kielcach znajduje się figurka św.
Barbary? .......•••..••••••••••••••••.......•..•.....••..•.......•..•••...........•....•
2. Jak ma na im· prezes
tomobilklubu Kieleckiego?

•

W "plastyku"

Z niezadowoleniem przyję
to w szkołach postanowienie
Ministerstwa Edukacji Narodowej, że 30 i 31 grudnia mają
odbv.wać się normalne zaję
cia. Swięta w tym roku wypadają akurat w środku tygodnia,
w większości zakładów pracy
będą więc odrabiać poniedziałek

i wtorek przed Nowym Rokiem.
Natomiast dzieci, - młodzież
i nauczyciele udadzą się jak
zwykle do szkół.
- Złożyłem do kuratorium formalny wniosek o odrobienie
tych dni - powiedział Marian
Krala, dyrektor Zespołu Szkół
Elektrycznych w Kielcach. W .Elektryku" ponad 300 uczniów pochodzi z różnych miejscowości rożsianych po całym
województwie. Obawiam się, że
30 i 31 grudnia komunikacja
miejska i międzymiastowa bę
dzie przeciążona, autobusy mogą rzadziej kursować, w związ
ku z czym młodzież będzie mieć
kłopot ze stawieniem się na lekcje. Spodziewam się małej frekwencji. Myślę, że odpracowanie lekcji z 30 i 31 w dwie
styczniowe soboty, byłoby
sensowniejszym
rozwiąza
niem sprawy. No, ale cóż ...
Również w I lO im. Stefana
Żeromskiego młodzież i pedagodzy woleliby odpracować dni
przed Nowym Rokiem , chociaż
tu zaledwie kilkoro uczniów dojeżdża z okolic Kielc. Takich
problemów nie mają w Liceum
Sztuk Plastycznych. Szkoła ta
podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury i Sztuki, zatem
tu decyzje MEN nie obowiązują.
/'
- Mamy młodzież z całej Polski - z Białej Podlaskiej, z Radomia, z Pr7ernyśla - mówi Tadeusz Ma!. dyrektor Zespołu
Szkół Flabtycznych w Kielcach.
- Byłoby paradoksem, gdyby
uczniowie musieli jechać przez
pół Polski na zajęcia. U nas
przerwa świąteczna trwa więc
od 22 grudnia do 5 stycznia.
Odpracowujemy aż cztery dni

piątek

melomana

Wieczór
muzyki rosyiskiei
Cały program piątkowego
koncertu symfonicznego wypeł
ni muzyka kompozytorów rosyjskich. Wielcy filharmonicy
pod batutą Jewgienija Szestakowa z Ukrainy wykonają III
Koncert fortepianowy d-moll
- S. Rachmaninowa i X Symfonię D. Szostakowicza. Solistą będzie pianista z Odessy Aleksiej Botwinow, laureat
Międzynarodowego Konkursu
Bachowskiego w Lipsku.
Warto zaznaczyć, że utwory
te należą do rzadko wykonywanych w salach koncertowych,
a III Koncert d-moll Rachmaninowa jest jednym z najtrudniejszych i najrzadziej granych koncertów tego kompozytora. Wykonanie tych dzieł muzycznych
przez artystów ukraińskrch to dodatkowa atrakcja piątkowego
wieczoru. Koncert rozpocznie
się o godz. 19.
(DMP)

wolne, Inni

uczą

- 30, 31 grudnia i 2, 3 stycznia
1992 roku. Zresztą już teraz

sław Kopeć, dyrektor Internatu
Zespołu Szkół Elektrycznych.

w grudniowe soboty prowadzimy lekcje i nie są one żad
ną fikcją! Uważam, że decyzja
podjęta przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej i podtrzymana przez kuratorium nie
jest najszczęśliwsza. Można
oczekiwać,
że
frekwencja
w szkołach przed Nowym Rokiem będzie bardzo kiepska.
Internaty są jednak przygotowane na przyjęcie młodzieży. Gorzej jeże li zjawi się tylko garstka uczniów - martwi się Stani-

- Wówczas dla niewielu osób
trzeba będzie uruchomić stołów
kę. A w dobie braku pieniędzy
w szkolnictwie, nawet niewielkie
oszczędności na energii, wodzie
znaczą dużo.
.
Kurator A. Sygut jest jednak
nieugięty. Woli przestrzegać
prawa. - Skoro MEN uznał 30
i 31 grudnia za dni robocze, to
tak ma być - mówi. - W ten
sposób kształtuje się charaktery...
(bea)

Konflikt VI SDH
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

3 grudnia, we wtorek, do SDH
komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie remanentu.

DOKOŃCZENIE ZE STR 1

i parlamentarzyści. Wręczanie
dokumentu odbyło się w atmosferze skandalu. Najpierw do pikietują
cych wyszedł odważnie minister Sidorowicz. Obiecał, że umożliwi
,swoim ludziom" rozmowę z premi<:rr,m Bielavkim. Później znikr.ął,
a zamiast kompetentnego przedstawiciela rządu pojawili się policjanci. Również odważni. Najbardziej wymiernym efektem ich działań było naruszenie nietykalności
osobistej jednej z posłanek . Następnie, po blisko dwugodzinnym
oczekiwaniu, oświadczenie medyków przyjął minister Żabiński, wyj.iaśniając z rozbrajającym uśmie-

Protest

służby

-

zdrowia

chem, że nic nie wiedział o ultimatum. Na tym zakończyło się zainteresowanie rządu RP sprawami konającej służby zdrowia.
W tej sytuacji przedstawiciele
krajOWYCh sekcji słUŻby zdrowia
NSZZ .SoIidarność" zwrócili się do
władz związku o umożliwienie podjęcia akcji protestacyjnej, będącej
odpowiedzią na postawę rządu.
W chwili oddawania tego tekstu
do druku trwaty jeszcze obrady
Krajowej Sekcji Służby Zdrowia
NSZZ .Solidarność·. Forma protestu musi być bowiem dostosowana
!lo specyfiki pracy tej grupy zawodowej i nie może wplynąć na pogorszenie kontaktów pacjent - lekarz.
M. ŻARNOWSKA

a.lencle
izaform1lją:

• Cyrus Vance, specjalny wysłannik
sekretarza generalnego ONZ kontynuował w środę rozmowy z politykami
jugOSłoWiańskimi. PrzeprowadzH drugą
już podczas obecnej wizyty rozmowę
z federalnym ministrem obrony Veljko
Kadijeviciem.
• Jelcyn omówH z szefem dyplomacji
ZSRR Eduardem Szewardnadze perspektywy zawarcia przez byłe republiki
radzieckie traktatu o wspólnocie politycznej.
Według
Jelcyna niepodległość
Ukrainy nie stanowi przeszkody dla rozwoju bezpośrednich kontaktów między
republikami b. ZSRR, a tym bardziej
między narodami słowiańskirni. Z kolei
Szewardnadze uważa, że sprawą najważniejszą dla republik jest dziś zawarcie traktatu politycznego.

czorai
Protesty branżowe
i zakładowe
• Środowy protest "Solidarności"
pracownikÓW PKS, który mial sparaliżować komunikację w stolicy, ograniczył się do przejazdu przez miasto

przybyła

kowska, R. Czerwiak, S. MacA. Lipiec, E. Biała, M.
Zak, A. Durlej. Informację o powstaniu nowego związku natychmiast przekazano do Zarządu
PS$. Na odpowiedź nie trzeba
~iewicz,

było długo czekać.

W poniedziałek, 2 grudnia
Alicja Lipiec i Elżbieta Biała
otrzymały pisma następującej
treści: "Biorąc pod uwagę wyniki ekonomiczne stoiska nr 6,
jak również wniosek zgłoszo
ny przez Dyrektora OH »Bartek« - Zarząd PSS " Społem"
podjął
decyzję
dokonania
zmiany kierownictwa i zastęp
ców w stoisku nr 6.
W związku z powyższym,
z dniem 3.12.1991 przekaże
Pani remanentem zdawczoodbiorczym majątek stoiska.
Propozycję dalszego zatrudnienia w spółdzielni otrzyma
Pani odrębnym pismem".
Podpisał wiceprezes zarządu
ds. gospodarczych mgr Stanisław Stachurski.
- Dlaczego w grudniu przypomniano sobie wyniki finansowe akurat za wrzesień? zastanawiały się obie panie. Rzeczywiście, w tym miesią
cu miałyśmy ponad milion zło
tych strat. Ale dlaczego nie
wspomniano zupełnie o sierpniu, kiedy zarobiłyśmy 29 milionów? A co z październi
kiem i listopadem?

E interwencviny

Ponieważ Stanisława Mackiewicz, kierowniczka stoiska
spożywczego, jest na zwolnieniu
lekarskim, zastępczynie nie
udostępniły komisji dokumentacji i pieniędzy. Inwentaryzacja
nie odbyła się.

Jolanta
CIĄG

~~45898
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•Telefon" przypomina, że ściś
le współpracuje z miejskim Klubem Federacji Konsumentów

Kępa
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W najbliższą niedzielę tj. 8
bm. o godz. 15 w sali teatru
przy ul. Sienkiewicza wystąpią
aktorzy
teatru
kieleckiego
w I części przedstawienia "Uła
ni, ułani", goŚĆ z Wrocławia leszek Kopeć, harcerskie zespoły
"Wołosatki", "Kleks" oraz kabaret z Pojałowie. W przerwach koncertu, który poprowadzi Mariusz Jedliński odbędzie
się aukcja prac artystów kieleckich: R. Harajdy, Z. Kurkowskiego, H. Papierniaka, M.
Wawro, W. Szczepańskiego,
K. Fijał1<owskiego, J. Pacia, E.
Tuz.

'zego oczekuję

św. Mi~ołala?

Organizatorzy imprezy Kielecka Komenda Chorągwi
ZHP przy współudziale Teatru
im. S. Żeromskiego oraz SA
.Exbud" serdecznie zapraszają informując, że karty wstępu
mo?:na nabyć W Komendzie
Chorągwi przy ul. Warszawskiej 44, pok. 256_
Dochód z imprezy przeznaczony będzie na budowę szpitala dziecięcego.

w Kielcach, ul. Mickiewicza 10,
tel. 424-01 , który także staje
w obronie klientów, rozmawia
z właścicielami sklepów, a nawet występuje do sądu, aby wyegzekwować prawa kupujących .
Prawdę mówiąc jest coraz mniej
takich upartych kupców, którzy
nie biorą pod uwagę słusznych
interesów swych klientów, bo
I3rzecież konkurencja działa.
PRÓBA GAZU
Wasz czytelnik nieco się pospieszył z interwencją w sprawie
ponownego włączenia gazu
w bloku przy ul. Pieszej 7 w Kielcach. Wiem coś na ten temat, bo
jestem właścicielem zakładu usługowego w zakresie wod.kan., co. i gaz., Kazimierz Wilman, ul. Różana, tel. 518-33
i właśnie moja firma przeprowadzała w tym bloku próbę szczelności instalacji gazowej.
To prawda, że na pierwszej
klatce, gdzie jedno z mieszkań
jest zaplombowane, po śmierci
lokatora, włączyliśmy gaz póź
niej o kilka godzin niż na pozostałych klatkach schodowych,
muszę jednak powiedzieć, że
właśnie administracja osiedla
Skarpa, Spółdzielni .Armatury",
a dokładniej p. Grażyna Wło
chyńska, w asyście policjanta,
otworzyła nam drzwi tego mieszkania.
(gi)

bańskich furldalmelntalli~tr.w

dzony w 1985 r.) szef regIIOn,aln."",.
ra Associated Press w
Anderson został uwolniony w śrOdę
no
, Departament Stanu USA
w środę, że w ramach zatlOwi"'h...
nowej podróży do Związku RadZJeck
go James Baker poza MOskwą Odv.
dzi Kijów oraz Białoruś.
• Władze libijskie
dwóch swych obywateli
przez policję amerykańską I
o podłożenie bomby i zniSzczenie
cie samolotu amerykańskic h I
American w 1988 roku nad
miejscowością Lockerbie.
wał o tym Reutera libijski
w Paryżu , Saad Mudżber.
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• Ogólnopolski Komitet
cyjny ZNP wystosował do
list informujący o wznowieniU
działalności. Przyczyną decyzll .
brak reakcji premiera na petyCję
żoną 12 paźdz iernika, podczas
czycielskiego marszu
w Warszawie - twierdzą
cy.

ł

• 2-tysięczna
famy· rozpoczęła
solidaryzując się ze :;Ui~JKlJ lą(;yml
2 dni pracownikami
ma" popiera postulaty rt,,(, inr,~ln~
komitetu strajkowego,
restrukturyzacji fabryk
czych i polityki Tlnians,owo-.,redvt(
w~wo~pr,~edsie!biol~M

wych .• W rlA'Tln,,,,tr·,,,,ii
ganizowanej przez rlnlnn.\j".k,
uczestniczyło 2 tys.
ochroną policji pr.;~en,as,zerowal
przez centrum Wrocławia .
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4 grudnia br. minister
Jerzy Wiktor Slezak nt\I-In i""ł ,'om
dzenie w sprawie
wej jednostki nrr,,,n,'7,,,r.vrr,,,,
Poczta,
przedsiębio
Przedsiębiorstwo

1""tAr,?",,""i
licznej .Poczta Polska" i
kacja Polska SA.

Zarządzenie będzie n"'nwf1l2V1Nal
od 1 stycznia 1992 roku.

Włamania w Radomiu
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ustają są najczęstszym

Padał deszcz
•I chwycił mroz
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pieniem przeciw prawu.
cy włamują się wszecizIe
ną też co się da. I
sował ich bar .Na
A właściw i e jego zaplecze,
tam było piwo . Toteż unieśli
sobą dwie beczki
a także papierosy.

rek. Z pomocy służby zdrowia
10 osób.
Zgodnie więc z zaleceniami
dyrektora WDDM, zdajmy się
na własne umiejętności.
skorzystało

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Pieniądze, za które dla swych
małych pacjentów może kupić
wszystko. Prywatnie liczy na niespodziankę pod poduszką.
(bień)

• Panna Iza chciałaby dobry samochód - z dóbr materialnych.
Z innych - porządnego męża.
• Dariusz Skrzypczak z firmy
.Maxxum" chciałby dużych obrotów, a dla klientów - mnóstwa pieniędzy, aby mieli za co kupować .

RZNS do IiIcwidacii
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W latach prosperity zakład dokonywał ok. 60 napraw autobusów i 150 remontów kap~alnych silników w ciągu
miesiąca.
Teraz zapotrzebowanie
spadło-, remontuje się w tym czasie 3
autobusy i 15 silników. Rownocześnie
dług przedsiębiorstwa przekroczył kwotę, której nie można było spłacać z bieżącej produkcji.
Z decyzją o likwidacji nie zgodziły
się jednak działające w RZNS związki
zawodowe: ,Solidarność", OPZZ oraz
Związek Inżynierów i Techników. We
wspólnym oświadczeniu .przewodniczący związków stwierdzili, że zakład
mimo niezwykle trudnej sytuacji - podjął działania, które już teraz przyniosły
widoczne efekty i spowodowały zmianę
profilu produkcji z typowo remontowej
na produkcję remontową
W zakładzie prodUkowane są m.in.
kabiny ciągników licencyjnych, kabiny
ładowaro-spycharek oraz częŚCi do silników wysokopręznych. Równocześnie

•

Się

RZNS wyzbywa się majątku nieprodukcyjnego, a załoga zrezygnowała
z wszelkiej działalności socjalnej.
Szansą na przełamanie bariery popytu
są rozmowy ze Zjednoczeniem Zaplecza Motoryzacji w Jarosławiu, które doprowadzą - być może - do przyjęcia
zlecenia na wykonanie 300 napraw
głównych autobusów .ikarus".
Związkowcy proponuJa. by ministerstwo wycofało się ze swojej decyzji
i rozważyło możliwość przekształcenia
RZNS na drodze likwidacji. Zakład dysponuje opracowanym przez Związek
Zawodowy Inżynierów i Techników projektem utworzenia na bazie części majątku likwidowanego przedsiębiorstwa
jednoosobowej spółki skarbu państwa.
Potencjał spółki obejmowalby 1/3 powierzchni hali głównej z przylegającym
terenem oraz maszynami i urządzenia
mi o łącznej wartości ok. t 2 mld zł.
Według założeń, realizowane zamówienia dałyby ok. 1,2 mld zł zysku
i pozwoliłyby na zatrudnienie 175 osób.
Związkowcy proponują ministerstwu
pilne spotkanie dla omówl8nia przedstaWionych prepozycji Do Zarządu Reglon O .S' Ziemia Radomska wystąpili
o poparCIe swoich inicjatyw.
(syk)

• Pani Edyta pragnie podwyżki.
A natychmiast - 10 milionów,
oczywiście na początek. Bo wkrótce gwiazdka.
(pam)
• Sekretarka wiceprezydenta
Zbigniewa Kraszewskiągo: - Moim marzeniem jest, by Św. Mikołaj
załatwił mi mieszkanie. Z tego prezentu ucieszyłabym się najbardziej.
• Członek Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Ostrej
Górce: - Chciałbym, aby Św. Mikolaj spowodował, by ukończono
wreszcie budowę wodociągu
w Ostrej Górce. Wpłaciłem ok. 4
mln zł. Obiecywano, że wodę będę
miał właśnie na Św. Mikołaja. Jutro
Św. Mikołaj będzie rozdawał prezenty, ale ja niestety nie otrzymam, bo wykonawca Rolnicza
Spółdzielnia Kielce Dyminy, nie
wywiązała się z terminu ukończe
nia inwestycji. Może w przyszłym
rdl(u ...

(apis)

Proponuiemy
• MCK (ul. Słowackiego 23)
zaprasza 8 bm. o godz. 16 na
aukcję dzieł sztuki. Autorów prac
(rzeźba, malarstwo, fotografia,
tkanina itp.) chętnych do wystawienia swoich prac na aukcję organizatorzy proszą o kontakt pod
nr tel. 473-40 bądź osobiście
w siedzibie placówki.
• Polska Partia Dobrobytu zaprasza swoich członków i sympatyków do MCK 5 bm. o godz. 18
na zebranie organizacyjne.
• Stronnictwo Demokratyczne
zaprasza swoich członków i sympatyków 12 bm. o godz. 17 do lokalu przy ul. Prostej 29 w Kielcach.

