Brak pracy. Wywołuje stres,
przygnębienie, bezradność,
czasem obojętność. Nie tak

dawno w jednym ze szpitali
znalazła się kobieta, która usiłowała popełnić samobójstwo
zażywając dość dużą ilość
środków nasennych. Nieprzywymamrotała tylko parę słów: zasiłek, biuro pracy.
Okazało się, że była bezrobot-

tomna

na.
Na takąsytuację ludzie reagują różnie. Kobiety są silniejsze

od mężczyzn, walczą do końca.
Same dają życie i umieją tego
życia bronić, nie mogą znieść tego, że ich dzieci nie mająco jeść,
w co się ubrać. Są bardziej odpowiedzialne. Mężczyźni natomiast pozbawieni pracy stają się
bezradni, obojętni. Utratę pracy
odbierająjako zamach na swoją
godność. Czują się wtedy bezwartościowi, nie zasługujący na
szacunek. Nierzadko popadają
w alkoholizm albo stają się fanatykami wideo. Czas im schodzi

na bieganiu do wypożyczalni kaset. Częste napięcia spowodowane brakiem pieniędzy powodują także rozpad związków
małżeńskich, zaburzenia poczucia bezpieczeństwa.
Bezrobotni czują się jak obywatele drugiej kategorii. Tak też
są traktowani w urzędach, kręgu
znajomych - jako ludzie podejrzani, nie zasługujący na zaufanie. Tak jednak być nie powinno.
Poszukiwanie pracy to na całym
świecie normalna sytuacja. Wy-

KIELCE-RADOM
Czwartek,
13 lutego 1992 r.
Nr 31 (4799)
CENA 1000

maga jednak dużej odpomości
psychicznej, wiary w siebie.
U nas natomiast człowiek, który
zostanie źle potraktowany w kolejnych
przedsiębiorstwach,
uzyska negatywne odpowiedzi,
zamyka się w sobie, przestaje
szukać, walczyć o swoje. Chleb
z szynką, który dawniej spoży
wał na śniadanie zastępuje chlebem z kiełbasa. kaszanką a potem zostaje mu tylko chleb. I on
się na to godzi. To błąd
OOKONCZENIE NA STR. 3

Sonda aEcha"

Ludzie nie chcq
straikowaćI

zł

We wtorkowych komunikatach Komisji Krajowej .Solidarności" poinformowano, że groź
ba strajku generalnego została
zażegnana.
Będą natomiast
prowadzone dalsze negocjacje
z rządem, dotyczące prowadzonych ostatnio podwyżek cen .
Co na ten temat myślą przedstawiciele komisji zakładowych
. Solidarności",

Tłok w

Urzędach

•
mozna

W Urzędzie Skarbowym
w Kielcach od kilku dni znów
większy tłok. W sobotę, 15
bm., mija termin składania deldaracji do podatku wyrównawczego za rok ubiegły; do
20 bm. trzeba zapłacić zaliczkę na poczet podatku docho-

~

Skarbowych

interwencyjny

~X45898
od godz. 11 do 15

Takie buty!
(Wizyta w redakcji)
Jestem właścicielką "Raisy", przychodzę w związku
z notatką w "Telefonie" pod
tytułem "Takie buty". Przede
wszystkim były w tej notatce
nieścisłości, bo buty zostały
kupione nie 22 grudnia, a 9
grudnia, kosztowały nie 840
tys. zł, a 884 tys., a nie przyjęłam ich do reklamacji, bo
były ogromnie zabłocone
i brudne. Było to 3 lutego,
a następnego dnia buty zostały przyjęte do reklamacji
(. Telefon" przypomina, że
w kwestionowanych butach
odlepił się ·wierzch czubów
od podeszwy).
Natomiast
właściciela
.Raisy'" przedstawiła .Telefonowi" .świadectwo analizy nr
602" z 5 lutego, wykonane
przez 9wóch inspektorów
DOKONCZENIE NA STR. 2

dowego za rok

ze
bieżący.

Nic

więc dziwnego, że aby dostać
się do "okienka" trzeba stać
w długiej kolejce. Ale czy tak
musi być?

się przecież nie sprawdza. Dopiero p6Ź{liej będą analizowane.
DOKONCZENIE NA STR. 2

wprowadziliśmy książeczki opłat
dla podatników, żeby-można było należności płacić na poczcie,
a nie przychodzić do urzędu
z walizką pieniędzy. Podobnie

deklaracje podatkowe - na druku PIT - można do nas przesłać
pocztą Przecież nikt na tym się
nie traci, bo koszty przesyłek też
zaliczamy na poczet jego kosztów.
Zdaniem naczelnika Daszkiewicza ludzie niepotrzebnie
stoją w kolejkach. Deklaracji
przyniesionych do okienka i tak

Podręczniki

p sta ch

Do nowego roku szkolnego
jeszcze kilka miesięcy, ale już
dziś warto pomyśleć o podręcz
nikach. Aby uniknąć ubiegło
rocznego bałaganu w dystrybucji książek i pomocy szkolnych,
powołano w kraju dziewięć hurtowni. Jedna z nich została zlokalizowana przy Przedsiębiors
twie .Domu Książki" w Kielcach.

Łyżwy znakomicie służą sylwetce. Trzeba więc wykorzystać pogodę. bo prognoza długoterminowa - do
15 marca nie przewiduje już zimy. Czyżby klimat w
także się ocieplał?

Fot. A. Piekarski

Pani Irena Lamczyk,
. bezrobołna.

Ktoś

robił, żeby kraść mógł ktoś

NIK we wnioskach po kontroli przeprowadzonej na początku 1991 r. zarzuciła dyrekcji Skarżyskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego "Fosko", że przyjęła hieuzasadnioną reklamację spółek "Bilex"
i " Uladex" (wczoraj podaliś
my pomyłkowo nazwę "Madex") na 5258 par butów i naraziła przedsiębiorstwo na
straty 1 mld 372 mln zł. Okazuje się, że nie były to jedyne
straty "Fosko".
Inwentaryzacja wewnątrzza
kładowa,
przeprowadzona
w paździemiku 1990 r., wykazała znaczny niedobór obuwia.

- Oczywiście, że nie - mówi
Tadeusz Daszkiewicz, naczelnik Urzędu Skarbowego. - Po to

- Posiadanie własnej hurtowni poprawi zaopatrzenie księ
garń w lektury i pomoce szkolne
- mówi dyrektor . Domu Książki"
Ryszard Lipko. - Dotarły już
nowe podręczniki. Posiadamy
jeszcze z ubiegłorocznych zamówień 1/3 podręczników, które
są dostępne w księgamiach na
terenie obu województw. Zachę
camy szkoły i osoby prywatne
już teraz do zakupów. Podkreś
lam, że podręczniki z ubiegło
rocznych zamówień są jeszcze sp~dawane po starych
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Sesia RM

W

Jednak

Kielcach

działających

w przedsiębiorstwach województwa kieleckiego?
• Tadeusz Pachocki, przewodniczący Komisji Zakłado
wej "S" w KZO: - Komisja KraJOwa postąpiła słusznie nie dopuszczając do strajku generalnego.
Kraj znajduje się w tak trudnej sytuacji, że ogłoszenie strajku było
by krokiem bardzo ryzykownym,
stawiającym pod znakiem zapytania dotychczasowe reformy polityczne i gospodarcze. Ponadto
uwaj:am, że KK powinna nadal
walczyć w obronie ludzi najbiedniejszych, tych , którym żyje si~
najtrudniej. Powinni negocjowac
z rządem rekompensaty za podwyżki dla naj uboższych. W tej
kwestii zgadzam się z wypowiedzią prezy'denta Lecha Wałęsy.
DOKONCZENIE NA STR. 2

Sprzedać
nie rozdavv.ać!
Resort przekształceń włas
nościowych jest za sprzedaża.
a nie rozdawnictwem obywatelom udziałów w narodowych
funduszach inwestyCYJnych, których powstanie wiąże się z programem prywatyzacji powszechnej.
Jerzy Thieme, dyrektor departamentu powszechnej prywaty-

Ostrowcu

budov#ać!

W czasie wczorajszej sesji
Rady Miasta w Ostrowcu rozmawiano przede wszysJkim
o budownictwie mieszkaniowym. Obok rozpoczętych już kilku inwestycji modemizaCYJnych,
zdecydowano o rozpoczęciu budowy nowego bloku komunalnego przy ul. Samsonowicza. Zamieszkają w nim 64 rodziny. Rada
wnioskowała
o przeznaczenie na ten cel w tegorocznym budżecie miasta 1,5
miliarda zł. Do budowy wykorzystane zostaną m. in. prefabrykaty z dawnej fabryki domów
w zamian za zaległą dywidendę.
Opracowany zostanie także
szczegółowy plan zagospodaro\yania przestrzennego dzielnic
Sródm ieście i Denków w celu
wykorzystania znajdUjących się
tam terenów uzbrojonych pod
tzw. budownictwo plombowe.
Rada uchyliła poprzednią
uchwałę o obowiązkowej mie-

sięcznej opłacie rodziców na cele przedszkoli i żłobków w wyso-

kości 100 tys. zł. Przestanie ona
obowiązywać

rodziców od 1

marca br
(fk)

zacji odmówił podania szczegółów, zanim z nową propozycją
nie zapoznają się posłowie, co
ma nastąpić dziś na posiedzeniu
Komisji Przekształceń Własnoś
ciowych.
Jak dowiadujemy się ze źró
deł dobrze poinformowanych,
resort przedstawi dwa warianty
odpłatności za wspomniane
udziały. Pierwszy określa ją na
5-10 proc. średniej pensji, zaś
drugi na 10-20 proc. przeciętne
go wynagrodzenia.
Jest też propozycja, aby
w programie uwzględnić tylko te
osoby, które wyrażą chęć uiszczenia opłaty gotówką W wariancie drugim przewiduje się
opłatę na raty
To - zdaniem autorów - ma
zapewnić świadome uczestnictwo obywateli w programie
.PP".
opr. PAM

Nikt Ole dociekał jednak, co się
Ot, straty produkcyjne. Kolejna inwentaryzacja z Sierpnia
1991 roku ujawniła brak około 30
tys. par butów. Wtedy dyrekcja
zaniepokojona ubytkami, zażą
dała wyjaśnień od mistrzów odstało.

działowych.
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W "Łuczniku"
gOrąCO
Wczoraj pracownicy Zakładów
Metalowych ..Łucznik" w Radomiu,
zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, nie otrzymali należnych im
poborów. Z glośnlków zakladowej rozglośni wysłuchali komUnikatu dyrekcji,
iż na skutek trudności finansowych zaliczka na płace zostanie wypłacona
w piątek w wysokości 50 proc. O terlTlinie wyrównania reszty poborów zaloga
poinformowana zostanie w oddzielnym
komunikacie.
Po wysłuchaniu tej informacji pracownicy wielu wydziałów, m.in. zakładów produkcji maszyn do szycia
I do pisania na Gołębiowie i w Zwoleniu, na pewien czas przerwali pracę·

Wiece wyjaśnrające sytuację finansową przedsiębiorstwa odbyły się w kilku wydzialach. w obecnoSci dyrektora
oraz przedstawicieli ZWIąZków.

