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CENA 800 ZŁ

ez oklasków, ez gwizdów
i bez KPN

Podczas spotkania liderów 4
partii centro-prawicowych premier Jan Olszewski przedstawił

"Pluszowy
Miś"

skład przyszłego rządu.

Zapytany, jak jego propozycje przyjęli
partnerzy z koalicji, J. Olszewski
powiedział: .Oklasków nie było,
ale gwizdów też nie słyszałem".
Jednocześnie premier poinformował, że przedstawiciele KPN
nie wejdą do jego gabinetu, choć
będą uczestniczyć w pracach

wytyczającego linię
polityczną rządu.
Decyzję premiera o wykluczeniu KPN z rządu Leszek Moczulski określił jako .dziwną" zapewniając, że jego ugrupowanie
nie stawiało żadnych warunków

.gremium"

personalnych .
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Redakcja
.Echa
Dnia"
w związku ze swoją akcją grudniową .Pluszowy Miś" zwróciła
się także pisemnie do niektórych
firm i osób prywatnych o udział.
Otrzymujemy już odpowiedzi,
oto treŚĆ jednej z nich:
Pan Waldemar Pacławski redaktor naczelny "Echa Dnia".
Szanowny Panie! W odpowiedzi
na Pańskie pismo z dnia 3 bm.
dotyczące akcji "Pluszowy Miś"
mam przyjemność poinformować Pana, że akcja ta spotkała
s ię z gorącym odzewem nie tylko firmy, ale i wszystkich pracowników.
Pragniemy również ofiarować
coś dzieciom dotkniętym przez
los. Przesyłamy więc od .Westy"
książeczki do malowania o tematyce .znaki drogowe" w ilości 480
egz., zaś od naszych pracowników książki dla dzieci starszych
i młodszych, pIyty oraz zabawki.
Mamy nadzieję , że drobnostki
te spodobają się dzieciom i przyniosą im trochę radości, której tak
bardzo potrzeba.
Z poważaniem
Dyrektor
mgr Sławomir Somat
W imieniu dzieci serdecznie
dziękujemy.
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owa centrala
na Barwinku
- Rok 1991 jest niewątpliwie suk;"oosem inwestycyjnym Dyrekcji
Wojewódzkiej Polska Poczta, Telegraf, Telefon w Kielcach. Nastą
p~ znaczny przyrost infrastruktury
telekomunikacyjnej gwarantujący
dalszy dynamiczny rozwój rynku
usług łączności na Kielecczyźnie .
Zwiększono pojemność central telefonicznych o około 34,5 tys. numerów, wybudowano kilkadziesiąt
tysięcy kilometrów sieci i 17 km linii światłowodowej.
DOKOŃCZENIE NA STR.2
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Dyr. Alojzy Obomy prezentuje znakomitą panoramę

waldem".

. Bitwa pod Gru .....

1'ot. A. Piekarski

.WMuzeum Narodowym

"Bitwa pod Grunwaldem"
lłumy
kielczan
przybyły
w piątek do Muzeum Narodowego w Kielcach na otwarcie wystawy prezentującej "Bitwę pod
Grunwaldem". Ta wspaniała
panorama namalowana przez
Zygmunta Rozwadowskiego
i Tadeusza Popiela pochodzi
ze zbiorów Muzeum Historycznego miasta Lwowa. Prezentacja bitwy gn,mwaldzkiej została
wzbogacona światłem i dźwię
kiem przygotowanym przez
Ryszarda de Latoura. W otwarciu wystawy uczestniczyli
goście z Lwowa: dyrektor Czajkowski i konserwator Taras
Rudka z Muzeum Historycznego.
.Ku pokrzepieniu serc" - to
ekspozycja towarzysząca panoramie. W dwóch sąsiednich salach zgromadzono cenne zbiory
z kolekcji własnej Muzeum Narodowego. Wystawa zorganizowana przez Elżbietę Jeżewską
przy współpracy Jana Główki
i Tadeusza Kosińskiego prezentuje około 50 obrazów i rzeźb
powstałych w XIX i na pocz. XX
wieku . Znalazły się tu zarówno
pejzaże, sceny rodzajowe, jak
i wielkie sceny batalistyczne, takich mistrzów pędzla jak J. Kos-

sak, P. Michałowski, A. Grottger, J. Malczewski, W. Gerson,
J. Szermentowski.
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oRAD MłU Z OWU GtOSNO
Wszyscy radomianie czekali na ten wieczór ponad
dwadzieścia lat i właśnie
w dniu otwarcia nowego
gmachu, w sobotni wieczór,
wybuchła w nim bomba.
Podłożył ją Zygmunt Wojdan wraz z Małgorzatą
Treutler, oni to bowiem przy-

** Izba Skarbowa chce
dokumenty
przed
roku
* Prezes Cichopek podapodatek
do
dziennikarzy?
Spółka ujawnłła

gotowali premierę "Tanga"
Sławomira
Mrożka .
Na
szczęście, teatr był wypeł
niony ludźmi po brzegi, dzię
ki czemu wiadomość o bombie rozeszła się szybko.
Wieczór był pełen wzruszeń - gratulacje od prezydenta i ministra kultury zebrali twórcy teatru , jego zało
ga , a przede wszystkim
założyciel i długoletni dyrek-

tor Zygmunt Wojdan .
O roli tej instytucji pięknie
mówił wojewoda radomski
Jan Rejczak, zaś wiceminister kultury i sztuki Michał Jagiełło powierzył teatr opiece
miejscowych władz, posłów
i senatorów.
Teatr prezentuje się okazale i wytwornie , nie ma
w nim jegnak zbędnego wyDOKONCZENIE NA STR.2

Wieczór był udany. W pa-

konawcy, jak i wybrany repertuar nie sprawiły zawodu .
W pierwszej części wystąpił
pianista Artur Jaroń i skrzypaczka Ludmiła Worobec
oraz wiolonczelista Marcin
Pabich. Pięknie zabrzmiało
w ich wykonaniu Rondo ~

końcem

sądu

Nie' było

'

"ACUMENGATE"
Od rozdania dziennikarzom
teczek z dokumentami dotyczą
cymi importu bułgarskiej benzyny i wysłuchania nagranych na
taśm i e magnetofonowej . rewelacji" posła K. Ujazdowskiego
rozpoczęła się w sobotę konferencja prezesa spółki .Acumen",
Andrzeja Cichopka.
Towarzyszący prezesowi: radca prawny firmy Aleksander
Madetko i warszawski adwokat,
mecenas Wojciech Tomczyk
wyjaśnili dziennikarzom zawiłoś
ci prawne i podstawy sporu, jaki

toczy się między firmą "Acumen "
a Izbą Skarbową w sprawie należności podatkowych.
Obaj
przedstawiciele palestry podkreślili - wskazując jednocześ
nie na dokumenty - że transakcja sprowadzenia do Polski benzyny była zgodna z prawem co
potwierdziła kontrola NIK. Niezgodne z przepisami jest natomiast domaganie się przez
Izbę Skarbową w Kielcach
uiszczenia podatku od dochodów spółki "Acumen" przed
końcem roku.
DOKOŃCZENIE NA STR.3

łacyku Zielińskiego zamienionym na

salonik ,

przy

okrągłych stołach , świecz
kach słuchano utworów ka-

meralnych W. A. Mozarta .
Główna inicjatorka i urocza
gospodyni Zofia Zamoj-

Wieczór wpałacyku

Mozartiada przy świecach
ska-Pabich sprawiła , że
przybyli goście czuli się
niemal rodzinnie. Reszty
dopełniła sama muzyka. A
trzeba przyznać, że tak wy-

• Z Sędziszowa do Kazachstanu
• "Sefako" nie daje się recesji
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ni, ogrzać parą część osiedla
mieszkaniowego (140 miesz. kań o powierzchni 60 m kw.
każde) mieści się w kontenerze, jaki można np. ustawić na
platformie kolejowej. Na drugim wagonIe - platformie mieści
się zbiomik na gaz lub olej, tzw.
mazut.
Dlaczego kontenery dostosowane do transportu kolejowego?
Otóż pierwsza taka nowoczesna
kotłownia- pojedzie za kilka dni
Wiadomość wstrząśnie niejedz Sędziszowa do Kazachstanu
nym z nas: cudem uratowany
w Rosji, gdzie służyć będzie
przez prof. Religę, dzięki wszczepieniu nowego serca, 17-letni Tozakładom przetwórstwa mięs
mek G. z Bielawy, o którego życie
nego.
wszyscy drżeliśmy, czuje się już
Podczas piątkowego odbioru
na tyle dobrze, że ... wspólnie
technicznego pracownicy sędzi
z kolegami wziął udział w bandyc- szowskiej Fabryki Kotłów, jak
kim napadzie na niedowidzącą
i przedstawiciele fińskiej firmy
~taruszkę . Obezwładnili ją gazem
KPA Unicon z Pieksamaki nie
I zabrali torebkę z rentą i dokukryli zadowole~ia , iż wsp~lny ~o
mentami. Prokurator z Dzierżo
mysł i atrakCyjne przedSIęWZIę
niOwa Józef Marian twierdzi, że
cie się powiodło . Od idei ~udo
gdyby kobieta nie miała okularów,
wania takiej prototypowej kotto następstwa napaści byłyby połowni do wspomnianego odbioru
Ważniejsze . Według prokuratora
upłynęło dwa i pół miesiąca!
Tomek G. nie pierwszy raz wszedł
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Wkonflikt z prawem.

.elce , ul. Sienkie~cza 79
naprzeciw hotelu . Centralnego

.... Sprzęt audio-video,
B' telewizor kolorowy,
~ pal-secaID, mo~tor
cena detaliczna - 2.450.000 zł
cena hurtowa - 2.100.000 zł

5324-g

interwencyjny

~g45898

~noweserce
i ",szył na rozbói

VIDEX -

waczka z Teatru Wielkiego
w Warszawie - Agnieszka
Zwierko, której mocny, czysto
brzmiący sopran zachwycił
słuchaczy. Duże brawa otrzymała za wykonanie dwóch arii
z Wielkiej Mszy c-mon oraz za
arie Fiordiligi z opery "Gasi fan
tutte" i arie Hrabiny z opery
.Wesele f igara".
DOKONCZENIE NA STA. 3
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Kotłownia, która może dostarczyć gorącej pary i ciepła
dla dużej masarni lub mleczar-

U nas najtaniej

moll i Trio B-dur. Dużą niespodziankę sprawiła śpie

Od godz. 11 do 13.

Horrendalny rachunek
Drugi mi es iąc pod rząd dostaję j aki e ś niesamowite rachunki

Kryzys W policii
ł

ł

ZAMIAST PRZ~~PCOW, ~ZUKAJĄ ~PON~OROW
Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa dotyka wszystkie
działy gospodarki narodowej.
Ostatnio coraz więcej mówi się
o braku p ieniędzy w resorcie
spraw wewnętrznych . Policji
brakuje funduszy na wyposaże
nie techniczne, środki łącznośc i,
komputery, a nawet na ... benzynę . Nic zatem dziwnego, iż miast różnego autoramentu
przestępców poszukuje

się ... sponsorów i ofiarodawców.
Zadłużenie radomskiego garnizonu policji określa si ę na ok.
a mld zł. Dlatego cenna jest każ
da pomoc ze strony przeds i ę
biorstw czy firm prywatnych. Taka pomoc napłynęła j uż w tym
roku w formie przekazania róż
nych darów. Na przykład PZU
przekazał samochód "polonez"
oraz gotówkę na zakup sprzętu,

http://sbc.wbp.kielce.pl

za telefon , poprzedni na 345 tys.
zł, a ostatni na 490 tys. zł.
A przecież rob i ę sobie nawet dokładną statystykę ile razy dzwon ię i wychodzi mi naj wyżej raz,
dwa razy dziennie. Interwen i Uję
w dyrekcji telefonów, to mi mówią, że muszę mieć wiele rozmów zamIejscowych , a ja do Innych miast nigdy nie dzwonię .
Proszę napiszcie coś na ten
temat, bo przecież nie stać mnie
na takie rachunki , a przede
wszystkim na płacenie za rozmowy, których nie było . Mój telefon 31-50-40, przy ul. Orkan a
w Kielcach.
Usługa

z przedp«:rtą

szkoła w
stanowiła oprawić

Moja

Kielcach pow ramki waż
"Westa" - ok. 16 mln zł na alkone dla jej historii dokumenty, dytesty i 5 mln zł dla KR w Kozieplomy, aby został trwały ślad
nicach. W ślad za wymienionymi
Poszedłem do zakładu szklarinstytucjami poszła dyrekcja
skiego przy ul. Ghęci ń ski ej i, proBanku Spółdz i elczego w Noszę sobie wyobrazić , zażądano
wym M i eści e , która przeznaczyzapłaty z góry, przed wykonała 12 mln zł na wyposażen ie . niem usługi, byłem zaskoczony
służb patrolowych w GB Radio.
i po prostu udałem się do innego
Do akcji pomocy włączyła się też
zakładu . Dzwon i ę , bo chodzi mi
tzw. inicjatywa prywatna - wła
o ku lturę usług , szacunek dla
ściciele rpdomskich sklepów,
klienta.
DOKONCZENIE NA STR. 2
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Kierowcy karetek
grożq zaostrzeniem

protestu

Od kilku dni trwa akcja protestacyjna
przez NSZZ .Solidarność"
przy Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Radomiu. Protestują
cy domagają się funduszy niezbędnych
dla normalnej działalności zakładu.
Na ostatnim posiedzeniu KZ . S" postanowiła zobowiązać dyrekcję oraz
kierowników rejonowych kolumn transportu sanitamego do wzmożenia działań w celu zapewnienia dalszego prawidłowego funkcjonowania poszczególnych
jednostek.
Stanowczo
sprzeciwiono się przeznaczeniu funduszu płac na zapewnienie działalności
zakładu, ostrzegając , że posunięcie takie może doprowadzić do nie kontrolowanego wybuchu niezadowolenia
ogłoszona

wśród załogi.

Uchwalono, że jeśli w ciągu 10 dni
od rozpoczęcia protestu (do 21 bm.)
nie będą podjęte rozmowy oraz
przedsięwzięcia dla ratowania transportu sanitarnego tak niezbędnego
w województwie, to Komisja Zakła
dowa podejmie inne formy protestu
lub ich zaostrzenia zgodnie ze statutem .. Solidarności".
Podjęto też uchwałę, w której domagają się podniesienia płac do 102 proc.
przeciętnego wynagrodzenia w pięciu
podstawowych działach gospodarki.
Domagają się również ponownego
przeliczenia stawek zaszeregowania
według realnych godzin pracy oraz dodatku wyjazdowego dla każdego kierowcy jeżdżącego w pogotowiu w wysokości 20 proc. płacy zasadniczej oraz
uregulowania spraw płacowych za dni
świąteczne.

(syk)
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ł Zą~ania "~i~mOJ(i" W~Ie~ie owni Ko~eni(8
*Do ~~(a rob romrał I ~lltrode ownią la~om
Sytuacja finansowo-ekonomiczna Elektrowni .. Kozienice"
po 11 miesiącach bieżącego roku oraz prognoza na koniec
1991 r. utwierdzają w przekonaniu, że zabraknie środków na na-

W "Joannie"

tańszy

sylwester

Do informacji naszego współ
pracownika .. Sylwestrowe atrakcje w Kielcach" wkradł się przykry błąd, w kawiarni "Joanna"
płacić się będzie 700 tys. zł od
pary, a nie jak napisaliśmy od
osoby.
Prawidłowo notatka ta powinna brzmieć:
..... sylwestrową noc można
spędzić m.in. w kawiami »Joanna« w »okrąglaku« Urzędu Wojewódzkiego (700 tys. od pary,
specjalność kotlet »swiętokrzys
ki«, muzycy z filharmonii. .. "
Przepraszamy serdecznie za

grody z zysku dla pracowników
oraz na odpisy podstawowe na
Zakładowy Fundusz Socjalny
i Zakładowy Funduszu Mieszkaniowy. Główną tego przyczyną
jest spłata kredytu inwestycyjnego w Elektrociepłowni .. Radom",
będącej częścią składową kozienickiej siłowni. To połączenie
obu zakładów - jeszcze w czasach rządów komunistycznychw obecnej rzeczywistości gospodarczej nie ma żadnego logicznego, ani tym bardziej ekonomicznego uzasadnienia.
Rada Pracownicza Elektrowni
.Kozienice" podjęła więc przed
kilku mies iącami uchwałę o rozłączeniu elektrowni z radomską
elektrociepłownią Jednak mimo
poparcia tej decyzji przez
wszystkie związki zawodowe
dZiałające w elektrowni oraz
Sekcję
Krajową
Elektrowni
i Elektrociepłowni NSZZ .. Solidarność", sprawa ta nie została
do chwili obecnej załatwiona.
Dyrekcja Elektrowni . Kozienice" przewidując taką: sytuację

błąd.

Szansa dld zdolnych, upartych, pracowitych

Konkurs dla reporterów
• Jeśli znasz zasady języka polskiego i umiesz się nim posłu
giwać trafnie, zwięźle i ładnie ...
• Jeśli jesteś konsekwentny i dociekliwy, spostrzegawczy
i bystry ...
• Jeśli masz odwagę w ujawnianiu wszelkiego zła i chęć bronienia słabych ...
• Jeśli jesteś odpomy psychicznie i zdrowy fizycznie .. .
• Jeśli uważasz, że Twoim powołaniem jest praca dziennikarska ...
• Jeśli chcesz podjąć ryzyko, które Cię nic kosztować nie bę
dzie, a możesz zyskać zawód ...
przyślij nam próbki Twoich tekstów reporterskich poświadczających Twoje zdolności. Forma dowolna, jednak
preferowane będą teksty krótkie, zwarte.
NIE CHODZI nam o twórczość literacką tylko o informacje, komentarze, spostrzeżenia dotyczące nas wszystkich, więc interesujące naszych Czytelników.

o

Radomiu

zno~ głośno
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Wieczór by! pełen wzruszeń - gratulacje
od prezydenta i ministra kuijury zebrali twórcy
leatru, jego załoga, a przede wszystkim zało
życiel i długoletni dyrektor - Zygmunt Wojdan oO roli tej instytucji pięknie mówiłwojewo
da radomski Jan Rejczak, zaś wiceminister
kuttury i sztuki Michał Jagiełło powierzył teatr
opiece miejscowych władz, postów i senato·

raw.