W Wydziale Komunikacji UM
wczorajszy poranny stan ulic nie
był zaskoczeniem_Przecież takie były prognozy
meteorologiczne - oznajmił naczelnik Janusz Wojciechowski. Wydział zlecił utrzymanie
ulic do MPO i Zieleni Miejskiej,
za co płaci. Do nich należy więc
zgłaszać pretensje.

Wczoraj tylko do południa
w Kielcach wydarzyło się 30 kolizji, choć jak twierdzą w MPO
pracowało kilkadziesiąt piaskaWypadki drogowe
, w Kielcach na ul. Sikorskiego NN męż
czyzna kierując .fllłtem 126p· polr,.:ił przechodzą:ą przez jeza,i
Janinę A. V. 69), która doznała obrażeń
ciała. Sprawca odwiózł raną do szp~ala po
czym odjechał.
• Na drodze między miejscowością Bugaj i Chamce. gm. Strawczyn, nie ustalony
samoct-ód ciężarowy potr,.:ił idącego drogą
Jerzego L. (I. 30). który został ramy i przebywa wszpHaIu
• w Zeleiowei, gm. Chęany, Andrz"l U.
(I. 41) kierując .ładą' wpadł w poślizg i zderzył się z Jadącym z przeciwka ,Jelczem',
a następnie wJecha! do przydroz""go roWl..,
uderzając wskarpę. Pasaze!1(a Teresa U. O
.
35)

Trenujmy według zaleceń
mistrza S. Zasady, prawdopodobnie tej zimy będzie gdzie ćwi
czyć. Oby nie na jezdniach podczas wzmożonego ruchu ...
(Pam)

Urząd Miejski płaci za utrzymanie ulic w zimie. Czy za wczorajszy dzień też?
(P)

Włamania
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kradzieże

• W Kielcach na ul. Puscha 3 NN sprawcy
po wyrwaniu krat I wybiciu szyby włamali się
do sklepu spożywczego , skąd skradli dwie wagi elektroniczne wartości 12.000.000 zł na
szkodę Ma!1(a K.

• WOstrowcu na ul. Rynek NN sprawcy po
wybiciu szyby włamali się do sklepu odzie~o-

który

doznał obrażeń ciała

http://sbc.wbp.kielce.pl

, W Kl9lcach na ul. Nowy Świal 26'::'
sprawcy po wybiciu otworu w ścl8nre d
mali się do sklepu warzywniczego. s~
skra<li artykuły spożywcze, CNIOCe, wa rawa wartości 11 .000.000 zł na szkodę G
żyrrj

K.

• WKielcach na ul. KonarskiegO~N~
sprawcy po urwaniu klódek włamal' ..
baru .Mlkrus", skąd skradli alkohol ' ~
rosy wartoścI 1.000.000 zł na szkodę
G.

, W Skarżysku-Kam,enneJ na ~. KoS;

saka NN sprawcy włamali srę do ,fiata t26P

doznała obrażeń ciała.

• W Czerwonej Górze, gm. Chęcony, Antoni W. (I. 60) kierui,.: .wołgą" wpadł wpoś
lizg powoduj,.: wywrócenie pojazdu, w wyOlku czego doznał ciężkich obrażeń clala.
• WŁączynie, gm. Jędrzejów, Robert K.
(I. 25) kieruj,.: .fiatem 125p' wpadł wpoślizg
i uderzył w nasyp wiaduktu kolejowego,
wwyniku czego pasażerowie MarIIł K. (I. 24)
, Marek F. (I. 29) zostali ranni.
• W Usich Jamach, gm. MOlÓW, Paweł K.
(I. 40) kierując ,polonezem" wpadł wpoślizg
i zderzył Się z .żukiem' kierowanym przez
Krzysztofa T. (l 26). Obaj kierujący oraz pasazerowie ,żuka' Grażyna S. (I. 37) i Krystyna N. (I. 37) doznali obrazeń ciała.
• WOstrowcu Św. na ul. Piaski Adam G.
(I. 35) kierująC .FSO 1500" potrącił przebl9gającego przez jeZa,lę luk
. asza K. (I. 11).

Bardziej wybredni
dzieje, którzy dostali
nego z mieszkań w
Zainteresowały
ich
wszystkim złote
ro z karakułów
w kwocie 12 mln
mie obłowili się na
tych. Ciekawe czy na
policja ma rysopisy włamywa'
czy.

wego skąd skradli sztuczne futro
2.350.000 zł na szkodę Marioli L.

wartości

• W Kielcach na ul. Armii Czerwonej 78
w nocy NN sprawcy po wyważeniu zamków
włamaij się do hydrofomi, skąd skradli przewód
elektryczny wartości 1.500.000 zł na szkodę
EdwardaB.
• W Kielcach na ul. Romualda 3NN sprawcy po wybociu szyt:lf włamali srę do ksręgami.
skąd skradli metkownicę . długopisy. kasety
magnetofonowe. wieżę marki .myama" i ime
artykuły wartości 10.000.000 na szkodę Eleonory M.

Dariusza S. skradli mu dwa kola. P1p!-ę
podnośnik ogóInel wartOŚCI 700 tys.
, W Kielcach na ul. KarczóW~~
11a Jarosław M. (I. 30) usilowal skI . ~
renu WSO beczkę z pulpą czeresnostał
wartOŚCI ok. 200 tys. zł. Sprawca z
schwytany przez dozorcę·
.
• WKielcach na targowicy przy ul G~~
dli LudOWej,Tomasz K (ł. 20) skra<l Ntd500
jowi S. portfel z pieniędzm' w kWOCIezpO"
łys zł. Sprawca został schwytany prze
szkodowanego.
t N~
• WKielcach na ul. Hauke-BoGal<a wf!'
sprawca skradł z pomieszczeń biU~
,Elektromontażu' saszetkę z "'OOOen zł na
; dokumentami wartośCI 4.500.
szkodę Stanislawa W.
~
• W Kielcach przy ul. Leśnel t6 f"
sprawca skIadł z poml9szczen biU'~
biblioteki WSP torebkę z p.~trM':'
, prze<*niotaml OSob'Styml wart06C1
na szkodę Haliny O.
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z kraju ogarniętego ksenofoi miejscem na drugą. W Polsce byłby z tego powodu wstyd,
bią - nierozumnym strachem
Nie ma żadnego powodu, że
przed obcokrajowcami. Strasmobilizowano by wszelkie
by lam.~aĆ i fałszować hiburga nikt nie wykupi, a to
środki. A mieszkańcy Strasstorię: jezel! t~ było, to tego
z tej prostej przyczyny, że
burga rozumują tak: czy jest
się nie odmieni.
został on już dawno wykuna świecie druga taka katedra,
A jednak w knajpce w obrę
która ma jedną wieżę i puste
piony
i
wszystko
oprócz
bie starego miasta rozdają za
miejsce na drugą? Nie ma. No
niewielkiej własności komudarmo gazetę drukowaną
nalnej - jest w nim prywatto nasza będzie unikatem. Po
'II języku niemi~c~m. Ni~ ma
ne,
mieszczanie
zaś osadzedrugie: czy jest na świecie dru'II niej wprawdzie zadnej proni są na mocnym gruncie.
gie takie miasto, które przypagandy nacjonalistycznej,
I
Niemcy
mogą Francuzom
znałoby się do tego, że nie
jest informacja turystyczna
nagwizdać. Bo jest tak: nie tylstać je na dobudowanie brakui ogłoszenia handlowe, ale
ko Niemiec, ale każdy inny cującej wieży? Nie ma. No to nazawsze jest to powód do zadzoziemiec, jeśli ma pienią
sze miasto będzie znowu unidrażnień. A Francuzi zachodze, może tu kupić co chce,
katem.
wują święty spokój - drukują
Wieczorami przed wejściem
także ·grunty czy kamienicę.
to niech sobie drukują, rozdają,
Ma do tego prawo. A Francuzi
głównym do katedry gra na futo ich biznes. Nikomu to nie zazaś mają prawo sprzedać
jarce jakiś młody artysta w pegraża. Łażą Niemcy po mieś
swoją własność komu chcą
lerynie. Zręcznie się przy tym
cie i szwargotają - no.to co?
A że nie chcą sprzedawać
porusza i wdzięcznie kłania
Oglądają pamiątki po junkrach
Szwabom? No właśnie na tym
każdemu, kto się schyli z moi cesarzach - no to co? Fotopolega
wolność. Gdyby Prus
netą ku jego kapeluszowi. Gdy
grafują kamieniczki niemięc
kapelusz jest chociaż w części
zechciał dziś napisać powieść
~e- no to co?
wypełniony i robi się chłodno,
"Placówka", musiałby pojeZadziwiające i niezrozumiachać do Strasburga.
artysta bierze fujarkę pod pala dla kogoś, kto tu przyjechał
Podobnie ma się sprawa
chę, pieniądze do kieszeni
z wyznaniami. Zasada była
a kapelusz na głowę i idzie na
stara i sprawdzona: cuius rerozgrzewkę do jednej z kilkugio, eius religio - kto ma wła
dziesięciu a może kilkuset stydzę, ten wyznaczy panującą
lowych knajpek. To się nie moreligię. Pomieszali się więc każe stać w Polsce, ponieważ
tolicy z protestantami, ale żad
itaden z szanujących się arnych walk religijnych nie ma,
tystów nie pójdzie z fujarką
Kieteckie targowisko przy
pod kościół, chociaż prawie
walki o kościoły nie ma, interul. Gwardii Ludowej stało się
wencji policji czy papieża nie
wszyscy są fujarami.
kasynem gier pod gołym nietrzeba. Każdy sobie chodzi
bem. Zawsze można tu 'spotSTANISŁAW MIJAS
do tego kościoła, który mu
kać hazardzistów grających
pasuje i do tej knajpy, w któw.trzy karty", kości czy"amerej się dobrze czuje.
rykańca" czyli kulkę przykryCiekawostka trudna dla obwa ną pudełkami. Ostatnio
jęcia polskim rozumem: kateprzybiera to jednak zastraszadrę Notre Dame budowano tu
jące rozmiary. W pobliżu
bramki od ul. Wróblewskiego
przez wieki, zaczął Francuz,
W wojsku: - Co robi żoł
kwitnie hazardowy interes.
kontynuował Niemiec, później
nierz stojący na warcie, gdy
Taktyka jest prosta. Nacią
wrócił Francuz. Jakoś jednak
nadejdzie zmiana? - pyta
gacz przekłada karty, głośno
trzymali się stylu, tyle że brakło
szeregowca sierżant.
zac hęca do gry. jeśli od razu
pieniędzy na drugą wieżę.
- Oj, cieszy się panie siernie trafi się "klient" podstawieStoi więc okazała, prześlicz
żancie, cieszy!
(ks.)
ni ludzie "wygrywają" kilka rana katedra z jedną wieżą
zy z rzędu. Za chwilę trafia się
naiwny, który sądzi, że rozszyfrowałtechnikę mieszania kart
i jest pewny wygranej. Karciarz daje mu początkowo
wygrywać,
rozochocony
gracz stawia coraz większe
kwoty . i nagle szczęście .
w poniedziałkowe popołudnie 18 listopada około pięciu chłopców (VI
wieku około 14-15 lat) zdemolowało kilkanaście nagrobków na blałogoń
przestaje mu sprzyjać. W_reskim cmentarzu. Zadajemy sobie pytanie - dlaczego? Czy możemy pozultacie przegrywa zazwywiedzieć czyją winą jest takie zachowanie? Czy tych dzieci, po wizycie
czaj wszystko, co ma przy
których, znaleziono na cmentarzu dwie butelki. po winie?
sobie. Byłem świadkiem ostatnio takiej gry; gdzie podchmielony jegomość przetualnego. Przez 5 czy 6 godzin
To nie jest, niestety, przypadek.
grał w "trzy ka.rty" prawie 3
dziennie niewiele można zdziałać,
Problem narastający od lat musiał
mln zł., skórzaną kurtkę
zwłaszcza gdy trzeba walczyć
zaowocować w ten okrutny sposób.
z okrojonym czasem pracy czy dziui złoty łańcuszek. W moTo tragiczna porażka wycnowawrami w finansach.
ców, środowiska , nas wszystkich.
mencie, gdy w pobliżu pojaŚrodowisko tej dawnej przyfaSzkoła nie ma większego wpły
wili się policjanci, grający
brycznej dzielnicy Kielc jest zróżnico
wu na kształtowanie młodego
zwinęli manatki i rozpłynęli
wane. Jest tu wszystko - bogactwo
człowieka - mówi dyrektor SP nr
się w tłumie. Kilka minut
.i bieda, alkohol, degeneraci. Proble20 Edmund Górka. Przychodzące
później wrócili; aby zacząć
mem najważniejszym jest zagospodo szkoły 6-letnie dzieci są wyswój intratny -proceder od
darowanie czasu wolnego. Tylko
chowane i ukształtowane przez
nowa. Kto zlikwiduje ten haw ten sposób można skutecznie elirodziców. Stąd przepaść dzieląca
zard?
(Pak)
minować niekorzystne zjawiska.
niektóre z nich, w każdej sferze,
Szkoła stara się jak może, zajęcia
emocjonalnej czy rozwoju intelekpozalekcyjne okrojone zostały o 50
proc. Ksiądz katecheta organizuje
sobotnie zajęcia sportowe. Swietnie
prosperująca dawniej świetlica KFP,
upadła . Jej kierownik Stanisław
Kaczmarski odsłania kulisy przekształceń. .Ogony nieprodukcyjne
fabryki" - jak nazywa się wszystkie
obiekty i urządzenia służące kultu·
rze, akcjom socjalnym i sportowym są ograniczone. Fabryka zrezygnowała m.in. ze stadionu (wybudoGryglaszewska, Jagieiski, CeDlaczego teatr lubi j potrafi
wanego własnym kosztem), dywigielski, Grywałd, Giżycki, Zbrodenda tylko za ten obiekt wyniosła
wSysać w siebie ludzi do niego
204 mln zł rocznie. Te pieniądze
żek, Augustyniak i inni. Nie ma
przyczepionych? Owszem, wietrzeba później doliczyć do ceny proich, zaś Piwowarczyk i Pomarny jakie podniety wiążą ze sceduktu. To absurd, który odbija się
rań ski oraz im podobni - byli
ną aktorów: publika na mnie pana nas, społeczeństwie. Nie ma
i są w teatrze. O, przypomniało
trzy, światła we mnie świecą
pieniędzy to hasło powtarzane
mi się - Hitlerzy przychodzą
~klaski ku mnie biegną słyszę
wszędzie .
i
odchodzą,
a
narody
pozostasrnlech mną spowodowany
"Dom Harcerza" nie może robić otwartych imprez. To efekt przykrych
I skupioną ciszę, którą widzom
ją··
doświadczeń: powybijane szyby,
nakazałem. Ludzie kulis, współ
krew na ścianie- to wyniki dyskoRYSZARD SMOŻEWSKI
tworzący teatr (elektrycy, maSZYniści, krawcy, garderobiane,
~k~stycy, inspicjenci i inni) nie
W ciągu 10 miesięcy tego roku rejonowe biura pracy w woj.
OSwladczają wszakże wprost
radomskim udzielHy 785 bezrobotnym pożyczek na podjęcie
Owych przyjemności. Oni sąnie
działalności gospodarczej na sumę 15,5 mld zł. 379 zakładów
Widoczni dla świata, dla kamer.
Są ukryci, a jednak i ich coś trzy- uzyskało 43,2 mld zł podobnych kredytów, deklarując stworze- .
nie 2537 dodatkowych miejsc pracy. Te oprocentowane kredyty
rna, oj trzyma przy teatrze.
Oto 61-letni Zenon Piwowar- . spłacane mają być przez kilka lat w kwartalnych ratach.
clyk, któremu stuknął 40 rok
P~acy w kieleckim teatrze. Najmiast 23 osoby nie wywiązały się
Duże zakłady i przedsiębior
~~rw był ustawiaczem dekoraz płatności pierwszej raty,
stwa spłacają dług oraz wywią
. II, czyli maszynista., od lat 10
a w 24 przypadkach dłużnicy nie
~st brygadzistą sceny. Znam go zują się z wszystkich innych .w~
oddają już kolejnych rat należ
runków umowy bez zastrzezen.
r .dobry pomagier scenografa,
:i~k~era, sympatyczny czło- Niektórzy bezrobotni - w. wy~i ności.
ku niepodjęcia zgłoszonej dZiafańOtO.60-latek Edmund Poma- łalności - zwrócili pożyczone
sumy, jeszcze innym przesunię
'N Ski, nie wiem czemu nazyto termin płatności rat, aby ułat
~nv "Cytryną", bo przecież nie
wić rozwijanie "interesu" w połada~ny z niego człowiek, lecz
czątkowym,
n~jtru.dni~jszym
d nie sprzyjający robocie i luokresie. ZdarzaJą SIę Jednak
~Iorn. Przez 20 lat oświetlał
przypad~ ~ies!>lidnOŚci i niero en~, teraz pełni funkcję kieuCZCiWOSCI osob, które przeztechnicznego,
awWnika
.
za Sierpniu 1992 r. będzie miał naczyły te pieniądze. na inne
Tak wlaściciel zakładu ślusar
cele niż deklarowały I co gorPa 5?bą 40 l::tt służby u kieleckiej
skiego - wiosną ub. roku skosze - ociągają się z ich zwroo ni .Melpomeny. W dowodzie
rzystał z pożyczki na utworzenie
.
n~~lstym siedzi mu jedna, jedy- tem.
10 dodatkowych-'miejsc pracy.
Obecnie w Rejonowym BIUilT! ~~zątka: .Państwowy Teatr
Faktycznie .zatrudnił 10 nowych
rze Pracy w Radomiu 12 osób
. . Zeromskiego w Kielcach".
pracowników, ale nie zakupił
zalega ze ~~ ~j pożyczki
neDyrektorowali tu przez miniomaszyn i urządzeń oraz matez tytułu żądania Jej zwrotu, natoczterdzieści parę lat Byrscy,