.

(j. ryb.)

"Pe»ker"

na

rynku

.Poker' - to nazwa nowych paplero·
sów, do produkcji których przystapono
w Zakładach Przemysłu Tytoniowego
w Radomiu Paczkę tych papierosów
(w folii i ceiofaOle) kupić będzie moma
za 4.500 złotych .
Nowy gatunek papierosów jest - podobno - w miarę lagodny i lekko ar<r
matyzowany. Promocyjna seria wynie(włm)
sie 20 milionów sztuk.

•
Od dawna znane są właści
wości alkoholu, szczególnie te
podnoszące pewnoŚĆ siebie,
rozwiązujące język i ręce. Znane są one także kielczanom,
o czym przekonali się wczoraj
niektórzy przechodnie.
Vis-a-vis murku przed bankiem, na rogu Sienkiewicza
I Buczka dwie panie handlowały miodem i jajami. Dwóch

http://sbc.wbp.kielce.pl

"

mężczyzn przechodzących na
.dopingu" zwątpiło w jakość
miodL'. - To olej - zawyrokował jeden z nich, a stwierdzenie to tak go wyczerpało, że zatoczył się w stronę przekupek.
Właścicielka miodu dzielnie odbiła bezwładny obiekt. Niestety
wylądował on ... na jajach. Jajecznica została przyprawiona
przekleństwami z obu stron.

"

Inny .sowizdrzał" komentotrudności pracowników
drogowych przy uruchamianiu
spalinowego młota pneumatycznego małego kalibru. - Na
pych go! - zakrzykną! . nie zauważając malutkiej dziurki pod
stopami. Zakończył lądowanie
.pychem" właśnie -r twarzą po
brudnym chodniku.
Pam

wał

LUDZIE NIE

CH~Ą

STRAJKOWAC
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Janusz Pobocha, przewodni"S" w Koneckim Szpitalu
Rejonowym: - Uważam za korzystne decyzje KK o zażegnaniu strajku
generalnego. Masowa akcja protestacyjna mogłaby przywołać zjawisko
pustych półek i bałaganu w gospodarce. Byłoby to posunięcie bardzo
ryzykowne i niebezpieczne.• Solidamość· powinna walczyć o rekompensaty.
(Tom)
o Ryszard Cichy, sekretarz
NSZZ "Solidarność" Regionu
Świętokrzyskiego: Strony rozeszły się . ponieważ rząd był nieugięty. Ale negocjacje będąkontynuo
wane i potrwają do 14 bm. Jeżeli do
tego czasu zwi ązek nie przeforsuje
swoich postulatów, m.in. zmiany
w naliczaniu opłat za centralne
ogrzewanie i c i eplą wodę , odchodzenia od popiwku, uregulowania
opiat za pracę w zakładach bankrutujących , to wówczas będzie musiał
podjąć decyzj ę o strajku generalnym. Decyzję dramatyczną bo strajk
to ostateczność.
o Andrzej Jaworek, z-ca przewodniczącego Zakładowej Komisji NSZZ " Solidarność " w "Iskrze": - Nic nie wiem o odwołaniu
przez Komi sję Krajową strajku generalnego, a .informację tę przekazały
mass media. Właśnie dziś telefonowa/em do Gdańska i mam stamtąd
najświeższe informacje. Dowiedziałem się , że rozmowy związkowców
z rządem trwaj ą i trzeba mieć tylko
nadzieję, że zakończą się sukcesem.
(bea)
o Józefa Kornecka, przewodnicząca "S" w "Polmo-SHL" : Wszelkie decyzje należy podejmować z rozmysłem . Sprawa kraju jest
najpoważniejsza . Najprościej jest
oczywiście straj kować . A rozmach
w restrukturyzacji przemysłu energetycznego także zbyt mały. Premier
obiecuje dalsze rozmowy. a ludzie są
już zmęczeni. Nie chce im się nawet
strajkować.
(Pa m)
o Wojciech Markiewicz, przewodniczący NSZZ "Solidarność"
o

czący

Zakładów

Metalowych "Mesko": Jeslem zadowolony z decyzji KK .S·
o zawieszeniu strajku. Najprawd0podobniej strajk i tak by się nie uda/,
ponieważ ludzie nie chcą strajkować .
Dochody pracowników są bardzo
niskie, a każda przerwa w pracy obniża je jeszcze bardziej. Rozmowy

z rządem zaplanowane przez KK .S·
będą dużo korzystniejsze i jest nadzieja na wypracowanie kompromisu. Natomiast jeśli to się nie uda, wtedy problem powinny rozwiązać elektoraty tych regionów, których
posłowie nie sprawdzają się jako wyraziciele woli wyborców.
(M.F.)

Podatek na pOCIcie
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dynku), personel też załatwia
• Kto musi przyjść do urzę
sprawy merytoryczne.
(KAZ)
du?
- Tylko te osoby, które mają
obowiązek uiszczenia opłaty
skarbowej w trybie doraźnym,
np. przy umowach kupnasprzedaży samochodu lub innego mienia ruchomego, którego _
wartość przekracza 200 tys. zło
tych. Tak stanowi przepis.
• Czy tłok przed okienkami
nie jest wynikiem niedoinformowania waszych klientów?
DyrektorTeatru Powszechne- Każdy może skorzystać
go im. Jana Kochanowskiego
z informacji (przy wejściu do buw Radomiu, Wojciech Kęp
czyński, ma zamiar w przy-

SIU

Radni s'p'rzeciwiaiq się
liI(wldacii poczty
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Starachowicach radni przypuścili
prawdziwy szturm na zaproszonego
przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu
Poczty. Przedmiotem licznych i jedno-

zna~nie formułowanych wystąpień było

niezadowolenie wobec likwidacji dotych·
czasowej poczty głównej przy ulicy Doktqr Anki. Urząd ten przez kilkadziesiąt lat
służył dobrze mieszkańcom Starachowic
i teraz trudno pogodzić się z jego zamknięciem .
Była to

W telewizji i w kinie
' Być na ,premierze,
Film Agnieszki Holland - .Europa, Europa" wszedł do wielkiej
Europy znacznie wcześniej od
nas wszystkich. Film, o którym
głośno, o którym się mówi, którego nie lubią Niemcy, a Amerykanie śmieją się z niego jak
z najlepszej komedii. .. To kolejny - może najprawdziwszy filmowy rozrach.unek ze stosunków Europy z Zydami.
Krytycy niemieccy odmówili
tej produkcji prawa do Oscara;
my nic nie możemy, bo Niemcy
są producentami.
Ktoś się teraz spyta: skąd
ten facet to wszystko wie?
Przecież tego filmu nie gra się
w kinach Kielc czy Radomia.
Otóż wiem, bo oglądałem w telewizji . Kinomanię". A był tam
jeszcze jeden ciekawy materiał.
Można zrobić ciekawe kino (chodzi O lokal kulturalny)! Niespotykane! - bo u nas można zrobić
tylko nudne czekanie na śmierć
z przybytku X Muzy.
A w Krakowie - kina pod znakiem .Graffiti". Tam bycie na premierze filmu to zaszczyt. A premiera to happening, widowisko,
ciekawa reklama. Komercja,
która zarobi na ambicje.
Proponuję więc mało ambitne, ale swojskie, śmieszne

.Rozmowy kontrolowane" ze
Stanisławem Tymem w roli
głównej .•Aomantica" zaprasza
- śpiesz się, nim film spadnie
z afisza.
(pam)
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cenach . W tym roku wydawnictwa szkolne będą droższe
o ponad 35 proc.
Stałych klientów Księgarni
Naukowej przy ul. Sienkiewicza
(na wprost NOT) informujemy,
że zostanie ona przeniesiona do

Pod~lni~
•

Wstarel

•

cenie

lokalu mieszczącego się przy ul.
Buczka 19/21 . Natomiast dotych czasowy antykwariat przy
ul. Małej (dawna Kilińskiego) po
remoncie zostanie przekształco
ny na księgamię, w której będzie
mieścił się dział muzyczny i antykwaryczny.
(dmp)

placówka najbardziej uczęsz
czana, bowiem położona w centrum, mająca wygodne połączenia komunikacyjne
ze wszystkimi dzielnicami miasta. Teraz,
aby skorzystać z usług poczty trzeba
urządzać daleką y!yprawę na ulicę Sło
neczną w osiedlu Zeromskiego, gdzie otwarto nowy urząd pocztowy.

- Cieszymy się l nowej poczty, ale
.omagamy się utrzymania placówki

przy ul. Doktor Anki - to główny sens
w.szystkich ~"iąpień starachowickich
radnych. Przedstawiciel dyrekcji WUP nie
czuł się kompetentny do złożenia wiążą
cych deklaracji. Sprawa powędrowała na
wyższy szczebel. Ciekawe. jaka będzie decyzja władz pocztowych w Kielcach.
(AN)

w nocy

i

rano

• W Kielcach przy ul. Wikaryjskiej Stanisław K., lat 33, wykonując manewr cofania najechał
na pozostawionego bez opieki
dorosłych 2,5--letniego Mateusza
A., który doznał obrażeń ciała.
• W Rożnicy, gm. Słupia Ję
drzejowska, ok. godz. 18.25 nie
ustalony pojazd przejechał pieszego Józefa C., lat 50, który poniósł śmierć na miejscu.