Teatr prezentuje się okazale i wytwornie.
nie ma w nim jednak zbędnego wykwintu. Jest
funkcjonalny, stwarza atmosferę kontemplacji
wielkiej sztuki. Już w czasie introdukcji, gdy
kurtyna szła w górę przy dźwiękach muzyki
Beethovena, publiczność wstała z miejsc bijąc brawa i radując się. Na obrotowej scenie
zobaczyliśmy zastygłe postacie z dramatu
Mrożkowego. A potem były wielkie przeżycia,
sporo humoru, na koniec zaś fajerwerki przed
gmachem, wewnątrz zaś szampan i trochę
kanapek. Szkoda. że nikt nie wspomniał nazwiska Mirosława Kustry, który ten teatr budował od zrębów i poświęcił mu wiele lat życia ,
zabiegając o wykonawców, terminy i byt zało
gi. Dyrektor Kustra odbywa podobno rekonwalescencję, ale zapewne ucieszyłby się,
gdyby o nim wspomniano.

(stam)

W KRAJU ...
• Konferencja Komitetów Obywatelskich postanowiła zaproponować
wojewódzkim i międzywojewódzkim
strukturom ruchu obywatelskiego, by
rejestrowałY się jako stowarzyszenia. Na szczeblu krajowym ma powstać konfederacja będąca związkiem
tych stowarzyszeń. W liście do
uczestników obrad premier Jan Olszewski podkreślił rolę tego ruchu
w procesie odchodzenia Polski od
systemu komunistycznego i zachęcił
działaczy komitetów do kontynuowania pracy..
• Rada Unii Demokratycznej postanowiła, że Unia nie wejdzie do
rządu Jana Olszewskiego, ale nie
będzie też przeszkadzać jego powstaniu. Tadeusz Mazowiecki powiedział, że podjęta w tej sprawie uchwała rady dotyczy tylko procesu two-

rzenia rządu nie zaś głosowania
w Sejmie. Unia nie będzie więc np .
tworzyć koalicji, która przeszkodziła
by formowaniu Rady Ministrów.
• W nocy z soboty na niedzielę II
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy obradujący w Bielsku-Białej zatwierdził nowy Kodeks Etyki Lekarskiej . Włączono do niego przysięgę
Hipokratesa.

..• NAŚWIECIE
• Do Związku Radzieckiego przybyt. z roboczą wizytą amerykański
sekretarz stanu James Baker, który
jest pierwszym politykiem zachodnim odwiedzającym Moskwę od
czasu powstania przed tygodniem
wspólnoty niepodległYch państw.
Formalnie celem podróży jest wyjaś
nienie sytuacji, która powstała w wyniku owego "trójkąta białowieskiego".

Spalilsię •bo mial być wyburzony...
piątek około
mieszkańcy bloków

W

godziny 17
przy ul. Kazimierza, Wielkiego w kieleckim
osiedlu Slichowice ujrzeli ogień
na terenie pobliskiej posesji. Zawiadomiona o tym straż pożama
przybyła na miejsce natychmiast. Jak się okazało, palił się
nie zamieszkały, administrowany przez RPGM budynek przeznaczony do wyburzenia. Szyb-

ka akcja strażaków zapobiegła
rozprzestrzenieniu się ognia na
sąsiednie zabudowania. Przyczyną pożaru - według wstęp
nych ustaleń - było podpalenie

• Burmistrz Wologradu Jurij Czechow wystosował do Jana Pawia II
oficjalne zaproszenie do udziału
w ceremonii, poświęconej 50 rocznicy bitwy pod Stalingradem.
• Rada Bezpieczeństwa jednogłośnie uchwaliła wysłanie do Jugosławii ekipy ONZ, w tym personelu
wojskowego.
• Republika Federalna podtrzymuje zamiar uznania Chorwacji
i Słowenii jeszcze przed Bożym Narodzeniem - oświadczył w wywiadZie dla rozgłośni "Deutschlandfunk"
minister
spraw
zagranicznych
Hans-Dietrich Genscher.

Kryzys Wpolicii
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
którzy wyasygnowali pewną kwotę
na zorganizow.anie stałego posterul)ku
policji w okolicy pl. Konstytucji i ul. Zeromskiego. Ostatnio na skutek wspomnianej sytuacji, funkcjonariusze
policji utracili trzy stołówki i taką
liczbę bufetów, w których można było spożywać posiłki po znacznie tań
szych niż w gastronomii cenach.
(J. Ryb.)

podejmowała ostatnio działania
aby tej sytuacji uniknąć , ale żad
na z inicjatyw nie przyniosła
oczekiwanych skutków.
W związku z tym Komisja Zakładowa NSZZ .. Solidarność"
przy Elektrowni .. Kozienice" zażądała od ministra przemysłu
i handlu oraz ministra finansów
podjęcia do końca 1991 r. decyzji, które spowodują zabezpieczenie środków finansowych na
wspomniane wyżej cele. Niepodjęcie decyzji w tym terminie
głosi uchwała KZ - zmusj "Solidarność " do podjęcia działań
zgodnie ze statutem związku.
(syk)

Gabinet
Olszewskiego
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Moczulski nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy decyzja pre_miera pociągnie za sobą wyjście KPN
z koalicji.
Prezes PSL .Solidamość" Józef
Ślisz powiedział, że decyzja J. Olszewskiego nie ma charakteru ostatecznego. Wyjaśnił, że proponowane przez
premiera gremium składałoby się z prezesa Rady Ministrów, jednego lub
dwóch wicepremierów oraz po jednym
przedstawicielu z ugrupowań tworzą
cych rząd .
W przyszłym rządzie Porozumienie
Centrum obejmie trzy teki ministerialne
- powiedział prezes PC Jarosław Kaczyński. Ugrupowanie to - jak poinformował - zgłosiło do .banku nazwisk".
premiera 3 osoby i wszystkie 3 znalazły
się na liście premiera, przedstawiońej
podczas spotkania .czwórki".•Satysfakcjonuje nas to zupełnie" - zapewnił
J. Kaczyński. Szef PC dodał, że nie ma
na liście premiera nazwiska Leszka
Balcerowicza, a kandydatura na ministra finansów będzie .zaskakująca".
Lider I;'orozumienia Ludowego Gabriel Janowski oświadczył, że ,,żywił
większe oczekiwania w stosunku do
składu gabinetu zaproponowanego
przez premiera". Dodał, że lista ma
jeszcze charakter roboczy i uchylił
się od odpowiedzi na pytanie, czy
premier zamierza powierzyć mu tekę
ministra finansów.
Dziennikarzom nie ujawniono składu
listy zaproponowanej przez premiera.
PAP dowiedziała się jednak ze źródeł
nieoficjalnych, że kierowanie Centralnym Urzędem Planowania zaproponowano Jerzemu Eysymonttowi (PC),
a tekę ministra sprawwewnętrznych
Antoniemu Macierewiczowi z ZChN.
Przedstawiciele tej partii mieliby też
stać na czele ministerstw: sprawiedliwości i - prawdopodobnie - edukacji
narodowej.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Premier Jan Olszewski przedstawić ma
dzisiaj prezydentowi proponowany skład rzą
du. W sobotniej audycji telewizyjnej .Godzina
szczerości " premier powiedział, że lista kandydatów do nowego gabinetu jest już prawie
gotowa.

Nowa
centrala
na Bocianku
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Niewątpliwie największym zadaniem in·
westycyjnym wymagającym szczególnego
udziału i inwencji pracowników by!a budowa
centrali telefonicznej o pojemności 10 tys. numerów w os. Barwinek wraz z siecią rozdzielczą i światłowodowymi łączami międzycentra
lowymi przy wykorzystaniu urządzeń francuskiej firmy SAT. Nakłady wyniosły ok. 31 mld zł,
a centralę wykonano z tradycyjnego sprzętu
.pentaconta" produkcji ZWUI Kielce.

Finansowano budowę z dotacji własnych
połączonych z funduszami lokalnego komite·
lu telefonizacjI. Włączenie do eksploataCji
obiektu CA Barwinek poprawi jakość połą
czeń, ale przdde wszystkim stanowić będzie
docelową bazę do budowy nowoczesnej sieci
miejskiej.

Było dużo ognia i dymu, ale
tym razem straty na szczęście
nie są wielkie_ ••

Fot. A. Piekarski

W minioną sobotę odbyło się oficjalne
przekazanie do eksploatacji automatycznej centrali telefonicznej na Barwinku. Dyrekcja wol"wódzka PPTI w Kielcach przeprasza wszystkich użytkowników, którzy w związ
ku z Instalowaniem nowej centrali, mieli
problemy z połączeniem się ze swOją rodziną
I blISki"",. Za kuka dni wszystko będzie .grało".
a w przyszłości me pow'nny wystI\PIĆ żadne
zakłócenia w łal:zności na tym oSłedIu.
(żar)

- 15 bm. przy Kopalni ..Wujek"
w Katowicach odsłonięto
i poświęcono pomnik górni-

Propozycje rządu

Ustawa o podatku

dochodowym

Postuluje się podwyższenie granicznej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 40 do 50
proc. Podatek ten wynosiłby zatem:
- przy dochodach rocznych do
64,8 mln zł - 20 proc. podstawy obliczania minus 864 tys. zł,
- przy dochodach od 64,8 do
129,6 mln zł- 12,096 mln zł plus 30
proc. nadwyżki ponad 64,8 mln zł,
- przy dochodach od 129,6 mln zł
do 194,4 mln zł - 31,536 mln zł plus
40 proc. nadwyżki ponad 129,6 mln
zł,

- przy dochodach powyżej 194,4
mln zł - 57,456 mln zł plus 50 proc.
nadwyżki ponad 194,4 mln.

w

miejscu

szczególnym.

Dziesięć lat temu padły tu
strzały, zginęli ludzie. Zginę

OC
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kać s

Odsłonięcie

pomnika polefvch
górników wKopalni "Wulek"

ków, którzy zginęli tam
w pierwszych dniach stanu
wojennego. Złożono też urny
z ziemią pobraną z mogił ofiar
tamtych wydarzeń.
Prezydent Lech Wałęsa po"Znajdujemy się

wiedział:

"

li, bo zaprotestowali przeciwko przemocy, kłamstwu ,

Z udziałem prezydenta RP

zniewoleniu i upodleniu narodu. Ich śmierć nie była daremna. Sprawa, za którą zginęli zwyci.ężyła. Mamy
wolną Polskę. Zyjemy w kraju. w którym stanowimy prawa. Odpowiadamy sami za
siebie".
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Czas poiednania
Nie mamy powodów do radości. Państwo nasze jest rozchwiane, rośnie bezrobocie,
wzrasta zubożenie. Kościół
z całą powagą odnosi się do tych

problemów. We wczorajszym
kazaniu, transmitowanym prze~
radio, kapłan z ambony powiedział między innymi:
"Moi kochani adwentowi
Polacy. bezrobotni i dorobkiewicze, bankruci i nowobogaccy, głodujący i zbuntowani, lichwiarze i fałszujący miary,
zatrzymujący zapłatę robotnikom i darmozjady. zarażeni
i uzależnieni i wy. którzy na
wszystko mówicie nie. To
wszystko jest niewierność.
Panowie z Porozumienia,
z Centrum, obrażona Unio i niechciana lewico. Wy wszyscy zaprzysiężeni i noszący obrączki
i składający śluby. i do siebie to
mówię, bo noszę pierścień zaślubin z Kościołem. Wy wszyscy, którzy nie na kamiennych tablicach, ale w sercach macie
wypisane 10 słów Boga. Czyście
nie scudzołożyli Boga w sercu
swoim? Czy dochowaliście wierności Bogu i ludziom? Czy Bóg
nas zastanie wiemymi gdy przyjdzie?
- Pragnę wam zostawić adwentowąnadzieję. Bóg jest zawsze wierny, on nie przestał nas
kochać, mimo naszych niewierności i komunistów też, też. Byłaś niewierną i porzuconą ale
nie będę pamiętał grzechów
twojej młodości. Trzeba nam
stanąć przy stole wigilijnym,
jak przy ołtarzu, wziąć w czyste ręce biały chleb, spojrzeć
sobie szczerze w oczy. wyciągnąć do siebie ręce i niech
się

ucałują

niech będzie strojny, jak oblubienica dla swego męża , bo przy]
dzie ten który jest wiemy. I z og ·
romną miłością nas wszystkich
przygamie ... "
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Zatonięcie

egipskiego promu
Istnieją obawy, że setki osób
straciły życie w wyniku katastro-

fy egipskiego promu .,Salem Express", który zatonął W niedzielę
na Morzu Czerwonym.
Tragedia wydarzyła się minionej nocy w odległości zaledwie 6
mil morskich od portu
(600 km na
Jdnliowv-Vl/sctlódl.
od Kairu) .
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Wierność niech z ziemi wyrośnie i niech rozkwitnie, pustynia, góra pana niech wyrośnie
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mają

KAROL BOCZON
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ZAKŁÓCENIA W INFORMACJI
Chciałam zadzwonić do kawiarni ..Joanna" w Kielcach, ale
nie znałam numeru, wykręciłam
więc informację 913, a tam po-

dl~
ny numerpracuje 913!

Ze
nia

już I

Wypadki na kolei
Wczoraj wieczorem pod numerem telefonu 998 dowiedzieliśmy się, że jednak weekend minął dla strażaków spokojnie ...
(alp)

W przeddzień tragicznych
wydarzeń sprzed dziesięciu lat

ł

• W Miąsowej, gm. Sobków, na
stacji PKP pociąg towarowy relacji
Skarżysko - Sędziszów najechał na
leżącego na torach Stanisława T. (i.
38), który poniósł śmierć na miejscu.
• W Ludyni, gm. Krasocin, na stacji PKP pociąg towarowy relacji lazy
- Kielce potrącił idącego po torach
Czesława K. , który zginął na miejscu.

Rozboje
• W Kielcach na ul. Jarzębinowej,
trzech nieznanych sprawców po
uprzednim pobiciu i doprowadzeniu do
stanu bezbronności Mieczysława S., zabrali torbę z zawartością dokumentów
i artykułów spożywczych wartości
400.000 zł.
• W Ostrowcu na ul. Żabiej, nieznani
sprawcy po uprzednim pobiciu Jerzego

Wypadki drogowe
• W Ostrowcu, nieznany kierujący
nie ustalonym pojazdem , potrącił pieszego Adama B. (i. 22), który doznał
obrażeń ciała.

• W Kielcach na ui. Warszawskiej,
Grzegorz G. (i. 17) kierując samochodem .ford escort" potrącił przechodzącego przez jezdnię Stanisława M.
(i. 44) . W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zmarł w drodze do szpitala.
• W Kielcach na skrzyżowaniu ulicy Manifestu Lipcowego i al. IX Wieków Kielc, Bolesław M. (i. 62}, kierując samochodem "fiat 126p· wjechał
na skrzyżowanie przy palących się
czerwonych świat/ach, gdzie zderzył
się z samochodem .,polonez", którym
kierował Leon K. (I. 36). W wyniku wypadku obrażeń ciała doznali kierowca
.połoneza" i pasażerka .fiata" - Helena M. (I. 63).

http://sbc.wbp.kielce.pl

w nocy

i rano

S., skradli mu zegarek oraz torbę powo, dując straty na kwotę 500.000 zł.
• W Kielcach na ul. Klonowej, trzech
meznanych sprawców pobiło Bolesława
K. i skradło mu pieniądze w kwocie 1,3
mln zł oraz zegarek i inne drobne przedmioty. Straty wynoszą 1.550.000 zł.
• W Kielcach przy ui. Grochowej na
klatce schodowej bloku nr 28, nieznani
sprawcy pobili Bogumiła K. i skradli mu
zegarek i pieniądze w kwocie 1 mln zł.
Straty 1,1 mln zł.

pobicia
• W Kielcach przy ul. Malików, na
przystanku autobusowym zos!al ~
bity przez nieznanych sprawCOw wy
chodzący z autobusu Stefan K.
• W Skariysku-Kam. na uL Ma~:
chlewskiego 115, podczas sPO~a_
Ria alkoholu Dańusz K. (i. 3O) ,k~ierą
ler, pracujący, uderzył sle ego
Krzysztofa S. Poszkodowan
przewieziono do szpitala.