Hazard
na ~azarze

Uśmiechni; się

w

Białogonie

po

'nież zainteresowani w uczynie-

cały
poszukiwało

Przez

Monika i Roman Pawelcowle mistrzowie w tańcach latynoamerykańskich,

każdorazowo

wywołują

swymi występami aplauz widzów.
Fot. W. Słomka

czas kierownictwo
partnerów poza
granicami kraju, co zaowocowało podpisaniem umów. Dzięki temu od niedawna jedna z duń
skich firm podjęła się promocji
wyrobów produkowanych przez
"Kowent" na rynkach zachodnich. Kilka innych firm z USA,
Niemiec i krajów skandynawskich wyraziło zainteresowanie
współpracą przy opracowywaniu nowych urządzeń ochrony
środowiska. Okazuje się, że
partnerzy zagraniczni są rów-

choć

inwestycji kapitałowych ,
w tej dziedzinie wykazują

wiele ostrożności.
Od dawna dyrekcja "Kowentu"stopniowo przygotowywała
plany prywatyzacji, która w tej
chwili stała się już faktem.
- 30 września tego roku,
w wyniku wcześniejszych dłu
gottwałych zabiegów, fabryka
została przekształcona w jednoosobową spółkę skarbu
państwa - mówi dyrektor Jan
Sipika. - Oficjalna rejestracja
spółki nastąpiła 29 października.
Tak więc listopad był pierwszym
miesiącem,
kiedy działamy
w zupełnie innych warunkach.
Jednocześnie przygotowujemy się do kolejnego etapu
przekształceń, a mianowicie
do znalezienia odpowiednich
partnerów, emisji i sprzedaży
akcji. Teoretycznie mamy na to
dwa lata, jednak uważamy, iż na. sze akcje powinny pojawić się na
rynku w ciągu roku . Będziemy
musieli pozbyć się w zakła
dycznych na terenie Kielecdzie tzw. działalności uboczczyzny, propagowanie i zastonej w postaci transportu, nasowanie naj nowszych osiąg
rzędziowni czy stołówki zakła
nięć i metod leczenia chirurgii
dowej,
tego wszystkiego, co
urazowo-ortopedycznej i refabryce nie jest potrzebne do jej
habilitacji narządów ruchu
działalności statutowej. Jako
u dorosłych i u dzieci.
fabryka
zakończyliśmy działal
- Fundacja ponadto - inforność z niewielkim zyskiem , jako
muje prezes zarządu dr Witold
spółka natomiast tego zysku
Niedzielski - . będzie dążyć do
jeszcze nie mamy. Ale na to jest
stworzenia dzieciom i dorosjeszcze zbyt wcześnie .
łym lepszych i nowocześniej
W dniu kiedy odwiedziłem faszych metod leczenia przez
brykę, trwały ostatnie przygotoudzielanie pomocy wyposaże
wania do pierwszego organizaniu oddziałów
opedyczcyjnego
posiedzenia Rady Nadnych w aparaturę chirurgizorczej , która między innymi
czną,
naukowo--badawczą
i diagnostyczną, POry1oc w za- • miała zapoznać się ze szczegółami raportu dotyczącego stanu
kupach środków farmakolo-

• Z myślq o dzieciach i starszych
• Nowoczesna metoda dr. Niedzielskiego

Fundaqa Ortopedyczna
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

O dobrych efektach leczenia na Oddziale Ortopedycznym W Busku Zdroju głośno
nie tylko w kraju. W tym roku
leczeniu poddano dzieci m.in.
z Litwy, Łotwy. W kolejce czeka około 100 małych pacjentów ze Szwecji. Niestety, z powodl,! braku pieniędzy oddział
zmuszony został wstrzymać
przyjmowanie pacjentów. Nie
oznacza to, że całkowicie zrezygnowano z leczenia metodą
mającą tak dobre wyniki.

Z inicjatywy dr. Witolda
Niedzielskiego 21 listopada
powstała Fundacja Ortopedyczna w Kielcach, której
założycielami są przedstawiciele "Exbudu", "Progresu", "Dormaxu" i "Exmedu". Celem fundacji jest m.in.
wspieranie ośrodków ortope-

południu
tekowych walk między Białogo
nem a Jaworznią - mówi Stanisław Kruk. - Organizujemy zamknięte imprezy dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Bez wszechobecnego alkoholu i papierosów!
Co więc może jeszcze robić 15latek po południu w Białogonie? Wypić piwo lub wino, zapalić, posiedzieć na murku. Alternatywy brak
Jedynym promykiem nad?iei jest
klub sportowy "lr6dło" ,
który przejmuje obiekty sportowe,
stara się coś rozruszać w białogoń
skiej'1połeczności. Na razie tenis
stołowy, piłka nożna. Może klub zastąpi beznadzieję i bezwład? Ale czy
to wystarczy ... ?
społeczny

będzie się
również starała prowadzić włas
ną działalność gospodarczą
i handlową (produkcja urządzeń

gicznych. Fundacja

medycznych, elektrostymulatorów itp.), a fundusze uzyskane tą
drogą służyć mają m.in. do
udzielania pomocy chorym
w trudnych sytuacjach medycznych. Kolejnym zadaniem fundacji będzie przydzielanie stypendiów naukowych dla lekarzy
specjalizujących się w nowych
formach leczenia chirurgii urazowo-ortopedycznej w · kraju
i za granicą
Kontynuowane będą kontakty z zagranicą Oddział Ortopedii w Busku Zdroju współ
pracuje z Amerykańskim Towarzystwem Elektrostymulacji
w Oresher w Pensylwanii. Aktualnie oddział przygotowuje
wyniki leczenia metodą elektrostymulacji wspólnie z Kliniką Ortopedii AM w Warszawie
i przedstawi je na zjeździe
w Amsterdamie w marcu 1992

r.

PAWEŁMIJAS

(dl!lp)

!zięli pieniqdze, a teraz nie chcq oddać

Nierzetelni klienci biur pracy

przedsiębiorstwa. W~ród załogi

"Kowentu" panuje zaniepokojenie i lęk przed nieznanym.
Z jednej strony chcą prywatyzacji, a z drugiej jednak boją
się trudności i ewentualnych
zwolnień.

TOMASZ

GŁĘBOCKI

Centrum
•
·Iest
potrzebne
Wiele niejasności narosło
w sprawie budowy centrum
h andl owo-usługowego
w Kielcach. Dlaczego? Poprosiliśmy o wyjaśnienie prezesa
"Kemexu" - Zbigniewa Kozika.
- Sprawa nie jest jeszcze
przesądzona, "Kemex" stara
się o teren . Na razie dysponujemy jedynie wskazaniem 10k'alizacyjnym, które uprawnia
nas do podjęcia działań takich,
jak opracowanie projektu, roz-patrzenie możl iwości podłą
czeń typu elektryczność czy
ścieki. Natomiast decyzje
o sprzedaży tego terenu podejmie Rada Miejska. Chcielibyśmy uczestniczyć w realizacji tej inwestycji. W jakim zakresie trudno
określić . Droga od pomysłu
do realizacji jest długa. Pomysł już padł, zaprosiliśmy
grupę przedstawicieli najprę
żniejszych firm, dyrektorów
banków, Zarządu Miasta do
współudziału przy realizacji.
Projekt na pewno wpłynie
na ożywienie różnorakiej działalności od budowlanej poprzez reklamową do handlo-

wej przede wszystkim.
(PAM)

riałów do produkcji, co deklarował w podaniu o przyznanie kredytu. Mimo że otrzymał pi enią

dze na bardzo korzystnych warunkach, ma je bowiem zwracać
dopiero od kwietnia 1992 roku,
to jednak już teraz próbuje .wymigać się" od obowiązku spłaty
samych odsetek. Najpierw zwrócił się do pożyczkodawcy o przełożenie o miesiąc płatności narosłych do 15 lipca br. odsetek,
na co otrzymał zgodę, a po tym

robót budowlanych. Za te pienią
dze zobowiązał się kupić niezbędne do rozkręcen ia "interesu" maszyny budowlane. Spłata
kredytu miała rozpoczął się 31
marca. Jednak od samego początku okazał się osobą nierzetelną. Najpierw nie zgłosił
faktu podjęcia takiej działalnoś
ci, bo tego po prostu nie uczynił,
co stwierdziła stosowna kontrola, by później nie rozliczyć się też
ze sposobu wykorzystania po-

Placki będą
dopieczone
terminie nadal nie przejmuje
narastającym długiem.
Bezrobotny we wrześniu

się

1990
r. Bogusław P. pokusił się o pożyczkę 14 mln zł, którą miał spożytkować na podjęcie działal
ności gospodarczej w zakresie

http://sbc.wbp.kielce.pl

życz ki. Ponieważ

na wszystkie
wezwania do biura nie zgłaszał
się, postanowiono skierować
sprawę na drogę sądową
Pierwsze zetknięcie z Temidą
również nie skłoniło go do oddania długu.

Bardzo
przedsiębiorczy,
a zarazem i sprytny, okazał się
Dariusz P. Skorzystał on trzykrotnie z pożyczek RBP
i z żadnej z nich - jak dotychczas - nie zamierza się
wywiązać. Najpierw - w kwietniu ub. roku - uzyskał 25,5 mln
zł, które miał przeznaczyć na
stworzenie 3 miejsc pracy we
własnym zakładzie ceramiki
szlachetnej. Z tego zadania się
wywiązał, w przeciwieństwie
do obowiązku zwrotu pożyczki
do końca 1990 r. Ba,W stosownym czasie nie zainteresował
się 'nawet możliwością skorzystania z prawa SO--procentowego umorzenia zaciągniętego
długu . I w tym 'przypadku swoich racji RBP dochodzić będzie
w sądzie.
(syk)

KIELECKIE * RADOMSKIE
Trodności można przełamać

•

KIELECKIE * RADOMSKI
W~onec~m Domu

Zakłady Drobiarskie wRadomiu
- przykładem
Nie wszystkie przeds ię b i or
stwa komunalne, a więc podległe wojewodzie czy Zarządowi
Miasta w Radomiu znajdują się
na skraju bankructwa. Niezłą
stosunkowo kondycją ekonom i czno-f in ansową
pochwalić
się mogą Zakłady Drobiarskie
w Radomiu. Przedsiębiorstwo

od trzech lat jest samodzielne
i specjalizuje się w produkcji
garmażerki na bazie mięsa drobiowego. Wytwarza też miesięcznie ok. 20 t majonezu,
a w tych dniach ruszy produkgja
musztardy. Ogólna wartość produkcji za październ i k wyniosła
ok. 1.100 mln zł.
- Produkcja to jedna strona
medalu - mówi dyr. mgr inż.
Władysław Pękacki. - Gdyby
tylko na niej zakład bazował, to
niechybnie się znalazłby na
skraju bankructwa. Dlatego za
konieczne uznaliśmy zorganizowanie własnej sieci handlowej
dla zbytu naszych wyrobów.
Miesięczny obrót handlowy naszej hurtowni i sklepów firmowych wynosi łącznie ok. 2 mld zł,
a więc prawie dwukrotnie więcej
niż wartość z tytułu produkcji. To
połączenie sfery produkcyjnej
z handlową przyniosło dobre
efekty w postaci 960 mln zysku
za 9 miesięcy br.
.
Za cenne osiągnięcie należy uznać to, że zakład nie ma
żadnych zobowiązań wobec
budżetu miasta, ani banku,
posiada pełną zdolność kredytową W sklepach firmowych
można spotkać drób z zakładów
drobiarskich w kraju jak też importowany z Czecho-Słowacji,
Węgier i niektórych krajów zachodnich. Towar sprowadzany
za pośrednictwem spółki .Poldrób", której radomski zakład
jest współudziałowcem jest stosunkowo tańszy od towaru krajowego. Krótko mówiąc Zakłady
Drobiarskie w Radomiu - jak na
dziSiejsze czasy - prosperują
dobrze. Co będzie dalej? - Nie
wiadomo - mówi dyr. W. Pękac
ki. Ustawa o przekształce
niach komunalnych nakłada na
wszystkie przedsiębiorstwa komunalne określenia formy włas
ności do końca grudnia br. Odbyliśmy już wstępne rozmowy
z prezydentem miasta w tej
sprawie. Nasza propozycja idzie
w kierunku przekształcenia
przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa.
Mieliśmy też ze strony zachodnich kontrahentów propozycje,
zmierzające wyłącznie do zakupu ich towarów. Natomiast o lokowaniu jakiegoś kapitału w na-

własnościowe rozważany był
również wariant spółki akcyjnej,
ale upadł z prozaicznej przyczyny- ludzie nie mają pieniędzy

Sytuacja finansowa radomskiej służby zdrowia jest tragiczna. Z braku miejsc na Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym

Szpitala Wojewódzkiego przy ul.
Tochtermana radomianki zmuszone są odbywać porody
w szpitalach innych miast województwa. Zainicjowana przez
senatora Stefana Bembińskie
go akcja zbiórki pieniężnej na
rzecz budowy pawilonu ginekologiczno-potożniczego
skoń
czyła się na zebraniu kilkunastu
milionów złotych. Zakłady pracy,
które wspomagały finansowo tę
fundację, same nie mają teraz
pieniędzy, często nawet na wypłacenie pensji swym pracowni-

kom. Tymczasem stan techniczny budynków szpitalnych też. po
zostawia wiele do życzenia.
Największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa
chorych
i personelu sprawia szpital ortopedyczny przy ul. Malczewskiego, w którym funkcjonują:
blok operacyjny, izba przyjęć,
gabinet rentgenowski i sale na
100 łóżek. Jak stwierdził .Sanepi d", pomieszczenia oddziałów

-~-

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego oferuje także usługi
przewodnickie na terenie całego
kraju, informacje dotyczące programowania planowanych wycieczek oraz rezerwację noclegów, wyżywienia, przejazdów,
biletów wstępu do muzeów itp.
W okresie letnim może zorganizować obozy wędrowne dla dorosłych i młodzieży szkolnej. Ponadto prowadzi wypożyczalnię
sprzętu turystycznego.
(BP)

kil~u głębszych
Niezbyt mile zapewne będzie
wspominał ostatnią alkoholową
biesiadę radomianin, Karol Z.
Wchodząc bowiem na chwiejnych nogach do posesji przy ul.
Waryńskiego został znienacka
napadnięty przez trzech nieznanych osobników, którzy zabrali
mu kasety wideo, książki, bilet
wolnej jazdy PKS i inne dokumenty osobiste.

jest
Fot. A. Pie-

Winne społeczeństwo...
- To społeczeństwo poprzez parlament, .zdecydowało ile pieniędzy dać na służbę
zdrowia i od początku roku

wymagają nie tylko odnowienia,
ale także gruntownego remontu.
Istnieje pilna konieczność wymiany instalacji elektrycznej
i wodnokanalizacyjnej, a także
wzmocnienia stropów. Tymczasem pusta kiesa miejska nie
pozwala na podjęcie tego typu
robót remo!1towych.
Dużą nadzieję na generalną
poprawę w lecznictwie zamknię
tym pokładano w budowie Szpitala Wojewódzkiego na 1000 łó
żek w Józefowie. Ale i tu ogólna
recesja gospodarcza dała znać
o sobie. Na tegoroczną realizację zadań w tym obiekcie obcię
to kwotę w wysokości 2.812 mln
zł. Tak więc od października nie
ma pieniędzy na kontynuowanie

robót.

Jak się już rzekło, sytuacja finansowa służby zdrowia jest
krytyczna. Zadłużenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego sięga 10 mld zł. Pienię
dzy brakuje na wszystko,
głównie na leki. Wzrasta również zadłużenie innych placówek w województwie. Na przykład w Grójcu wynosi ono 3 mld,
a w Nowym Mieście - 1 mld.
Ogółem dług radomskiej służ
by zdrowia sięga 36,5 mld zł,
z czego 6,6 mld zł stanowią
nie zapłacone leki.

wiadomo było, że wystarczy
ich na osiem miesięcy ...
Tak odpowiedział m.in. lekarz
wojewódzki w kieleckiej gazecie
na fakt zwrócenia się przez szpital do zakładu pracy ojca, o pomoc sfinansowania operacji
dźiecka.

·

Zrzucanie odpowiedzialności
na społeczeństwo za brak pieniędzy w szpitalach jest wykrzywieniem rzeczywistości i dziwić
musi argumentacja czyniona
przez człowieka, który kilka tygodni temu kandydował do ... parlamentu. Czy społeczeństwo
jest winne takiej czy innej polityce
gospodarczej i finansowej? Czy .
społeczeństwo samo narzuca sobie opłacanie coraz to większych
kosztów codziennego utrzymania, a na dodatek ponoszenia dużych wydatków na leki, opiekę
medyczną zabiegi?
Od dawna słyszymy, iż społe
czeństwo nie dorosło do demokracji, nie potrafi zrozumieć wła
dzy i jej intencji, nie wybiera
słusznych ludz,i do władz, trudno
takim społeczeństwem rządzić.
Nie powinno więc nikogo dziwić,
że elity rządzące i polityczne
obrażają się na to społeczeństwo.
Wprost przeciwnie, to elity
muszą zrozumieć, że społe
czeństwo ma swoje zdanie i je
wypowiada, a winą elit jest, iż
nie kwapią się właściwie reagować i odczytywać zachowania
społeczeństwa...
(ano)

Strach pomyśleć, co będzie
dalej z lecznictwem po niedawnej decyzji rządu obcięcia kolejnych dotacji na służbę zdrowiazastanawiają się zdesperowani
pacjenci.
(j. ryb.)

Poradnia Wychowawczo-Zawodowa nr 1 w Radomiu zmieniła
adres. Psychologowie, pedagodzy, lekarze przenleśli się już
z budynku przy ul Zeromskiego
11, by objąć w posiadanie lokal
przy ul. Olsztyńskiej 15 do tej pory
użytkowany przez prz.edszkole.

Ponieważ panował już zmrok
i oczy były nieco zamglone
poszkodowany nie jest w stanie
rozpoznać sprawców rozboju .