T
.E
L

interwe ncvi ny

N

g45898

E
F
O

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Państwowej Inspekcji Handlowej
w Kielcach, apodpisane przez kierownika
laboratorium. Wynika z niego, że w butach .brak metalowych ozdób czubków
obuwia ...·, a w orzeczeniu zaś napisano:
Na podstawie dokonanych oględzin
należy stwierdzić. że nadmierne zdarcie
obcasów oraz samowolna naprawa obuwia pozbawia kupującego prawa do reklamacji. ."
H •••

•Telefon" zadzwonił natychmiast do
Federacji Konsumentów i do klientki,
I dowiedział się, że mają nieco inny pogląd na tę sprawę . Wkażdym razie zpewnością jeszcze do niej wrócimy, bo przecież równie ważny jest interes kupujące
go, jak i sklepu . Kultury handlu
i kupowania wszyscy s ię uczymy. Jednak
miłe jest żywe bardzo zainteresowanie
właścicielki sklepu tą całą sprawą i chęć
obiektywnego jej załatwienia .
(gi)

• Byly przywódca NRD zamierza
w naj bli ższych dniach wysłać list do
prezydenta Rosji Borysa Jelcyna
zprośbą ozezwolenie na wyjazd do Chile. Poinformował otym trzech rosyjskich
lelearzy, którzy badali go we wtorek
w ambasadzie chilijskiej w Moskwie podaJa telewizja rosy)ska:
• Jako .. negatywną se lekcj ę kadry"
określił sytuacj ę personalną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wiceminister Iwo Byczewski po zamkn iętym

a.«encle
Inform1łjq:

dla prasy pOSiedzeniu sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
• Prezydium komisji NSZZ .. SolidarnoŚĆ· udzielrlo zezwolenia krajowej
sekcji kolejarzy na przeprowadzenie
ogÓlnopolskiego strajku ostrzegawczego kolejarzy 19 lutego br. w godzinach
od 8 do 9 rano. Strajk ten mógłby zostać
odwołany, gdyby zaplanowane na 17 bm.
rozmowy sekcji z Dyrekcją Generalną
PKP przyniosły porozumienie satysfak-

,

cjonujące stronę związkową,

,

opr. PAM

Cg prokurator

z

będzie płacił
własne; kieszeni?

Od jakiegoś czasu środki masowego przekazu biją na alarm
ujawniając kolejne finansowe
n białe plamy" - efekt dziurawego budżetu państwa. Po służbie
zdrowia, oświacie, policji i wojsku ostatnio mówi się i pisze
o ubóstwie sądów i prokuratury.
Wabu tych instytucjach doszło już do tego, że brakuje pienię
dzy na zamykanie w areszcie,
a później dowożenie osadzonych np. na przesłuchanie czy
rozprawę do sądu.
Mało tego, ani prokuratury, ani
sądu nie stać już na porządne
przeprowadzenie postępowania
przygotowawczego i rozprawy.

,

nie oni

szłości wyreżyserować przedstawienie "Czyż nie dobija się
koni?", nawiązujące do głośne

go w swoim czasie filmu z Jane
Fondą Zanim to jednak nastąpi ,
musi poszukać .koni", które
uciągną zbyt ciężką machinę
teatru.
Teatr zbudowany w zupełnie
innej rzeczywistości niż obecna,
jest o wiele za duży i za drogi
w eksploatacji, by mógł się
utrzymać wyłącznie ze skąpej
i coraz skąpszej dotacji wojewody. Na luty dyrektor Kępczyński
otrzymał 50 milionów zamiast
200 obiecanych. Na marzec może otrzymać jeszcze mniej albo
i wcale. Zespół ciągle jest zbyt
wielki. Ze stanu 140 osób udało
się zejść do 94, ale środki pozwalają najwyżej na 50, a może
nawet zaledwie 20.
Największe nadzieje wiąże
kierownictwo z Fundacją Teatralną którą utworzyła czołówka

radomskich biznesmenów. Darowizny na konto fundacji (symboliczna .złotówka"), a przede
wszystkim dzierżawa zbędnych
pomieszczeń w gmacho oraz
wykOf-zystanie teatralnej pralni
i stolami dla szeroko Tozumianych usług, prowackeniekawiarni i parkingów, powinny dać
fundusze na realizację programu artystycznego. Według alter• W Kielcach na ul. Warszawskiej, na przystanku MZK,
o godz. 20.30 trzej nieznani
sprawcy dopuścili się rozboju na
osobie Józefa S., którego wyciągnęli z autobusu, dotkliwie
pobili, zabierając mu następnie
pistolet gazowy, zegarek, ręka
wiczki i pasek od spodni, wartoś
ci łącznej ok. 1.000.000 zł.
o W Starachowicach na ul. Armii Krajowej nieznany sprawca
wprowadził do obrotu fałszywy
banknot 1 .000 . 00o-złotowy, którym zapłacił za zakupy w sklepie
.Uniserwis".
• W ŚWiętomarzu, gm. Pawłów, w nocy nieznany sprawca
włamał się do dwóch sklepów
GS .SCh", skąd skradł odzież,
dywany, papierosy, konserwy,
słodycze i inne artykuły wartości
około 55.000.000 zł.
• W Kielcach na ul. Glinianej
tutejszy mieszkaniec Dariusz
G., lat 19, włamał się do samochodu marki .fiat 126p" własnoś
ci Dariusza P., gdzie został zatrzymany na gorącym uczynku
przez właściciela.
• W Kielcach na ul. 1 Maja 56
w nocy na 12.02.92 r. nieznany
sprawca, włamawszy się do prywatnego sklepu Jacka Rutcz.yń
skiego,skradł mu części i akcesoria samochodowe wartości
1.030.000 zł.
Opr. PAM

natywnej koncepcji stroną gospodarczą teatru zawiadywałby
Zarząd Miasta, co pozwoliłoby
nielicznemu, ale wartościowe
mu zespołowi skupić się wyłącz

nie na problematyce artystycznej.
Ambitnym zamiarem dyrektora Kępczyńskiego jest stworzenie szerokiej bazy publiczności.
Celowi temu służyć będą inscenizaCje farsowe i music-hallowe, przyciągające masowego
widza. 21 marca odbędzie się
polska prapremiera głośnej farsy Roya Cooneya pt. "Hotel
Westminster", która już od 10
lat bawi publjczność londyńską
i światową Sprowadzenie tej
sztuki to efekt osobistych znajomości dyrektora Kępczyńsk i e
go. Specjalnie dla radomskiego
teatru tłumaczy i przekazuje
prawa do eksploatacji sztuki pani Elżbieta Woźniak z·Londynu.
Już 29 lutego na małej scenie
wystawiona będzie
głośna
i skandalizująca sztuka amerykańskiego ~ramaturga Davida
Mameta pt. "seksualne per~
wersje w Chicago", a w trochę
dalszej - music-hall pt. "Blood
Btoter~s". W sierpniu, w związ
ku ze' SWia10wym ZjaLdem Zydów, Jan Skotnicki zaadaptuje
na scenę którąś z opowieści Singera.
(es)

Szwajcarzy,

Włosi,
Argentyńczycy...
już
informowaliśmy,
odbędą się w Radomiu I
Międzynarodowe Targi Skórzane "NAPPA" '92. Udział
w tej imprezie handlowej zgłosi
ło już 45 firm krajowych oraz 3

Jak
w maju

wystawców zagranicznych z Argentyny, Włoch i Szwajcarii.
Gospodarzem
targów
jest
Przedsiębiorstwo AMG System
w Radomiu, które termin zamknięcia zgłoszeń ustaliło na 29
lutego.
(włm)

016 bm. (niedziela) o godzinie 18.00 kawiarnia "Podziemie" zaprasza na kolejną imprezę z cyklu "Maria Szyszkowska i jej goście" . Tym razem
wystąpią wydawcy znanego na
polskim rynku wydawniczym

Zarząd Regionu .S" Ziemia Radomska informuje, że IV Walny
Zjazd Delegatów regionu odbędzie się w dniach 14 - 15.02.1992.
Obrady toczyć się będą w hali RKS " Broń", ul. Narutowicza 9. Począ
tek zebrania - godz. 10.00.

Redaguje kolegium: Waldemar·PACŁAWSKI - redaktor naczelny (tel. 439-43), Czesław DAWID - dyrektor Wydawnictwa "Echa" (tel. 3247-73), Stanisław MIJAS - zastępca red. naczelnego (tel. 463-02),.Andrzej ORLlCZ - sekretarz redakcji (teIJfax. 458-20), Danuta PAROL
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Wsobotnie

przedpołudnie

wWDK
Interesującą propozyc~ę dla
milusińskich na najbliższą sobotę przygotował Wo-

wszystkich

jewódzki Dom Kultury w Kielcach . W tym dniu sala kinowa
WDK przeobrazi s i ę w krainę
Królowej Zimy - gdzie przebywają Gaja duch Ziem i, dzieci "Trzpioty" z Agnieszką Kowalczyk oraz czamoksiężnik Merlin ,
aby odn·aleźć ... Mikołaja . Czy go
spotkają?