Włamania na szkodę
spoteczną d mler·

• W Ostrowcu przy ul. San o .
....
po wyrwaniU
skiej, meznam Sllrawcy wła ah się
krat i wypchmęclu okna,
m ego
do sklepu. owocowo-warzyw; war:
skąd skradli artykuły Spok~CZRSOP
tości 2,8 mJn zł na sz
ę
w Starachowicach. .
I Mickie• W Busku ZdrOJU przy U . wybiCIU
wicza nieznam sprawcy po. . do
Szyby' wystawowej , w/amal~ S~ką
sklepu, skąd skradli bluzk~ a Funwartości 126.000 zł na .szk Kr~kowa
dacji Odnowy Zabytko W
w Krakowie.
I Krakowskiej
• W Kielcach przy u .
urwaniU
364, nieznani sprawcy po r się do
kłódek przy drzwiach, włamał~Wego,
sklepu spożywc.z~rzemys kwOCie
skąd skradli pieniądze w
o nie
cze
700.000 zł i artyk
spozyw od GS
ustalonej wartoSCt na szk ę
. SCh" w Kielcach ..
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• Z 5edziszowa do Kazachstanu
• "Sefako" nie daie się recesii
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- Gdyby ktoś zechciał doszukać się szczegółowej dokumentacji warsztatowej, spotkałby go
srogi zawód. Nasi pracownicy,
kon struktorzy i technolodzy,
wraz ze specjalistami Politechniki Gdańskiej oraz firmy KPA
pracowali całymi dniami w halach produkcyjnych, upraszcza-
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Prosto I gminy
Ożywia się życie handlowe
w gminie Wąchock. Jak grzyby po
deszczu powstają nowe, prywatne
sklepy. Ostatnio w centrum Wą
chocka rozwinął swoje skrzydła
prywatny sklep monopolowy, bę
dący wyjątkiem w swoim rodzaju
i konKurencją dla istniejących
sklepów.
Natomiast w Wielkiej Wsi, poło
żonej 2 km od Wąchocka, ruszyła
pełną parą "kawiarenka". Ładny
wystrój pomieszczenia, duża ilość
kwiatów oraz miła obsługa przyci ągają chętnych. Duży wybór napojów chłodzących, piwa i dobrze
parzona kawa, to prawdziwa nowoŚĆ w tej wsi. Kawiarenka posiada telewizor kolorowy i wideo. Nareszcie młodzi ludzie i nie tylko
mają możliwość spędzenia czasu
w sposób miły i spokojny.
SYLWESTER RUDZKI

cacko!

jąc

wszelkie dotychczas stosowane procedury dokumentacyjne. Stąd wzięło się tak szalone
tempo i końcowy sukces - powiedział Andrzej Lesiakowski,
dyrektor sędziszowskiej fabryki.
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Pionkowskie
Towarzystwo
potem Pracownia-4
przy Miejskim Ośrodku Kultury.
A w obu grupach młodzi ludzie:

Jądrowe,

mal ujący, piszący, recytujący.
I wciąż wystawieni na sztych
i dawnej, i obecnej władzy. A to
dlatego, że szokowali i szokują

otoczenie. Niekonwencjonalne
zachowania, maniactwo na
punkcie sztuki, a więc zachowania jak z modernistycznej bohemy. Toteż wszyscy chcieli ich
zni szczyć, wysiudać z klubu itd.
Ale oni się nie dawali, nie chcieli
się nagiąć do ulizanych gustów,
norm zachowania, i chyba dzięki

temu przetrwali. I doczekali się
wystawy w Muzeum Sztuki
Współczesnej w Radomiu. Ich
malarstwo
można
oglądać
w dawnym gmachu popijarskim
w Rynku .
(sg)

Jak robić pieniqdze?
Wszyscy robią w Radomiu
pieni ądze. Handlują, zakładają
spółki, kupująakcje. Jednym pomoc fachowa n iepotrzebna , dla
innych w radomskich księgar
niach, a zwłaszcza w"Trampie",
różn e informatory. Chociaż i dla
łebskich biznesmenów niektóre
informatory mogą być przydatne, np. "Radomski Informator",
gdzie można znaleźć adresy i telefony różnych firm, instytucji,
przewodnik poruszania się po
mieści e ,
jak również spis
wszystkich hurtowni - cena informatora 4.500. Istotny jest także "Radomski Katalog Firm" za
6.800. No i dla nowicjuszy, Jeffreya Morrowa "Rób biznes" aż
za 120 tysięcy.
(sg)

Naa.roda PAX
dla prOf. W. Sedlaka
Zarząd Główny Stowarzyszenia . Pax" przyznał w tym roku
JUż po raz czterdziesty czwarty
prestiżową nagrodę im. Włodzi
mierza Pietrzaka. Jej laureatem
Został ks. prof. dr hab. Włodzi
mierz Sedlak z Radomia za całokształt twórczego dorobku naukowego w dziedzinie bioelektronjki, filozofii bytu i rozwoju
myśli humanistycznej.
(R. K.)
Fot. W. Słomka
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Gospodyni wieczoru Zofia Zamojska-Pabich poprowadziła
Mozartiadę z gracja, elegancją i wdziękiem. Obok znakomitej
muzyki słuchacze dowiedzieli się o wielu szczegółach z życia
wielkiego kompozytora.

Wieczór wpałacyku

Mozartiada przy świecach
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W programie Mozartiady znaprawdziwe perełki muzyki
kameralnej - 6 sonat na flet i fortepian. Sonaty nie były dotąd wykonywane. Ogromna muzykalność i doskonała technika pianistki Teresy Kaban-Błażej i flecisty
Henryka Błażeja sprawiły, że była
to prawdziwa uczta duchowa.
Warto dodać, że oboje są nie tylko
wspaniałymi artystami, ale także
organizatorami
niebanalnych
spotkań muzycznych w Tarnowie.
W trzeciej części wieczoru kwintet
w składzie: Ludmiła Worobec
i Przemysław Witek - skrzypce,
Wojciech Zdyb - altówka, Marcin Pabich wiolonczela
i Krzysztof Sokołowski - kontrabas wykonali serenadę z .Eine
kleine Nachtmusik".
Wieczór uświetniła lampka wina
oraz znakomita kuchnia ze specjalnie na tę okazję przygotowanym menu. Można więc było zamówić: flaczki .almaviva", bogracz
a la Salieri czy lody z owocami
"konstancja".
Mozartiada to pierwszy tego
rodzaju muzyczny wieczór
lazły się

Akcja "Echa"

Jednak wydumane
Rozwiązanie przyjęte

przez
rajców miejskich zmierza do
ściągnięcia pieniędzy do kasy
magistrackiej, natomiast nic
nie poprawi w systemie ruchu
w śródmieściu Kielc. Tak napisaliśmy przed dwoma tygodniami. Okazuje się, że nie jesteśmy
jedyni, którym wydumany system odpłatnego parkowania samochodów nie przypadł do gustu. Uchwałę Rady Miejskiej
podważył wojewoda kielecki.
I dobrze. Może wreszcie ktoś ruszy głową by znaleźć rozwiąza
nie poprawiające komunikację
w mieście, a sposobów na to
jest wiele.
Kierowcy wozów ciężaro
wych, którzy odwiedzili redakCJę,
poparli nasze starania o ustawienie w Kielcach tablic informacyjnych przed wiaduktami:
Kierowca potężnego auta nie
może być zaskakiwany np.
niskim prześwitem drogi pod
wiaduktem. Od ostatniej naszej
notatki minęło kilka tygodni i nic!
Kierowcy ciężarówek dopominają się też o zorganizowanie
parkingu na obrzeżach miasta, na którym mogliby spokojnie zostawić swe auto, spożyć
np. kolację, podjąć pieniądze,
wysłać telegram czy zadzwonić do domu na drugi koniec
kraju. Też o tym pisaliśmy. Przypominamy, stoi wiele baz transportowych , obecnie nie wykorzystywanych w pełni. Kto się nimi zajmie?
Czytelnik z Baranówka
dzwonił w sprawie nie oświet
lonych stojaków i zapór przy

Od dawna mieszkańcy 25-tys.
zadawali sobie pytanie
dlaczego akurat oni , jako jedni
z nielicznych w województwie, nie
mogą do tej pory korzystać z dobrodziejstwa połączeń automatycznych, choćby tylko z Kielcami.
Ciągle słyszeli jedno i to samo, że
nie ma pieniędzy lub możliwości
technicznych. Po latach oczekiwania nadeszła chwila, być może
upragnionej szansy. Otóż , przy
okazji instalowania wStąporkowie
centrali automatycznej pojawiła
się możliwość uruchomienia dodatkowych łączy dla Końskich.
- Mam przyjemność za poś
rednictwem waszej gazety poinKońskich

Kotłownia wyposażona została

w nowoczesne urządzenia zagraniczne, automatykę i sterowanie,
nie wymaga stałej obsługi, więc
jest znakomitym obiektem, który
może i powinien znaleźć zastosowanie w kraju. Przemawia za tym
i to, iż kontenerowa kotłownia jest
w pełni nieszkodliwa dla otoczenia, spełnia ostre wymogi ekologiczne!
Tego typu kotłownie mogą być
opłacalnym przedsięwzięciem dla
sędziszowian z "Sefako", bowiem
nadają się one do wykorzystania
w szklarniach, budownictwie Gest
wersja przewidująca pracę dwóch
kotłów ogrzewających 350 mieszkań), a także w ... wojsku, na przeróżnych obiektach poligonowych!
Tym bardziej że po urealnieniu cen
węgla, kotły opalane gazem i olejem są bardziej opłacalne!
Tak więc mimo recesji i ogólnych trudności, ludzie z Sędzi
szowa potrafili nie tylko znaleźć
partnera zagranicznego, ale
udowodnili, że znają się na kotłach, mają potrzebne urządze
nia produkcyjne i nie brakuje im
odwagi w podejmowaniu nowych zadań. Wywiązali się
z nich równie dobrze, jak renomowane firmy zachodnie.
ANDRZEJ ORLlCZ

yganeria z Pionek
u

ZKońskich do Kielc
od stycznia automatycznie

w Kielcach, ale miejmy nadzie*e nie ostatni. Organizatorzy
- Swiętokrzyskie Towarzystwo
Muzyczne, redakcja "Echa
Dnia" oraz Urząd Miejski 'łj Kielcach, Filharmonia i Dom Srodowisk Twórczych - dopracowali
imprezę w szczegółach. Uczestnicy otrzymali starannie i estetycznie wykonane programy,
karty menu i plakaty, wydrukowane przez Biuro Reklam Agencji Handlu i Marketingu "Ac umen". Sobotni wieczór był znakomitym podsumowaniem roku
Mozarta
organizowanego
w Kietcach.
ję,

DANUTA PAROL

wych - informuje Jan Kowalczyk, naczelnik
koneckiego
Urzędu TelekomunikacjI. - Jest to
swego rodzaju prezent gwiazdkowy i mam nadzieję, że całkiem
udany.
Tyle pan naczelnik. Jak się dowiedzieliśmy, od drugiej połowy
stycznia po wykręceniu w Koń
skich numeru "S" będzie można
dodzwonić się do każdego abonellta w Kielcach, a po wykrę
ceniu "O" uzyskać dowolne połączenia międzynarodowe dostępne z Kielc.
Uruchomienie połączeń automatycznych dla Końskich było
sporym przedsięwzięciem technicznym i organizacyjnym, dużym
wydatkiem finansowym, gdyż trzeba było zakupić nowe urządzenia

W salach Muzeum Narodowego

"Bitwa pod Grunwaldem"
DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Obok płócien na wystawie zgromadzono dokumenty z okresu powstań
narodowych, a wśród nich szczególnie
cenną korespondencję dotyczącą produkcji broni i elementów uzbrojenia
w hucie białogońskiej w początkach
1831 r. W osobnych gablotach można
obejrzeć medale i medaliony upamięt
niające wybitnych Polaków, znaczące
bitwy. - To bardzo bogaty nurt patńo
tyczny sztuki XIX wieku - mówi kierownik Działu Historii Muzeum Jan Głów

Wystawa przygotowywana była
w trudnych warunkach. w nie opalanych salach (właściciel budynku przy
placu Partyzantów w okresie grzewczym zdecydował się na remont kotlów), pracownicy muzeum przygotowywali ekspozycję. Dyrektor Alojzy Oborny otwierając wystawę podziękował
pracownikom wszystkich działów za zaangażowanie i dobrą pracę . Wystawa
w salach przy placu Partyzantów bę
dzie otwarta do końca marca.

(DMP)

Te eksponaty noszą cechy nawiązu
do patriotycznych uczuć narodowych, do tego co było ważne dla Polaków w XIX wieku.

Natomiast kierowców niepokoi zagrożenie powodowane
przez dzieci zjeżdżające na
sankach z nasypu wiaduktu
przy ul. Grunwaldzkiej. Czy
znowu trzeba czekać na tragiczne wydarzenie?
(ano)

QOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Zapytany co sądzi o tym prezes A. Cichopek oświadczył, że
- mimo bałaganu w gospodarce - liczy na dokładne wyjaśnie
nie całej sprawy w toku postępo
wania administracyjnego lub czego by nie chciał - przed są
dem.
Fragment panoramy " Bitwa
pod Grunwaldem" pędzla Z.
Rozwadowskiego i T. Popiela

Rozmowa z Januarym Lewandowskim
lekarzem wojewódzkim Kielecczyzny
• Rozmawialiśmy o ciemnych
stronach obecnego systemu
ochrony zdrowia. Obiecywał
pan, że dzisiejsza rozmowa bę
dzie bardziej optymistyczna.
- Tak, bo dziś będziemy rozmawiać o inwestycjach. Sądzę,
że do połowy 1992 r. zakończy
my tegoroczne prace - tzn . budowy, modernizację i remonty 6
szpitalnych kotłowni, co na parę
lat zagwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie tych placówek.
Dotychczasowy stan zaplecza
był wynikiem wieloletnich zaniedbań i ciągle istniało ryzyko
poważnych awarii mogących
nawet doprowadzić do wstrzymania podstawowej działalnoś:
ci.
Ponadto w I półroczu zamierzamy zakończyć remont i budowę szpitala przy ul. Prostej, rozbudowę

oddziału

zakaźnego

oraz remont obiektu w Czarnieckiej Górze. Wszystkie prace
przebiegają dotychczas, może
nie w zawrotnym, ale w niezłym
tempie.
* To są plany na I półrocze.
Czy przewiduje pan, że tylko
na tyle wystarczy pieniędzy?
- Ja mimo wszystko jestem
optymistą Na II półrocze zapla-

Napisał dziennikarz w gazecie, że gdyby konserwa
sprzedawana przez taką to
a taką firmę zaWIerała pewIen
składnik, to koty I psy po zJedzeniu tej konserwy miałyby
połyskliwą siersć. Ale badania
wykazały, że W konserwIe ,
przeznaczonej zresztą dla lu·
dZl, tego składmka me ma.
O co chodzi? Wszystko
jest w tej informacji prawdziwe, dziennikarz nie skłamał.
Dobrze. Ale załóżmy, że sto-o
sując tę samą metodę. napIsano by w gazecie, że gdyby
mama owego dziennikarza
miała w przeszłości intymny
kontakt z Murzynem. to ów
dziennikarz byłby mulatem,
Ponieważ jednak dziennikarz
poddał się badaniom antropo·
logicznym, hematologicznym
i skórnym, i wszystkie te badania wypadły na korzyść je·
go mamy. to on nie jest mulatem.
A jednak, po ukazaniu się
czegoś
takiego, sąsiedzi
dziennikarza i dzieci z podwórka oglądaliby się za nim
i szeptali - o, idzie ten mulat.
(stam.)

Wigilia
Tradycyjnie od lat, Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy
Społecznej w Kielcach organizuje
dla samotnych starszych osób
wieczerze wigilijne. 20 grudnia
o godzinie 16.30 w restauracji
"Radosna" przy ulicy Nałkowskiej
2. Zgłoszenia w biurze, pl. Partyzantów 16, tel. 462-37.

sądu?

Nie było "Acumengate"

- Tomku, dlaczego zawsze
wychodzisz na balkon, kiedy
śpiewam? - pyta Ola starszego brata.

(ks.)

MULAT

• ~a u~iła dokumentY.
• Iiba Skarbowa chce podatek
przed końcem roku
• Prezes Cichopek poda cmennikany do

Uśmiethnij sięl
- Żeby przypadkiem sąsie
dzi nie pomyśleli, że cię biję.

Jodłowanie

ka.jące

modernizacji zatoczki autobusowej na ul. Tarnowskiej. Rozbiły się tam dwa samochody.

formować mieszkańców Koń
skich, że od stycznia uzyskają
możliwość korzystania z automatycznych połączeń między
miastowych i międzynarodo

telekomunikacyjne. Jednak wsze I
kie nakłady finansowe pewnie
szybko się zwrócą a mieszkańcy
Końskich będą w końcu mieli nor
mainą łączność ze światem
(TOM)

nowaliśmy wyposażenie

Szpita-

la Onkologicznego w sprzęt
diagnostyczny i leczniczy, co pozwoli na przełomie 1991/93 rozszerzyć zakres ambulatoryjnych
świadczeń medycznych . Przede
wszystkim o diagnostykę radioizotopową i radioterapię, której

Jednocześnie A. Cichopek
podkreślił, że import benzyny
nabrał znamion afery gospodarczej za sprawą kieleckiej prasy.

brachyterapii i teleradioterapii.
Skonfrontujemy ich ofertę z innymi i wybierzemy najbardziej
optymalny warianł.
* Niewiele tego jak na cały
rok działalności.
- Mówię o realnych możli
wościach, a nie prowadzę koncertu życzeń . Ponadto w przyszłym roku mam wciąż nadzieję zaczną funkcjonować
wreszcie zdrowe zasady ekono-

Nie prowadzę

koncertu
dotychczas nie ma na Kielecczyźnie. Nawet przy najskromniejszych środkach inwestycyjnych jesteśmy w stanie zakupić
choć część aparatury. Dziś już
jednak musimy mieć rozeznanie
co, gdzie i za ile kupimy w przyszłości.

* I w tym celu zwiedzał pan
firmy produkujące sprzęt medyczny w Holandii?
- Firma Nucietron, którą odwiedziłem jest jednym z poważ
niejszych oferentów. Proponują
oni aparaturę dobrej klasy do

http://sbc.wbp.kielce.pl

iyczeń

miczne i służba zdrowia nie pozostanie sama ze swymi problemami. Jeśli bOWiem wymaga się
od nas określonego asortymentu usług bezpłatnych, to trzeba
na nie zabezpieczyć fundusze,
a nie żądać byśmy robili np. 100
operacji mając pieniądze na 30.
Tak jak to było w tym roku. A być
może już w 1992 r. wydział zdrowia zacznie się zajmować tym
czym powinien?
* Czyli?
- Promocją i ochroną zdrowia. Przygotowujemy się obec-

Publikowanie nieprawdziwych
informacji - zdaniem prezesa naruszyło dobre imię firmy I jej
właścicieli. Jeżeli podobną ocenę będą mieli prawnicy .Acumenu", autorzy niektórych artykułów prasowych będą się tłuma
czyć przed sądem.
A. Cichopek nie wykluczył, że
jest ktoś, komu zależało na rozpętaniu .Acumengate" - afery,
której nigdy nie było .

(KAZ)
nie do przedstawienia analizy
zachorowań na raka połączoną
z analizą skażenia środowiska

w
województwie
kieleckim
i w przyszłym roku rozpoczniemy systematyczne działania
w kierunku profilaktyki schorzen
nowotworowych . Zmniejszenie
liczby palaczy od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę jest
jednym z pierwszych zadań .

* Życzę powodzenia. Ale jak
sam pan widzi nasza "optymistyczna" rozmowa trwała
znacznie krócej ...
- Bo nie było w niej mowy
o fachowości, kulturze i ogromnym zaangażowaniu wszystkich
pracowników służby zdrowia.
którzy za głodowe pensje
i w stanie perman~ntnego stresu ratują życie i zdrowie chorych. Gdybyśmy uwzględnili ten
aspekt sprawy wówczas propozycje byłyby diametralnie różne .
Szkoda, że tak rzadko się o tym
mówI. Choć , przyznaję, że uwaga ta w najmniejszym stopniu
dotyczy nEcha Dnia".

MAŁGORZATA ŻARNOWSKA

KIELECKIE
Konkursy o tytuł najpiękniej
szych radomianek stają się coraz
popularniejsze również w szkołach. W ubiegłym roku LO im. M.
Kopernika zorganizowało konkurs
na "Miss College", w którym startowały najpiękniejsze uczennice
z radomskigh szkół średnich.
W tym roku dowiadujemy się o organizowanym konkursie na najpiękniejszą

uczennicę

szkoły.

Konkurs taki odbędzie się 17 grud-

.ąl~!