Czego szukali?
Pod osłoną nocy nieznani
sprawcy dostali się do budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy
przez okienko w kotłowni. Bę
dąc już w środku wyważyli 5
drzwi do różnych pomieszczeń.
Czego szukali nie da się jednak
ustalić gdyż w urzędzie . nie

W adaptacji budynku do nowych celów pomogli ludzie dob(ej woli, m. in. z jednostki wojsKowej, Fabryki Farb i lakierów
oraz z Liceum im. Mikołaja Kopernika i Zespołu Szkół Samochodowych .
(gien.)
zginęły żadne

przedmioty ani

dokumenty.
Takich problemów nie mieli
natomiast sprawcy nocnych wypadów do sklepów spożywczo
przemysłowych w innych miejscowościach woj. radomskiego.
W Ryczywole złodzieje wyła
mując zamek w drzwiach wejś
ciowych skradli telewizor kolorowy, magnetowid, radiomagnetofony, kasety, kalkulatory i inny
sprzęt wartości ok. 20 mln zł, po
czym odjechali białym "polonezem".
Dla włamywaczy w Rusinowie nie stanowiły żadnych trudności 2 kłódki oraz zamek
w drzwiach od zaplecza sklepu .
Ich interesowała wódka papie

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Przebudowa starego szpitala
rozstanę się z kielecką fi
w Końskich ciągnie się od 6 lat
"Budex", a to z powodu
i ma już swoją smutną historię,
ctwa, opieszałości i
choćby tylko z racji iście żółwie
nego tempa. Na rynku
go tempa w jakim przebiega.
w czym wybierać i kłopotu z
Przez plac budowy przewinęło
stępcą nie będzie . Myślę . że
się kilka ekip wykonawców, któpół roku będziemy gotowi
rzy w ramach kiepsko pojętej ryprzekazania obiektu UZ'JTkr,wn,
walizacji bili rekordy głupoty
kom.
i partactwa, o czym już kilkakrotZdaniem dyrektora
nie pisaliśmy. A Państwowy
czyka otwarcie Domu
Dom Pomocy Społecznej , gdyż
Społecznej powinno
to właśnie o nim mowa, ciągle
ostatecznie w czerwcu
pozostawał w sferze planów
go roku. Niezbędne
i obietnic.
sowe na zakup
Prawdziwe zmiany na lepsze . sażenia technicznego
zaprowadził dopiero nowy dydzono i w każdej chwili
rektor Bogdan Kuśmierczyk ,
zostać uruchomione. Nie
który w styczniu tego roku przeno być także problemu z
jął budowę w swoje ręce. Po
II
nieniem odpowiednio
pierwszym szok~, ostro ruszył
wanego personelu, gdyż rąk
do pracy, przeganiając bumelanpracy w mieście nie brakUje
tów, zaprowadzając ład i porzą
dek. Dzięki uporowi i konsekwencji nowego dyrektora, zaledwie w ciągu kilku miesięcy udało
się naprawić większość usterek
budowlanych. Sam gospodarz
natomiast zyskał wśród wykonawców miano poważnego partnera, z którym na budowie żar
tować raczej nie warto.
Po kilku miesiącach przerwy
odwiedziliśmy plac budowy poObchodzone w listopadzie
nownie, aby na miejscu zorienDni Honorowego Krwiodaw·
tować się jak wiele jeszcze postwa były okazją do podsu·
zostało do zakończenia przedmowania tej humanitarnej
sięwzięcia.
działalności oraz wyróznie·
- Liczyłem na to, że wszystnia ludzi, którzy dzię ki temu
kie prace będą zakończone
bezcennemu lekowi ratują
o wiele szybciej - stwierdza
życie innym.
z lek.kim żalem w głosie dyrektor
okolicznościowym
Na
Kuśmierczyk. - Miałem nadziespotkaniu w Skarżys ku hoję, że wszystko będzie gotowe
norowi Clawcy, którzy przeka·
już na wiosnę przyszłego roku ;
zali po 20 litrów krwi, od·
jednak tak się nie stanie. Na
znaczeni zostali złoty mi krzy·
zewnątrz do zakończenia mamy
żami zasługi. W grupie tej
jeszcze część technologiczną
znaleźli się: Julian Michal·
kotłowni, wykopanie studzienki
ski, Marek Bartkiewicz, Jówodomierzowej i ułożenie odzef Pająk, Ryszard Zając,
cinka rur; wykonanie niewielkieAndrzej Koperwas, Rogo gazociągu i przyłącza spnimuald Ranecki, Zd zisław
tamego z kuchni. Dopiero wówJarosz i Janusz Ci astoń.
czas będzie ' można położyć
Ponadto wręczono odznaki
nawierzchnię drogi wewnętrz
honorowe PCK, odznaki ,~.
nej. W samym budynku do zrosłużony honorowy dawca
bienia pozostały właściwie tylko
krwi" oraz podziękowania
rzeczy drobne, choć i ol1e wyprezesa ZG PCK, dyplomy
magają starannego wykonania.
i listy pochwalne. Odbyło się
A z tym nie jest zbyt dobrze.
także losowanie kuponów
Prawdopodobnie już w styczniu
debiutantów, czyli tych , kto·
rzy oddali krew po raz pierw~
szy. Szczęśliwcy otrzymali
nagrody książkowe .
Na terenie miasta istnieje
10 klubów HDK w zakładach
pracy oraz szkolny w Zawodowym Studium Medycz·
nym. W ciągu roku ich człon·
kowie przekazali 450 I krwi.
W kwie.tniu powstał rówmez
klub przy Zarządzie Rejo~o
wym PCK, który skupia głowo
nie bezrobotnych. W dorocznym konkursie między klub~'
mi, najlepszy okazał ~Ię
klub "Kropelka" fun kCJOnujący przy Zakładach Metalowych "Mesko" PI
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Poradnia w nowei siedzibie

KRONIKA POLICYJNA
wysoka cena

przejmował! Najwżnlejszy

Interpretacje rzeczywistości

zdrowia?

Do Czecho-Słowacii
za 50 tys. zlotyc~
W dobie powszechnego samofinansowania, kto żyw chciał
by zarabiać. Z myślą o zasileniu
swojego konta, Oddział PTIK
przy Zakładach Metalowych
w Skarżysku zaktywizował ostatnio działalność swego Biura
Obsługi Ruchu Turystycznego.
Biuro wznawia na szerszą
skalę organizację wycieczek
autokarowych , głównie zagranicznych. Nawiązano już pewne
kontękty z Ukrainą Ale na konkretne zamówienie może przygotować wyjaZd do dowolnego
kraju i miasta Europy oraz po całej Polsce. Jest to o tyle ułatwio
ne, gdyż PTIK posiada wykwalifikowanych organizatorów turystyki i pilotów. Pierwszą
imprezą z tego cyklu będzie
szybki wypad (2--dniowy) do.
Czecho-Słowacji z pobytem
w Popradzie. Wyjazd już 11
grudnia. Jest jeszcze pewna
liczba wolnych miejsc, a cena ...
50 tys. zł. Drugą wycieczkągod
ną polecenia jest sylwester na
Ukrainie, w mieście Chmielnicki.
Trwać ona będzie od 29 grudnia
do 2 stycznia, a kosztuje 450 tys.
zł : (przejazd autokarem, wyży_
Wienie, noclegi i wstęp na bal).

Zakaz postoju? Kto by się tym
handel...

P wolna agonia

słuzby

cr/7JI, 2

Otwarcie wcze

sze przedsiębiorstwo nie było
mowy.
Jeśli chodzi o przekształcenia

na zakup akcji nawet po cenach preferencyjnych. Dyrektor W. Pękacki myśli trzeźwo .
Prywatyzacja - taki Ale nie za
wszelką cenę. Jeśli już chodzi
o ten problem, to trzeba go widzieć w kategoriach ekonomicznych a nigdy - politycznych.
Jak widać drobiarze dobrze
sobie radzą Jak zapewnili, na
święta nie zabraknie kurcząt, gę
si", kaczek, a nawet indyków. Zachęcają do odwiedzin swych firmowych sklepów, w których jest
pełen asortyment drobiu i róż
nych elementów m.in. ćwiartek
kurcząt, udek i piersi gęsich,
porcji rosołowych, a także mrożonych flaków wołowych.O. ryb.)

w po
tych si
w USA,
chodnie

Proponujemy handel
" wprost z samochodu
" - bo taniej, Ale tam
gdzie sprzedaje się artykuły spożywcze powinno być czyściej!
Kto jednak ma dbać o
ten porządek? ..
Fot. A. Piekarski

rosy i artykuły spożywcze
o łącznej wartości ok. 10 mln zł.
Nieco więcej natrudzili się aby zrealizować swoje zamiary
- włamywacze do sklepu w Niemirczowie k. Chotczy. Do środ
ka budynku dostali się oni bowiem dopiero po wybiciu otworu
w ścianie co im na pewno zajęło
trochę czasu. Wysiłek jednak
opłacił się, wynieśli to co chcieli,
a było tego 120 butelek wódki
różnych gatunków i ok. 40 butelek' szampana oraz konserwy
mięsne t inne artykuły wartości
ok. 8 mln zł.
We wszystkich tych przypadkach włamań policji nie
udało się natrafić na ślad przestępców, mogą więc oni nadal
bezkarnie działać.
(syk)
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Chuligani
pewni siebie
W centrum Ostrowc:a w g~
dzinach
popołudnloWYc a:
starszy człowiek, em,:~ow
ny hutaik został dotkhw.le pobity przez pijanego chuligana:
- Kilka minut po szesna~~~J
'wyszedłem z ps.em .na. SP~ek~
Przy ulicy WspolneJ nieda. k
delikatesów stał młody cztoWI~:
Kiedy niewielki piesek prz ec tak
dził obok niego k~pnął ,go 7.2'
mocno, aż zwinął Się z bó~~dzał
pytałem tylko czy p~esz epanu. W odpowiedz~ do~t~e~'
łem ruch wyciąg~ięteJ ~I kieokoli'
ręki. Poczułem Silny bo w
cy oka i brocząca krew.
d0Z kłutą ranąpolicz~, pra:ern .
podobnie po uderzeniU ~Okiego
starszy człowiek z pobhSoliCJę '
sklepu wezwał na pom?C ~ w.
Bezkarność chuligan~W I:eraność siebie - zaczynają P nie'
żać. W Ostrowcu co~az. pO
bezpieczniej poruszac SItoIizapadnięciu zmrokU ~ ~ gacach prywatnych lo a ulicY
stronomicznych przJ;onecz PoJnej i w osiedlu
nym.
(fkl
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AIDS

Ameryka,nie;
sq Inni
Wszechstronne

W początkach lat osiemdziesią
tych stwierdzono najpierw
w USA, następnie w Europie zachodniej - wśród młodych męż
crjzn, zachorowania na nieznaną
dotąd groźną chorobę, chat, \.;'e-

:e
ca"

Dwym
u ho-

zekai,odi krzy-

krycia w latach 1983-84 wirusa
wywołującego
to schorzenie.
ryzującą się utratą ?dpornośi. "r~
przez dwie grupy badaczy: pod
ganizmu. Nazwano JąAI DS. Ustrój
kierunkiem Luc Montagnier w Inchorego na tę .dżumę XX wieku"
stytucie Pasteura w Paryżu i Ropozbawiony jest normalnych sił
berto Gallo'w Instytucie Rakowym
odporn ościowych i !1ie potrafi obw Bethp~da w USA. Wirus nosi
ronić się przed wtargnięciem róż
angielsk nazwę Human Immu1lonych bakterii, grzybów, pasożytów
defici; Il
Virus, w skrócie HIV.
jednokomórkowych lub wirusów,
Poznane j"' Ż dokładnie jego właś
a następnie nie może zwalczyć
ciwości i bu dowę . Stwierdzono że
powstałych dodatkowych zakażeń
wirus. znajduje się przede wszysttymi ustrojami. Za~enia te, choć
kim we krwi osób zakażonych. poniegroźne dla ludzi mających praza tym w spermie i wydzielinie
widłowy poziom sił odpornościo
pochwowej, toteż zarówno krew
wych - przybierają u osób o zajak i wspomniane wydzieliny mają
burzonym systemie odpornościo
istotne znaczenie w przenoszeniu
wym poważny, ciężki przębieg ' zakażenia. Niewielkie ilości wirui prowadzą często do śmierci.
sów mogą niekiedy być obecne
U ludzi pozbawionych odporności
w ślinie, łzach. moczu i stolcu, nie
mogą też rozwijać się nowotwory,
odgrywają jednak one roli w szezwłaszcza zaś rzadko poza choryrzeniu się zachorowań. Wirus HIV
mi na AIDS spotykany mięsak Kajest wrażliwy na działania powposiego, który ma wówczas gwał
szechnie stosowanych środków
towny, złośliwy charakter.
odkażających. takich jak .bielinka"
rozcieńczona 1:10. chloramina, lizol. formalina czy alkohol 70 proc.
Wirus HIV, bardzo łatwo ginie
w podwyższonej już nawet 56
stopni C. temperaturze, a tym bardziej w czasie gotowania. Poza organizmem HIV nie znajduje dogodnych warunków do przeżycia.
Nie zdarzają się WięC zakażenia
najbliższego otoczenia osoby zakażonej w inny sposób niż przez
kontakty seksualne.
Najczęstszym sposobem zakażenia są stosuAki płciowe heteroseksualne. a zwłaszcza homoseksualne. Zakażenie może także nastąpić
przez niesterylne igły
i strzykawki pożyczane sobie wzajemnie przez narkomanów. Ale
zdarzały się też zakażenia przez
wstrzyknięcie krwi osoby chorej
lub leków wytworzonych z krwi.
stosowanych np. u chorych na hemofilię. Dziś leki te ' są już bezNie byli ułanami, ale chętnie
pozowali do zdjęć na koniach. . pieczne. gdyż zmieniono sposób
ich produkcji. Ciężarna kobieta zaSkąd te ciągoty ułańskie? To
rażona wirusem HIV może zakazić
zapewne przejaw uwielbienia
dziecko w swym łonie przed urodla tego zwierzęcia tak charakterystyczny dla Kresów.

,je tej
ich al-

z, Jó~ając,

Roisław

stQń.

Iznaki

Długo lekarze i naukowcy nie
potrafili odpowiedzieć na pytanie.
co jest przyczyną AIDS. Intensywne badania doprowadziły do wy-

CALONE
Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne wzbogaciło się o niezwykle wartościowe nie tytko pod względem historycznym negatywy ponad 2 tysięcy
zdjęć sprzed II wojny światowej. Jest to
największa kolekcja poświęcona jednostkom wojskowym na kresach
wschodnich odnaleziona jednorazowo.
Ostatnią z wielu osób, która przechowywała ten zbiór w czasie wojny i po jej
zakończeniu była pani Janina Ignaszek,
harcerka II Rzeczpospotitej. Ona właś
nie zadecydowała, by negatywy trafiły
do rąk Władysława Klimczaka, prezesa
Krakowskiego Tawarzystwa Fotograficznego na wystawę towarzyszącą III
ekspozycji pl. .Zginęli w Katyniu", która,
niestety, nie doszła do skutku.

ziemnych pomieszczeniach pod
budynkami byłego nazistowskiego kierownictwa okręgu partyjnego (Gauleitung) w Weimarze. Siad ten zresztą nie jest nowy, od paru dziesięcioleci po
Weimarze krążą pogłoski , że
.coś tam jest pod ziemią", ale
w ostatnich dniach nową pożyw
kę dał im prezydent Rosji Boris
Jelcyn. który podczas wizyty
w Niemczech powiedział. że
wie. gdzie znajduje się ten skarb.
Dwaj ' mieszkańcy Weimaru natomiast twierdzą wręcz,"Że mają
w ręku .klucz" do tej wspaniałej
komnaty z Carskiego Sioła i innych rosyjskich skarbó~.
Hans Stadelmann od czterech lat przeznacza "co najmniej
połowę emerytury" na poszukiwania w piwnicach, korytarzach,

ROZTARGNIEł'lIE MOŻE
. KOSZTOWAC DROGO .
Pewien właściciel sklepu z Tours wyrzucił na śmietnik pojemnik
zawierający część tygodniowego utargu, a także biżuterię o wartości ponad 300 tys. franków francuskich (55 tys. dolarów). które
udało się jednak odnaleźć po skrupulatnym przeszukaniu kilku ton
odpadków.
Zona właściciela sklepu w wielkiej panice zgłosiła się na wysypisko śmieci w Tours tłumacząc kłopot. Ponieważ biura były już
zamknięte. należało poczekać do dnia następnego, by uzyskać
zgodę na przeszukanie pojemników.
Poszukiwania trwały całe popołudnie. Pojemnik z precjozami
i gotówką leżał nie tknięty ku wielkiej radości właścicieli.

Przerwa w ćwiczeniach
na poligonie.