Wszystkiego dowiemy się już
sobotę 15 bm . o godz. 12.00
przychodząc do WDK.

w

eiqłek melomana

"Zemsta
nietoperza"
W najbliższy piątek , 14 bm .,
na scenie WDK w Kielcach zostanie zaprezentowana popularna operetka J. Straussa "Zemsta
nietoperza". W montażu stowno--muzycznym, w oryginalnych
kostiumach wystąp ią: Wanda
Jakubowska - sopran, Wiesława Kt:lźnicka sopran ,
Andrzej Wiza - tenor, Edward
Kmiciewicz - bas, Piotr Trella
- tenor, Bolesław Hamuluk tenor. Orkiestrę kieleckich fi lharmoników poprowadzi Tomasz
Szreder. Początek koncertu
o godz. 19.
"Zemsta nietoperza" zostanie
powtórnie przedstawiona w sali
WDK , w sobotę 15 lutego
o godz. 17.
(dmp)

PROPONUJEMY

KOMUNIKAT

Kielce, ul. Sienna 2

Tak, to prawda. Nieraz trudno
bowiem rozwiać wątpliwości bez
specjalistycznych badań lub opinii biegłych. Tymczasem biegłych się nie powołuje, bo brakuje
pieniędzy na to, żeby im zapła
cić. W sądzie jest to trochę latwiejsze, bo kosztami obarcza się
strony procesu. Niestety, prokurator musiałby zapłacić z włas
nej kieszeni.
Oba tylko troch ę przejaskrawione przykłady, świadczą dobitnie o ... zamieraniu administracji państwa . A stąd juz niedaleko do anarchii.
Co robić? - pytają sędziowie,
prokuratorzy, a za nimi dziennikarze.
- Dajmy czas nowemu kierownictwu resortu sprawiedliwości, może znajdzie jakiś pomysł - odpowiedział w publicznej dyskusji jeden z kieleckich
parlamentarzystów.
No tak, rząd jest nowy Ministrowie dopiero uczą się swojej
roli. Za kilka miesięcy.. . No
właśnie, ciekawe, co usłyszymy
za kilka miesięcy?
KAZIMIERZ SKUP

czasopisma popularnonaukowego ;,Nie z tej ziemi": Marek
Grymuszko i Anna Ostrzycka.
Ilustracją muzyczną spotkania
będzie koncert jednego z najlepszych pianistów europejskich ,
rodem z Kijowa, Konstantego
Wileńskiego .
(kc)
o Klub Nauczyciela, Kielce
ul. Okrzei 9 zaprasza 14 bm.
o godz. 16.30 na wieczór pąezji
Marii Ostrowskiej "Ćmy
i motyle".
o Klub Inteligencji KatolickIej
zaprasza 14 bm . o godz. 18 na
mszę św. za oj czyznę i wspóln ą
modlitwę w kości ele Niepokalanego Serca NMP.
(kr)

Redaktor dyzurny:
Kazimierz Skup
Redaktor depeszowy:
Paweł Mijas

Ktoś robił, żeby ktoś mógł kraŚĆ

Premiera w Radomiu

~~iei nit nie,wie~lieCi..
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

gać

je na światło dzienne, otrzymuje wymówienie z pracy,
z uzasadnieniem, że jest to
zwolnienie podyktowane procesem restrukturyzacji.
Sprawa tajemniczego zniknięcia 30 tysięcy par butów nie
została wyjaśniona. Dyrektor,
przeciwko któremu Prokuratura
Wojewódzka w Sandomierzu
prowadzi dochodzenie na podstawie artykułu 217 kodeksu
karnego, odszedł na emeryturę.
Jego zastępca, na którym również ciąży zarzut niegospodarności, awansował na stanowisko dyrektora naczelnego ...
JOLANTA KĘPA

Jako pierwszy wyjaśnienia
mistrz wydziału 425, tłu
macząc, że "te narastające fale
kradzieży wynikają również z tego, że dyrekcja mimo udowodnionych faktów kradzieży, nie
poinformowała organów policji".
Pisma pisane przez mistrzów,
informujące dyrekcję, Radę Pracowniczą związki zawodowe na
temat ubytków obuwia i ewentualnego rozwiązania tego problemu, pozostały bez odpowiedzi.
Kilka dni po założeniu wyjaśnienia mistrz Krzysztof F.
otrzymał wymówienie z pracy
na podstawie decyzji o zwolnieniach grupowych. Natychmiast złożył pozew do Sądu
Pracy i sprawę wygrał. Jednak
ze względu na kłopoty zdrowotne na razie do pracy nie wrócił - od kilku miesięcy przebywa na
zwolnieniu lekarskim.
W nocy dobija się ktoś do
W listopadzie do Rejonowego
drzwi. Otwiera kobieta, przySądu Pracy w Skarżysku trafił
gląda się zawianym osobninastępny wniosek o uchylenie
kom i woła oburzona:
wypowiedzenia umowy o pracę,
- Mieliście przyprowadzić
tym razem 13 osób ze służby
mojego męża przed północą
ochrony zakładu. Sąd przyznał
Teraz jest już 4 rano, a w dorację pracownikom, wszyscy
datku ten pijak wcale nie jest
wrócili na dotychczasowe stamoim mężem.
nowiska.
(ks)
Jeszcze kilkanaście razy sąd
rozpatrywał sprawy pracowników "Fosko". Wszystkie decyzje
dyrekcji o zwolnieniach zostały
uchylone.
Z końcem roku dyrektor naczelny, przebywający od wrześ
nia na zwolnieniu lekarskim, odszedł na emeryturę. Rada Pracownicza ogłosiła konkurs.
Przystąpił do niego i wygrał go
(nie miał konkurentów) dotychczasowy wicedyrektor. Rada
Pracownicza po zakończeniu
kadencji rozwiązała się. Zmienił
się również zarząd związków zawodowych.
przy przejmowaniu majątku
związkowego, nowy przewodniczący "Solidarności" odkrył, że kiesa związkowców
jest pusta. Zniknęły także pieniądze z kasy zapomogowopożyczkowej. Na co je przeznaczono, nie wiadomo? Wiadomo
natomiast, że w "Fosko" dzieją
się dziwne rzeczy. Nadużycia są
tuszowane, a kto próbuje wyciąZałoga radomskiego "Polmetalu" ma powody do satysfakcji.
Jej produkt - kuchnia gazowa
- wystawiony na Targach Artykułów
Konsumpcyjnych
w Poznaniu nagrodzony zosOkazuje się, że nie wszyscy
tał złotym medalem. Kuchnia
złodzieje samochodów są nierodem z Radomia otrzymała jeden z trzech medali tej klasy
uchwytni. Sąd Rejonowy w Kozienicach skazał ostatnio Tadeuprzyznanych polskim wyrobom.
sza Mścicheckiego z Chechłów,
"Złoto" ozdobiło też telewizor
w gminie Policzna na 3 lata poz"elemis" z Warszawy i zestaw
głośnikowy z Wrześni.
.bawienia wolności i 3 miliony
złotych grzywny za włamanie się
Nowa kuchenka z .Polmetalu" jest wyposażona w oryginal- w Pionkach - do prywatnego
ne urządzenia, m. in. w chroniogarażu i kradzież "poloneza".
Czynu tego dopuścił się , będąc
ne patentem palniki, które pouprzednio karany za podobne
zwalają na duże oszczędności
przestępstwo.
w zużyciu gazu, co przy dzisiejWyrok jest prawomocny. Sąd
szych cenach tego paliwa ma
kapitalne znaczenie.
ujawnił też personalia złodzie
jaszka.
Gratulujemy twórcom i producentowi!
(włm)
złożył

UśmiethnQ si,

Złoty

medal
dla kuchenki

The Doorsl
DOKOŃCZENIE ZE STR 1
Spędziłam w biurze pracy
kilka godzin. Byłam świadkiem
wielu drastycznych scen bła
gania o pomoc. Widziałam
bezrobotne małżeństwo, które
nie miało za co pochować jednego z rodziców, matkę której
dzieci już tydzień nie chodzą
do szkoły bo są głodne i nie
mają co na siebie włożyć.
Spotkałam 46-letnią kobietę

z wyższym wykształceniem
ekonomicznym zwolnioną po
20 latach pracy. Nie znam ję
zyków obcych, nie umiem
posługiwać się komputerem, faxem i nikt mnie nłg
dzie nie potrzebuje - krzyczała załamana. To wszystko
obserwowałam. Gorzej z rozmową Bezrobotni nie chcą
rozmawiać z dziennikarzami,
podawać swoich nazwisk.
Wstydzą się, boją Swoją sytuację uważają za krępującą
Nie chcą aby dowiedziefi się
o ich biedzie sąsiedzi. Bogactwem nie trzeba się chwalić,
bo je widać, ale biedę wszyscy
skrzętnie ukrywają

Irena Lamczyk jest jedyną
osobą która 11 lutego zgodziła
się w biurze pracy na rozmo-

Awaria! O tej porze
roku pracownicy "wodociągów" mają szczególnie dużo roboty
Fot. A. Piekarski

wę . Swoją sytuacjąjest

zdruzgotana. Nie pracuje, ma na
utrzymaniu czworo dzieci,
bezrobotny jest też jej mąż.
Wcześniej była zatrudniona
w Fabryce Maszyn Pralniczych, potem w "Agromie" ale
po urodzeniu bliźniaków,
obecnie 3-letnich musiała zrezygnować z pracy. Dzieci urodziły się w 8 miesiącu ciąży.
Były na diecie bezglutenowej,
są alergikami, często zapadają na zapalenie płuc. Pani Irena chciała je oddać do żłobka,
ale w listopadzie i grudniu były
zdrowe tylko trzy dni. Obecnie
przebywają na 3-miesięcz
nym leczeniu w sanatorium
w Bielawie. I tam jedno z nich
zapadło na szkarlatynę. Same
choroby i brak pieniędzy.
Wcześniej wstrzyknięto jej
w przychodni żółtaczkę, przez
tydzień była w stanie śpiączki,
potem zaraziła młodszego syna. Starszy, 15-letni, trzyma
się dzielnie, ale apetyt ma spory. Mąż mój - mówi Irena Lamczyk - od półtora roku nie pracuje. Z zawodu jest lakiemikiem
samochodowym,
w biurze pracy mężczyzn o takim zawodzie i mechaników
jest najwięcej. A zajęcia dla
niech żadnego nie ma. Mąż
otrzymał w ciągu tego czasu
tylko dwie propozycje, jedna to
lakierowanie
u
stolarza
w Dąbrowie. Choruje jednak
na serce i taki kontakt z farbami nitro byłby nie wskazany
(zaproponowano mu 1 milion
100 tysięcy, a same dojazdy
ile by kosztowały). Wcześniej
pracował w zakładzie lakiemiczym, ale jego właściciel wyjechał do RFN. W spółdzielni
w
Chęcinach
zagubiono
wszystkie dokumenty męża ,
świadectwa pracy, nie zarejestrował się w przepisowym
okresie i obecnie nie ma prawa do zasHku. W biurze pracy
jest tylko zarejestrowany.
Z czego w takim razie żyje
my? Mąż od czasu do czasu
znajduje jakieś dorywcze zaję
cie na 2-3 dni. Pomaga nam
także mama, po 35 latach pra-