.

nalplę"nlelszel

nastolatki

nia w Szkole Podstawowej nr 28
przy ul. Jaracza i będzie jednym
z punktów programu zabawy mikołajkowej "Baw się razem z nami". Szkoda że konkurs ograniczono tylko do wyboru najładniejszej
i lubianej uczennicy szkoły.
Wybierane będą miss gracji,
najmilsza uczennica i wicemiss
szkoły.
(i.ryb.)

* :ADOMSKIE

Opustoszałe domy
kłują w oczy

handlowe

•

KIELECKIE

* RADOMSKI
""I

Brudne żarty

W "Jubilacie" i "Feniksie"
• hale targowe
Minęło półtora miesiąca

od
przetargu na obiekty PHU
w Ostrowcu. Dwa największe
ostrowieckie domy handlowe
nadal są zamknięte i opustoszałe, budząc zrozum iałe zdziwienie mieszkańców, którzy
nie rozumieją o co w tym
wszystkim chodzi?
Co dalej z majątkiem po byłym PHU? Zapytaliśmy oto likwidatora firmy mec. Bogumiła
Rupa.
Najpierw sprzedany został
pawilon przy ulicy Mickiewicza.
Później nowego właściciela znalazły dwa dalsze obiekty: pawilon meblowy przy ul. Furmań
skiej i sklep przy ul. Kilińskiego
15. W dalszym ciągu w ofercie
sprzedaży znajdują się wspo-

mniane domy handlowe i baza
przedsiębiorstwa przy ul. Kiliń
skiego, przy czym część bazy
została wydzielona. Wydzierża
wieniem obiektu zainteresowana jest bowiem niemiecka firma
Erica Moden.
- Przynajmniej kilka razy
w tygodniu - twierdzi likwidator, zgłaszają się zainteresowani kupnem handlowcy z całego kraju. Jednak nie przystę
pują do negocjacji, gdyż nie są
w stanie sprostać warunkom
finansowym. Aby domy towarowe znajdujące się w centrum miasta nie stały puste i nie
kłuły w oczy mieszkańców Ostrowca, w czwartek zostały
częściowo otwarte. W okresie
najbliższych tygodni lub miesięcy - do czasu znalezienia
nabywcy,
zorganizowane
zostaną w nich tymczasowe
hale targowe. Będą one funkcjonowały na podobnych zasadach jak miejskie targowisko. Drobni handlowcy mogą tu
wynajmować stoiska i sprzedawać własne artykuły. ·

Tak czy inaczej ostrowieckie
domy
handlowe
zostaną
sprzedane. Zadłużenie likwidowanego przedsiębiorstwa
handlowo-usługowego wynosi aż 15 mld zł, przy czym cały
czas rosną odsetki od nie spła
conych kredytów. Uzyskane
ze sprzedaży pieniądze umoż
liwią spłacenie kredytów i dłu
gów firmy.
(fk)

Manda~~we

dla parni

Wprawdzie od wyborów minęło
prawie półtora miesiąca jednak
w Ostrowcu w dalszym ciągu na
murach, parkanach i budynkach
zobaczyć można zniszczone plakaty wyborcze i materiały propagandowe. Nie przysparzają one
ostrowieckim ulicom urody.
Sprawąjuż wcześniej zajęła się
Straż Miejska. Kiedy bezskuteczne okazały się rozmowy z przed-

stawicielami

partii , komendant

straży działając w oparciu o kodeks wykroczeń wręczył przewodniczącemu oddziału Porozumie-

nia Centrum 200-tys. mandat kredytowy. Również inne partie
i .ugrupowania polityczne nie dopełniły obowiązku usunięciu plakatów. Widoczny na terenie miasta KPN otrzymał termin uporząd
kowania terenu do piątku - 6
grudnia. W tym samym dniu rozmowa czekała przedstawiciela
Unii.
Czy posypią się dalsze
mandaty?
(fk)

zimowe kłopoty zmotoryzowanych. Jeżeli sam nie zapali trzeba będzir pchać ... I pcha
się!
Fot. A. Piekarski

Trwają

Hotel

Dopiero co odnowione wiei·
kim kosztem (bo u nas wszystko
drogie jest.. ., no może oprócz
naszej pracy) budynki niedłu go
cieszą się schludnym wyglądem .
Nie pozwolą tego uszanować
czciciele brudu. Obmazują ścia·
ny rozpylaczami , które mozna
wszędzie kupić. Czynione przez
nich napisy świadczą o jaskiniowym etapie rozwoju tych maza·
ków.
A my, tzn. cała reszta społe ·
czeństwa , jesteśmy prawie co·
dziennie zaskakiwani tymi ozna·
kami barbarzyństwa, będąc bez·
silni. Psuje to w nas resztki wiaty
w człowieczeństwo tej niklej

W "tuczniku"
• przerwa w pracy
W uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi, decyzją dyrekcji
Zakładów Metalowych "Łucznik"
w Radomiu w przedsiębiorstwie
tym nastąpi przerwa w pracy
w dniach od 16 grudnia br. do 4
stycznia 1992 roku. Przestój wynikł
na skutek wykonania
. wszystkich zamówień do końca
1991 r.
(i.ryb.)
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przyszłośc'

Zakład Energetyczny utworzył spółkę z gminą Skarżysko,
której przedmiotem działania
będzie budowa i eksploatacja
hotelu o standardzie międzyna-

korea
29 list
nim d
która
i miała

rodowym . Obiekt ten ma pow·
w Borze . Według opinii firm
consultingowych, które prowa
dziły analizy ekonomiczne, .naJ
bardziej opłacalny będz ie per.
sjonat na około 70 miejsc, ale
z pełnym komfortem i wysokim'
walorami użytkowymi , nie mniej
niż 4-gwiazdkowy.
Na mocy wstępnego porozu
mienia gmina zapewnia terer
Poszukiwani są jeszcze udzla
stać

łowcy dysponujący doświadcze

WÓWCl
szczę

cokol
z cyjal
dziew
Myum
- sku
wały p
telewi2
Dzi
skiej s
skoja
nad
Przesł
dziły

Hyon
nokor
nych i

niem w prowadzeniu tego typu
obiektów. Trwają w tej sprawie
rozmowy z firmami turystyczny
mi, krajowymi i zagranicznymi.
(BP)

Rola dla sponsora
Nie wszystkie teatry rozpoczęły

Wieczór koled
wstarachowicki~ Szkole Muzycznej
Do tradycji zaczyna wchodzić
wieczór kolęd, doroczna impreza artystyczna w starachowickiej Państwowej Szkole Muzycznej im. F. Rybickiego. Tegoroczny
wieczór, .przedwigilijne
spotkanie uczniów, grona pedagogicznego, rodziców i sympatyków szkoły odbędzie się we
wtorek, 17 grudnia o godz.
16.30 w budynku PSM przy ul.
Partyzantów.
Od wielu już dni trwają przygotowania do przyjęcia gości.
Kierownictwo artystyczne spoczywa w rękach Grażyny Ostrach-Nowakowskiej,
która
opracowuje repertuar i czuwa
nad próbami chóru i szkolnej orkiestry. Zadbano też o oprawę
plastyczną. którą zaprojektowało zaprzyjaźnione ze szkolą mał-

żeństwo

plastyków, Elżbieta
i Jacek Salamonowie.
Ponieważ szkoła muzyczna
znalazła się, tak jak wszystkie
placówki oświatowe, w trudnej
sytuacji materialnej, wieczór kolęd będzie okazją do rozprowadzenia specjalnych cegiełek.
Dochód z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na zakup instrumentów muzycznych.
(an)

swoją

w tym sezonie.
tru . Starego" jest bardzo wymowny. Na innych scenach
ze względów finansowych
aktorzy wykorzystują swoje
możliwości "na pół gwizdka".
Źle opłacani są w stanie ciąg
łej frustracji. Zmniejszają się
zespoły aktorskie. \fi teatrach stara się przygotowywać spektakle o jak najmniejszej obsadzie. Na dodatek
coraz mniej widzów. Czy
w takiej sytuacji teatry mogą
przetrwać? Czy mogą kontynuować

swoją twórczość?

Czy wystarczy zapału i determinacji reżyserom, aktorom
i zespołowi technicznemu?
Niestety, nie! Potrzebna jest
im pomoc, którą niosą dla
placówek kulturalnych sponsorzy i wszelkiego typu fundacje.

Kurs turystyczny
Zarząd Miejski PTTK w Radomiu organizuje kurs dla kadry towarzystwa. Można na nim zdobyć uprawnienia organizatora turystyki na sezon zimowy 1991/92. Udział w kursie mogą brać
osoby powyżej 15 roku życie, mające odznaki turystyki kwalifikowanej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 225-26.

Figliki
Na całym (dotychczas
uważanym za zgniły) świe
cie kapitalistycznym reklama jako dźwignia handlu,
wciska się do ucha i oka słu
chacza - widza, radia i TV,
drzwiami i oknami, brutalnie
lub nękająco, znienacka,
przed snem, w trakcie popełniania grzechu czy oglą
dania westernu. Jednym
słowem - na chama.
Neon Pewexu na ul. Buczka
w Kielcach - remont czy likwidacja śladów minionej epoki?
Fot. A. Piekarski

-------- -

działalność
Przykład Tea-

A u nas jest odwrotnie .
W TV i radiu są dla niej zarezerwowane
programy,
a tam już słyszysz : przymilny głos spikera, niczym
amanta zapraszającego damę swego serca do tańca;
słodki, niczym śpiew słowi
ka Geśli mówi spikerka), ku-

----

-

(sg)

szący skąpego męża, aby
sięgnaJ do kieszeni, by wydać
ostatni grosz na coś nie bar-

dzo potrzebnego.
W rezultacie obecnej reklamy obiecującej radosne dni po
zakupie opiewanego towaru nie wypada nic innego, jak tylko gnać z gotówką po ten to-

Również Radomski Tydzień Teatralny nie zaistniał

by, gdyby nie sponsorzy. Nie
pomogłaby nawet opieka roztaczana przez radnych. Na
szczęście znaleźli się przedsiębiorcy ze zrozumieniem dla
kultury. Znana jest stała współ
praca teatru z firmą "Kontakt',
która opłaciła tym razem premierę "Tanga" i plakat reklamowy do spektaklu. Czekamy
na dalsze plakaty, bo dyr. Wojciech Kępczyński wierzy w ich
skuteczność .

Kilka firm i biznesmenów
ma swój udział w sprowadzeniu gości. Firma "Anka" sponsoruje występ Teatru Rampa,
"Brabork" - "Radosne dni" Becketta, "Armex" - "Olśtiienie"
Wiśniewskiego. Do powstania
Sceny Kameralnej przyczyniły
się:

Zakłady

Przemysłu

Drzewnego z Pionek i Nadleś
nictwo Radom. • Dużą rolę
w sfinansowaniu Swięta Teatralnego ma Włodzimierz Łaski
z Białobrzegów.
Jest to działanie na krótką
metę. Lecz powstaje fundacja
dla teatru, której celem będzie
stałe wspieranie sceny radomskiej. Akces do fundacji zgłosi
ło 20 firm i osób fizycznych. Są
wśród nich: .Ema", .Optima",
.Colby", "Armex", Izba Handlowo-Przemysłowa,
Włodzi
mierz Łaski, prorektor WSI -

rytmiczny dźwięk pieszczą
cy ucho słuchacza (w kołys
ce), stosowany jako przerywniki między jedną a drugą strugą grzeczności (nie
stosowanej przez 45 lat).
Dźwięk ten brzmi jak gdyby
ktoś pukał w dno białego naczynia
emaliowanego,

Puk, puk - zapraszamy
Clo••• rek~amy
war. Tylko skąd ją wziąć w takiej ilości - no bądź co bądź
po cenach zachodnich , a zarobkach ... (szkoda gadać).
Co najciekawsze, to wymyślenie nowego chwytu (akus!ycznego) nie stosowanego
Jeszcze na Zachodzie. Jest to

-

w którym się nie jada (jak
powiedział Witos) . I to jest
dopiero zachęta do ...
A zresztą, pójdę lepiej
na bazar i tam coś kupię tańszego.

http://sbc.wbp.kielce.pl

GNIEWOSZ

Mirosław

Luft, szef reklamy
Marek Wikiński. Nie
zabrakło, oczywiście, wojewody radomskiego Jana Rejczaka. Dokumenty nowej fundacji
podpisane zostaną dzisiaj.
Trzeba mieć nadzieję, że pręż
ne radomskie przedsiębior
stwa zapewnią byt stałemu
teatru -

zespołowi.
Będąc w teatrze, oklaskując sprowadzone spektakle

nie
można
zapomnieć
sponsorach. Część braw
przeznaczmy dla nich.

o

ROBERT

STĘPNIEWSKI

Serdeczny pocałunek...

*

bada
Okaz

Najlepiej smakuje 1_beczki...
Na radomskim rynku pojawia
się coraz więcej gatunków piwa,
zarówno produkcji krajowej, jak
też z importu. W dalszym ciągu
powodzeniem u piwoszy cieszy

Ze wsi do wsi
We wsiach teraz niebezpiecznie
spacerować . KiedyŚ mQgł co najwy·
żej jakiś Burek zaatakować. A teraz
w czworonogów przemienili się ludzie. Na własnej skórze odczuł to
Stefan M. Szedł sobie z Pawłowic do
Zemborzyna (to wsie w gminie Solec) - odległość paru kilometrów i co
chwila jakaś wieś - i został zatrzymany przez trzech facetów. Otrzymał
I?ropozycję nie do odrzucenia, aby
dał forsę na alkohol. Stefan M. nie
miał na to ochoty, toteż złaknieni
mężczyźni "obsłużyli się" sami. Najpierw go pobili, a potem przetrząsnę
li kieszenie i uciekli z 3,5 mln złotych .

(sg)

się napój z pianką rodem z War·
ki. Zakłady wareckie są w tr.akcle
dalszej przebudowy. Wiosną
przyszłego roku zostaną oddan~
do użytku dwa nowe wydZiały .
leżakownia
i fermentown ia,
w której zostanie zainstalowana
nowa, zakupiona w Niemc~ech
linia produkcyjna piwa. Będzle,to
piwo "specjal" o zawartosCI
12,5% ekstraktu.
.
Obecnie zakłady wareckle
produkują cztery gat~~~i tego
napoju: wspomniany JUz ~spe:
cjal" oraz "hetman", "troJ~en
i "jasne pełne". Smakos.ze Jednak cenią sobie najbardZiej pIWo
z beczki. Szkoda że ta forma
sprzedaży jest tak mało w Radomiu rozpowszechniona (j.ryb. )
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Dla 115 pasażerów samolotu
koreańskich linii lotniczych KAL
29 listopada 1987 roku był ostatnim dniem ich życia. Maszyna,
która wystartowała z Abu Zabi
i miała po drodze do Seulu wymiędzylądowanie
znaczone
w Bangkoku, nigdy nie dotarła
do celu. Nad Morzem Andamań
skim,
niedaleko
wybrzeża
myanmarskiego (d. birmańskie
go), potężna eksplozja rozerwała samolot na strzępy. Wzburzone fale pochłonęły resztki samolotu i szczątki ofiar.
Czujni strażnicy podczas kontroli paszportowej w Manamie,
stolicy Bahraju, podejrzliwie
przyglądali się dwojgu pasaże
rom - rzekomym Japończykom,
którzy wykazywali nieuzasadnione zdenerwowanie. Bliższy
wgląd w ich dokumenty pozwolił
stwierdzić, że japońskie paszporty są fałszywe, natomiast ich
właściciele są Koreańczykami.
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Wówczas mężczyzna zacisnął
szczęki i zanim policja zdołała
cokolwiek zrobić, przełknąłfiolkę
z cyjankiem. Śliczna 25-letnia
dziewczyna, używająca imienia
Myumu, nie zdołała tego uczynić
- skutą i zakneblowaną pokazywały potem dzienniki wszystkich
telewizji świata!
Dzięki działalności bahrajnskiej straży granicznej szybko
skojarzono tę parę z eksplozją
nad Morzem Andamańskim .
Przesłuchania w Seulu potwierdziły
straszną prawdę: Kim
Hyon Hyi była agentką północ
no koreańskich służb specjalnych i na polecenie swoich mo-

codawców - bardzo wysoko,
a może i najwyżej postawionych
w hierarchii KRLD - wraz ze
swym towarzyszem podłożyła
w samolocie ładunek wybuchowy z opóźnionym zapłonem.
Celem tego przedsięwzięcia było zasianie atmosfery strachu
przed olimpiadC{ w Seulu. Nie
mogła darować światu, że igrzyska mają cdbyć się u znienawidzonego rywala, a MKOl nie godzi się na przeprowadzenie
w Korei Płn. zawodów w tych
konkurencjach, których zażyczył
sobie Phenian. KRLD liczyła na
tQ, że zastraszenie poskutkuje
i wielu zawodników i kibiców
zrezygnuje z przyjazdu do Seulu.
Kim Hyon Hyi została skazana na karę śmierci, ale w kwietniu 1990 roku prezydent Ro Te
Wu skorzystał z prawa łaski.
Dziewczyna wyszła na wolność,
ale - jak sama opowiada - nadal jest więźniem swego sumienia. Kontakt z ,drugą" Koreą
jakże inną od jej ojczyzny na pół
nocy, przekonał ją o zbrodniczym charakterze zamierzeń
podejmowanych przez jej mocodawców.
Dwudziestodziewięcioletnia
dziś
piękność z KRLD a w myśl koreańskiego porzekadła mężów wybiera się na połud
niu, natomiast żony właśnie
z północy - rychło stała się postacią bardzo populamą w Korei
Południowej. Często występuje

w telewizji. Film o jej losach ,Myumi - terrorystka - dziewica" zrobił furorę, ukazując ją

córkę

dyplomaty, wychowaną na
Kubie i w Angoli, gdzie ojciec był
na placówkach, jako ofiarę neostalinowskiego przymusu i przytłaczającej propagandy, wpajającej nienawiść do Korei Płd.,
Ameryki, świata zachodniego,
a jednocześnie każącej wierzyć
północnym Koreańczykom w to,
że sami u siebie żyją w raju.

Hotel IIHilton~'

w MOSKWIE
Austriackie konsorcjum
zamierza urządzić na nowo
główny hotel w Moskwie
i przekształcić go w pierwszy hotel Hilton w Rosji poinformował bank Creditanstalt- Bankverein.
Hotel Cemtralnaja zostanie

f~~~~y ;rz~~~~~k:ok:~~~~

koszty

wyniosą

1,18 mld

~~t~~~~~~)~ZYlingÓW

(104

Po remoncie będzie to 5gwiazdkowy hotel z 525 pokojami, który dołączy do mię
dzynarodowej sieci hotelów
Hilton International.

kradli
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~ny

ni .