. Ogromna liczba zdjęć pokazuje ży
cie elewów Szkoły Podchorążych Rezerwy Artyfeni we Włodzimierzu Wołyń
skim, istniejącej w latach 1918-1939.
Uroczystości, ćwiczenia na poligonach,
zawody sportowe. Podchorążowie pozuJący na koniach, jest też cała seria
POrtretów przeznaczonych do szkolnego tableau. Przychodzi mnóstwo ludzi.
Niektórzy z nich mająnadzieję. że znajdą tu ślady swoich' najbliższych zaginionych bez wieści we wrześniu 1939 roku.
Ktoś rozpoznał swego ojca. inny dziadka. dawny elew - kolegę. Wielu z nich
znalazło się w obozach w Kozielsku.
Starobielsku i Ostaszkowie, i zostali zamordowani w Katyniu. pod Charkowem
I w Miednoje. Ten cenny zbiór kryje
Ciągle jeszcze wiele tajemnic. rzeczy
które trzeba wyjaśnić. opisać.
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może 18-łetni . z tej samej wsi Pozdy. Lipiec 1943 r. przynosi mi kłopoty
gdzie i my mieszkamy. ,-?pojelitowe. Mam parcie na stolec. szowO.
wiada, że jego siostra wychodZI za
a nie mogę go oddać . Jest coraz
mąż i żebym się z nią zapoznał~ .
gorzej. Chodzić nie mogę. Jadę
Dziewczyna ładna. skromna. ~racuje
z Wacią do szpitala szukać pomokołchozie. Do ślubu Ole ma Się w co
cy. Leków na przeczyszczenie szpi- w
ubrać i z miejsca pyta. czy nie mogę
tal w tej chWili nie posiada. Robią lepożyczyć jej sukienki. Mamusia jeszwatywę i wskazują "ubomą". tj. ubikaCję. Sama dojść nie mogę.
a personel nie zwraca na mnie żad
nej uwagi. Na ramieniu Waci oparlam się. no i doszłam, ale skutek był
~Piero po godzinie z wielkim bóern I płaczem.
Nie minęło więcej jak parę dni.
~ teraz tatuś idzie do szpitala. Learz stwierdził czerwonkę. Wyży
Wienie w szpitalu bardzo liche.
a w dodatku w małych ilościach. Si~ ta~usia opadają, jeść się chce.
.yśli tatuś .jak mam umrzeć. to
cze znalazła białą, a Elżunia dopasoniech się chociaż najem do syta".
wała do jej figury. Wesel~ odbywało
Na S:8-1i leżą ciężko chorzy. Swoich
się w dO'mu panny młodej . Ktoś grał
PorCJI nie dojadają, więc dojada je
na hamnoSzce. Cztery stoły rozstatatuś. Zmiata wszystko i to. co mu
wione pod ścianami, wokół ~wy. do
Wolno jeść i to niedozwolone. Za
Parę dni jest poprawa w stanie . siedzenia. Para młoda siedziała
w rogu, pod ikonami. .Na stoł~?h były
~roWia. Po tygodniu już chodzi. Leryby. grzyby. jCi9ody. JaruszOlkl. a ~a
p rz Się dziwił jak to się stało. że ten
wet i ciasto. Zadnych podaru~kow
olak wyzdrowiał. ale tatuŚ nie
tam nie widziałam . Włodek . paOl mło
ZdradziŁ swej tajemniczej recepty
dej brat. przyniósł mi kawałekjaru~
na WYzdrowienie.
nika i placka. i w domu wszyscy zesOd czasu do czasu, przychodzi
my smakowali. Po drodze przypomdo pracy na Żmiejewatkę chłopak.

Dzioby. ~ióbki i dzióbeczki.. . Jak różnorodnie ukszt.łf.owane! Ma na to wpływ tryb życia PCHZczegołnych gatunków. a przede wszystkim rodzai i sposOb pobierania pokarmu. Słonka w poszu·
kiwaniu laIW. owadów i korzonków roślinnych posługUje Się swoim długom dziobem jak świder
kiem. wkręcając go w miękką ziemię lu~ liścI'). Powoduje to jednocześnie wychodzenie z gleby
m.In. dżdżownic. które następnie Zjada. Bardzo wygodny przy wyłupywaniu nasIOn z szysze!< jest
dziób krzyżodzioba : jego końce są zg '!;lłe I krzyzują się jeden z drugim tworzą: charakterystyczne
szczypce. A codziema toaleta. wyku" "ie dn"ptl. _tkan ie" gniazda - bez dzioba ani ruszl U niektórych ptaków j6St on również pomocny l'. bko:nocp. np. u papug przy poruszaniu się po drzewach. Dziobem przy chodzeniu po galązka<'h ~wiorku czy sosny posługuje się także wspomniany
krzyżodziób.

"Bursztynovva
oR1nała"
·vv WEIMARZE
W niekończących się domysłach na temat "bursztynowej
komnaty" pojawił się nowy element, są pewne wskazówki, że
mogła ona zostać ukryta w pod-

bunkrach znajdujących się pod
czterema budynkami byłego
Gauleitul'lg. Kierował on niegdyś
budowami i już w latach sześć
dziesiątych zwróciły jego uwagę
pewne .zagadki budowlane".
które do dziś nie dają mu spokoju. np . .w piwnicach biegną rury.
które wydają się nagle urywać.
są też tam schody najwyraźniej
prowadzące donikąd. Oprócz tego, Stadelmann znalazł pod budynkami około 100 zamurowanych wejść do piwnic. Tajemnicę
stanowi też betonowy blok,
wm_JrO....i'ny po 1945 r. w wieżę
wierlC7c-f.ą- jeden z budynków,
Jegc • ,,__ .... :em może to być gigantyl 2ny skarbiec. StadeImann jest też w posiadaniu list
"komand" roboczych. przysyła
nych do prac budowlanych z pobliskiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Po wstrzymaniu prac przy wznoszeniu
gmachów kierownictwa partyjnego w 1943 r.. więźniowie do

- O wykryciu przemytniczej
afery urządzeń audiowizualnych
i aparatury tego rodzaju, wartoś
ci ponad pół miliarda zł, poinformował Pomorski Oddział Straży
Granicznej.
Mieszkanka
Węgorzewa
w woj. olsztyńskim od pewnego
czasu nielegalnre przewoziła
z Niemiec do Polski sprzęt audiowizualny. Samochody kurso-

Przemyt
wały przeciętnie dwa razy w tygodniu. Za każdym razem przewożono 10-15 aparatów sprzę

W jednym z dwóch wynaję
tych przez przemytniczą grupę
mieszkań, w których magazynowano towar, znaleziono nie legal nie przywiezione urządzenia
wartości 574 mln zł. Ponadto
znaleziono rachunki, wystawione przez placówki handlowe
w Niemczech. na zakup sprzętu
audiowizualnego wartości ok.
480 tys. marek niemieckich.
'Postępowanie w tej sprawie
trwa.

ubogiego do wesela i jego obyczaju
w Polsce.

Wr6cę jeszcze na chwilę do panny
młodej O'becnej u nas podczas obiadu. Jedliśmy na osobnych miseczkach (talerzy nie byłQ). Widząc to.
zapytała .wy na pewno jesteście

chorzy".
Tatuś jej wytłumaczył krótko po rosyjsku, że my nie chorzy, a zwyczaj
ten przywieźliśmy ze swO'jej ojczyzny
- Polski. Z odzyskaniem sukienki
mieliśmy kłopoty. Po ślubie pani mło
da nie chciała oddać sukienki, ale ją
oddała .

końca wojny drążyli tunele
i sztolnie. Dlaczego? - pyta Stadelmann .

i w Stanach Zjedn.oczonych •
przeprowadzone w ciągu minionych dwóch lat przez ośro
dek demoskopijny amerykań
skiego koncernu prasoweg.o
Times Mirror wykazały, że pod
pewnymi waznymi względami
różnice postaw mię.dzy Amerykanami a Europejczykami
są większe niż między Europejczykami
zachodnimi
a wschodnimi.
Amerykańska ideologia liberalnego indywidualizmu nadal ksz1altuje poglądy ogółu
mieszkańców USA. Aż 57
proc. Amerykanów nie zgadza
się z opinią że sukces w życiu
zależy przede wszystkim od
czynników. na które nie mamy
wpływu. We Włoszech podobnej odpowiedzi udzieliło tylko
31 proc. pytanych,' w Niemczech 33 proc .• a we Francji
36 procent.

"

Lawina fałszerstw
Rozmowa z podinspektorem Bogdanem Wychowań
cem z Departamentu Policji Kryminalnej Komendy Głównej Policji.
.
- Niedawno na targowisku
w Ostrołęce zatrzymano mło
dego mężczyznę, nawiasem
mówiąc dyrektora prywatnej
agencji ochrony mienia, który
wspólnie ze swoimi współpra
cownikami próbował puszczać w obieg fałszywe banknoty jednomilionowe. Jak
często policja notuje ostatnio
tego rodzaju przypadki?
- Ten należał do szczególnych. bo sprawca, przyłapany na
gorącym
uczynku, próbował
strzelać do policjanta z pistoletu,
a w rezultacie sam został postrzelony w nogę. Jeśli zaś chodzi
o rozprowadzanie fałszywych
banknotów, to można mówić
o wzroście tego rodzaju przestępstw w skali kraju. Produkuje
się i rozpowszechnia nie tylko
fałszywe banknoty, ale także
wszelkiego rodzaju dokumenty
- Co spowodowało tę lawi-

ducenta fałszy....'Ych banknotów
czy dokumentów. Zwłaszcza że
część pochodzi z zagranicy.
W tym roku ujawniono w Kielcach wytwórnię fałszywych
banknotów
studolarowych.
SJjrawa najświeższa to odkrycie
we Wrocławiu .fabryki" fałszy
wych dokumentów. Dzięki nim
można było .Da papierze" modzić się i umrzeć. wyjeżdżać za
granicę, kończyć szkoły. kursy.
uczelnie, prowadzić działalność
handlową itd.

Krzyżówka

nę?

tu audiowizualnego.

niało mi się wesele na Polesiu. Nie
byłam tam. ale rodzice byli proszeni.
Tatuś zawiózł tam (wychodziła za
mąż nasza przedostatnia pomoc domO'wa) pełny wóz mąki . kaszy i innych produktów oraz dla państwa
młodych jałówkę na ocieleniu i pieniądze. Na wsiach na Polesiu też się
nie przelewało. ale nie mO'żna przyrównać tego bardzo wręcz wesela

badan.ia

zapatrywań
politycznych,
wartości społecznych i wierzeń religijnych ~ Europie

dzeniem lub w czasie porodu. Zakażenie następuje, gdy wirusy
HIV. zawarte we krwi lub nasieniu
osoby zakażonej albo w wydzielinie pochwy. wnikną przez uszkodzenie skóry do krwiobiegu lub do
tkanek, ewentualnie znajdą się na
błonach śluzowych. które łatwo
ulegają bardzo drobnym uszkodzeniom i umożliwiają wniknięcie
wirusów.
Nie można więc zarazić się
AIDS przez pokarmy, naczynia lub
sztućce. w restauracjach. kawiarniach i stołówkach . Nie można też
zarazić się przez kontakt w czasie
jazdy środkami komunikacji masowej, nawet w dużym tłoku.

~

Lato mija prędko i choć tu się mówi. że zimy tu jest tylko osiem miesię
cya reszta to lato i lato. to ja sierpień
zaliczam już do jesieni. Cztery miesiące: maj. czerwiec. lipiec i sierpień
zaliczane są tu do lata. Wiosny i jesieni się nie określa . Te cztery miesiące .Ietnie" są bezśnieżne . chO'ć
w maju leży i często p&da śnieg.
Obecne lato zaliczane jest dO' suchych. a my dodajemy - i do bardzo
zimnych. Chodzimy w kufajkach

i boso. bo nie mamy butów. Właśnie
nadszedł sierpień . Wszystko. co zasiane i zasadzone w polu. z wielkim
pośpiechem rośnie. żeby właśnie teraz wydać plon. Wyniki tego plonu są
bardzO' różne . Czasem wprost nie do
uwierzenia - tak nikłe.
W gospodarce Żmiejewatki plony
raczej przeciętne . a z naszego ogródka też nie większe. Wszyscy więc
starają się zaopatrzyć własne spiżar
nie. jak mogą, a inicjatywa w tym
względzie zależy wyłącznie od nich.

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Łatwy zbyt oraz możliwość
wykorzystania nowoczesnych
technik poligraficznych, choć
nierzadkie są i prymitywne fał
szerstwa. Polska stała się centrum prywatnego handlu dla cudzoziemców. To oni są w dużej
mierze ofiarami fałszerzy. Ale
Polacy też muszą uważać . Na
bazarze o zmroku łatwo wcisnąć
banknot stutysięczny przerobiony z jednego tysiąca zł za pomocą doklejonych zer.
Od lipca tego roku ujawniono
ok. 400 fałszywych banknotów
o nominale 1 mln zł. pochodzą
cych z różnych źródeł.
Przejęto też sporo fałszywych '
banknotów pięćset i stutysięcznych oraz fałszywych walut
obcych . głównie pięćdziesięcio
i studolarówek.
Najczęściej przyłapuje się na
gorącym uczynku kolporterów
jak w sprawie ostrołęckiej .
Znacznie trudńiej trafić do proZ naszego okna w wynajętym
domku widać teraz mendle zbO'ża.
rosnące ziemniaki i to samo dosłownie w prywatnych ogródkach
przydomowych. Wieczorami za oknem rozmów nie słychać, ale widać
różne dziwy. Spacery snopków po
polu. rozmnażanie się mendli lub
ich znikanie. Takiego zjawiska oczy
moje jeszcze nie widziały. chociaż
mam już 19 lat. Rankiem zjawisko
wyjaśnijo się . Dziwy to tylko zwykła
walka o byt. Kołchoźnicy z włas
nych ogródków przydomowych nie
używią się. a na zapłatę za .trudodzień" czyli dniówkę obrachunkO'wą, też nie mogą liczyć. W ubiegłym roku otrzymali tylko PO 4 kg ospy. Przenoszą więc wieczorami lub
nocą snopki - trzymając je w taki
sposób. żeby sami byli niewidoczni
od strony wsi - a nawet całe mendelki przenoszą na swoje ogródki.
Jest u nich plon bogatszy. a koł
choz i tak będzie istniał z zyskiem
czy bez.
Okno nasze odsłania drugą tajemnicę . Co J.ilkanaście minut rola
się zwiększa. a kO'ni z pługiem nie
widać - bo ich nie ma na polu. Są
natomiast kobiety (8) zaprzęgnięte
do pługa. a mężczyzna nim i nimi
kieruje. Nie piszę "pogania", bo to
bardzo przykre. mimo że orano
prawdopodobnie we własnych ogródkach.

(cdn.)
IRENA BŁASZKIEWICZ
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Hasła poziome ukryte zostały wśród liter wyrazów poda-

nych w nawiasach, np. w wyrazie: kowal ukryte jest słowo:
wola.
POZIOMO: 1) niesmaczny kawał mięsa (chłopak) . 6) lepra (trą
dzik). 7) w dawnej Polsce:świacl
czenie na rzecz księcia (zraszanie), 8) zakończenie wyścigu lub
biegu (temat), 9) mieszka za ścia
ną (dąsalski). 10) zapach spalenizny (sąsiedztwo), 11) zabięg
płucny (Radom). 13) chętka (komandos), 15) polowaRie (wyłom).

16) drwina (piromania). 17) wzywały do pospołitego ruszenia
(świecznik). 18) przeciwieństwo

wady (Zabaleta).
PIONOWO: 1) alegoryczna
postać w Hadesie, 2) Jerzy. poeta,
autor .Pastorałek ,Jolskich", 3)
mąż Nefele. ojciec Fryksosa i Heł
le, 4) między . zimą a wiosną, 5)
imię Gierka. 11) polowanie z nagonką na grubego zwierza. 12)
starożytne państwo semickre z Niniwą, 14).zatoka M. Czerwoneyo.
Słowniczek: ATAMAS, OKNOS.
Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać pod adresem redakcji . ED" (wyłącznie na kartach
pocztowych) w terminie 7 dni od
daty niniejszego numeru. Pomię
dzy prawidłowe odpowiedzi zostanie rozlosowana nagroda książko
wa. Na karcie pocztowej prosimy
umieścić dopisek: "Krzyżówka nr

233".
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mistrzostwa świata , 14.00
Wyścigi ciężarówek, 15.00 Eurobics,
15.30 Sport we Francji, 16.00 Magazyn
narciarski, 17.00 Argentyńska piłka
nożna, 18.00 Golf, 20.00 Bilard - mistrzostwa świata, 22.00 Sport Special,
22.30 Koszykówka amerykańską - liga
NBA (Indiana - Detroit), 0.00 Zeglarstwo, 0.00 Kręgle
Bilard -

5 grudnia1991 r.

S.9l'I - 1

13.00 V J Simone, 16.00 Wielkie hity
- Paul King, 17.00 Raport Coca-Coli - '
Kristiane Backer, 17.15 MTV at the Movies - Pip Dann, 17.30 MTV News at
Night, 17.453 From l, 18.00 MTV Pri8.35 Sąsiedzi, 9.05 General Hospime - Pip Dann, 19.00 Vo! MTV Raps
tal, 9.50 Teleshop, 10.10 Ein duke
Today, 19.30 Dial MTV - Rebecca de
Kommt selten allein - serial, 11 .05 Die
Ruvo, 20.00 VJ Ray Cokes, 22.00 Wielkie hity, 23.00 Raport Coca-Coli, 23.15 . Mike Kruger Show, 12.05 Koło szczęś
cia - show, 12.45 Telegialda, 13.35
MTV at the Movies - Pip Dann, 23.30
Bingo, 14.00 Mensch Dino! , 14.25 GeMTV News at Night, 23.45 3 From l,
neral Hospital- serial , 15.10 Sąsiedzi,
0.00 MTV's Post Modem, 2.00 Kristiane
15.35 Teleshop, 15.50 High Chaparrai
Backer, 3.00 Nocne video.
- westem, 16.45 Cannon - ser. krym.,
17.45 Rodzina Adamsów serial,
18.15 Bingo- show, 18.45Wiadomoś
ci, 19.20 Koło szczęścia - show, 20.15
Tora! Tora! Toral - film USA, 22.15
Dreckige Hunde - film USA, 0.25 Liebe
in 3 Dimensionen - film erot.
14.00 Wyścigi motocyklowe w Macao, 15.00 Eurobics, 15.30 Sport we
Francji, 16.00 Rugby, 17.00 Sporty zimowe - narciarski cross, 17.30 Sporty
motorowe w Belgii, 18.00 Golf Report,
18.10 Golf - turniej Sun City, 20.00 Bilard - mistrzostwa świata, 21.00 Magazyn narciarski, 22.00 Hiszpańska piłka
nożna: mecz Barcelona Yalencia,
23.30 Bilard - mistrzostwa świata, 0.30
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14.00 Rlm animowany, 14.25 Generai Hospital- serial, 15.10 Sąsiedzi
serial, 15.35 Teleshop. 15.50 Ein Duke
Kommt selten allein - serial, 16.45 MakeupPistolen- serial krym., 17.45RodzinaAdamsów- serial, 18.15Bingoshow, 18.45 Wiadomości , 19.20 Koło
szczęścia - show, 20.15 Die Mike Kruger Show - komedia, 21.15 Ghoslbu·
slers - kom. USA, 23.05 Wiadomości,
23.15 Kommisar X: Drei grune HundefiIm krym, 0.45 Make up und Pistolenser. krym. USA.