3lata za "poloneza"

Ceny rosną z dnia na dZień wkalkulowuje się w nie koszty
transportu, energii, światła, także podatki. Ostatnio dużo zamieszania narobił podatek obrotowy od niektórych artykułów
spożywczych, najpierw wprowadzony, a następnie bezterminowo zawieszony przez Ministerstwo Finansów. Ociężała administracja centralna i fiskus o tej
istotnej zmianie nie poinformowali na czas przedsiębiorstw

Mistrzostwa Ostrowca wtenisie
W piątek o godz. 16 w hali
sportowej szkoły nr 7 w osiedlu Pułanki rozpoczynają się
mistrzostwa Ostrowca w tenisie stołowym na 1992 rok.
Klub Sportowy Relaks przy
SP 7 i MOSiR - organizatorzy
tej największej imprezy tenisowej w Ostrowcu zaproponowali

rozgrywanie
pojedynków
w siedmiu kategoriach wiekowych. W piątek rozpoczynają rywalizację nauczyciele. W sobotę
grać będą uczniowie szkół podstawowych, a później średnich,
w ostatnim dniu rywalizować bę
dą seniorzy, natomiast o godz.
13 rozpoczyna się tumiej open.

Brawo młodzież Iskry!
Znów bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi piłkarze
ręczni kieleckiej Iskry. Juniorzy
-młodsi, podopieczni trenera
Stanisława Hojdy uczestniczyli w turnieju .0 puchar Petroecha" w Płocku . Mimo że
wystąpili bez najlepszych
zawodników, przebywają
cych na zgupowaniach kadr;
narodowej i makroregionalnej; zajęli drugie miejsce ustępując tylko pierwszemu
zespołowi
Petrochemii
Płock (dawniej WISły).
W grupie eliminacyjnej nasi
szczypiorniści wygrali z repre-

zentacją II 12:11, Petrochemią III 21 :9, Warszawianką

9:8 oraz przegrali z Petrochemią I 11: 13. Do finałowej rozgrywki weszły dwa zespoły Iskra i Petrochemia z zaliczeniem meczu eliminacyjnego.
W finale kielczanie pokonali
Łodziankę 18:1 6 i MKS Ostrowiec 17:15 zajmując ostatecznie drugie miejsce.
Najlepszym graczem w Iskrze był Tomasz Paluch, który
zdobył 35 goli i należał do najlepszych w tumleju. Poza nim
wyróżnili się Artur Trela i Rafał Wróbel.
(sw)

Wśród sponsorów - przygotowali oni nagrody dla najlepszych tenisistów; znaleźli się
m.in. Aleksandra Biskup właś
cicielka szlifierni, Zbigniew
Kośla, Miejskie Cen'rum Kultury i Biuro Turystyczne
"Tramp".
(fk)

o.

Bartosik

, mistrzynią!

i spółdzielni działających w kraju. Toteż w kilku miastach, m.in.
w Szczecinie i w Warszawie wyraźnie
zdrożało
pieczywo.
A w Kielcach?
Z końcem stycznia obniżyliś
my nawet cenę konserw mięs
nych o 8 proc. - powiedział Witold Kyzioł, dyrektor Przedsię
biorstwa Przemysłu Mięsnego. Od początku tego roku obserwujemy, że klienci robią zdecydowanie mniejsze zakupy.
Mamy zatem świadomość, że
kolejne podwyżki niczego nie załatwią Podatek miał objąć tylko
niektóre nasze wyroby - kiełba
sę i konserwy.
W PHS sytuacja wygląda podobnie. Nie podniesiono cen artykułów spożywczych, więc gdy
podatek obrotowy został wstrzymany, cennik nie zmienił się .
Także wEKO . Marlenie" nie
wliczono podatku obrotowego
w ceny towarów oferowanych
do sprzedaży.
A w piekamiach? Po ostatniej
podwyżce cen pieczywa, 13
stycznia m.in. chleba z 2700 na
2900 i bułek wrocławskich z 350
na 400 zł, nie myśli się o nowym
cenniku . Tym bardziej że bez
opóźnienia dotarła do PSS wiadomość o zawieszeniu podatku
obrotowego.
(bea)
PS. Jest to odpowiedź na pytania czytelników w sprawie podatku i nowych cen.

Największy w swojej karierze
sukces odniosła zawodniczka Korony Kielce, Olimpia Bartosik,
zdobywając tytuł mistrzyni Polski
jUniorów do lat 16. Podczas zawodów w Białej Podlaskiej młoda piń
czowlanka wprost zdeklasowała
rywalki. Zgromadziła w 11 grach
9,5 punktu, natomiast następne
w klasyfikacji Dorota Rusak
(Stilon Gorzów - 8 pkt., Monika
Aksiuczyc (AZS Wrocław) - 7,5
pkt., Anna Malewska (MDK Bydgoszcz) - 7 pkt.
Gratulujemy szachistce, jej trenerom i opiekunom, którzy dZięki
wytrwałemu treningowi doprowadzili Olimpię do złotego medalu
mistrzostw Polski.
(sw)

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Czeka na mnie w lepszych czasach. /Jest moja;
Jest światem, /Jest moją
dziewczyną" - tak śpiewał
przed laty Jim Morrison
z zespołu "The Ooors", najbardziej chyba fascynują
cego w latach sześćdzie
siątych.1 to przede wszystkim dzięki Morrisonowi,
który lepszych czasów nie
doczekał. Zmarł 3 lipca
1973. Lecz pozostała legenda, jego piosenki i nagrania "The 000r5". Ich
m.in., muzyka stanowiła
najbardziej chyba istotną
część
"symfonicznych"
kadrów "Czasu Apokalipsy". Ale przyszedł czas, że
kino zainteresowało się samym Morrisonem. Stąd
film kontrowersyjnego Oliviera Stone'a "The Ooors"
z wielką kreacją Vala KiImera.
Premiera tego filmu odbę
dzie się w Radomiu, w kinie
studyjnym "Resursa", 14 lutego. A zatem 140 minut uczty muzyczno-filmowej.
(sg)

cy W Domu Książki otrzymała
900 tys. emerytury, ale ma kilka garaży i dzieli się z nami
uzyskaną sumą Jak długo
można jednak ciągnąć pienią
dze od starych rodziców,
w moim przypadku od mamy
bo ojciec z nami nigdy nie
mieszkał. Nie mogę pogodzić
się z tym, że w wieku 35-37 lat
nie mamy żadnej stabilizacji.
Jestem jedynaczka. czułam
się w życiu straszliwie samotna i chciałam mieć dużą rodzinę. Nad tą rodziną nie ma jednak żadnej opieki socjalnej.
Co dobrego może spotkać
w przyszłości moje dzieci? Na
nic nas nie stać, na podręczni
ki, wypoczynek, jedzenie.
Wciąż muszę pożyczać pieniądze od znajomych. Dokąd
można tak ciągnąć? Z każdym
miesiącem jest coraz gorzej.
Gdybym wiedziała, jaka bę
dzie sytuacja, nie zdecydowałabym się na dziecko nigdy. Co
mi pozostaje dziś? Muszę mę
czyć się już do końca.
IWONA ROJEK

KPN' O pomniku
Po raz ostatni

w związku z artykułem pl. "Spisane będą słowa i czyny" zamieszczonym w . Echu Dnia" (1992.0129) chcielibyśmy najpierw zaapelować do
p. J. A. Kiczora, by skrupulatnie sprawdzH treść artykułu swojego kolegi
p. A. Piekarskiego zatytułowanego "Rocznica ...• (1992.01.15) izwiąza
nego z tym oświadczenia KPN .
Jeżeli natomiast! p. red. Kiczor tak bardzo przejmuje się losami pomnika Wdzięczności Zo/nierzom Armii Radzieckiej (stał on - chyba nie bez
przyczyny - dokładnie w tym samym miejscu, w którym podczas zaborów stała cerkiew) i innych pomników-reliktów, przypominających nam
o ponad czterdziestoletniej okupacji sowieckiej i związanych z nią tysią
cami ofiar oraz nieprzeliczonej ilości ludzkich cierpień, to mamy dla niego
propozycję ·
Korzystając z demokratyzacji kraJU, a co za tym idzie i wolnOŚCI słowa,
p. Kiczor wespół z red. Piekarskim mógłby założyć dyskusyjny klub chociażby o nazwie "Co z niechcianymi pomnikami?". Tam też zwolennicy
Geżeli w ogóle będą widzieli sens brania udziału w takich dyskusjach} jak
i przeciwnicy demontowania np. pomników wdZięczności czy utrwalaczy
władzy ludowej, będą mogli przedstawiać swoJe spostrzeżenia I argumenty. Z tychże spotkań panowie redaktorzy relacjonować będą mogli
na łamach prasy swoje wnioski i opinie. Wszak lepszy to temat niż żaden .
Co zaś do przedstawionych tak skrupulatnie cyfr proponujemy, by autor artykułu "Spisane będą... " przedstawit w swoim dzienniku rqwmeż
i sumę kwot, którą wydano na renowację pomnika Wdzięczności Zo/nierzom Armii Radzieckiej od chwili jego postawienia, aż do momentu demontażu oraz obliczenie w przybliżeniu ile milionów (a raczej miliardów)
wydano by w przyszłości na ten sam cel.
PS. Swoją drogą ciekawe jak zareagowałby p. A. J. Kiczor wtedy, kiedy
np. z jednego z boków iglicy pomnika osunęłaby s ię kilkudziesięciokilo
gramowa granitowa płyta , a nie opodal nieszczęśliwym trafem bawiło się
dziecko? Ciekawe również jak wytłumaczyłby len wypadek zrozpaczonej
matce? Czy wtedy też używałby tak wielu pompatycznych słów? A może
przed podjęciem decyzji skorzystałby ze swojej rady: . bez wódki nie rozbieriosz?" A może to siała maksyma?