-

BP)

W podkrakowskich Węg
rzycach Wielkich skradziono
w nocy zaparkowaną tam
.syrenkę" wraz z zawartoś
cią - bronią myśliwską amunicją dokumentami oraz ...
psem myśliwskim, który miał
pilnować tego dobytku, podczas gdy jego pan przebywał
na pogawędce z gospodarzami pobliskiego domu.

Hilton International, który
właśnie dołączył do swej sieci dom hotel w byłym Berlinie
wschodnim, jest częścią bry-

tyjskiej
Group.

firmy

ladbroke

Odrzuc'll 'le'l względy
Pewien młody człowiek mieszkaniec
włoskiego
n:Jiasta Pescara - odczuł
dotkliwie na własnej skórze,
czym może być zemsta
wzgardzonej damy. 43-letnia Włoszka, ogarnięta żą
dzą zemsty, skoro młokos
haniebnie nią wzgardził, postanowiła nie dać mu spokoju ani dniem, ani nocą Dzięki
specjalnemu
aparatowi,
podłączonemu do telefonu,
potrafiła niepokoić go do 40
razy dziennie, przy czym jej
głos był tak zmieniony, że
nieszczęsny ani przez chwilę
nie podejrzewał kto go prześladuje.

Ognista Włoszka posyłała
też pod adresem młodego
człowieka wieńce żałobne,
zamawiała w jego imieniu
I

NIEZNANY OLBRZYM
MIĘSOŻERNY

Szczątki

nieznanego, prehispotwora odkryli
amerykańscy uczeni podczas

torycznego
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wały

mu kontrakt na napisanie
wspomnień z pobytu w niewoli,
oferując natychmiast zaliczkę
w wysokości pół miliona funtów,
na poczet przyszłego honorarium.

•I owo
To

bad ań

dorzecza Amazonki.
Okazuje się, że przed ośmioma
milionami lat żyły tam nie znane
dotąd nauce olbrzymie stworzenia 2,4 metra wysokie i 13 metrów długie, które odżywiały się
wyłączni e mięsem.

STARY TESTAMENT NA
WIDEO
Producenci włoscy rozpoczęli

już przygotowania do nakręce

nia naj dłuższego serialu świata.
Będzie to łącznie 36 kaset po sto
minut akcji każda, na których
przedstawiony zostanie cały
Stary Testament. Koszt produkcji tego serialu giganta wyniesie
co najmniej 200 milionów dolarów.

PÓŁ MILIONA FUNTÓW
ZA WSPOMNIENIA

ZAKŁADNIKA
52-łetni Brytyjczyk Terry Waite, który spędził pięć lat jako zakładnik, uwięziony w Ubanie ma
szansę na to, aby stać się bogatym człowiekiem. Po powrocie
~o Wielkiej Brytanii, angielskie
firmy wydawnicze zapropono-

Na sprzedaż

*

KSIĄŻĘ MAŁŻONEK

AWANTURUJE SIĘ
W KLINICE
65-łetni książę Claus, małżo
nek królowej Holandii jest, niestety, znacznie bardziej chory
niż dotąd przypuszczali lekarze.
Jak informują gazety, w klinice
Bronovo w Hadze, gdzie od
dłuższego czasu przebywa na
kuracji, doszło ostatnio do wielkiej awantury, podczas której dostojny pacjent ,poważnie uszkodził umeblowanie" i tylko z wielkim trudem udało się go
uspokoić. Według danych rzecznika dworu, książę Claus cierpi
od dawna na stany depresyjne.

Promocia pols~ego przemysłu
Krzysztof Zanussi uczestniczy w promocji polskiego przemysłu. Znany reżyser jest opiekunem artystycznym wideokatalogu
4-minutowych filmów
o krajowych przedsiębiorstwach

Jarosław.

Przyszykowano tu
obiad dla naszego transportu:
czarna woda z grochu i stę
chła kasza, w dodatku przesolona. Obiad kosztuje 1,60 rubla. Tu krajobraz zmienia się·
Ciemne knieje zastępują pola
uprawne, rozległe łąki, na których pasą się stada b~dła k~
choźnianego, a dalej baWIą
się dzieci ucieszone latem. Na
stacji Rostów stoimx całą d?bę. Za Rostowe,!, ciągną Sl~
olbrzymie kopalnie torfu, dalej
kamieniołomy. Stacja Wierietiejewo. Widać składy baweł
ny. Od tej stacji widzimy już
drzewa dobrze nam znane na
Polesiu : klon, orzeszyna,
drzewa owocowe, dęby (w naszym lesie rosły dęby mające
ponad 200 lat). Ter~zjedziem~
już linią zelektryfikowaną az
do Moskwy. Przejeżdżamy
przez przedmieście. Pociąg
zatrzymał się tylko na chwilę,
wyjść nie wolno. Podoba mi

przez nie 700 prOjektach współ
pracy z partnerami zagranicznymi zgromadzone zostały w systemie "Partner".

kierowała doń policję ścigającą handlarzy nar-

karawany,

kotyków, nawet kiedy znajdował się poza Pescarą i zatrzymywał
w
hotelach.
Parokrotnie zdarzało się , że
do młodego człowieka jechali strażacy, pędzącymi z rykiem syren wozami, bowiem
ktoś usłużny właśnie zawiadomił, że tu wybuchł pożar.
Trzeba było wielu miesięcy
intensywnego śledztwa zanim mściwą Włoszkę złapa
no na gorącym uczynku.

go na stanowisku ministra
spraw zagranicznych przez
Szewardnadze. Wcześniej
Pankin był ambasadorem
ZSRR w Czechosłowacji.
Pankin powiedział, że m\;lsiał zwolnić wielu pracowników ministerstwa, m.in. jednego z wiceministrów, by
przełamać system, w którym
część prawdziwych dyplomatów udawała wobec swoich kolegów agentów, by
utrzymać stanowiska.

Polowanie na diika
wcen~um Kolonii
W centrum wielkiego miasta
niemieckiego w Kolonii odbyło
Się prawdziwe polowanie na dZIka, który z bliżej nieznanych powodów schronił się w jednym
z podziemnych garaży. Zaalarmowano policję. 75-kilogramowy odyniec, mimo srogiego wyglądu , nikogo nie atakował. Zrezygnowano więc z użycia broni
palnej .
Po czterogodzinnym polowaniu udało się wreszcie zapędzić
czworonoga do jednej z piwnic
i wepchnąć do wielkiej skrzyni.
Później odtransportowano go do
najbliższego lasu i wypuszczono na wolność.

Na dobranoc

Krzyiówka nr 240

APEL
Frakcja Ekologiczna UnII
Demokratycznej we Wrocła
wiu wystosowała apel do Rady Miejskiej w sprawie ograniczenia emisji spalin, proponując m.in. zmniejszenie
podatku drogowego właŚCI
cielom katalizatorów spalania, uruchomienie ,zielonej
fali" na głównych skrzyżowa
niach, wytyczenie pasów ruchu wyłącznie dla rowerów,
tak jak w Danii.

przemysłowych.

Ten katalog, czyli Video Offer
Bank - to jeden z trzech systemów danych, które gromadzi
Centrum Informacji Naukowej
i Przemysłowej w Warszawie.
,Dzięki tym danym można otrzymać informacje pomocne w nawiązaniu

współpracy

między

polskimi
przedsiębiorstwami
a firmami zagranicznymi" - powiedziała Irma Pęciak z CINP.
Dwa inne systemy to: b?nk
danych "Zakłady", który zawiera
informacje o 173 polskich przedsiębiorstwach przemysłu lekkiego, ich propozycjach współpracy
i oferty zagraniczne w tej branży
dane o 400 przedsiębior
stwach 59 branż i zgłoszonych

Pamiętnik sybiraczki XLIII
23 czerwca 1944 r. Stacja

Były radziecki
minister
spraw zagranicznych Boris
Pankin powiedział, że do niedawna połowa personelu
w każdej radzieckiej ambasadzie była szpiegami, a nie
dyplomatami.
Pankin, którego na stanowisku szefa dyplomacji zastąpił Eduard Szewardnadze
i który został mianowany
ambasadorem W. Brytanii,
powiedział w
wywiadzie
opublikowanym przez "Komsomolską Prawdę" podczas
weekendu, że KGB kontrolowało wszystkie radzieckie
ambasady i wielu ambasadorów.
Pankin udzielitwywiadu na
kilka dni przed zastąpieniem

się

tu. Domy budowane na styl
europejski wśród dl'zew i ogródków. Wszędzie zielono.
Z gotowaniem mamy kłopoty.
Obiadów nam nie dają tzn. nie
sprzedają Musimy sobie sami

Jak starannie lukrowane pierniki
sterdamskie kamieniczki...

staje gwizdem lokomotywy. Niedogotowaną zupę niesiemy biegiem do wagonu, a czasem nawet i w biegu wsiadamy. I cóż tu
teraz robić - jeŚĆ się chce. Bierzemy łyżki i jemy, a skutek sam
nastąpi. Podrażnienie żołądka

gotowe, a do kolejnego przystanku pociągu daleko. Pociąg
zatrzymuje się w różnych miejscach, koło lasu, na wolt:lej prze-

Do iel nej Ukr iny
gotować . Czasem pociąg zatrzymuje się na dłużej, rozpalamy ogniska przed wagonami
i gotujemy. Na ognisko zbieramy
wszystko, co się spala: drzewo,
deski, śmieci. Garnki ustawiamy
jak kto może - nad ogniskiem
wiszą,
stoją obok,
czasem
w środku ognia, aby prędzej . Bywa że kierownik transportu zapowiada dłuższy postój, a za pół
godziny odjazd oznajmiony zo-

strzeni, na stacjach, ale to nie
ma dla nas już większego znaczenia, jeśli chodzi o załatwianie
potrzeb fizjologicznych to ,vis
maior" - siła wyższa. Zaczniemy się wstydzić po przYjeździe
na miejsce. Jedni wchodzą za
wagony, drudzy pod wagony.
Widzi się to i owo, nawet dziwy
natury - obojnactwo dotąd zapewne utrzymywane w tajemnicy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

prezentują się

amFot. A_ Piekarski

25 czerwca 1944 r. Stacja
Tuła dosyć

miasto samowarów,
duże, przemysłowe.
dłuższy. Poszłam z in-

Postój
nymi Polakami na bazary, by
zorientować się z ciekawości
w cenach. Otóż kwintal mąki
kosztuje 6000 rubli, litr mleka
25 rubli. Ceny były o wiele niż
sze od tych w Archangielsku.
Odjeżdżając zŁazarewa
pociąg szarpnął mocno i z jednego wagonu wypadł małolet
ni chłopiec. Drzwi wagonu nie
były zamknięte. Pociąg zatrzymano. Chłopca przyniesiono
do wagonu żywego, tylko bardzo potłuczonego i zszokowa-

nego.
26 czerwca 1944 r. Ogląda
my miasto Orioł, byłe miasto,
bo dziś stoją tylko ruiny. Wokół
zwały cegieł, a nawet szczątki
samolotów. Oto skutki wojny.
Za miastem Orioł krajobraz
podobny. Nie ma domów, są
lepianki o jednym oknie i dachu krytym słomą a nie obsiane obszary pól ciągną Się kilometrami. (cdn.)

IRENA BŁASZKIEWICZ

POZIOMO: 5) łączność, kontakt, 6) łobuz, nicpoń, szelma, 7)
smocze drzewo, smokowiec, 11)
nazwa kaczki nurkującej dla
zdobycia pokarmu, 12) niecukrowy składnik glikozynów, genina, 16) rodzaj okularów trzymających się na nosie za pomocą
sprężynki, 17) ścieg, za pomocą
którego obrzuca się, zszywa
brzegi tkaniny.
PIONOWO: 1) ukazanie się
słońca nad linią horyzontu, 2)
jedna z maszyn prostych stosowana przy podnoszeniu towarów, 3) dolna część snopa, 4)
stronnictwo polityczne, 8) Falco
cherrug, ptak drapieżny z rodz....
ny sokołów, 9) małe obcęgi,
szczypce, 10) jezioro w Puszczy
Augustowskiej, 12) najstarsza
zapewne celt. nazwa Wysp Brytyjskich, 13) Philipp (1862- •
1947), fizyk niemiecki, badacz
luminescencji i zjawiska foto-elektr., nagroda Nobla, 14) ko- 4'
bieta lekkich obyczajów, 15)
chaos, nieporządek. Słowni
czek: AGLIKON.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji ,EO" wyłącznie na kartach
pocztowych w terminie 7 dni od
daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
rozlOSUje się nagrodę książko
wą Na karcie pocztowej prosimy
dopisać : .Krzyżówka nr 240" .
Rozwiązanie krzyżówki nr

225
POZIOMO: szklarz, reklama,
sus, praczka, estrada, Ina, remarka, pirania.
PIONOWO: syrop , koksa.
apasz, zgaga, lucerna, Rus, kod ,
europ , Timur, Aaron, Anawa.

Popisy młodych muzyków

Mozart,

Zuzańscy I••••

... udany wieczór muzyczny
w kieleckim Domu Środowisk
Twórczych, w wykonaniu uczniów
Państwowych Szkół Muzycznych.
Jak każe dobry obyczaj w PSM ,
przy okazji publicznego popisu
umożliwiono występ najmłodszym

debiutantom, stawiającym na estradzie dopiero pierwsze kroki,
lecz rokującym spore nadzieje na
przyszłoŚĆ. Nic dziwnego, że jedna z matek miała łzy w oczach,
gdy jej mały syn z klasy III (dzie-

Oświadczenie
W związku z decyzją
o zmniejszeniu budżetu WOJEWÓDZKIEJ
KOLUMNIE
TRANSPORTU SANITARNEGO o kolejną kwotę 600 mln zł
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidamość" przy WKTS Radom oś
wiadcza:
Decyzja ta postawiła nasz
zakład przed faktem braku
pieniędzy na paliwo oraz na
części zamienne do napraw
bieżących i tak rozpadające
go się taboru. Stwierdzamy
stanowczo, że jest to cios dla zakładu, a szczególnie w społe
czeństwo województwa radomskiego. Zaistniała realna groźba, .
że aby dalej jeździły karetki, pieniądze mogą być wzięte z i tak
bardzo niskich poborów. Stanowczo oświadczamy, że za
nieudolność władz konsekwencji nie może ponosić nasza załoga.
Stanowczo oświadczamy, że
niejednokrotnie ostrzegaliśmy
o groźbie braku samochodów
do przewozu ludzi chorych, lecz
nasze wołania nie zostały wysłu
chane. Praw naszych pracowników będziemy bronić wszelkimi
środkami statutowymi.
Uchwałą Zarządu od dnia
11 .XII .1991 r. na znak protestu
oflagujemy wszystkie samochody WKTS oraz budynki. Informujemy, że pracy nie przerwiemy
do momentu braku paliwa
w zbiomikach. Protest będzie
trwał do dnia, w którym stwierdzimy że minie groźba zawieszenia pracy Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitame~o.

cięcej)

nagrodzony gorącymi oklaskami, odchodził od fortepianu .
Tradycyjnie prezentowali wysokie już umiejętności artystyczne
uczniowie najstarszych klas szkoły II stopnia. Na skrzypcach grały
dwie Anny Bilskie. Skrzypkom,
braciom Pawłowi i Mateuszowi
Zuzańskim z klasy dyrektora Andrzeja Zuzańskiego akompaniowała na fortepianie prof. Maria Zuzańska. Trio perkusyjne w skła
dzie: Rafał Kawiorski, Łukasz
Mazur i Andrzej Łodej zagrało
wspaniale na najnowszym nabytku, kupionej za ciężkie pieniądze
marimbie. Gromkie brawa zdobył
śpiewak Artur Dolecki za pieśni
"Nie płacz · nade mną" i .Precz
z moich oczu". Na najwyższe sło
wa uznania zasłużyli sobie także:
flecistki Mariola Skorek i Renata
Kuchta, fagocistka Iwona Marciniak, pianista Rafał Zapała i inni.
Wieczór zakończyła pieśniarka
Renata Chyc, jedna z utalentowanych nadziei Państwowych
Szkół Muzycznych .
Uznanie dla organizatorów imprezy, dyrekcji i nauczycieli PSM .
Młodzi muzycy od lat aktywnie
uczestniczą w życiu kulturalnym
Kielc i regionu , biorą udział w imprezach i przesłuchaniach ogólnopolskich, zdobywają laury również poza granicami kraju. Konkurencja jest silna. Trzeba umieć
naprawdę· bardzo dużo , aby trafić
na scenę. Było kogo podziwiać, to
fakt. Szkoły pod nowym kierownictwem uczyniły nowy, ważny dla
wybitnie uzdolnionych dziewcząt
i chłopców krok do przodu . (hk)

W poniedziałek będą mogli
państwo zobaczyć amatorów prowadzonych przez studentkę wie-

W Zakładach Metalowych "Mesko" w Skarżysku świętować bę
dąjuż od 23 do 31 grudnia. Za dodatkowe dni wolne od pracy, pracownicy
otrzymują
płacę
zasadniczą w normalnej wysokości, Zmniejszeniu ulegnie tzw,
dodatek kwotowy - o 100 tysięcy
złotych.
(JOK)

dzy o teatrze z warszawskiej
PWST - Dorotę Kolano. Zaprezentują oni sztukę belgijskiego autora Michela de Ghelderode
"Kram Karoliny". We wtorek aktor warszawski Stanisław Biczysko, który jest przejściowo zatrudniony w Radomiu, wystąpi
w kabarecie politycznym "Wizje
św. Ildefonsa". Rzecz oparta na
tekstach Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego. Obydwa przedstawienia odbędą się w Scenie na
Malarni.
W środę na otwarcie Sceny Kameralnej premiera "Radosnych
dni" Becketta. Spektakl przygotowany w koprodukcji z Pracownią
Teatru. Grać będą aktorzy tego
teatru: Mirosława Niemczyk i Mirosław Zbrojewicz. Może to być
przedstawienie o wyjątkowym klimacie, niezapomniane. "Radosne
dni" będą prezentowane również
w piątek i sobotę o godz. 16.00.
W czwartek monodram Barbary Dziekan, a właściwie dialog ze
Sławomirem Kulpowiczem znanym muzykiem jazzowym, który poszukuje w rejonach muzyki

W minioną sobotę na radomskiej
giełdzie samochodowej przy ulicy
Warszawskiej panował duży ruch,
samochodów było nieco mniej niż
przed tygodniem, ale ceny wyraźnie
spadły.

larów. • Citroena" z 1991 roku model BX
14za110mln.
Każdy kto zajmuje się handlem-poś
rednictwem chce przed świętami wykonać jeszcze jeden kurs na giełdę zachodnią, by przyprowadzić nowy kolej-

Dłuższe święta

w"Mesko"

Auta produkcji zaChodniej były tań
sze o 10-15 mln zl.• Subaru4 WD" z tego roku z silnikiem 1800 wycenione bylo na 135 mln zł. Przed tygodniem właś
ciciel oferował ten sam samochód za
151 mln zł, "nissana bluebinda" z 1990
roku możnallyro kupić już za 120 mln
zl, "audi" (80) z 1988 roku oferowano za
20 tys. marek niemieckich, a .omegę"
z te90 samego rocznika 140 mln zl,
.peugeota 405" (S) z 1989 roku można
było kupić za 144 mln zl lub ten sam
model w lepszym stanie technicznym
z tego samego roku za 12.999 dolarów.
•Forda scorpio" z 1988 roku 11.290 do-

Na

giełdzie

samocnodowei
ny egzemplarz do kraju. Osoby trudnią
ce się organizowaniem zbiorowych wyjazdów do Holandii po zakup zachodnich wozów były oblegane. Jeden
z pośredników zastanawiał się czy nie
wynająć kolejnego autobusu, bo chęt
nych n,ie pomieścK do mikrobusu .