13,30 Klan z Kalifornii - serial,
14.20 Historia Springfieldów - serial,
15.05 Der Cia n der Woelfe - serial,
15.50 Chips - serial , 16.40 Riskant,
17.10 Der Preis ist heiss - quiz, 18.00
Die wilde Rose, 18.45 Aktualności,
19.1521 Jump Slreet - serial,20.15
Mini Playback Show, 21 .15 Ein Schloss
am Woerter - serial, 22.15 Running
Man - sens. film USA, 0.00 Ein Fremder ohne Namen - westem USA, 1.40
A. Hitchcock przedstawia.

Ą
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n

8.00 Showladen, 9.00 Der Engel
kehrt zurueck, 9.45 Reich und Schon,
10)0 Wettlauf mit dem Tod - serial,
11.00 Showladen, 11.25 Die wilde Rose
- serial, 12.15 Delvecchio - serial,
13.00 Ein Vater Zuviel - serial, 13.30
Klan z Kal~ornii - serial, 14.20 Historia
Springfieldów - serial, 15.05 Der Clan
der Woelfe - serial, 15.50 Chips - serial, 16.40 Riskant, 17.10 Der Preis ist
heiss - quiz, 18.00 Die wilde Roseserial, 18.45 Aktualności, 19.20 Paz~ik
geschwader 214.., serial, 20.15 Airwolf
- serial, 21.10 Twin Peaks - serial,
22.10 Anpfiff - mag. piłkarski, 23.05
Tutti Frutti - show, 23.55 Aktualności,
0.00. Mitternachtsstrip, 0.10 Catherine:
Augen der Lust - erot. film RFN , 1.50
Zorro gegen Maciste - western wl.,
3.10 Fra Diavolo - kom. USA, 4.40
Duelle im Sattel- western USA.

n

7 grudnia 1991 r.

n

krym. 22.05 Ole Protlis - ser. krym, 23.00
Schulmi!dcheo-Report - film erot, 0.30
Uebe In 3 Dlmensionen - film erol., 2.00
Shchulmadchen-Report - film erol.

Herz zu Herz, 21 . 15 Das Domino
Komplott - film ang., 22.50 Splllgel
TV - reportaże, 22.40 Auf der Flucht
- ser. krym. USA.
8.00 U-La-Launebaer - pr. dla dzie-

ci, 9.30 Der Wauzi - film rysunkowy,
11 ,00 Tydzień z Geertem Gerbesem
Muellerem,12.00Coach- serial,12.35
Major Dad - serial, 13.05 Famile Munster - serial, 14.05 Bibel Quiz, 15.05
Marili - film fab. RFN, 16.45 Kilometr
330 - muz. ludowa, 17.50 Chefartz dr
Westphal - serial, 18.45 Aktualności,
19.10 Dzień jak żaden inny - quiz przyrodn., 20.1 5 Buddy haut den Lukas kom . wł., 21.50 Spiegel TV - mag.,
22.30 Prime Time show, 22.45
Schloss Pompon Rouge - serial, 23.15
Playboy Late Nighl, 0.15 Posilive I.D film fab. USA.

8.00 Konfettii - pr. dla dzieci, 9.20
show, 10.05 The Jetsonsserial, 10.3OTurboTeam- serial,ll .00
Marvel UOIversum - seriale młodzieżo
we, 12.35 Teenge Mutant Hero Turtles
- serial, 13.30 Super Mario Brothers serial, 14.00 Komicy przeciw narkotyom, 14.30 Ragazzi, 15.00 BJ under
der Baer - serial, 16.00 Daktari, 17.00
Der Preis ist heiss, 17.45 Nowości kina,
18.15 Cudowne lata, 18.45 Aktualności,
19.20 Houslon Knights - serial,20.15
B911 ami 2000 - kom. austriacka, 22.05
AIIes Nichts Oderl? - show, 22.05
Liebesleben der Nibelungen - erol film
RFN, 0.50 Magazyn dla mężczyzn,
1.30 Justine - erot. film włJRFN.
Dziecięcy

n
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n

8.00 Awake on Ihe Wildside - Rebecca de Ruvo, 11 .30 MTV's Braun European Top 20 - Pip Dann, 13.30 XPO
- Sonya Saul, 14.00The Big PictureRayCokes, 14.30VJ RayCąkes, 18.30
Tydzień w rocku, 19.00 MTV's US Top
20 Video Countdown - John Norris,
621.20 120 minut - Paul King, 23.00
XPO Sonya Saul, 23.30 Headbangers Bali, 1.30 VJ Krisliane Backer,
3.00 Nocne video.

8.00 Kręgle , 9.00 Sporty wodne,
9.30 Eurobics, 10.00 GOłf - Sun City,
11 .00 Bilard - mistrzostwa świata,
13.00 European Truck Feslival 91,
14.00 Zawodo'!"Y boks, 16.bo Golf Sun City, 18.00 Sporty zimowe - zjazd
mężczyzn, 18.30 Revs - sporty moto-

n
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7.00 Awake on the Wildside - Rebecca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King,
13.00 VJ Simone, 16.00 Wielkie hityPaul King, 17.00 Raport Coca-ColiKristiane Backer, 17.15 MTV atthe Movies , 17.30 MTV News at Night, 17.45
3 From l, 18.00 MTV Prime - Pip
Dann, 19.00 Vo! MTV Raps Today,
19.30 Dial! MTV - Rebecca de Ruvo,
20.00 VJ Ray Cokes, 22.00 Wielkie hity,
23.00 Raport Coca-Coli, 23.15 MTV at
the Movies - Pip Dann, 23.30 MTV'
News at Night" 23.45 3 From l, 0.00
MTV's Rock Block - Kristiane Backer,
. 2,00 VJ Kństiane Backer, 3.00 Nocne
video.

8.00 Eurobics, 8.30 Kręgle, 9.00 For3000 - mistrzostwa Jilponii, 9.30
Sport we Francji, 10.00 Zeglarstwo,
10.30 Eurobics, 11.00 Sporty motorowe, 12.00 Boks tajlandzki, 13.30 Wyś
cigi konne, 14.00 European Truck Festival 91, 15.00 Eurobics, 15.30 Kręgle ,
16.00 Argentyń~ka piłka nożna, 17.00
muła

7.00 Awake on the Wildside - VJ rebecca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King,
13.00 VJ Simone, 16.00 Wielkie hityPaul King, 17.00 Raport Coca-ColiKristiane Backer, 17.15 MTV at the Movies, 17.30 MTV News at Night, 17.45
3 From l, 18.00 MTV Prime, 19.00 Vo!
MTV Raps Today, 19.00 Dial! MTV Rebecca de Ruvo, 20.00 VJ Ray Cokes, 22.00 MTV's Wielkie hity, 23.00
Raport Coca-Coli, 23.15 MTV at the
Movies, 23.30 MTV News at Night,
23.45 3 From l , 0.00 MTV's Post Modern, 2.00 VJ Kristiane Backer, 3.00
Nocne video.
•

8.00 Eurobics, 8.30 Kręgle, 9.00
Sporty zimowe - zjazd mężczyzn,
9.30 Sport we Francji, 10.00 żeglar
stwo, 10.30 Elirobics, 11 .00 Fonmuła
1 film dok, 12.00 Koszykówka
amerykańska, 13.30 Revs - sport

Z

Bardzo popularny u nas program sportowy Screensport po negocjacjach zEuropean Broadcast Union
zapowiada bezpośrednie transmisje z letnich oraz zimowych ważnych imprez sportowych. Chodzi przede
wszystkim o zbliżające się igrzyska olimpijskie w Alber1ville i Barcelonie, Warto dodać, iż Screensport już
zaczął nadawać programy przedolimpijskie. Dzięki satelitom, polscy telewidzowie będą mogli w zaciszu
domowym śledzić przebieg olimpijskich zmagań. Ciekawe jak wypadną na nich nasi sportowcy?

8.00 Eurobics, 8.30 Europejska koszykówka, 9,30 Amerykański football,
10.30 Eurobics, 11 .00 Wyścigi konne,
11.30 Sporty motorowe w Belgii, 12.00

8.00 Magazyn narciarski, 9.00 Sporty motorowe w Belgii, 9.30 Eurobics,
10.00 Kręgle, 11 .00 Jeździectwo , 12.00
Sport Special, 12.30 Koszykówka - liga NBA (Indiana - Detro~), 14.00 Argentyńska piłka nożna, 15.00 Sporty
wodne, 15.30 Sport we Francji, 16.00
GOIf,18.00Sportymotorowe,19.00Kolarstwo - La Vue~a, 20.00 European
Truck Festival 91, 21 .00 Go! Magazyn
sportów motorowych, 22.00 Kick Boxing, 22.30 Formuła 1 - film dok" 23.00
'Golf, 0.00 Żeglarstwo, 0.30 Kręgle.

rowe w Anglii, 19.00 Go! magazyn sportów motorowych, 20.00 Formuła 3000mistrzostwa Japonii, 20.30 Boks tajlandzki, 22.00 Formuła 1 - omówienie sezonu, 23.00 Golf - Sun City, 0.00 Żeg
larstwo, 0.30 Koszykówka amerykań
ska - liga NBA - Indiana Detroit.
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7.30 Mensch, Dino!, 7.55 Rodzina
Adams6w, 8.20 Ollies total verruckte Fann
- sedal, 845. Film animowany, 9.10
Drops!, 9.35 Weihnachten in Deutschland,
10.00 Tier+Wir - show, 10.30 Das 1iImende Klassenzimmer, 11.10 Im Banne
deesUhneimlichen- IiImRFN, 12.45Bingo, 13.10 Fantasy Island, 14.05 Nowości
kina, 14.30 Lana, KOniginder Amazonen film przyg., 15.55 ~trandpiraten -: ser.
przyg., 16.20 Drops ., 16.55 Adlerflugerwestem, 18.45 WiadomOŚCi , 18.50 Klub
sportowy, 19.20 Kolo szczęścia, 20.15
Edelweiss'91 , 22.00 Talk im Tum, 23.25
Der Gorilla - serial.

Warto wiedzieć zobacz ć

7.00 Awake on the Wildside - VJ
Rebecca de Ruvo, 10.00 YJ Paul
King, 13.00 VJ Simone, 16.00 Wiei.
kie hity, 17.00 Raport Coca-ColiKristiane Backer, 17.15 MTV at the
Movies, 17.30 MTV News at Nlght,
17.453 From l , 18.00 MTV Pnme,
19.00 Vo! MTV Raps Today, 1900
Dial! MTV Rebecca de Auvo,
20.00 VJ Ray Cokes, 22.00 MTV's
Wielkie hity, 23.00 Raport Coca-Co·
li, 23.15 MTV at the Movies, 23.30
MTV News at Night, 23.45 3 From 1,
0 .00 MTV's Post Modem , 2.00 VJ
Kristiane Backer, 3.00 Nocne video.

8.00 Eurobics, 8.30 Kręgle, 900
gole, 9.30 Sport we Fran·
cji, 10.00 Zeglarstwo, 10.30 EuroblCs.
11.00 Europejska koszykówka,12.00
Bilard, 14.00 Qol magazyn sportów motorowych, 15.00 Eurobics, 15.30 Krę·
. gle, 16.00 Żeglarstwo, 16.30 Boks ta)·
landzki, 18.00 Supercross w San Jose.
19.00 Amerykai)skl football, 20.00 Rug·
by - Puchar Swiata, 21 .00 Formuła
30.00 - mistrzostwa Japonii, 22.00
Golf - US PGA, 23.00 Golf-Report.
23.10 Sporty zimowe, 23.40 Boks ta)·
landzki, 22.30 Golf - zawody w Austra·
Iii, 0.00 Koszykówka amerykań ska
Hiszpańskie

***
Telewidzowie na Zachodzie z wielką uwagą śledzą rywalizację największych stacji TV na świecie: CNN
i BBC. Ta ostatnia rozpoczęła niedawno nadawanie naj nowszego swego programu - World Service Television, poświęconego wyłącznie aktualnym wiadomościom. Program ten będzie nadawany przez całą dobę
do 38 krajów Azji. Za dwa lata program ten zostanie rozszerzony na państwa Afryki, nieco później - Ameryki
Północnej . Co w tej sytuacji wymyśli konkurencyjna CNN? Wszak Ameryka, to jej główny zasięg działania ...

***

8.30 Hig, Chaparral - western, 9.30 Forum gospodarcze, 10.00 Torel Toral Tora! film USA, 12.05 Kolo SzczęsCla, 12.45 8ingo,
13.20 Fantasy Island - serial, 14.10 Der
Wesbsteufel - film, 15.45 Angesagtl, 16.15
Zapp, 18.40 Pearl Harbor- serial USA, 17.45
Rodzina Adamsów, 18.15 Bingo, 18.500uadriga - mag. poli1yczny, 19.20 Kolo szczęścia,
20.15 Im banne der Unheimlichen - film

8.30 Showladen, 9.00 Der Engel kehn
zurueck, 9.45 Riech und Schoen 1010
Wett!auf m~ dam Tod, 11 .00 Sho~adeo
11 .25 Die wilde Rose, 12.10 Delvecch~'
13.00 Ein Valer zuviel, 13.30 Klan z Kati.
fornii, 14.20 Historia Springfield6w, 15.05
DerClan derWoełfe , 15.50Chips,1640
Riskant, 17.10 Der Preis ist heiss 17 45
Stamtaler, 18.00 Die wilde Rosa: 1845
Aktualności, 19.15 Knight Rider, 2015
Kojak: Gefaehrtiche Gier - krym. USA
22.00 Explosiv, 22.55 LA Law, 23.50 Ak:
tualności, 0.00 1000 PS - sens. film
USA. 1.30 Alfred H~chcock przedstaWia

n

Księżniczka Karolina od wielu miesięcy kontempluje w swojej siedzibie w Provence. Ostatnio opuściła
jednak miejsce odosobnienia , by udać się do Monaco na ślub niani jej dzieci. Warto dodać, iż ślub odbył się
w katedrze,..w której rok temu odbyła się ceremonia żałobna męża księżniczki - Stefano Casiraghi.

7.00 Awake in the Wildside- Rebecca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King, 13.00
VJ Simone, 16.00 Wielkie Hity - Paul
King, 17.00 Raport Coca-Coli (Kristiane Backer), 17.15 MTV Atthe Movies6 Pip Dann, 17.30 MTV News at Night,
17.453Froml, 18.00MTVPrime- Pip
Dann, 19.00 Vo! MTV Raps Today,
19.30 Dial MTV - Rebecca de Ruvo,
20.00 VJ Ray Cokes, 22.00 Wielkie Hity, 23.00 Raport Coca-Coli, 23.15 MTV
at the Movies, 23.30 MTV News at
Night, 23.45 3 From l , 0.00 M'TV's Post
Modern, 2.00 Kristiane Backer, 3.00
Nocne video.

Sporty wodne, 17.30 Sport Special,
18.00 Golf - Sun City, 19.00 Go! magazyn sportów motorowych, 20.00
Sporty motorowe w Anglii, 20.30 Formuła 1 - film dok, 21.00 Sporty zimowe
- zjazd mężczyzn , 21.30 Zawodowy
boks amerykański, 23.00 Hiszpańskie
gole, 23.30 Kick Boxing, 0.00 Bilard mistrzostwa świata. .
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motorowe w Anglii , 14.00 Sporty motorowe, 15 ..00 Eurobics, 15.30 Krę
gle, 16.00 Zeglarstwo, 16.30 Zawodowy boks amerykański, 18.00 Formula 1, 19.00 Hiszpańskie gole,
19.30 Sport Spadal, 20.00 Rugby Puchar Świata, 21,00 Europejska
koszykówka, 22.00 Zawodowy boks,
0.00 Bilard - zawody w Szkocji.
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8.35 Sąsiedzi, 9.05 General Hospital,
9.50Teleshop, 10.10Edelweiss'91 , 12.05
Kolo szczęścia , 12.45 Telegiełda, 13.35
Bingo, 14.00 Film animowany, 14.25 General Hospital, 15.10 Sąsiedzi, 15.35 Teleshop, 15.50 Daniel Boone - western,
16.45 Cagney i Lacey - serial krym, .
17.45 Rodzina Adamsów, 18.15 Bingo,
18.45 Wiadomości, 19.20 Kolo szczęŚCia,
20.15 Traper John M.D., 21.15 Ein Sechser fUr einen Seitensprung, 23.05 Nowości
i opowieści, 23.50 Cagner. i Lacey, 0.45
Trapper John M.D - seńa.

osłuchać.

8.35 Sąsiedzi, 9.05 General Hospital, 9.50 Teleshop, 10.10 Ein Sechser fOr einen Seitensprung, 12.05
Koło szczęścia , 12.45 Telegielda,
13.35 Bingo, 14.00 Film animowany,
14.25 General Hospital, 15.10 Sąsie
dzi, 15.35 Teleshop, 15.50 Bonanza
- western, 16.45 Lotterie - serial
USA, 17.45 Rodzina Adamsów,
18.15 Bingo, 18.45 Wiadomości,
19.20 Koło szczęścia, 20.15 Von
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8.35 Sąsiedzi, 9.05 General Hospi·
tal, 9.50 Teleshop, 10.10 Das Domino
Kompl~t film krym , 12.05 Koło
szczęścia, 12.45 Telegielda, 13.35 Bln·
go,14.00Filmanimowany, 14.25 Generai Hospital, 15.1 0 Sąsie.dzi , 15.35 Tele·
shop, 15.50 Kung-Fu - serial. przyg
16.45 Missisipi, 17.45 Rodzina Adam'
sów, 18.15 Bingo, 18.45 Wiadomoscl.
19.20 Koło szczęścia, 20.15 Hunter,
21 .15 Ich kauf mir lieber einen Tirole·
haut - film RFN , ?3.00 WiadomośCi.
23.20 Spadkobiercy klątwy - senal
krym. USA, 0.15 Stunde der File·
macher, 0.30 Hunter.