Wydział Informacji i Propagandy
Konfederacji Polski Niepodległej
Okręgu Kieleckiego

~n~iczek, pędiczek, zbunony pomniczek
W takim mniej więcej duchu
wpłynęło pismo od towarzyszy
z Wydziału Informacji i Propagandy KPN. Towarzysze gromią
mnie oraz red. Aleksandra PIekarskiego za brak jednomyśl
ności w realizacji pryncypiów.
Wraca więc nowe, także w polemikach prasowych.
Pryncypia te stwarzają w gło
wach partyjnych aktywistów takie
materii pomieszanie, że usiłują interpretować ciągłość .okupacji rosyjskiej" faktem wzniesienia pomnika "nie bez przyczyny - dokład
nie w tym samym miejscu,
w którym podczas zaborów stała
cerkiew" W ten sposób znaleźl i
brakujące ogniwo w historii,łączą
ce działania carskiej ochrany
i krasnoarmiejców - politruków,
przy okazji określając rolę, jaką odgrywała cerkiew prawosławna . Aktywiści zapomnieli tylko o tym, że
w okresie zaborów istniało również wśród Polaków wyznania prawosławnego (tak, tak, byli tacy ... )
duże zapotrzebowanie na posługi
duchowe cerkwi , a jeszcze dziś
parafia prawosławna w Kielcach
skupia wielu Wiernych. Ale cóż , widocznie gdy uczono o tym w szko-

le, aktyw partyjny przebywał na
strzeleckich ...
Przez zapomnienie zapewne
nie ustosunkowano się do kwestii
reałizacji obietnicy bezpłatnej rozbiórki pomnika przez aktyw KPN
i zmontowania go na cmentarzu
Żołnierzy
Armii Radzieckiej.
Obietnicy usankcjonowanej uchwałą Rady Miejskiej w Kiełcach
i potwierdzonej na sesji przez Z.
Pęksyka, działacza KPN, człowie
ka skądinąd poważnego. Poważ
nego z tytułu pełnionej funkcji wiceprzewodniczącego
Rady
Miejskiej.
Otrzymałem za to propozycję
przedstawienia nie znanej mi (i nie
tylko mnie) kwoty potrzebnej na dalsze utrzymanie pomnika i stworzenia klubu dyskusyjnego. Do propozycji utworzenia klubu nie przystępuję,
gdyż nie chciałbym upowszechniać
tak żenująco absurdalnej argumentacji, jaką posługUje się KPN. Ckliwie
zagrali członkowie KPN. troszcząc
się o bawiące się na skwerze dzieci.
które najdziwniejszym trafem
mogłyby zostać uderzone osuwają
cymi się granitowymi płytami, których
nie zmogły dłuta i kilofy, a dopiero
skruszył samojezdny młot udarowy.
ćwiczeniach

Cóż, .ołówkiem też można się zabić',

jak mawiał mistrz absurdu - Witkacy.
Teraz dzielni chłopcy z KPN. którzy (nie)zmogli pomnika. zabrali swe
zabawki: młoteczki, oskardziki, czekaniki. aby, przepełnieni troską o bawiące się dzieci, zburzyć jeszcze co
nieco. Albo jakimś cudem znaleźć
choćby sklepikarza - kędzierzawe
go bruneta :: wydatnym nosem i po konfederacku (przepraszam'
korporancku) wytłumaczyć, gdzie
miejsce dla niego, historii i powracającego NOWEGO.
ANDRZEJ J. KICZOR

KIELECKIE * RADOMSKI

KIELECKIE * RADOMSKIE
Sezamie,
otworz Się •••

"Jan Stanisławski i iego uc%niowie~'
w Skariyskiei "Forum Anticum"
W listopadzie ubiegłego roku otwarta została w Skarżys
ku-Kamiennej Galeria Sztuki
Dawnej "Forum Anticum".

fika polska od XVII do XX wieku. Tytuł wystawy nie jest jeszcze znany.

Wystawa pod tytułem "Jan
Stanisławski i jego uczniowie" rozpoczęła program wystawienniczy tej galerii. Wystawa czynna będzie do końca
kwietnia codziennie w godzinach od 1O do 18, z wyjątkiem
niedziel.

była

Zaplanowana została kolejna wystawa - czynna od 1
maja 1992 roku. Będzie to gra-

* Z finansową pomocą Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej wznosi się w lipsku dom specjalnej troski
dla
przewlekle
chorych
i upośledzonych.
* Niemieckie przedsiębior
stwo .P-ro Minent" i 6 polskich
spółek - to potencjalni wykonawcy stacji uzdatniania wody w pod radomskim Skaryszewie, która powstałaby
jeszcze w tym roku i dawała
by 120 metrów sześciennych
wody na godzinę.
* W gminie Jastrząb (m.
in. w lipienicach Górnych)
powołano do życia społecz
ne komitety do spraw telefonizacji wsi.
(włm)

W ten sposób miastu przynowa placówka kulturalna, co jest obecnie rzadkością

Marlboro"

Na radomskich kioskach "Ruchu·
pojawiły się duże reklamy papierosów
.marlboro", reklamując w ten sposób
wyroby tytoniowe.
W styczniu br. władze włoskie zakazały sprzedaży przez 30 dni trzech gatunków papierosów produkowanych
przez koncern Philipsa Morrisa. Decyzja
związana jest z niedawnym odkryciem
znacznego przemytu tych papierosów
do Wioch. Zakaz obejmuje Import, dystrybucję i sprzedaż detaliczną papierosów .marlboro", .melit" 1.muratli ambasador".
Czy rząd polSki zdecydowałby się na
taki krok? Raczej wątpliwe.
(ws)
Fot. W.

Słomka

Jak już informowaliśmy od
1985 roku organizowane są
w Starachowicach regularnie,
czasem dwa razy do roku, rozgrywki ligi "szóstek" piłkarskich .
Od początku organizatorem tych
zawodów jest młody entuzjasta
sportu Piotr Zawal, który od

O tej akurat inicjatywie lokalnej , działek ma się odbyć wspólnie
spotkanie w sali teatralnej Zakła
w Ostrowcu warto chyba wspodowego Domu Kultury.
mnieć. Przed kilkoma dniami ukazał się drugi numer Informatora
(fk)
Samorządowego Gminy Ostrowiec. Wydawany jest on przez
Urząd Miasta i bezpłatnie rozprowadzany w urzędach i miejscowych zakładach.

lokalne. M.in. mowa o inicjatywach gospodarczych w ostatnich
miesiącach i o nowych miejscach
pracy. Można też przeczytać
o planach telefonizacji miasta
oraz przygotowaniach do powoła
nia spółki operatorskiej Telefony
Staropolskie". Są też przydatne
dla mieszkańców informacje o nowej strukturze urzędu i jego pracy.
W kolejnych numerach wydawca
także
informować
obiecuje
szczegółowo mieszkańców o pracy poszczególnych wydziałów
H

urzędu.

Nie jest to jedyna forma kontaktu władz lokalnych z mieszkańca
mi Ostrowca. W najbliższy ponie-

Ważna

informacja?

Ferie na -.pływalni
Miłą niespodziankę dla dzieci
w czasie ferii sprawiło kierownictwo pływalni przy ul. Krakowskiej.
Na te dwa tygodnie ceny biletów
wstępu zostały obniżone z 12 tys.
na 7 tys. na basen duży i do 4 tys.

na basen mały, na którym dodatkowo była prowadzona nauka pły
wania dla dzieci. Każdego dnia
tłum dzieciaków stawał w kolejce
przy szatni, by zdobyć bilet i spę
dzić 45 minut w wodzie. Była to atrakcja nie tylko dla dzieci , które
zostały w Kielcach w czasie ferii,
ale także dla uczestników zimowisk na terelJie woj. kieleckiego.
Częstymi bywalcami pływalni były
dzieciaki z zimowiska w Chęci
nach.
10-Ietni Karol: Przychodzę na
basen prawie codziennie wraz ze
starszym bratem i żałuję, że ta obniżka cen biletów jest tylko na czas
ferii.
Magda (I. 15): Ferie spędzam
w mieście. Basen jest jedną z niewielu interesujących mnie atrakcji.
Kocham pływanie, lubię też jazdę
na łyżwach, ale wczoraj rozczarowałam się, gdy pojechałam na lodowisko. Ogłoszono, że wstęp na
lodowisko przy ul. Piecka w czasie
ferii będzie bezpłatny. Tymczasem
nie mając przy sqbie 3 tys. zł, tyle
bowiem kosztował bilet, musiałam
wrócić do domu. Jeszcze inne
zdanie usłyszałam.
14-1etnia Karolina: Cena biletu
i tak jest wysoka, ale lepiej zapła
cić 7 tys. na basen niż roztrwonić
te pieniądze szwendając się po

Bo,ata
ofertCl ilmo""a
Dzielnie sobie poczyna DKF
.Małe Kino", działający przy
Spółdzielczym Klubie Kultury
SM - . Południe" w Radomiu .