- Z okazji złotego jubileuszu
- my wszyscy, którzy dożyliśmy
tej rocznicy, choć rozproszeni po
świecie, możemy stwierdzić , że
jesteśmy sobie bliscy, a nawet
drodzy i że te dwa lata w Samo-

W trakcie spotkania

Fol A, Piekarski

..

.

. To\Yarzystwa
sumieniem reglono\Y
W sobotę wieczorem w klubie
. Pax" Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych i[T1. Cypriana Norwida
wespół ze Swiętokrzyskim Ośrod
kiem Programowym PTTK i Klubem Stowarzyszenia "Pax" zorganizowało "Biesiadę kielczan".
Tematem spotkania było: "Krajoznawstwo w służbie kultury". Po
znakomitym, jak zwykle, wprowadzeniu prof. Adama Massalskiego, piękne slajdy pokazujące najważniejsze zabytki regionu świę
tokrzyskiego
zaprezentował
Ryszard Kapuściński. Licznie
przybyli działacze towarzystw kulturalnych oraz znakomici przewodnicy mówili o zagrożeniach
i niszczeniu na naszych oczach
najcenniejszych zabytków.

Radomski Tydzień
Kulturalny
New Age - Nowej Ery. Spektakl
nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Teatrów Jednego Aktora
w Toruniu.
W piątek rodzynek dla teatromanów - "Olśnienie" Janusza
Wiśniewskiego. To przedstawienie zdobyło prestiżową nagrodę
na festiwalu w Edynburgu. Zespół
Janusza Wiśniewskiego prezentuje odmienny styl: videoelipowa poetyka, zmechanizowany ruch, aktorzy w olbrzymich maskach. Muzykę
skomponował
Jerzy
Satanowski, teksty piosenek są
dziełem Agnieszki Osieckiej.
Występują tak znani aktorzy, jak
Jacek Różański, Wiesław Komasa. To wszystko przed publicznością Pozostaje zaprosić pań
stwa do teatru. Przez okres Radomskiego
Tygodnika
Teatralnego wiadomości o spel<;
taklach podawane będą na świetl
nej 'tablicy przed teatrem, którą
przygotowuje firma "Okland".
ROBERT STĘPNIEWSKI

Ceny krajowych samochodów utrzyna tym samym poziomie co
przed tygodniem. Małe .fiaty" z tego roku oferowano od 30 do 32 mln zł , 1990
- 26-28 mln zl, 1989 - 18-21 mln zl,
1988 - 17-19 mln zł, 1987 - 16-17
mlnzl,1985- 15 mln zł, 1983- 10-11
mln zl, 1980 - 6-7 mln zl.•PoIonezy
caro" z tego roku 65-69 mln zł, cena
zróżnicowana była w zależnoŚCi od lakieru i wyposażenia. 1990 - 46-50 mln
zł, 1989- 41-44mlnzl,1988- 38-40
mln zl, 1987 - 32 mln zł, 1986 - 24 mln
zl, 1983 - 20-22 mln zl.
mują się

Duże .fiaty" 1990 rok - 39 mln zl,
1989 - 34-38 mln zł, 1988 - 23-28
mln zł, 1987 - 22-24 mln zł, 1986 18-22 mln zl, 1985 - 17 mln zł, 198313 mln zl. Na wielu samochodach zauważyliśmy napisy (na kartkach) kupię

ulgę celną

(WŁM)

Imieniny obchodzą:
ALINA, EUZEBIUSZ
jutro - OLIMPIA, ŁAZARZ

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40 lub
32-47-73, czynne w godz. 7.3016.00.
KINA:
ROMAN- ;A - .Niekończąca się
opowieść II" - USA, I. 12, g. 15.15; .Kto
obroni prezydenta" - USA, I. 12, g.
13.30; .Kroll" - pol, I. 18, g. 17.00,
19.00.
WIDEO - .Wesoła akademia" ang., I. 18, g. 11 .30, 15.30, 17.15.
MOSKWA - .W łóżku z Madonną"
- USA, I. 18, g. 11.15,15.30; .przebudzenie" - USA, I. 15, g. 19.30; .Barwy"
- ' USA,I. 15, g. 13.15, 17.30.
GALERIE
GALERIA FOTOGRAFII ZPAF, ul.
Warszawska 6a/6 - wystawa barwna
Kazimierza Pudzianowskiego pn .•Krajobrazy".
GALERIA BWA - Wystawa prac
uczniów Państwowych Szkół Plastycznyct) w Kielcach p.t Czas oswiecony

wolną Polskę ubezpieczający". Galeria
czynna w godz. 11-17, w niedziele
w godz. 11-15, w poniedziałki - nieczynna.
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH,
PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO - wystawa
fotograficzna fotoreporterów, .Gazety
Wyborczej", K. Millera i T. Wierzejskiego, pl. .Kurdowie i Albania '91". Wystawa czynna w godz. 9-18.
MUZEA
NARODOWE - Pałac , pl. Zamkowy
1 - .Wnętrza pałacowe XVII-XVIII w."
. Galeria malarstwa polskiego". "Sanktuarium marszałka Józefa PHsudskiego". ~Broń europejska i wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach" - czynne w godz. 9-16, w poniedziałki - nieczynne.
Oddział - pl. Partyzantów 3/5 wystawy stałe .Przyroda Kielecczyzny".
Wystawy czasowe: .Bltwa pod Grunwaldem" (panorama ze zbiorów lwowskich); .Ku pokrzepieniu serc"; .Współ
czesna sztuka ludowa Kielecczyzny"
.Pradzieje regionu świętokrzyskiego"
(epoka żelaza) . Muzeum czynne we
wtorki, czwartki, piątki , soboty i niedziele w godz. 10-14.
Oddział - MUZEUM LAT SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIEGO, ul. Jana
Pawła 11- czynne w godz. 9-15, w śro
dy - w godz. 12-18, w soboty I niedziele - nieczynne.
Oddział - MUZEUM HENRYKA
SIENKIEWICZA w Oblęgorku - czyn-

~

dzielnej Brygadzie Strzelców
Karpackich były i pozostaną serdeczną spójnią której nic nie
zniszczy. Brygada, pustynia, Tobruk, Gazala, Bardia stały się
częścią nas samych . To tylko
dwa lata z pięćdziesięciu - mówił Józef Skrzypek w grudniowe południe w klubie "PAX".
Właśnie przy tych słowach jego
ciałem targało wzruszenie. Przybyli żołnierze Polskich Sił Zbroj-

- Wobec zagrożeń dla kultuświętokrzyskiej powinniśmy
być jej sumieniem, aby nie stało
się tak, że młody kielczanin bę
dzie lepiej znał zabytki Francji
kosztem znajomości naszej kultury - mówił jeden z uczestników.
Imprezie towarzyszyła wystawa
fotografii ukazująca ostatflią drogą

ry

.Ponurego", Nietulisko, Sw. Katarzynę i zabytki Kielc.
(apis)

Komunikat
W dniu 16 bm. (poniedz iałek)
w godz. 9.00-14.00 program
I Polskiego Radia nie będzie odbierany z powodu konserwacji
nadajnika w Raszynie.

Sesja wŁucznicy

Człowiek

iako obywatel

Dzisiaj w Domu Pracy Twórczej
Łucznicy kolo Warszawy rozpoczęła się trzydniowa, międzyśrodo

w

wiskowa

konferencja na temat
jako obywatel". Organizatorami jej są Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
oraz Centralny Ośrodek Metodyki
Upowszechniania Kultury. Intencją
'konferencji jest wymiana myśli mię
dzy uczonymi rozmaitych specjalności politykami, prawnikami, dziennikarzami i artystami.
"Człowiek

Swój udział zapowiedzieli m.in.:
prof. prof. Vencelsas J. Wagner
z USA, Wojciech Gasparowski,
Janusz Łętowski, Ewa Łętowska,
Andrzej Wyczyński, Leonard Łu
kaszuk, Zbigniew Lew-Starowicz,
Jerzy Gałkowski, Jan Baszkiewicz, Stanisław Filipowicz, Maria
Szyszkowska. Miło nam poinformować , iż pani profesor Maria Szyszkowska jest główną organizatorką
konferencji.
(apis)

ne )N godz. 10-16, w poniedziałki
i wtorki - nieczynne.
WSI KIELECKIEJ - Park Etnograficzny w Tokarni - .Wnętrza XIX w.
chałup, dwór". Wystawa .W dawnym
miasteczku", wystawa .Ocalić od zapomnienia", Jan Bernasiewicz - twórca
ogrodu rzeźb•. Czynne we wtorki, śro
dy, czwartki i piątki w godz. ,9-14.
DWOREK LASZCZYKOW w Kielcach (ul. Jana Pawła II 6) - wystawa
czasowa pl. "Obraz religijny w tradyCji ludowej". Czynne codziennie od
10do 16.
ZABAWKARSTWA w Kielcach, ul.
Kościuszki 11 - "Zabawki świata. czynne w godz. 10-17.
RÓŻNE
APTEKI - stały dyżur nocny pełnią
nr290-01 , ul. Buczka 36138, nr 29Q-08,
ul. Sienkiewicza 15.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe- 999, Pogotowie Policyjne - 997, Straż Pożama998. 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 430-94.
Pocztowa Infonnacja o usługach - 911 .
Informacja PKP - 930. Infonnacja PKS
- 66-02-79. Hotel ·Centralny. 66-25-

".TELEFON ZAUFANIA (dla ludZI

z problemem alkoholowym) - od po_

od

skimi Zimami, wysuszone afrykańskim słońcem.

Z okazji 50. rocznic: WYzwolenia Tobruku i wizytacji wojsk armii Andersa przez gen. Władys
ława Sik?rs~ieg~, z inicjatywy
Rady WOjewodzklej Polskich S ił
Zbrojnych na Zachodzie odbyło
się w klubie "PAX" rzec by moż
na, że wigilijne, bo łamano się
również opłatkiem , spotkanre
kombatantów. Dwaj żołn ierze
samodzielnej brygady: Stanisław Galiński i Józef Skrzypek
otrzymali okolicznościowe dyplomy Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie prowadZił szef
Polskich Sił Zbrojnych - Bolesław Podkański.

Uczestnicy ze wzruszen iem
wspominali swoje żołnierskie WI
gilie. Panu Tadeuszowi Zawistowskiemu najbardziej utkwiła
wizyta gen. W. Sikorskiego, który głęboko patrzył w oczy każde
mu żołnierzowi. "Zołnierz troszczył siEi nie tylko o należyte wykonanie zadania, lecz przede
wszystkim o dobre imię swoje
i Polski. Pieśni powstałe w tym
okresie wyrażały tęsknotę za
krajem" - mówił Tadeusz Zawlstowski.
Minutą milczenia uczczono
pamięć nieobecnych kielczan:
Mieczysława Lisiewicza, Franciszka Koprowskiego, Tadeusza Kukli, Stanisława Wroń
ski ego, Tomasza Dziekana,
Stefana Stachury, Artymona
Peterlewicza i Michała Gierbuszewskiego. Za naszym
pośrednictwem przesłano pozdrowienia dla pozostatych kielczan, którzy nie mogli przybyć .
Spotkanie zakończono jedn ą
z pieśni : "Pamiętaj o tym wnuku,
że dziadek był w Tobruku".
ANDRZEJ PISKULAK
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PROGRAM I
13.25 Wiadomości
13.35-16.00 1V edukacyjna
13.35 Językfrancuski(repet.l.9-12)
14.15 Język niemiecki (14) Impresje
niem.
14.50 Język angielski (15) impresje
ang.
15.30 Uniwersytet Nauczycielski:
Prezentacje - gdy zawód jest
pasją

.16.00
16.15
17.15
17.35

Studio 7 proponuje
"Luz" - pr. nastolatków
Teleexpress
"Rokendroler" - mag. polskiej muzyki rockowej
Sportowy hit
"Kraje, narody, wydarzenia"
,,Alf" - ser. USA
Dobranoc "Reksio"

17.55
18.05
18.45
19.15
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr- nasza klasyka: Gabriela Zapolska - "Skiz", reż. Olga
Lipińska, wyk: A. Polony, J.
Kamas, J. Szczepkowska, J.
Stuhr
21.40 "ABC ekonomii": rewolucja
techniczna
21.45 Raport: Bliżej Europy - pr.
pub I.
22.10 "Leksykon polskiej muzyki
rozrywkowej" - "S"
23.00 Wiadomości wieczorne
23.10 "Lenin na dobranoc" (12) -

,tlenin i zdun u
23.30 BBC - World service

16.25
16.30
16.40
17.10
17.35
18.00
18.30
18.45
19.25
19.30
20.00
21.00
21.20
21.40
23.10
24.00

PROGRAM II
Powitanie
Panorama
"Sonda" - "Siła"
Publicystyka
"Biuro, biuro" (1) - "Supermaszynistka" - ser. niem.
Program lokalny
"Ojczyzna - polszczyzna":
Jak pasożyt stał się pasoży
tem
"Rell!'cja" - rep.
Zapraszamy do "dwójki"
Język niemiecki (12)
"Prawo wyboru": AIDS
Panorama
Sport
"Nocowała ongi chmurka zło
ta" - radz. film fab. reż. Sulambek Mamilow
"Ekstra" (8) - "Ziemia" - ang.
ser. dok
Panorama

12.00

Agroszkoła:

Pieczarki (opła
uprawy)
"Dzień, w którym zmienił się
wszechświat" (6) - ang. ser.
dok.
Fizyka - Prąd elektryczny
w cieczach
"Co, jak i dlaczego?" - Ciężar
powietrza
PROGRAM II
Panorama
"Rano"
Gazeta domowa
"Denver - ostatni dinozaur" "Moczary blues" - ser. fr.amer.
"Telewizja biznes"
"Świat kobiet" - mag.
"Pokolenia" - ser. USA
"Rano"
CNN
Język francuski (10)
calność

12.30
13.20
13.50
7.30
7.35
8.00
8.10
8.35
8.55
9.20
9.40
10.00
10.10

PROGRAM LOKALNY

JUTRO
PROGRAM I
8.00 Wiadomości poranne
8.10 "Dzień dobry" - mag. rozmaitości

9.10 "Domowe przedszkole"
9.35 "Gotowanie na ekranie" mag. kulin.
10.00 "Lalka" (5) - "Widziadło"
ser. TP
11.50 Wiadomości
12.00-16.00 1V edukacyjna

na UKF71.15 MHz
12.00. 13.00, 15.00, 19.00 W13domosC,
12.05 Kurier ogłoszeniowy, 12.30.Na nauk~
OIgdy za póżno' - aud. Cz. Kussala, 12.40
W ludowych rytmach , 13.05 Sprawa na dzlS
14.00, 20.00 Magazyny infonTIacYlne. 14 ~
Lista przebojów Radia Luxemburg ..14 .
• Tworzyć - znaczy żyć".-. rep. M. Karp'"~"2
15.05 Z wielkiej symfoniki. 16.00. 18.00 f I .
16.05 Aktualności dnia, 18.30 Magazyn ł,~
wy wopr. M. Bieleckiej, 19.05 Rockowa ," o
20.10 Radio po kolacil.

Warto wiedzie~ zobaczy~ posłuchać

Warto wiedzieć zobaczyć
dziś -

w klubie "PAX".

nych - ludzie starsi mimowolnie
obciera~i łzy wymrożone syberyJ-

niedziałku do piątku, w godz. 18-20, tel.
573-46.
POSTOJE TAKSÓWEK: osobowepl. Dworcowy tel. 534-34, ul. Piekoszowska tel. 515-11, ul. Toporowskiego
tel. 31-29-19, ul. Konopnickiej 31-<l967, ul. Jesionowa tel. 31-79-19; bagażowe- ul. Armii Czerwonej tel. 31-<l919, ul. Mielczarskiego - 577-15.
RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 279-95, czynne w godz. 9-17.
TEATR
im. JANA KOCHANOWSKIEGO "Kram Karoliny. M. de Ghelderode WDK (scena na Malarni), g. 16.00;
"Tango. - g.1ROO.
KINA
BAŁTYK - "Biały Kieł. - USA, I. 12,
g. 13.00; "Kuchnia polska.- pol.,l. 15,
g. 15.15; "Thelma i Louiza. - USA, I.
18, g. 17.15, 19.30.
HEL - "Powrót do Błękitnej Laguny"
- USA,I. 15, g. 12.30, 15.30; "Moonraker. - USA, I. 15, g. 17.30.
MUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE - ul. Pił
sudSkiego 12 - "Bogurodzic<l;..
MUZEUM SZTUKI WSPOŁCZES
NEJ - ul. Rynek 4/5: Wystawa malarstwa Ryszarda Woźniaka pl. ''Tylko dla
dorosłych" oraz wystawa Krzysztofa
Mańczyńskiego "Miasto - wsi •.

APTEKI
67-010,

RÓŻNE

stały dyżur

http://sbc.wbp.kielce.pl

nocny pełnią nr

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

JĘDRZEJÓW
KINO
DOM KULTURY - "Tańczący z wilkami. - USA, I. 15, g. 16.00, 19.15.
KAZIMIERZA WIELKA
KINO
UCIECHA- "Wiedżmy. - USA, bo. ,
g. 16.30, 18.30.