8.30 Showladen, 9.00 Der EngeI k.rn;::~
ruecl', 9.45 Reich und Schoen, 10.00 We
mil dem Tod, 11 .00 Showladen, 1125 0181'1 1•
de Rose, 12.10 Delvecchio, 13.00 Eln vale'
zuviel, 13.30 Klan z Kalifomii, 14.20 Hlslona
Springfield6w, 15.05 Der Clan der woePr~e;
15.50 Chips, 16.40 Riskant, 17.10 Der ..
ist heiss, 17.45 Sterntaler, 18.00 Oieeckwilde ' :
se, 18.45 Aktualności , 19.1 5 Zwu . ~"'Z.
Vergangenhe~ - serial, 20.15 Melodl8 0"""15
ny, 21.15 Thomas Gottschalk ShOW 22 .
Stern TV - mag., 22.50 Derflolte Oreler- ~
rady seksualne, 2320 Benny Hill, 23.50(.; .
alności, 0.00 Dead Poin1 $unset Stnpe<ls-: .
film USA, 1.20 AHred HitchcoCk prz K K)
Oprac. ( .
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Imieniny obchodzą:

dziś -

jutro -

St. 91NA,

KRYSPIN
MIr<OŁAJ, EMILIAN

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel_ 32-45-40 lub 3247-73, czynne w godz. 7.30-16.00.

TEATR:

PTUA .KUBUŚ" - .Mała Księżniczka" terenie.

zespół w

KINA:
ROMANT1CA - "Thelma Iluiza" - USA,
I. 18, g. 11 .15, 16.45; ,FISher King" - USA, I.
15, g. 14.15, 19.00.
WlOEO- .Rachunek·- fr., I. 15, g. 11 .15,
17.00.
MOSKWA - .,Ptaszek na uwięzi' - USA,
I. 15,9. 13.15, 17.30; .Wybraniec śmierci"
USA, t. 18, g.15.30, 19.30.
ECHO - .Hard to Kir - USA, t. 15, g.
~~.~: 17.00; .Wielklluz" - USA, t. 15, g.

GALERIE
GALERfA FOTOGRAFlf ZPAF, ul. Warszawska 6af6 - wystawa barwna Kazimierza
Puclzianowskiego pn . .Krajobrazy".

GALERIA eWA - nieczynna,
DOM ŚRDOOWISK TWÓRCZYCH, PAŁAC T. Z1EUŃSKIEGO - wystawa fotogra·
ficzna fotoreporterów, .Gazety Wyborczer, K.
Minera i T. Wieaejskiego, pl. .Kurdowie" i ..Albania 'gl". Wystawa czynna w godz. 9-18.
MUZEA
NARODOWE - Pałac, pl. Zamkowy 1 XVII-XVIII w." .Galeria
malarstwa pofskiego" . •Sanktuarium marszał
ka Józefa Piłsudskiego'. .Broń europejska
i wschodnia ze zbiorów Muzell1l Narodowego
w Kielcach" - czyme w godz. 9-16, w poniedzialki - nieczynne.
.Wnętrza pałacowe

OddzIał - pl. Partyzantów 315 - wysta!Ny
stale. .,Przyroda Kielecczyzny" - wystawy cza~: •Wsp6lczesna sztuka ludowa Kielecczyz-

ny", .GaIeria współczesnego malarstwa poIsl<iego",.Pradzieje regionu świętokrzystóego (epoka
żelaza)", czynne we wtorki w godz. 10-14,
wczwarll<i, piaJk\, soboty i niedziele w go<Iz. 1014, w poniedziaIki i środy nieczynne.
OddzIał - MUZEUM LAT SZKOlNYCH
S. ŻEROMSKIEGO , ul. Jana Pawia 11- czynne w godz. 9-15, w środy - w godz. 1~18,
w soboty i niedziele - nieczynne.

VI
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prosto
7.00 Awake On the Wildside - VJ
Rebecca de Ruvo, 11.00 The Big Picture - Ray Cokes, 11.30 6MTV's US Top
20 Video Countdown - John Norris,
13.3OXPO- SonyaSaul, 14.00VJ Ray
Cokes, 17.00 Vo! MTV Raps Today,
18.00 Tydzień w rocku, 18.30 The Big
Picture, 19.00 MTV's Braun European
Top 20 - Pip Dann, 21.00 Saturday
Night Live, 22.00 Partyzone, 1.00 VJ
Krlstiane Backer, 3.00 Nocne video.

8.30 Showtaden, 9.00 Der Engel
kehrt zuruck, 9.45 Reich und
Schoen, 10.10 Wettlauf mit dem Tod,
11 .00 Showladen, 11 .25 Die wilde
Rose , 12.10 Delvecchio, 13.00 Ein
Vater zuviel, 13.30 Klan z Kalifomii,
14.20 Historia Springfieldów, 15.05
Der Clan der Woelfe, 15.50 Chips,
16.40 Riskant, 17.10 Der Preis ist
heiss, 17.45 Stemtaler, 18 00 Die wilde Rose, 18.45 Aktualn e ci, 19.J 5
Das A-Team, 20.15 Che
serial,
21.15 Wer ist meine Frau·· . film fab.
USA, 22.55 Magazyn Kulturalny,
23.25 Magazyn dla mężczyzn, 23.50
Aktualności, 0.00 Die Strasse de
Boesen - horror USA, 1.35 Alfred
Hitchcock przedstawia.

S;

Oddział - MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA w Oblęgorku - czynne w godz.
10-16, w poniedziałki i wtorki - nieczynne.
WSi KIELECKIEJ - Park Etnograficzny
w Tokami - ,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. !H4.
DWOREK LASZCZVKÓW w Kielcach (ul.
Jana Pawia II 6) - wystawa czasowa pt. ,Obraz religijny w tradycji ludower. Czynne c0dziennie od 10-16.
ZABAWKARSTWA w Kielcach, ul. Koś
ciuszki 11 - .zabawki świata' - czynne
w godz. HH7.

RÓŻNE

APTEKI - stały dyżur nocny peilią nr
29<Hll, uf. Buczka 36138, nr 290-08, ul. Sienkiewicza 15.

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie
Policy"" - 997, Straż Polama - 998, Pomoc
drogowa - 981, Pogotowie Energetyczne
Kielce - miasto - 991, Kielce - teren - 956,
Pogotowie Gazowe- 31-20-20 i 992, Pogotowie wod.-kan., co. , elektryczne, RPGM
czynne w godz. 15-22, tel. 31-16-47 i 43094. Pocztowa If1Iormacja o uslugach - 911 .
Informacja PKP .J'930.lnformacja PKS - 6&02-79. HoteI.Centralny" 6&-25-11.

TELEFON ZAUFANfA (ella ludzi z problemem alkoholowym) - od poniedzialku do piąt
ku, 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.
Konopnickiej31~,ulJesionowatel.3179-19; bagażowe - ul. ArmIi CzelWOOej tel.

31-00-19, ul. Mielczarskiego - 577-15.

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

KINA

BAŁTYK -

pl. Zwycięstwa 7,61-001, ul.
Traugutta 40.
Informacja slużby zdrowia - czynna
w godz. 6-20, tel. 261-21. Informacja o uslugach - 365-{35.
TELEFONY: Straż Pożarna - 998, Komenda PP - 251-,36, Pogotowie Policyjne997, Pomoc Drogowa - 996, Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Energetyczne Radom- 991.

KOŃSKIE
KINO

,Kochany U/Wis' - USA, I. 12, g.
13.~; .Rocketeer" USA, I. 15, g. 15.15;
• Czwartyprotok6f"- USA, I. 15,g. 17.15,19.30.
RESURSA - .W~aj św. Mikołaju' - USA,
I. 12, g. 13.00; .W I6żku z Madomą' - USA,
I. 18, g. 15.00; 'podwójne życie Weroniki' pol.-Ir., I. 18. g. 17,00; .Ginger i Fred" - wł. I.
15, g. 19.30.

PEGAZ- .Uwierz w ducha'- USA,I. 15,
g. 16.00; .PoIowanie na Czerwony Paździer
nik" - USA. I. 15, g. 18.00.

MUZEA

g. 16.00; .Rozpaczliwie szukam $uzan' USA I. 15, g. 18.00.
MUZEUM im. Orla Bialego, w Skarżysku
Rejowie, ul. Słoneczna 90 - czynne w godz.
9-17.

MUZEUM OKR~GOWE - ul. PHsudskiego 12 - .8oqurodzica'.
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ - ul.
Rynek 415: Wys1fma rnaIa1Stwa Ryszarda wOŹ
dorosłych' oraz wystawa
Krzysztofa Mańczyńs!<ięgo"Miasto ~ wsl'.

niaka pl. •Tyfko <ta

.

RÓŻNE

APTEKI stały dyżur

010,

http://sbc.wbp.kielce.pl

nocny

peflVą

nr 67-

SKARZYSKQ-KAMIENNA
KINO

WOLNOŚĆ - .Trzech mężczyzn i mała
lady" - USA, I. 12,

RÓŻNE

POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec PKP tel. 51-37-05.
Zaklad Pogrzebowy przy RPGK. Skarżys
ko, tel.513-787 -dyżur całodobowy

-

osłuchać
STARACHOWICE

JASPOL _ .zaklęta w sokola" - USA
1.15, g. 16.00; .Kron"- pol. I. 15, g. 18.00

RÓŻNE
76 ul
APTEKA DYŻURUJĄCA; nr 2CH) . .
St~i~T~~9TAKSÓWEK:

tel. 53-10. 58-

30.

OSTROWIEC

LCT

MUZEUM HISTORYCZNo-ARCH~
GICZNE - wystawa stala: Zabytkowa MOSC'
lana ćmielowska; wystawy czaso~8d>ec'<a
Panie Dobrodzieju, czyi kultura s ~" _
w Polsce XVII-XIX w.; .To, co odfZUCczynne
fotogrefie J. Jaśkiewicza. wysta~. Vi 50'
wtorek - piątek w godz. 1.0.00-1 . 13.00boty _ 10.00-14.30; w ",edzl8le-

16'~UZEUM ARCHEOLOGfCZNE I RE~
ZERWAT w Krzemionkach k. ()st~
Wystawa archeologiczna i dwie ~o"'" trasy turystyczne. Muzeum czynne 15 Vi """
piątek w godz. 9-16, w soboty- 9- '
dziele - 11-15.
.
RÓZNE
4 ul
APTEKA DVŻURUJĄCA: nr 2CH)7 ,
Starokunowska ln, tel. 565-45. Wołnosci
POSTOJE TAKSÓWEK: pl.
537-98, ul. Sienkiewicza 282-61.
ref#Uwaga! Za ewentualne zrnlarlV ~
tuarze kin redakcja nie ~
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Anteny,
kabel koncentryCl.ny,
zwrotnice,
symetryzatory,
wzmacniacze antenowe

poleca

IV pytanie
do konkursu

PRYWATNY
GABI ~T
GINEKOLOGICZ y
Kielce, pl. Partyzantów 5,

o

czynny codziennie - 15-18

WSZYSTKO NA lVIIEJSCU!!!

LEGRO
Suchedni ów, ul. E. Peck 31,1
Kielce. tel. 411-41 wewn. 27>
5046 b

-

Kielce Herby
ul. Górnicza 49a
teł/fax 507-30 tlx. 612440
czynne codziennie 8 - 16
BEZPOŚREDNI IMPORTER

"Czerwonych
Gitarach"

-

czystość.

cytologia
bezbolesne leczenie nadżerek (metoda krioterapii)
prowadzenie ciąży
leczenie schorzeń ginekologicznych
nieoperacyjne leczenie nietrzymania moczu.

członków zespołu skomponował muzykę

IV - Który z

-

do serialu tv "Jan Serce"?
60Ig

5167-g

WIELE ARTYKUŁÓW PO BARDZO NISKICH CENACH
ODZIEŻ - INDONEZJA. CHINY
GARSONKI
DRESY
KOSZULE
SPODNIE
BUTY SPORTOWE

OFERTA SPECJALNA

Najtańsze

KOMBINEZONY DlA NIEMOWLĄT I DZIECI
JEDNO- I DWUCZĘŚCIOWE
140.000 160.000 - IMP. CHINY

telewizory kolorowe

- SADKO 20" - 2.480.000
-.SADKO 24" - 2.800.000
- ASTER 20" PILOT - 3.150.00
- SONY 21" - 7.100.000

oraz

TOWARY NASZE KUPISZ
W CENACH HURTOWYCH

- magnetowidy ELEKTA LCD - 3.500.000
- wideoodtwarzacze ORION
- wieże grające
- zestawy telewizji satelitarnej

SPRZEDAŻ RATALNA TELEWIZORÓW SADKO
Sklep czynny w godz. 10-18 w

sobotę

- 10-13.
5004-g

CHOROBY ,
TARCZYCY

KS Tęcza
"ZIMEX" Hurtownia
WDK, ŚCiegiennego 6
Kielce, tel. 490-41
codziennie 10 - 16
pokój nr 6

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

•

lek.

RYZ

Zofia Surmacz

NAJTANIEJ

OGUMIENIE,
AKUMULATORY,
ELEKTROLIT
"BORYGO", OLE.JE itp.

Kielce,
tel. 569-56, 567-11.
Ostrowiec Św. 518-58.
5182-g

najtaniRj w sklepie na rogu
ulic Warszaw kiej i Orkana
w Kielcach.Ogumienie STOMIL
Dębica hurt i detal.
49-17-.:

wtorki 1&-17
czwartki 1&-17
Kielce, ul. Złota 26
4538-g

Lekarska Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy
w Kielcach
zaprasza do gabinetów nowo uruchomionej przychodni
w Kielcach, ul. Kościuszki 11, tel. 45~96

-

__ stomatologicznych - czynnych od 8.00-20.00 z pełnym zakresem usług leczenia, usuwania zębów i protetyki, w tym również w znieczuleniu ogólnym.
Wypelnienia z najlepszych zachodnich materiaow posladajqcych atesty.
Niskie ceny.
-- specjalistycznych - kardiologii, urologii, interny, dermatologii, laryngologii,
neurochirurgii, psychiatrii.
--do sklepu z materiabmi medycznymi (atestowanymi)
--do barku na kawę, herbatę, lody Itp. w godz. 9.00- 17.00 .

wielu Innych mizust RPR

. . . . KJELCE ul.. SIENKIEWICZA 18
(Hotel. Centrlllny) BIURO 'OMNIA I
teJ. 66-27·37, t4fax 575-83

fii1iffił ... ..... KIELCE

a

Agencja Koncertowo-Usługowa "INTER-TOP" - "ECHO DNIA"
- Agencja Reklamowa "Kamiński" z a p r a s z aj ą :
14 grudnia 199,! r. godz. 17.00 hala "Iskry" Kielce WleDd turniej "Echa Dnia" i "Inter-TGp'
Gł.OWNA WYGRANA: NO
FIAT 126 P

ul. SIENKIEWICZA S9

lei. 66-2fU7. 'GEOTOUR'

"Kemex" SA -

. .. . . . ... . RADOM BIURO 'OMNIA'
ul. SIENKIEWICZA. 11, td. 212-38

~ii~~~~=~~.
BIURO TURYSTYCZNE
·
ul. SOKOLA
18, Id

~
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~RZEDAM
Blachy do samochodów krajowych oraz inne części poleca ,.Auto Sklep·. Kielce, Jana Pawła 13.
~ny konkurencyjne.
5093-g
Dalmatyńczyki
rodowodowe
SZczenięta po doskonałych rodzi§.ch. Kielce, 407-42.
5118-g
Tanio sprzedam .vw-passata
1300· (1980). Kielce, tel. 6&-48§Q.
5081=ij
Lady chłodnicze z dostawą
!Mź,15--83-23.
4912=ij
Używaną pralkę PS 663 superautomat. Starachowice, 25-64 po
.!i..
181St
Żuka blaszaka (1982) Stara~wice, 63--70.
181St
Sprzedam telewizor czarnohiały- OKAZJA. Kielce, 471-12.
5154=jl
Sprzedam nowe organy elektroniczne CASIO CA-100, szeroka klawiatura Uapońskie). Kielce,
~8-28.
5146-g
3 regały. Kielce, 31-14--73.
5157-g

Półtorarocznego pekińczyka

po championie. Kielce, 425-28.
5156=9
Tanio sprzedam działkę budowlaną w Brodach, .forda scorpio". Skarżysko, tel. 51-28-69
od 14 do 15.30.
249/91
Sprzedam blok silnika do .renault 19". Skarżysko, 54-21-25.
247/91
Sprzedam tanio .peugeota
205", rok 1986, części .forda
fiesty". Skarżysko , tel. 530--593.
246/91
Jelcza" - 080 ciężarowy, .kamciza" - wywrotka. Chmielnik
kierunkowy - 049, tel. 54-4(}74,54-46-45.
5189:9
Sprzedam lek STEINONIT.
Kielce, 66-25-17.
2222-g

RÓŻNE
Strojenie fortepianów, pianin.
Kielce, 506-86.
4843-g

AS ZE
I. ul

BESY

Wideofilmowanie. Kielce, 3191--54.
5131-g
Naprawa pralek. Kielce, 27135.
4851-g
Naprawa, przestrajanie telewizorów, wideo, radiomagnetofonów. Kielce, 31-21-43.
4992=jl
Szybkie naprawy pralek. Starachowice, 25-64 wieczorem.
181St
Transport samochodowy 1 tona, 2,5 tony - tanio. Kielce, 11-

43-71.

wy (1&-20).
4994-g

mont"

nnm:JEJ "EC!lllt J)Rllt" :r ''lRTm-T0P-u''
ZGŁASZAM S-W-Ó.J UDZIAŁ

(ImIt t

N~wisko)

(Adres)

(Zaw6d)

Sponsorzy "KElVIEX" SA, "PBOlVION'T"
.

5166-il

Kupię kartę przesiedleńczą
Kielce, 432--36 - grzecznościo

i Montażu "

- grupa ..Arianie"
- Janina Jaroszyńsu ("Podwieczorek przy mikrofonie")
- Bogusław Nowicki
- Jacek Pietrzak - najlepsze parodie świata
- superpokaz mody "Kemex" '92 oraz specjalna niespodzianka!?
Prowadzenie - Marek GaazyAlk1.
Bilety do nabycia .ORBIS· - Kielce, tel. 457-01 w zakładach pracy oraz Agencji .INTER-TOP" l<
• I "nd Pawła
'r 12, tel. 444-n i 475-75; cena biletu - 70.000.
'WAGA!\! Posiadając specjalny kupon "Echa Dnia" każdy widz ma możliwość nabycia biletu o 5J proc. taniej
-a sumę 35.000 zł.
~ zasie trwania imprezy rozegrany zostante konkurs. Prawo do udzialu w konkurSie będą miały <n.oO~ r. .ór' bęcla
ty przy sobie wypełniony kupon uczestnictwa w turnieju zamieszczany w każdym wydaniu .Echa DOla" począwszy
o
1991 r. do 14.XII.1991 r. losowany w trakcie imprezy. Odpowiadając trafnie na p'ęć wylosowanych pytań uczestnik
kor.. _ 'oze stać się szczęśliwym właścicielem .fiata 126p' oraz wielu innych cennych nagród rzeczowych.