A już naj nowsza oferta jest
bardzo atrakcyjna. Można bę
dzie zobaczyć wiele filmów
nieznanych z naszych ekranów, bo nie mogą sobie znaleźć miejsca, w do cna skomercjalizowanym
systemie
kin.
Najnowsza impreza zacznie się już 14 lutego. W programie 12 filmów - do końca
miesiąca. Szczególnie godne polecenia są: . Chińska ruletka" Fassbindera i .Alabama: 2000 Light Years" Wendersa. Ten drugi film jest
jakby wstępem do później
szej twórczości Wendersa.
Ukazuje jeso fascynację
Ameryką
co szczególnie
podkreśla muzyka Boba Dylana i Jimi Hendrixa.
Z innych filmów nie trzeba
chyba szczególnie polecać
montażu najlepszych obrazów

(

Staracho~icka lisa
"szóstek" piłkarslCich

o

W informatorze prezentowane

sponsor - ufundować pomnik
wodzowi z buławą który mówił
o sobie, że nie jest ani z soli,
ani z roli, tylko wyrósł z tego,
co go boli.
Pomnikiem - choć nie ze
spiżu - jest w pewnym stopniu obiekt szkolny, budowany
zamiast kopca jeszcze przed
wojną z myślą o uczczeniu pamięci hetmana Czarnieckiego.
(TS)

dwóch lat znalazł sojusznika
w redakcji "Nowego Pisma
Starachowic" .
Obecnie trwają przygotowania do 12 edycji starachowickiej
ligi ,,6". Zgłoszenia przyjmuje redakcja "N PS" (ul. Radomska,
budynek Urzędu Miejskiego,
tel. 70-93) do końca lutego br.
Jedynym warunkiem, który
musi spełnić zawodnik zgło
szony do rozgrywek to ukoń
czenie 16 lat.
Turniej rozpocznie się 8
marca br. na boisku Szkoły
Podstawowej nr 9. Ciekawe
ile zespołów zgromadzą na
starcie organizatorzy. Jesienią ub. roku walczyło o prymat
11 zespołów.

(a n)

•

Włamywacze znajdują ostatnio w wielu mieszkaniach w Radomiu i okolicach istne sezamy,
zazwyczaj audiowizualne i elektroniczne. Zatem trafiają na nader obfite łupy, z którymi uchodzą okradzeni zaś przeklinają
Policja szuka, ale rzadko znajduje. Ostatnio tylko jednego dnia
w trzech mieszkaniach trafili na
istne cacka.
Najpierw weszli do mieszkania Zdzisława U., po uprzednim

(raf)

PrzygoroW'onio do 1 2 edycji

W Ostrowcu

są najważniejsze przedsięwzięcia

Warto więc odwiedzić Galerię
Sztuki Dawnej .Forum Anticum" (ulica Sikorskiego 4)
i śledzić jej rozwój i kolejne
propozycje wystawiennicze.

Obchody 327 roczni~ śmierci
Stefana CzarnieclCiego
W
niedzielę
(16 bm.)
w Czarncy w rodzinnej
miejscowości hetmana Czarnieckiego odbędą się uroczystości z okazji 327 rocznicy
śmierci pogromcy Szwedów
w czasach tzw. potopu.
W programie uroczystości
m.in. spotkanie gości z mło
dzieżą szkolną zwiedzanie Izby Pamięci hetmana - patrona szkoły, msza św. w tamtejszym kościele parafialnym,
gdzie spoczywają prochy
Czamieckiego, złożenie kwiatów na jego sarkofagu. Warto
przy okazji dodać, że fundatorem kościoła był właśnie Stefan Czamiecki (1640 r., ukoń
czony w 1659, konsekrowany
w 1688).
Społeczny Komitet Pamięci
Hetmana pragnie w ciągu
trzech najbliższych lat szerzej
spopularyzować postać swego wielkiego rodaka, nawiązać
bliższe kontakty ze szkołami
i szkołą oficerską w Poznaniu,
które noszą imię Czarnieckiego, a także - jeśli znajdzie się

#

z Flipem i Flapem "Nieśmier
telni Flip i Flap", jak również
.Panien i wdów" Zaorskiego,
powstałych
na podstawie
bestsellerowej ostatnio, powieści Marii Nurowskiej.
Seanse odbywać się będą
o godz. 18.30 w liczącej 70
miejsc sali klubu przy ul. Czarnoleskiej 17 (dojazd autobusami nr 1, 7, 12). Karnety na całość przeglądu - 70 tys. zło
tych. Można je nabywać tuż
przed pierwszym seansem,
a więc 14 lutego. W miarę wolnych miejsc będą również
sprzedawane bilety na poszczególne filmy.
(sg)

mieście.

(A. M.)

Z miejsca na miejsce

•

ki

I

Zanotowano daleko idący zastój
w interesie. Na pociechę przytoczę opinię jednego z niewidomych masażystów:
- Wreszcie i ci ludzie mieszkają po ludzku ...
Henryk Kawiorski

Ci, co zjechali do Buska na kurację po .nastu" latach nie mogą
nadziwić się zmianom. Powstały

nowe ulice i osiedla. Niektóre
wille przypominają schrony
przeciwatomowe.
Niestety,
przybysze po dawnemu klną na
czym świat stoi, gdy pobędą na
dworcach PKS i PKP. Do budowy dworca autobusowego przymierzano się od dziesięcioleci.
Sam wielekroć pisałem na ten
temat - i nic. Komuś czegoś zabrakło. Rozmachu, pieniędzy,
wyobraźni? Bo przecież nie społecznego przyzwolenia. Psia buda zamiast poczekalni. Błoto .
Tysiące zdegustowanych pasażerów przy słupkach z tabliczkami informacyjnymi. Obraz nędzy
i rozpaczy wizytówką kurortu
europejskiej sławy. Ciekawe jak
długo jeszcze?
Zadumę budzi również pustka
kwater prywatnych. Nastawiano
ich niemało. Miały wzięcie jak
rok długi, a wówczas ich właści
ciele, aby wygodzić przyjezdnym, mieszkali po piwnicach
i strychach. Teraz ogłuchły,
oślepły, zamilkły. Brak chętnych.

kontrolę·

Znak sobie

•~erowcy sobie
Ulica Hanki Sawickiej
syrT}bolicznie dzieląca osiedla Swiętokrzyskie od Stoku
stała się ostatnio jedną z najbardziej ruchliwych ulic w tej
części
miasta.
Pechowi
mieszkańcy przywykli już do
tego, że cały dzień pod ich
oknami ryczą silniki samochodów, a okna trzeba myć
znacznie częściej niż w innych blokach w osiedlu.
Denerwujące jest natomiast bezkarne łamanie
przepisów drogowych przez
właścicieli czy kierowców samochodów ciężarowych i autobusów, które również cał
kiem spokojnie jeżdżą tą ulicą mijając ustawiony przy
wjeździe znak zakazu poruszania się pojazdów powyżej
2,5 tony. Zdaję sobie sprawę ,
że złapanie ich na gorącym
uczynku może być dla policji
trudne. Nie powinno .{l~to
miast sprawiać kłopotów zlokalizowanie takich pojazdów
parkujących na osiedlowych
alejkach i zadania kierowcom pytania: jak dostali Się
w to miejsce, skoro wszystkie osiedlowe uliczki obstawione są takimi samymi znakami?
(żar)

Chór kameralny im. Mikołaja z Radomia (utworzony w V liceum
Ogólnokształcącym we wrześniu ubiegłego roku) uważa - i słusznie
- pierwszą swą artystyczną wyprawę poza rodzinne miasto za bardzo udaną Uczestnicząc w XIV Ogólnopolskim Przeglądzie Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej .Schola Cantorum" w Kaliszu, otrzymał nagrodę prezydenta tego miasta i został
poproszony o

wystąpienie

w koncercie galowym.

(włm)

Ty• ., d%iecio ...~
I"r%eba po ...~óc
Dr Włodzimierz Siczek pełnomocnik wojewody ds.
profilaktyki i rozwiązywania

problemów

alkoholizmu
do Miejskiego Forum
Pomocy
Społecznej
w Radomiu z prośbą o efektywną pomoc w organizacji 10
świetlic dla zaniedbanych
dzieci. Placówki te powinny
powstać w każdym osiedlu
mieszkaniowym i zająć się

zwrócił się

młodymi

ludźmi,

zwłaszcza

z rodzin rozbitych, względnie
dotkniętych plagą alkoholizmu. Jak oświadczył pomysło
dawca, inicjatywa taka jest już
z powodzeniem wcielan~
w życie m.in. w województwach bielsko-podlaskim i katowickim.

Ostrowieccy producenci i handlowcy nie posiadają takiego zezwolenia stąd.. . poszukiwane
mięso mielone dostarczają na ten
rynek jedynie Zakłady Mięsne
z Kielc i z Niska.
(łk)

W dzielnicowych świetli
cach dzieci miałyby możliwość
odrabiania lekcji i otrzymywania posiłków, potem zaś - włą
czenia się w cykl imprez kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych.

Włamanie do "ŁamiII
Już po raz drugi w ciągu ostatnich trzech tygodni ąoszło do
włamania w Klubie Srodowisk
Twórczych .Łaźnia" w Radomiu.
Włamanie zostało stwierdzone
o 6 rano. Sprawcy dostali się do
środka przez zaplecze, przecinając kraty. Wynieśli ze sobą
prawie cały zapas alkoholu, róż
ne gatunki papierosów, kasety
i magnetowid
(sg)

drzwi balkonowych.
z telewizorem kolorowym .polcolo!", magnetowidem
.samsung" i garderobą Straty
okradzionego - 13 mln złotych.
Jeszcze lepiej im poszło
w mieszkaniu Wacława K. Tu,
po wyważeniu lufcika w oknie,
znaleźli i zabrali ze sobą telewizor kolorowy .panasonic", magnetowid .sharp" oraz garderobę.
Straty - 30 mln złotych.
W trzecim włamaniu w tym
dniu, też bardzo popłatnym,
straty trudno ustalić, bo właści
cielka mieszkania jest nieobecna. W każdym razie też straciła
magnetowid, telewizor, a także
maszyny do szycia skór.
Co najdziwniejsze, do wła
mań tych doszło w dzień wolny
od pracy ... Cóż, przestępcy urlopów nie biorą
(sg)
Umknęli

Udana wyprawa do Kalisza

Mięsa l11ielonego
nie będzie vvięcei

Wiele osób w ostatnich dniach
pyta w sklepach o mięso mielone.
Ekspedientki niezmiennie odpowiadają, że służby sanitarne nie
zezwalają im na sprzedaż tego gatunku mięsa.
Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu wyjaśnił, że zgodnie z od dawna obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi,
do
sprzedaży
dopuszczone jest wyłącznie
mięso przygotowywane w zakładach lub masarniach znajdujących się pod stałą kontrolą
czy też nadzorem weterynaryjnym. Musi być ono także odpowiednio paczkowane, oznakowane i przechowywane. Ponieważ w ostatnim czasie powstało
wiele nowych masarni i sklepów,
"Sanepid" po prostu zaostrzył

wyłamaniu

,

•

.Terapeutyczne"
W przeszłości Klub Między
narodowej Prasy i Książki
w Radomiu tętnił życiem.
Obecnie znajduje się w stanie
stagnacji. Zarząd Miasta zwle-

http://sbc.wbp.kielce.pl

ka z decyzją w sprawie. kto
będzie teraz gospodarzem tej
placówki.
(ws)
- Fot. W. Słomka

świetlice

można tworzyć w pomieszczeniach szkół i domów kultury, ale także w salach kateche-

tycznych I domach parafialnych.