KOŃSKIE
KINO
PEGAZ - I kto to mówi II" - USA, I.
12, g. 16.00; . Pająki" - USA, I. 15, g.
18.00.

SKARŻVSKO-KAMIENNA
KINO

WOLNOŚĆ - "Ptaszek na uwięzi"

USA,I. 15, g. 16.00, 18.00.
MUZEUM im . Orła Białego , w Skarżysku-ReJowie, ul. Sloneczna 90 czynne IV godz. 9-17.
RÓŻNE

POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec
PKP - tel. 51-37-<l5.

o
d

Z

Zakład Pogrzebowy przy R:~.

Skarżysko, te1.513-787 -dyzurca

bowy.
STARACHOWICE
RÓŻNE
OAPTEKA DYŻURUJĄCA' nr 2
9
076, ul. Staszica 64-7 .
I 53-10
POSTOJE TAKSOWEK: te .
.
58-30.
OSTROWIEC
R
MUZEUM
HISTORYCZNQ-AlaCHEOLOGICZNE - wy~tawa !~ka
Zabytkowa porcelana e~,eloWOJn3
wystawy czasowe: Rok 192 nne
polsko-bolszewicka. Muzeum ~~30.
wtorek - piątek w godz. 9'~Ziele
w soboty - 9.00-14.30; w ni
13.00-16.30.
LOGICZNE
MUZEUM
ARCH~O
OS'
I REZERWAT w Krzemlonkaer klezna
trowca - Wystawa areheo ag zne.
i dwie podziemne trasy tUrystY~iątek
Muzeum czynne wtorek tylkO
w godz. 9-15, sobota i niedZiela - 978
telefoniczne zgłoszema - tel. 20RÓŻNE
20APTEKA DYŻURUJĄCA: ~r 565074, ul. Starokunowska ln , te.
45.
,
K pl wol·
POSTOJE TAKSOWE :. . 282ności - 537-98, ul. SienkieWicza
61.
zmiany
Uwaga! Za ewentua~ne 'e odpow repertuarze kin redakCja ni
wiada.
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METALE
KOLOROWE

I..4G.R

CSAUPA$.C.

Wiele

Skupuje
Dlme

od firm

ar·
Idys.
Iywy

h S~

i prywatnych

(..

"BATEX".

eryl'
afry.

vole·

państwowych

~

Zgierz, tel. 16-45-08, 16-32....33 atrakcyjne ceny
Łódź, tel. 33-44-Q2, 33-90-76 płatne gotówką

~

467-k

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

.

~

IbYło

anie

erze

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNA:

tani·
lpek

Kielce, ul. Peryferyjna II (boczna Zagnańskiej),
tel. 32-36-82, telex 0612467

dy.
~tów

1iem

• montażowe· wstążkowe· współosiowe· mikrofonowe • audio-wideodo urządzeń alarmowych i domofonów
• telekomunikacyjne kable stacyjne

Noje

TOWARY NASZE KUPISZ W CENACH HURTOWYCH

WDK Hurtownia
Kielce, ŚCiegiennego 6, tel. 490-41

KB Tęcza "BANITA" - Hurtownia

codziennie - 9-80, pokój nr 6

Kielce,

Import-Export
110, codziennie 10-16

Zagnańska

HURTOWNIA ART. CHEMICZNYCH I KOSMETYKOW

Oferujemy do sprzedaży:
proszki i środki czyszczące ("pollena 2000", "persiI", "lanza")
szampony, mydła toaletowe, środki do pielęgnacji ciała
kosmetyki znanych producentów krajowych i zagranicznych
szkło i porcelana

• SM, OMY, OWY, OW, DY, YDY, YD":'Ł
• zestawy narzędziowe elektroniczne serwisowe
• zestawy narzędziowe elektryczne do 1000 V.

wy~ede

Kombinezony dla niemowląt i dzieci
jedno- i dwuczęściowe
140.000 - 160.000 - imp. Chiny

Indonezja, Chiny
garsonkL dresy, koszule
spodnie, puty sportowe

"MINI-TOP". Kielce, Daleka 19.

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

(wiła

żde

OFERTA SPECJALNA

Z.9lP2(.9lS Z.9l!!!

PRZEWODY:

'osz-

po bardzo niskich cenach

~

lole-

któ·

8-16

odzież

Oferujemy: żarówki i świetlówki POLAM-PIŁA

';<fez·
szef

wis-

artykułów

BEZPOŚREDNI
IMPORTER

czynne coaziennie

HURTOWNIA~

noż ·
się

)

eWI

Kielce Herby
ul. Górnicza 49a
teL/fax 507-30
telex 612440

Zapraszamy

oa

8

ao

16.

5377-g

••..........................................•.•..........

~

tym

PWP ELEKTRONIK

płatności!
TWO! SUKCES HANDLOWY TO ZAKUP W FIRMIE "MINI-TOP"

Niskie, ceny! Bonifikaty!!! Atrakcyjne formy

l za

Kielce, ul. Mickiewicza 6

NAJNIŻSZE CENY
W KIELCACH

lWI s-

ran o
zan

DARTON

'ran-

deu-

oferuje

roń 

ana,
lona

,ier-

,zym
pozkielrbyć .
~dn ą

luku,

LAK

-

• kasety
magnetofonowe
nagrane - 2.000 tytułów
• kasety audio m.in. BASF,
FUJI, SAMSUNG

Kasety wideo:
.Samsung
E-180
od
31 .500
• SCENA E-180 od 31 .500.

Kielce, ul. Moniuszki 5.
Infonnacje tel. 415-20.

ZAPRASZAMY!! !

HURTOWNIA
PAPIEROSÓW

"AKA"

,

ZAPRASZA KLIENTOW
Polecamy szeroki asortyment papierosów zagranicznych po atrakcyjnych
cenach oraz papierosy
produkcji krajowej.
~ Radomskie,
krakowskie, poznańskie, augustowskie, łódzkie po
atrakcyjnych marżach.
Kielce, ul. Górna 25,

Posiadamy wolne
moce produkcyjne
na roboty
tokarskie i spawalnicze,

CHOROBY
TARCZYCY
lek.

oczekujemy na ofertę pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3.
tel. 215-31.
465-k

Zofia Surmacz
wtorki 16-17
cZwartki 16-17
Kielce, ul. Złota 26
4538-g

teren centrali rybnej,
tel. 450-84.

ZJlP2UtS ZJl9lf~

5121-g

Fabrycznie nowe,
z gwarancją
samochody
HYUNDAY PONY GLS 1500

w goiz. 9.30 - 17.00.
5271

czterodrzwiowe, pięci obiegowe,
centralny zamek, elektrycznie otwierane szyby, radioodtwarzacz.

opla-

Cena 131.000.000 zł.
Do nabycia w
PHU Jeremi Pałka
Ostrowiec Świętokrzyski

się

iii

. ser.

ul.

Iczny
;Iężar

Szanowni Państwo
"Dom i Ogród" jest kolorowym, 6~tronicowym
~~;~
12.40
14 lO
1430
rSk"'i

,BBC

!Umo·

B :a:o

I

te

miesięcznikiem formatu B-4 o zasięgu ogólnopolskim. Zespół redakcyjny adresuje pismo do czytelników poszukujących porad praktycznych, pomysłów
i sugestii dotyczących urządzania domu i ogrodu, pojmowanych jak najszerzej. Dotyczyć więc będzie

skromnego M-3, jak i willi, zieleni na balkonie, jak
i ogrodu na duzej posesji.
"Dom i Ogród" prezentować będzie informacje
o materiałach budowlanych, sprzęcie gospodarstwa
domowego, sprzęcie rtv, meblach, wzornictwie itp.
Zapraszamy.
70. k

pGK

PODZI,KOWANIE .

iIOdo·

20-

Sprzedam "poloneza" (1986).
Przypkowskiego nr
45/48.
13/8
Parkiet bukowy sprzedam.
Kielce, 474-16.
4692-g
Sprzedam kompletną szklarnię (metal, szkło) 30 m x 9. Koń
skie, 37-05.
5190-g
"Peugeota 205 GRO diesel"
(listopad 1984), niebieski 54.000.000 zł. Kielce, 31-6328.
5350=g
Lady chłodnicze z dostawą
Łódź, 15-83-23.
4912-g
"Dacię" (1991) zamienię na
nowego 126p (sprzedam). Kielce, 431-56 po 15.
5351-g
Sprzedam działkę budowlaną Kielce, Krasickiego 24/19.
5382-g
Sprzedam "mitsubishi saporo" (1982). Kielce, 32-52-O!l
5384--g

85/91/0

,

Jędrzejów,

l. fr.-

3 dllS

Od poniedZiałku do piątku
w godz 9-13

SPRZEDAM

ur"-

Dyrektorowi naczelnemu, Ordynatorowi, Le·
ka zom, Siostrze przełożonej, SiostrZe oddzIa·
łowej, Pleltgniarkom i Personelowi pomocni.

czemu Intenaywnej Terapii oraz SIostrze 0d-

działowej, Koleżankom i Kolegom z Izby
Przyjęć Szpitala MSW w Ki~lcach.
.
Serdeczne podziękowama za pomoc I trosk·

liw~ opiekę w cttżklch chwilach życia
składa:

ŻONA Z DZIEĆMI

zne.
, iąte k

PODZIęKOWA

tylkO

-978

IE

Dyrekcji, kierownictwu i kolegom Central·

ne; Składnicy
i

Zaopatl'Zenia P!'S

okazaną życzliwoŚĆ

za f!O"'OC

w zorganizowaniu uro·

c9Sł ości pogrzeboWYCh

Sp: Andrzeja TYTONIA.

......' . . ,.nIa sklada ŻONA Z DZIEĆMI.
54OO-g

,

TRANSPORTOWE
ul.

Kilińskiego

W Ostrowcu
30, tel. 536-96

Św.

ogłasza

pisemny
przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż lub lnnąformę władania
.. bazy transportowej położonej w Starachowicach przy ulicy Ostrowieckiej, w skład której wchodzą:
l. Budynek garażowo-uslugowy o kubaturze 19~ m3
2. Budynek portiemi o kubaturze 711 m3
3. Budynek kontenerowy o kubaturze 246 m3
4. Zbiomiki paliwowe tO.OOO litr. i 20.000 litr.

Całość

zlokalizowana na

działce

o pow. 1,08 ha.

Termin kladania ofert do 30.xIl.l991 r. pod adresem przed,lęblOr
w formie pisemnych ustaleń przyszłej umowy. Otwarcie ofert nastąpi 3 J .xII. J 99 J roku. Zastr7.cga się prawo unieważnienia prletargu
bez podania przyczyn.
127/91~
~twa

-'

SIODME NIEBO -.
TO TAK BLISKO'.
.

,

: " .

"'

.

ROZNE

Naprawy, przestrojenia
telewizorów, wideo, radiomagnetofonów. Kielce, 3121-43.
4992-g
Poszukuję małego

lokalu
(gastronomia) Kielce .
Skarżysko, 51-28-45.
5380=g

Sajecki Arkadiusz

zgubił

legitymację studencką
5381 =i)

Zatrudnię "SUS-a" na
smutasa. Kielce, Puscha
23/10.
5354-g

Profesjonalne urządze
nia gastronomiczne, VENTA - Warszawa, 42-4365, 642-75-03.
396--g

r------------,
Video NICO
Sprzedaż

z licencją na

Śp. Andrzeja TYTONIA

Kilińskiego 32
tel. 515-40.

PRZEDSIĘBIORSTWO

Szcz

kaset wideo
wypożyczanie.

ólnie

lecam:
najnowszy film

z Rutgerem Bauerem
"Wed1ock" (Obroża)
poza tym
"Komandosi
morscy"
(sens.) Charlie Shenn
..Air America" (sens.) Met
Gibson
"Stan serca" (kom.) Bob
Boskins
"Egzorcysta m" (horror)
"Zakazane
tematy"
(sens.) Ch. Bronson.

Kielce,
Sienkiewicza 41

TELENAPRAWA - przestrajanie. Kielce, 11-1647.
5378:-9

Naprawa pralek. Kielce,
271-35.
5236--g

Żaluzje montaż.

produkcjaKielce, 31-58-19.
5220=g

Usługi

fryzjerskie u klienta. Kielce, 31-65-15.
5210=g

Naprawy i remonty spycharek OT-75 na miejscu
i w terenie. KIELCE, 3111-74 po 16.
5347=i)

Malowanie, tapetowanie.
Kielce, 31-64-15.
5382=i)

Czyszczenie dywanów,
(w pOdwórzu na wprost NOT),
L ____________
-J tapicerek. Kielce, 521-32.
10-18.
5345--g
5383-9

http://sbc.wbp.kielce.pl

ilCumen

r.~ attVertJslng agency
~

1{ieba przycliyCif nam IJ.9LCruMT,'J\[".
Agencja Handlu i Marketingu
"ACUMEN" Sp. z 0.0.
25-670 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 172
tel , 66-10-94.66-11-41.66-09-94.
fax 66-09-94. telex 0612686.

51a

.~ !1(lęsliwa nilliela

Nadzieje na Albertville

Filipowski
i Ustupski

CHEŁMrEC' Wałbrzych - CZARNI Radom 3:0 (15:1,
15:13, 15:10) i 0:3 (10:15, 9:15, 10:15)

CZARNI graliw składzie: Grobelny, Słomka, Piwowarow, Fijałkowskl, Fornal, Przeździecki oraz Fryszkowski iSkrok.

,

W Wałbrzychu .wystąpiły pra. ktycznie dwie różne drużyny
,Czarnych Radom. W sobotę
wojskowi zagrali bardzo słabo,
szczególnie pierwszy set dla radomian był fatalny, udało im się
wywalczyć
tylko 1 punkt.
W dwóch kolejnych partiach próbowali nawiązać równorzędną
walkę; ale mimo to sobotni mecz
przegrali 3:0. W niedzielę na parkiet wyszła odmieniona drużyna
z trenerem Jackiem Skrokiem jako zawodnikiem. Kibice przecierali oczy ze zdumienia patrząc na
to, co dzieje się na boisku. Cheł
miec - czołowa drużyna tegorocznych rozgrywek nie istniał.
Silne ataki, szczególnie Fijał-

kowskiego i Fornala przynosiły
radomia nom kolejne punkty
i w efekcie cenne zwycięstwo 3:0.

VIII, turniei O puchar burmistrza Końskich

Oto wyniki pozostałych spotI ligi siatkarzy i aktualna tabela: Hutnik Kraków - Stal Nysa
0:3 i 0:3, AZS Olsztyn - Płomień
Sosnowiec 3:0 i 3: 1, AZS Czę
stochowa - Jastrzębie 3:0 i 3:1 .

.

kań

1. AZS Cz.
2. AZS O.
3. Stal N.
4. Chełmiec
5. CZARNI
6. Płomień
7. Jastrzębie
8. Hutnik

18
16
18
18
18
18
16
18

31
30
29
29
26
24
21
20

Swięto piłki rę

48:25
45:14
40:25
36:27
27:38
30:40
21 :39
12:51

Przez dwa dni trwało święto szczypiorniaka w Końskich . Hala OSiR,
jak w pop.rzednich latach , gościła kilka czołowych drużyn pierwszoligowych, kt6re zmierzyły się z miejscową IIHigową drużyną Piłkarze ręczni
OSiR, nie prtestraszyli się renomowanych przeciwników, byli dla nich
równorzędnymi rywalami, chociaż przegrali oba spotkania. Wszystkie
mecze obserWował komplet widzów, przez dwa dni mieli oni wiele wrażeń. Wybrali naj sympatyczniejszego zawodnika (został nim Krzysztof
Dębowski z OSiR), uczestniczyli w atrakcyjnej loterii zorganizowanej
przez koneckich działaczy. Dla wszystkich zespołów była okazja.do
sprawdzenia aktualnej formy w przerwie ligowych rozgrywek , na pewno
wyjeżdżali więc z · Końskich zadowoleni ...
Na zakończenie wybrano najlepszego zawodnika turnieju - Sergiusz
Gasiński (Grunwald Ruda Śl.) , najlepszego bramkarza - Jacek Koś
mider (Hutnik). Najlepszym strzelcem został Artur Pater z Hutnika. Wymienieni, a także najlepsi zawodnicy poszczególnych zespołów otrzymali
atrakcyjne upominki ufundowane przez wiele firm m.in.: PSS, KlD, INSBUD REMBUD, PZU .

Ostrowiec stolicą waterpolo?
Na pływalni KSZO Ostrowiec rozegraDY został w sobotę i niedzielę II turniej
halowych mistrzostw Polski w waterpolo. Ogromną niespodziankę sprawili
młodzi piłkarze wodni ostrowieckiego
klubu, którzy wygrali rywalizację najlepszych' drużyn waterpolo w kraju. Nasi
zawodnicy to w większości juniorzy i juniorzy młodsi, w wodzie walczyli ze
starszymi rywalami bez kompleksów.
Tylko pierwszy mecz podopieczni trenerów Piotra Krystofiaka i Mieczysła
wa Kielocha zremisowali ze Stilonem
10:10, potem odnieśli dwa zwycięstwa ,
z Anilaną 12:11 i z Polonią 12:8, dają
ce zwycięstwo w II tumieju mistrzostw
Polski. Na wiosnę w Gorzowie i Łodzi
będą rozgrywane jeszcze dwa turnieje,
które wyłonią halowego mistrza Polski
na sezon 1991/92.
Oto jak przebiegała rywalizacja na
basenie KSZO:
* SOBOTA:
STILON - KSZO 10:10, dla KSZO
bramki: Szczurkiewicz 3, Łukasz Kieloch 2, Ktawczyk, Styczyński, Polit,
Szeleś, Nidziołek po 1; ANILANA KSZO 11 :12, dla KSZO - Szczurkiewicz 5, Nidziałek 2, Krawczyk, Ł Kieloch, Styczyński, Szeleś, Firman po
1; ANILANA- POLONIA 11:6, POLONIA- STILON 9:18.
* NIEDZIELA
POLONIA-- KSZO 8:12, dla KSZO
- Szczurkiewicz I Styczyński po 3,
Kieloch, Wójcik, W6cik, Szeleś, Nie-

Mistrzostwa Po15~
rzy w~ek ch!
W Warszawie odbyło się
sobotę posiedzenie PZKol.
poświęcone m.in. ułożeniu kaleodarza imprez na rok 1992. Na
przełomie września i październi
ka kibiców kolarstwa w Kielcach
czekają duże atrakcje. Okręgo
wy Związek Kolarski Kielecki
będzie organizatorem mistrzostw Polski w jeździe indywidua1nej na czas i jeździe parami na czas. Poza tym I etap
Tour de Pologne 1992 zakończy
się Ył Kielcach!
w

działek, Łazowski po 1; ANILANA STILON 17:5.
Tumiej w Ostrowcu wygrali piłkarze
wodni KSZO 5 pkt. przed Anilaną 4,
Stilonem 3 i Polonią O pkt.
Po dwóch turniejach prowadzi Anilana Łódź 10 pkt, przed KSZO i Stilonem Gorzów po 7 pkt i Polonią Bytom
O pkt.