Własnościowe 30 m zamienię
na większe spółdzielcze lub

sprzedani. Sprzedam garaż murowany. Kielce, 66-4(}-94.
5141-g
Hurt-detal ZABAWKI. Kielce,
Chałubińskiego 36/41, 66-4428.
4945-g

ufundowany przez sponsorów:
Przedsiębiorstwo Projektowania
W imprezie wystąpią:

.

nceJ

ZGUBY
Zginął bilet wolnej jazdy wyd.
przez MP~_Skarżysko na nazwisko Stefania Wysockli.
252/91
Zaginął bilet wolnej jazdy
MPK. Władysława Strzelec.
244/91
Czesław Strząbała zgubił legitymację szkolną
5178-g

byłej

d

p. mgr.
wyrazy

głębokiego współczucia

zpowod

śmierciMATKI

składają
pracownicy przedszkola nr 1 w

karżysk.u.

253/91

25-520 KIELCE, ul. Targowa 18, tel/fax 32-45-40
BUT "LYSOGÓRY", ul. Sienkiewicza 74, tel. 66-23-66
26-600 RADOM, ul. Żeromskiego 65, tel. 235-19
SKARŻYSKO-KAMIE NA, ul. Sokola 2 ("Orbi "), tel. 51-25-54
BUSKO ZDRÓJ Zakład Kolportażowo-Handlowy "RUCH", pl. Targowy 7, tel. 38-32 (8.007' 14.30)
KAZIMIERZA WIELKA Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Mikołaja Reja 1, tel. 21-946 (8.00-16.00)
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, Rynek 45, tel./fax 527-44
STARACHOWICE, uL Lipowa 29 (MiejskaBibliotekaPubliczna), tel. 71-44
http://sbc.wbp.kielce.pl

SHORT TENNI~, piątek g. 17.00 - SP nr 17
,

•• E
;.

~

rnlel" C Dnia"
Sliort-tennis jest miniformą dorosłego tenisa, z tą różnica,. że w short-tennisie ,----------:;;::::;;::::;;:::::;:::==::::,---,
wiele łatwiej. W najbliższy piątek w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Kielcach rozpoczyna się 1turniej "Echa Dnia" dla dzieci. Zgłosze
nia przyjmowaliśmy w redakcji od kilku dni, jeżeli jednak państwo nie zgłosiliście
swoich pociech jest jeszcze możliwość zagrania w naszym tumieju. Wystarczy
przyjŚĆ ok. godziny 16 do szkoły nr 17 i zgłosić chęć gry organizatorom. Przypominamy: odbędą się turnieje indywidualne osobno dla dziewcząt i chłopców
w kategoriach wiekowych: do 8 lat, do 10 lat, do 12 lat. Początek gier w piątek
godz. 17, sędzia główny i organizatorzy przygotują korty już o godz. 15.
Do zobaczenia!

. gra-się D

'991.'2.06 KIEL

~;::;.~A~ ~_ Regulamin

I---_B

A
•

B
13,.4 m

Pr%~pisy
.... Zamieszczony powyżej kort wymiarami odpowia. da badminton owemu kortowi do gry podwójnej;
- rakiety - najlepiej specjalne z tworzywa (plastiku.
ale produkowane są takze drewniane);
.... piłki - z gąbki są więc lżej sze I wolniejsze;
.... '"SefW tak jak w tenisie, ale tak, by piłka up adła na
pole leżące po przekątnej (z pola A na pole B);
.. gra się do dwóch wygranych setów. do 11 pkt. Przy
stanie 10:10 gramy dotąd , aż przewaga jednej ze stron
będ zie wynosić 2 pkt. np 15: 13;
" szczegółowe przepisy przedstawi sędz ia przed
rozpoczęciem gier.

... Turniej będzie się odbywał: 6 grudnia (pią
tek) w g. 17-21 , 7 grudnia (sobota) w g. 17-21,
8 grudnia (niedziela) w g. 9-:14 w hali sportowej
SP nr 17 w Kielcach - os. Słoneczne Wzgórze
(dojazd autobusami 34,35, 40, 48);
.... Korty i piłki przygotowane są przez organizatorów. Należy mieć własny strój i rakietę,
... Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe
dyplomy i o kolicznościowe nalepki, a także na kopercie odbit kę pamiątkowego datownika, możliwe
są nagrody rzeczowe dla najlepszych;
... Zwycięzcy otrzymają puchary: "Acumenu",
prezydenta miasta, "Echa Dnia";
... System rozgrywek zależy od liczby zgłoszo
nych zawodników, ale chcemy, by każdy uczestnik
rozegrał minimum trzy gry.

E 1

• Waterpoliści KSZO Ostrowiec
od lat zaliczają się do ścisłej krajowej
czołówki w tej dyscyplinie, nic więc
dziwnego, że wielu wychowanków
ostrowieckiego klubu występuje
w reprezentacjach Polski różnych
kategorii wiekowych. Ostatnio trener
kadry juniorów p. Edward Kujawa
powołał na międzynarodowy tumiej,
który ma się odbyć w Kijowie 6 zawodników, są to: MARIUSZ SZELEŚ, IGOR WÓJCIK, ROMAN WUCIK, MARIUSZ ŁAZOWSKI, ŁU
KASZ
KIELOCH
i
PIOTR
KRAWCZYK. Niestety dwaj ostatni

DUŻY LOTEK

9,23,36,44,45,47

KCSZVKÓWKA KOBIET
- I LIGA
AZS Poznań - Olimpia Poznań 66:87, Glinik Gorlice - Wisła Kraków 63:72, Ślęza Wrocław
- Stal Brzeg 88:86, ŁKS - Lech
Poznań 79:60, Stilon Gorzów Spójnia Gdańsk 77:70, Start
l ublin - WłÓKn iarz Pabianice
78:86,
1. Włókniarz 22 391828: 1582
2..wisła
22 391891:1662
1: Olimpia 22 371704:1510
1. t.K3
22 361783:1672
-:Stilon
22 341612:1646
S: Lech
22 331695:1706
7. Ślęza
22 331726:1746
3.Spó·n icł
22 321552:1703
9. Start
22 311793:1870
Cin1l'
22 281429: 1675
11. Stal 8.
22 271698:1769
12. AZS P.
22 271n9:1979
,

to.

wtele

likwidacją

Litwa, Łotwa i Estonia

dzyn rodoweJ Federacji SzachOwt.cJ.
• W rozegranym awansem
meczu ekstraklasy w skltkówce
mężczyzn, AZS Częstochowa
pokonał KS Jastrzębie 3:0
(15:10,15:8, 15:6).
W Antwerpii rozpoczął się
tumiej "O diamentową rakietę"

DZiŚ
PROGRAM I
15.30 Przez lądy i morza: Ziemia Ognista
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla mł. widzów: .Kwant"
17:15 Teleexpress
17.35 •Telemuzaku - mag. muz.
rozr.
18.05 .Laboratońum": Wszystko dla sportu
18.25 .Podróże do Polski" rep.
18.45 Magazyn katolicki
19.15 Dobranoc: .Dziwny świat
kota Filomenau

URSZULA KALINOWSKA
i
MARTYNA
ZDROWSKA okazały się
najlepszą dwójką imprezy! Trener Makowski był
bardzo zadowolony z występu. Powiedział nam
..dziewczyny ćwiczyły
bardzo ładnie, wykonały
zaplanowane elementy i otrzymały najwyższe
noty wśród
wszystkich
startują
cych w zawodach".
W Tęczy trenują rów- ·
nież seniorzy i seniorki.
Kilka dni temu odbywał
się Pucharu Polski w Olkuszu . .Dwójka" Tęczy
KAMILA
PORCZYK
i ELŻBIETA KSEL zajęła
drugie miejsce. Kamila
na tych zawodach startowała
również w . dwójce mieszanet
z kolegą klubowym Tomaszem
Wesołowskim, zajęli dobrą 6 lo-

•

(jeden z najlepiej opłacanych).
W pierwszych grach nie obyło
się bez niespodzianek m.in. Pat
Cash (Australia) przegrał 4:6,
2:6 z Petrem Kordą (CSRF),
Karel Novacek (CSRF) przegrał z Omarem Camporese
6:4, 6:7, 1:6, Oimitrij Poliakow
(ZSRR) wygrał z Bradem Gilbertem 3:6, 6:0, 7:6.
• Z Hull (Kanada) powróciła
reprezentacja Polski juniorów
st artuj ąca
w mistrzostwach
śWiata w łyżwiarstw ie figurowym. Nasi zawodnicy zajęli dość
odległe lokaty: Anna 'lechnio
była 17, Zbigniew Komorow1'l ld
14, para taneczna Sylwia Nc -.
wak -Sebastian Kolasiński 11 •
para sport'1I'J'J. Agnieszka Pihut
- Marek 030wski 10.
19.30 Wi adomości
20.10 "Miller i Mueller" (5) - ser.
krym. USA
21 .10 .ABC ekonomii": Wskaź
nik kosztów utrzymania
21 .20 Kwadrans Bieleckiego
21 .35 Goście Andrzeja Zarębskiego
21 .55 . Pegaz" - mag. kult.
22.25 .Interpretacje"
23.20 Wiadomości wieczorne
23.40 .Family Album" - amer.
kurs jęz . ang.
0.05 Poezje na dobranoc
0.15 BBC World Service

PROGRAM II
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 .Pokoleniau

Zapowiada się więc, że o kieleckiej akrobatyce znów będzie
głośno.

Pod

patronatem

ser. USA

Blamaż

Dwójka
Tęczy Kielce
Kamila Porczyk-Tomasz Wesołowski Fot. A. Piekarski
Kolumnę opracował

STANISŁAW WRÓBEL

v

Stara to prawda, że we własnej
hali nawet ściany pomagają W najsłynniejszej koszykarskiej lidze świa
ta bardzo rzad~o zdarzają się zwy.
cięstwa gości. Zeby wygrać na wyjeździe
trzeba
naprawdę
zaprezentować wielkie umiejętności .
W tym sezonie najczęściej udawała
się ta sztuka obrońcom tytułu mistrza
NBA koszykarzom Chicago Bulls,
którzy wygrali już dwanaście kolejnych spotkań! W tym kilka wyjazdowych .
We wtorkowej sesji "Byki" nie grały, było natomiast kilka niespodzianek. Wygrały drużyny najsłabsze ,
wygrywające do tej pory bardzo
rzadko (co jednak znaczy własna hala) . Zespół New Jersey Nets poko·
nał Philadelphia 76 ers 88:86 i bylo
to dopiero 4 zwycięstwo w tym sezonie (12 porażek) . Piąty raz wygrali
koszykarze Sacramento Kings i to
z liderem grupy środkowo-zachod-

halo""}' turniei piłkarski

ra 36 ru ni
36 drużyn z województwa kieleckiego zagra w organizowanym już
po raz piąty przez Klub Sportowy
"Orlęta " i Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego HALOWYM TURNIEJU PIŁKARSKIM.
Impreza, której w tym roku patronuje redakcja "Echa", rozpocznie się 14 grudnia meczem Bipoweru - zwycięzcy ubiegłorocz
nego turnieju z osiedlem Północ.
W szystkie spotkania odbędą się

byli 8ergkamp w 40 i Blind
min. Do rozegrania w grupie VI
stał tylko jeden pojedynek
G recja, który nie wpłynie już na
tabeli. Oto tabela grupy VI :

1. Holandia
2. Portugalia
3. Grecja
4. Finlandia
5. Malta

8 13
8 11
7 7
8 6
7 1

17: 2
11: 4
10: 8
5: 8
1:22

który zal(wallifil(ow'a/
mistrzostw Europy.
awansowali Szwecja (gospOdarz)
Francja, Jugosławia, ZSR R, Ang:
lia i Szkocja .

w gościnnej Szkole Podstawowej
nr 17 (os. Słoneczne Wzgórze) podczas weekendów, sobota i niedziela w godz. od 15 do 21. Zapowiada
się, że tegoroczny turniej będzie
bardzo ciekawy. Wielu grających na
co dzień w klubach piłkarskich wykorzystuje zimową przerwę, grając
właśnie na hali. Stąd w niektórych
zespołach wystąpią zawodnicy grający na co dzień w różnych ligach
(nawet w II) , którzy teraz zasilili

swoje osiedlowe, zakładowe lub towarzyskie zespoły. Przede wszystkim jednak ten halowy turniej ma
służyć popularyzacji futbolu i aktywnego wypoczynku. Piłkarskie
weekendy to szansa na wypoczynek i poprawienie kondycji. Zapraszamy do hali sportowej SP nr 17
w Kielcach i chociaż lista zgłoszeń
jest już zamknięta, będzie można
dobrze się pobawić dopingując występujących na boisku.
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nistrów

niej San Anzonio Spurs 99:94 Z in·
nych meczów na uwagę zasługUje
pojedynek Milwaukee Bucks - Los
Angeles Lakers . .,Jeziorowcy" prze·
grali już po raz szósty z kolei w Brad·
ley Center w Milwaukee. Ta hala wy·
jątkowo im nie .Ieży· - we wlorek
przegrali bardzo wysoko 94.126.
Oto aktualna sytuacja w pOsz·
czególnych grupach:

KONFERENCJA WSCHODNIA
Atlantic Division
:Przewaga dwóch zespołów New
York Knicks i Boston Celtics dosc
wyraźna . Za nimi duży tłok I poza
New Jersey wszyscy mogą znalezc
się w czołówce grupy.

1. New York
9
2. Boston
10
· 3. Miami
8
Central Division

5
6
8

Miażdżąca przewaga .Byków'''
poza tym grupa doŚĆ równa, odstają
. szerszenie· z Charlotte.

1. Chicago
13
2
2. Cleveland
9
5
3. Atlanta
9
8
KONFERENCJA ZACHODNIA
Midwest Division

Poza Minesotą wszystkie zespolY
wyrównane.

1. San Antonio
10
9
2. Houston
3.Utah
9
Pacific Division

4
5
8

Chyba najsilniejsza grupa w NBA
pierwsza piątka z dużymi asplraqa·
mi na czołowe lokaty w lidze.

1. La Lakers
2. Golden State
3. Portland
4. SeaUe
5. Phoenix

11

10
10
9
9

5
5
6
7
9

• Uwaga, podajemy tylko kolej"
ność pierwszych trzech zespołow
w grupie.

17.05

Po wy
bów Pm

w Egipcie!

•

21.00
21.20
21 .30

światowych

22.45
23.15

obchodów Roku Mozartowskiego transm.

24.00

kończenie
-

nie pojadą na tumiej ze względu na
nadmiar nauki w szkole.
• 16 grudnia piłkarska reprezentacja do lat 16 rozegra w Fonni eliminacyjne spotkanie mistrzostw Europy z Włochami. Wśród 16 pilkarzy
powołanych na ten mecz są bramkarze Błękitnych ROBERT SZEWCZYK i Radomiaka TOMASZ BORKOWSKI.

zapewniając sobie awans do
łów mistrzostw Europy w
nożnej . Bramki dla Holend

Atut własnej hali

katę·

raficznym sk cle

zostały oficjalnieczłonkami Mię

'·1

zagrożona

ł

• Uklaina zwróciła się do
FIFA z prośbą o przyjęcie w szeregi członków tej organizacji. Już
od następnego roku planowane
są~ rozgrywki ligowe, a reprezentacja miałaby wystąpić w eliminaciach mistrzostw świata 1994 r.
•

była

Wszystko jednak wskazuje, że
kłopoty przezwyci ężono i wreszcie o kieleckiej akrobatyce znów
będzie głośno . Obecnie pod
opieką trenera TADEUSZA MAKOWSKIEGO trenuje duza grupa młodzieży, która systematycznie czyni postępy. Szkoleniowiec ma nadzieję, że efekty
pracy przyjdą szybko, a jego
podopieczni już osiągają znaczące wyniki.
W minioną sobotę i niedzielę
odbywały się w Brennej z udziałem ok. 300 zawodników z 33
klubów całego kraju, Ogólnopolskie Zawody Akrobatyczne . Mło
de talenty". Świetnie w konfrontacji z czołówką polskich młodzi
czek radziły sobie kielczanki.

Piłkarze Holandii wygrali wczoraj w Salonikach.z Grecją2:0 (1:0)

Kadra PZPN czyli druga reprezentacja Polski, prowadzona przez trenera Les·
lawa Ćmikiewicza, rozegrała w Kairze towarzyski mecz z drużyną narodową Egiptu. Nasz zespół składają::y się z zawodników występują::ych w lidze polskiej
zagrał fatalnie przegrywając aż 0:4. Bramki dla gospodarzy zdobyli; El Quasse
w 40, Hassan 55, Ragab 70, Youssef w 72 min. Jeszcze w pierwszej poIowie nasi
piłkarze próbowali przeciwstawić się wymagającemu rywalowi, gra była wyrówna·
na, stąd niskie prowadzenie Egipcjan (finaliści mistrzostw świata Italia·90) Po
przerwie nasz zespół .. nie istniał" na boisku, a pilkarze Egiptu bez trudu zdobyli trzy kolejne bramki. Nie mieli więc chyba racji przekonywają;y trenera Str8jlaua, żeby w jego zespole grali zawodnicy występujący w Polsce. Strach POrnyS1ec
w jakich rozmiarach przegralibyśmy z Anglią

20, 2.1, 33, 35, 41

Jeszcze niedawno akrobatki
i akrobaci z kieleckiej Tęczy należeli do najlepszych w Polsce.
Jednak w ostatnich latach sukcesów było niewiele, a sekCja

Holandia wfinale

Nasi w kadrach
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.Dzień dobry" - mag. rozmaitości

9.10 .Domowe przedszkole"
9.35 .Szkoła dla rodziców"
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~~
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12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Wia do-
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12.30 W ludowych rytmach, .13.
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