Oto jak przebiegała rywalizacja
w turnieju:
* SOBOTA: Rozegrano mecze półfinałowe, Hutnik Kraków

li! lider~ nie przegfYWaiq
AZS Rzeszów - STAR Starachowice 63:78 (31 :40)

STAR: Tkaczuk 29, Żłobecka 17, Osadczaja 14, Zajączkowska
9, Krzywicka 4, Mikuła 3, Piekarz 2, Pocheć O.
Tym spotkaniem starachowiczanki

ków 75:69, Stal Stalowa Wola - ROW
Rybnik 85:107, AZS Kraków - AZS
Lublin 63:99, Polonia Warszawa - Stal
Bobrek Bytom 92:60.

zakończyly pierwszą rundę rozgrywek
II ligi koszykówki. Według regulaminu
PZKosz, po zakończeniu rundy w przy-

padku równej liczby punktów decyduje
wynik bezpośredniego meczu. Star wygrał z Polon ią, wobec tego jest aktualnym liderem! Jak przystało na przodownika ligi, nie można przegrywać, toteż
mecz w Rzeszowie nasze koszykarki
pewnie wygraly. Od początku uzyskały
kilkupunktową przewagę , którą utrzymywaly przez całe spotkanie. Zawodniczki Staru jak zwykle walczyly bardzo
ambitnie, nie przestraszyly się dużej hali i licznej widowni (ok. 500 osób). Bardzo dobry mecz zagrała Natasza Tkaczuk. Była bardzo skuteczna, w trudnych momentach udaną akcją i rzutem
potrafiła poderwać zespół do walki.
Znów świetne ,wejście" miała Beata Mikuła, która, podobnie jak przed tygodniem w Starachowicach, popisała się
wspaniałym rzutem za 3 pkt. Na słowa
uznania zasłużyły również rozgryw!lją
ce Barbara Zajączkowska i Lidia Zło
becka, które wyłączyly z gry najlepszą
zawodniczkę AZS, Borys skutecznie
zakłócając w ten sposób grę całego
zespołu rzeszowskiego.
Za tydzień pierwszy mecz drugiej
rundy, w Starachowicach ze Stalą
Bobrek Bytom, potem nasł<Vli świą
teczna przerwa do 18 stycznia. Star
wyjedzie wtedy na mecz z AZS Katowice.
Oto wyniki pozostałych spotkań II ligi
koszykarek i aktualna tabela:
AZS Katowice - AZS Zielona Góra
49:48, Meblotap Chełm - Korona Kra-

1. STAR
. 2. Polonia
3. Stal B.
4. AZS L.
5.ROW
6. AZSZG
7. Meblotap
8. AZSKr.
9. AZS K.
10. Stal SW
11. AZS Rz.
12. Korona

• Wyniki rozegranych w czwartek
pucharów. W PE
(Grupa A) Crvena Zvezda Belgrad pokonała Anderlecht Bruksela 3:2 (1:1).
W Pucharze UEFA Real Madryt pokonał Neuchatel Xamax 4:0, awansując
do ćwiećfinałów.
• Leszek Bebło wygrał w Paryżu
(Lasek Buloński) bieg przełajowy na 10
km w czasie 30.34 min.
• Aleksander Ronikier z AWF Warszawa został wybrany prezesem Zarzą
du Głównego AZS.
• Reprezentacja Polski kadetów
w siatkówce zajęła 9 miejsce w rozgrywanych w Lizbonie mlstfZostwach świata . Wygrali młodzi siatkarze
Korei Południowej pokonując w finale
Brazylię 3:0.
• Tradycyjny samochodowy rajd
Barbórki w Warszawie wygrali Marek
Sadowski i Krzysztof Konski na
.maździe 323 4 wd".
• W zawodach biathlonowych o Puchar Europy w Hochfi1zen Jan Ziemianin zajął 4 miejsce w biegu na 20 km,
a Zofia Kie/pińska w biegu pań na 10
km.
• Zbigniew Klimowski zajął 7
miejsce w konkursie skoków zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Europy.

Kolumnę oprac?wał
STANISŁAW WROBEL

Wygrał

Styl wprowadzony na narciarskie
skocznie przez Szweda Jana Bokleva
upowszechnia się błyskawicznie i odnosi triumfy. Przed tygodniem wygrywał
młody Fin Nyminenen, w miniony
weekend dwa zwycięstwa odniósł austriacki skoczek Werner Rathmayr.
Jeszcze w ubiegłym roku skakał techniką klasyczną bez sukcesów, trener Toni
Inauer namówił go jednak do zmiany
stylu. Efekt znakomity Wemer
w pięknym slylu wygrał dwa konkursy
w Sapporo i prowadzi w Pucharze
Świata . Oto wyniki zawodów w Sapporo:
• Sobota: 1. Rathmayr (Austria), 2.
Tallberg (Szwecja), 3. Jeż (CSRF).
• Niedziela: 1. Rathmayr, 2. Zuend
(Szwajcaria), 3. Haim (Austria).

Martin Hoellenwarth (Aus·

tria) .

Ligi

~

HOKEJ I LIGA

Grupa "spokojnych"
Podhale 27 44 148: 49
Polonia
27 41 122: 62
Unia
27 38 148: 87
Naprzód 27 30 116:100
Tychy
27 26 113:109
Towimor 27 22 103:109
KOSZYKÓWKA MĘŻCZVZN
I KOBIET - I LIGA

Pollorsl Bvdgoszcz Lech Poznań
87:103, AZS Lublin - Polonia Warszawa
92:114, Fortum Zielona Góra - Górnik Wał·
brzych 94:86, Victoria Sosnowiec - Stal
Bobrek Bytom 74:88. Stal Stalowa Wola Hutnik Kraków 112:1 01 , Aspro Wrocław PCS Śląsk Wrocław 83:109.

1. PCS
2. Stal B.
3. Aspro

~

ligi

Do zakończenia drugiej części rozgry·
wek I ligi pozostała jedna kolejka - 29.11.92.
Nie wniesie ona jednak poprawek do układu
tabeli. Przed play offem w którym spotkają
się drużyny 1-6. 2-7 rtd.
Towimor Toruń - GKS Tychy 2:4. Na·
przód Janow - Polonia Bytom 5:1, Podhale
Nowy Targ - Unia Oświęcim 9:2,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

21 879:684
21 1035:726 .
19 854:739
19 862:767
18 878:743
17 811 :812
15 724:850
14 681:833
14 550:685
13 831:971
12 658:797
12 667:853

rzutami karnymi 5:4
z Grunwaldem Ruda Sląska (w
normalnym czasie remis 27:27).
OSiR
uległ
Warszawiance
18:27. Piłkarze ręczni z Koń
skich wyszli na parkiet bardzo
stremowani, początek mieli więc
bardzo słaby. Wraz z upływem
minut zapominali o tym, że grają
z pierwszoligowcem i powoli odrabiali straty - nie starczyło jednak czasu. Dla OSiR bramki
zd~byli w tym meczu: Dębowski
6, Sliwak i Pytlas po 2, Chmielewski, Fatalski, Niewęgłowski,
Dworak, Kuleta, po 1.
• NIEDZIELA:
* Mecze finałowe o I miejsce
i puchar burmistrza HUTNIK
Kraków Warszawianka
29:21 (16:12), najwięcej ~ramek
dla Hutnika: Pater 10, Cwik 6;
dla Warszawianki: Badowski 5,
Nowak 4.
* O III miejsce GRUNWALD
Ruda Śląska - OSiR Końskie
30:26 (11 :12). Nie było widać
różnicy klas między wa walczą-

DUŻY LOTEK

7,15,24,31,37,41

~ Triumf stylu "V"

, Wtelegraficznym skrócie
spotkań piłkarskich

11
11
11
11
11
11
10
11
10
11
10
11

wygrał

20 38 1877:1643
20 34 1713:1613
20 32 1879:1754

4. Lech
5. Stal SW
6. Fortum
7. Polonia
8. Górnik
9. Victoria
10. Hutnik
11. Polforst
12. AZS

o

20
20
20
20
20
20
20
20
20

31
31
31
31
28
28
27
26
23

1813:1734
1664:1614
1690:1679
1791:1734
1624:1753
1593:1705
1621:1706
1498:1634
1646:1914

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

43
42
41
38
36
36
37
35

2019:1740
2056:1842
1766:1646
1939:1852
1865:1868
1746:1804
1873:1881
1726:1818
34 1957:2028
30 1B10;1931
30 1566:1n1
30 1922:2144

cym i zawodnikami. Grający
w ekstraklasie zawodnicy z Rudy Śląskiej dopiero w końcówce
meczu uzyskali przewagę, która
dała im zwycięstwo . Dla gospodarza bramki zdobyli : Dębowski
11 (znakomita gra), Ch~ielew
ski i Napierała po 3, Sliwak,
Dworak, Pytlas, Kuleta po 2 ,
Soboń 1.

We

formie utrzymuje się
włoski narciarz ALBERTO TOM BA.
W niedzielę zdeklasował rywali na trasie slalomu giganta w Alta Badia. Dzięki
czwartemu już zwycięstwu w tegorocznych startach, Albert został liderem kla·
syfikacji pucharu świata.
wspaniałej

*Iigi

PIŁKA RĘCZNA

KOBIET
- I LIGA

GRUPA X: Ruch Chorzów - Anilana
L6dź 30:24, Start Gdańsk - JKS Jarosław
26:17, Pogoń Szczecin - AZS Wrocław
26:25. Piotrcovia - Zaglębie Lubin 26:17.

1. AZS
2. Pogoń
3. Piotrcovia
4. Zagłębie
5. Anilana.
6. Start G_
7. Ruch
8. JKS

11
11
11
11
11
10
10
11

19
18
15
12
8
6
5
3

338:240
298:256
301 :248
236:232
202:249
219:247
243:282
248:331

0.0.,

25-511 Kielce, ul. 1 Maja 72.

m.in. bardzo dobrego rep rezen.
tanta ZSRR Wiaczesława Zagrodniuka. Ustupski zalął 9
miejsce podczas pierwszych
w tym sezonie zawodów o pu ·
char świata w kombinacji nor·
weskiej. W. Szczyrbskim Jezio·
rze (CSRF) nasz zawodnik sła ·
bo skakał (23 miejsce), ale
znakomity bieg pozwolił na zalę
cie czołowej lokaty. Wyg rał za
wody Francuz Fabrice Guy.

22-letni Amerykanin DAVID WHEATON pokonał w finale turnielu
o Puchar Wielkiego Szlema w Monachium swojego rodaka Michaela
Changa 7:5, 6:2, 6:4 .
Mecz trwał nieco ponad 3 godziny. Przewaga Wheatona była wyraź·
na, ale z pewnością o słabszej grze Changa zadeCydował sobotni pół
finałowy pojedynek z Ivanem Lendlem . Chang ,zmógł" Ivana po niemal
pięciogodzinnym pojedynku, ,wyciągając" .ze stanu setów 0:2 na 3:2.
Przez kilka godzin nie zdołał zregenerować sil, w finale był więc znacz·
nie wolniejszy i mniej dokładny, co w pełni wykorzystał Wheaton Ole
zmęczony tak jak Chang półfinałem z Niemcem Stichem. Wygrał zde·
cydowanie zgarniając główną nagrodę - 2 miliony dolarów.
Było to pierwsze zwycięstwo Davida Wheatona w tym sezonie
W jednym turnieju zarobił czterokrotnie więcej niż we wszystkich pozostałych, w których grał podczas tego roku. Triumf zawodnika będącego
dopiero na 17 miejscu listy ATP jest sporą niespodzianką, trzeba jednak
pamiętać, że w Monachium nie zagrali najlepsi Edberg i Becker, leczą·
cy kontuzje. Najwyższą tegoroczną pulę zgarnął więc gracz zajmujący
odległą pozycję w tenisowych klasyfikacjach.

Budowlanki w pierwszej czwórce

Dzień

11
11
11
11
11
11
11
11

22
14
14
13
12
7
4
2

290:210
231:217
266:243
282:258
276:255
222:253
240:275
121:296

Dr~k: Prasowe Zakłady Graficzne _
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BUDOWLANI Kielce - GOŚCIBIA Sułkowice 20:18 (8:9)
BUDOWLANI: Gała, Fijas, Wicha - Kosowska 2, Jawor, Gruba
4, Kaczorek 4, Szałas 1, Łabęcka 2, Durlej, Wychowaniec 3, Januszek4.
GOŚCIBIA: najwięcej bramek - Piątkowska 7, Latoń 4, Stokłosa 3.
Smutne miny mieli kibice zebrani w hali Zespołu Szkół Budowlanych, podczas rozgrywanego
w sobotę meczu II ligi piłkarek
ręcznych Budowlani Kielce ,Gościbia Sułkowice. Kielczanki
zagrały najsłabszy mecz w sezonie, raziły nieskutecznością, niedokładnością i wolną grą Na
szczęście mecz życia rozegrała
bramkarka Mariola Fijas, dzięki

Oto wyniki rywalizacji alpejek i alpejKOBIETY:
• ZJAZD w Santa Caterina: 1. Bournissen (Szwajcaria), 2. Seizinger
(Niemcy), 3. Zurbriggen (Szwajcaria).
• SUPERGIGANT: 1. Merle (Fran·
cja), 2. Kronberger (Austria).
W pucharze świata: 1. Schneider
(Szwajcaria) 280 pkt, 2. Kronberger
(Austria) 251, 3. Seizinger (Niemcy)
238, 4. Merle (Francja) 216, 5. Fernandez-<>Choa (Hiszpania) 169, 6_Campagnor-i (Wł9Chy) 146 pkt.
MĘZCZYZNI:

• ZJAZD w Val Gaardena: 1. Heinzer (Szwajcaria), 2. Stock (Austria). 3.
Skaardal (Norwegia).
• GIGANT 1. Tomba (Włochy) , 2. Locher, 3. Accola (Szwaicąria).
W klasyfikacji generainej pucharu: 1.
Tom~ 560 pkt, 2. Accola 530, 3. Girardelli (Luksemburg) 270. 4. Furuseth (Norwegia) 240, 5. Heinzer 207,
6. Jagge (Norwegia) 186 pkt.

której ,Budowlanki" wygrały spot·
kanie decydujące o wejściu do
najlepszej czwórki, GRUPY I dru
giej ligi. Mariola przyszła na mecz
chora, z wysoką gorączką Potrafiła jednak zagrać wspaniale, na
ok. 40 rzutów w tzw. światło
bramki przepuściła tylko 8, co
daje rzadko spotykaną s~utecz
ność, ponad 70%. Obromła kar·
nego, pięć sytuacji " sam na
sam", przerywała kontry suł~<>:"
wiczanek, słowem był to dZlen
MARIOLI FIJAS.
Pozostałe zawodniczki grały
słabo, wydaje się, że są już trochę
zmęczone długimi rozgrywkami
na szczęście do końca pierwszel
części tegorocznej edycji II ligi pozostał tylko jeden wyjazdowy mecz
w Lublinie z tamtejszym MKS
Obojętnie jednak jaki wynik uzyska'
ją kielczanki za tydzień , będą rywa·
lizowały w grupie drużyn walczą'
cych o awans do ekstraklasy.
Oto wyniki pozostałych spotka n
13 kolejki II ligi i aktualna tabela.
PM Tarnów - MKS Lublin
19:23, AZS Warszawa - A;-0ty
Chorzów 19:29, AZS Krakow
Beskid Nowy Sącz 25:16
1. Azoty
13 22 341 :265
2. MKS
13 19 346:301
3. BlDOM..AN 13 17. 320:273
4. AZS W.
13 14 321:29 3
5. AZS K.
13 13 316:286
6. Beskid
13 10 328:312
7. Gościbia 13 9 304:305
8. PM Tarnów 13 O 210:451
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GRUPA Y: Start Elbląg - AZS Gdańsk
27:26, Zgoda Ruda ·ŚI. - Bałtyk Gdynia
28:25, Sośnica Gliwice - Cracovia 29: 14,
SkraW-wa- AKSChorzów17:12.

1. Start E.
2. AKS
3. Skra
4. Sośnica
5. Zgoda
6. Bałtyk
7. AZS G.
8. Cracovia

-
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Znakomitą formę prezentuje radziecka biegaczka Elena Viaelbe. W tym rok~

jest na biegoYłYch trasach bez-konkurencyjna, w niedzielę odniosła 17zwY w
two pucharowe w karierze przybiegając pierwsza na metę biegu na 5 km sI. doed
w Thunder Bay. Rosjanka prowadzi w klasyfikacji pucharu świata z 70 pkt prz
swoją rodaczką Jegorową i Włoszką Stefanią Belmondo po 45 pkt.
Ile
Mężczyźni rywalizowali na 30 km st. dow. Wygrał Szwed Bjorn .oaeh"
przed Norwegiem Vegardem Ulvangiem. W klasyfikacji PŚ prowadZI Ulva g
70 pkt przed Daehlie.
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Wielka forma romby

ligi

miejsca 1-6: Lech - ŁKS 92:81, Stilon
- Olimpia 63;75, Włókniarz - Wisła 110:82;
o miejsca 7-12: AZS P. - Glinik 71 :68, Stal
B. - Start 88:74. Ślęza - Spójnia 70:62.

1. Włókniarz
2. Wisła
3. Olimpia
4. ŁKS
5. Lech
6. Stilon
7. Ślęza
8. Spójnia
9. Start
10. Staj
11. Glinik
12. AZS

Po czterech konkurencjach w klasyfikacji PŚ: 1. Rathmayr - 50 pRt, 2.
Vettori 46 (obaj Austria), 3. Jeż - 39
pkt.

znei

Grzegorz
FiIipowski i Stanisław
Ustupski zaprezentowali dobrą formę
na 56 dni przed rozpoczęciem Igrzysk
Olimpijskich w AIbertville. Filipowski

"Drogowiec" Sp. z o-o. Kielce, ul. Sienna 2
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