(włm)

W"yda..,...,y
pod
pacronace.cn :

KRA.JO'WEJ IZBY GOSPODARCZEJ
STAROPOLSKlE] IZBY PRZEMYSŁOW"O - HANDLO'WEJ
R.AI>OMSKlEJ IZBY PRZEMYSŁOW"O - HANDLO'WE]

Barometr przemian gospodarczych

Mniejszy popyt na paliwa
Zakład

Gospodarki Produktami Naftowymi w Skarżysku
Kościelnym jest najwh;kszym spośród dziewięciu jednostek podległych DyrekcjI Okręgowej CentralI Produktów Naftowych w
Kielcach. ProporcjoJlalnie do pojemności magazynowej przoduje
w sp~edaży paliw. Srednio dziennie wynosI ona 400 ton.
Jak sama nazwa wskazuje, zakład w Skarżysku Kościelnym

zajmuje się dystrybucją produktów naftowych na terenie województw: kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego. Dzień w
dzień zaopatruje 25 stacji CPN,
odbiorców hurtowych oraz - chociaż w coraz mniejszym stopniu
_ zakłady przemysłowe. Dysponuje etyliną 86- i 94-oktanowa~
bezołowiową (od listopada ub.
roku), olejem napędowym, olejami smarowymi oraz wszelkiego
rodzaju wyrobami konfekcjonowanymi z tej dziedziny. Zakład
gwarantuje jakość paliwa, gdyż
każda partia produktu sprowadzanego głównie z rafinerii w
Płocku i Gdańsku, jest badana laboratoryjnie. Utrzymywany jest
też 14-dniowy cykl zapasów, co
zapewnia rytmikę sprzedaży. Nie
zdarzyło się, nawet w okresach
wzmożonego wykupu artykułów
pędnych, żeby jakiś odbiorca odjechał z kwitkiem. Dużym ułatwieniem dla klientów jest praca

----'"

w systemie dwuzmianowym (od
godz. 7 do 22.30).
- Zakład tego typu jak nasz
może pełnić rolę barometru reagującego na zmiany zachodzące
w gospodarce narodowej, - mówi
kierownik - Jan Drożdżał. - W
ubiegłym roku obrót towarowy
firmy wyniósł 144 tys. ton paliw
i był mniejszy o około 30% w
porównaniu do roku 1990. Na
takie rezultaty wpłynęło przede
wszystkim niższe zapotrzebowanie na olej napędowy, co ma
związek z recesją w przemyśle.
Wiele zakładów, posiadających
własne bazy transportowe, ze
względu na ogranic:zenia produkcyjne i brak środków płatni
c:zych, redukuje swe zamówienia. Podobnie takie przedsiltbiorstwa jak PKS, MPK c:zy
PTHW, świadc:zą swe usługi w
skromniejszym wymiarze. Stąd i
mniejsze zużycie paliw. Natomiast sprzedaż benzyny przez
stacje pozostała na tym samym

Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Produktami Naftowymi,
siłą rzec:zy obwarowane
być
musi wieloma obostrzeniami, tak
w zakresie ochrony środowiska
jak i bezpiec:zeństwa p. pożaro
wego. Podstawowe z nich uwzględniono już przy lokalizacji
składnicy. Przede wszystkim nie
granic:zy ona bezpośrednio z
gospodarstwami miejscowej ludności. Zachowana została strefa
ochronna. Dodatkowo stanowią
ja. liczne drzewa. Poza tym tereny, gdzie występuje największe
odparowywanie płynów, a więc
pola zbiornikowe, bocznica kolejowa i nalewaki autocysternowe,
Dok. na sir. 2

Co dzieje

się

w kieleckiej
"przemysłówce" ?

Przedsiębiorstwo
Budownictwa PrLemysłowego "KPBPBlCK" jest 1- osobową spółką skarbu państwa. Firma z 40-letnlą
tradycją i dośwIadczeniem mimo recesji i zaniku frontu robót budowlanych w krąjowym przemyśle, radzi sobie I nieźle egzystuje.
U.trzymuje zdolność pt;Odukcyjn~ ~ 10 ~In dolarów rocznic. Skupoziomie.
pla 200-osobowy zespół pracowmkow Inzynleryjno-technicznych i
~11500 doświadczonych rzemieślników budowlanych. Jej specjalnością jest budowa oczyszczalni ścieków, obiektów ochrony śro
dowiska, komunikacyjnych dworców, teatrów, budynków
użyteczności publicznej przemysłowych i mieszkaniowych. Jest
obecna na budowie międzynarodowego portu lotniczego Okęcie,
importowane podrożały o 30%,
Zakładów Mięsnych w Starachowicach, budynków mIeszkalnych
cena piwa była wyższa o ponad
w Radomiu, w Kielcach.
_ _ _ _ _....
12%,
• mięso i przetwory mięsne:
- Od kilku lat nasza "przemyAle dobrze płatna. pracę dla
ceny mięsa wieprzowe~o i załogi, godziwe zyski na utrzysłówka" - mówi z-ca dyrektora
wołowgo nie wykazały Istotmanie i rozwój firmy, na podatki
biura eksportu, Jan Wilc:zyński nych zmian cenowych. Jednak
i świadc:zenia, stabilizację i ruch
orientuje się na rynek wschodni.
w grupie przetworów mięs w całym interesie zapewnia
Znamy go, widzimy tam nasze
nych:
eksport usług budowlanych. Bez
zanse. W Magnitogor ku, 3 tys .
- kiełbasy trwałe były tańsze
km od Kielc, na budowie wielhałaśliwej reklamy szybko i
o ponad 6%, konserwy mięsne
sprawnie kieleccy specjaliści
kiej ~alcowni blachy "2000",
podrożały o 4%, natomiast pozbudowali
ostatnio,
m.in .
budowanej przez 3,5 tysiąca Pozostałe gatunki wędlin były
obiekty
elektrowni
konwenclaków
(generalny wykonawca
droższe o rrawie 6%,
Realbud Kraków) mamy 234
• nabia - art. nabiałowe po- jonalnej Janschwalde (Niemcy)
elektrowni atomowej Diesnoswoich pracowników. Finalizujedrożały średnio o prawie 9%,
my tam głównie budynek enermleko spożywcze - 12%, sery gorsk (Rosja), szpital w Armenii
getyc:zny GST-7 oraz fundatopione 20%, sery dojrze- wsp6lnie z firmąZenker .
menty zwijarek. Kierownikiem
wające i śmietana o 1%. Jajka cena spadła o 1%,
robót jest inż . Andrzej Nowak.
są na budowie w MagnitogorW Magnitogorsku, gdzie jesteDok. na sir. 2 sku (Rosja), w Usti nad Ł<lba~
Chebie i Karlovych Warach w
śmy już kilku lat, ciagle zmieCzechosłowacji, w Monachium i
niają się warunki płatności. Do l
Ulm w Niemczech .
wrle~nia 199 I r. byt to ęolSko-

. . . . . . . . . . .1IIi•••••••••••••••

Ceny w styczniu
Poniższy
tekst prezentuje
dynamikę wybranych grup towarów
żywnościowych
i
nieżywnoścJOwych oraz usług

konsumpcjnycb w styczniu
1992r. (w odniesieniu do m-ca
poprzedniego).

W

grupie

żywnościowycb

artykułów

odnotowano:
•
ceny
podstawowych
warzyw i ziemniaków były
wyższe średnio prawie 20%,
warzywa sezonowe (szklarniowe) podrożały średnio o
40%, w tym pomidory szklarniowe o 60%,
• napoje alkoholowe - ceny
napojów spirytusowych czystych i gatunkowych były
wyższe średnio o 18%, wina

TOVOTA

Pod znakiem eksportu

Papier o

złotych

Jak podało o tatnio Ministerstwo Finansów, planuje ono v.'Ypuszczenie nowej emisji obligacji
Skarbu Pań twa. B'tdą to emisje
dw6ch typów obligacji: roc:zne,
kt6rych oprocentowanie ma być
równe stopie inflacji i wypłacane
w chwili wykupu przez pań two
oraz obligacje trzyletnie, oprocentowane wg stopy dyskonta trzymiesic;cznych bon6w skarbowych.
Odsetki Ixcdą płacone co kwartał ,
zaś po trzech latach bc(dzie można
odebrać pieniądze r6wne warto~i
obligacji.
Czym są obligacje? W XIX
wieku nazywano je "papierami o

brzegach

złotych

brzegach", ponieważ ich
brzegi były rzeczywiście pozłacane. Są one długoterminowymi papierami wartościowymi wydawanymi przez państwo w celu zaciągnięcia pożyc:zki u swoich obywateli. WiC;kszość c:zytelnik6w zetkoęła siC; z nimi, po raz pierw zy,
w 1989 roku. Wiele zakładów
przernysiowych zamia t wypłat z
zysku oferowała swoim pracownikom właśnie obligacje. Ci, kt6rzy
przeznaczyli je na zakup akCji prywatyzowanych
pzedsiębiorstw,
Z) kiwali na tej operacji 20%
bonifikaty.
Dok. fUl str. 2

radziecki kontrakt surowcowy.
Teraz, do września 1992r., za
wykonane przez Polaków roboty
Rosjanie płaca, gazem ziemnym.
Ceny zostały wynegocjowane na
1 rok. We wrześniu br. siądzie
my z Rosjanami do stołu ustalać
nowe warunki płatności, negocjować ceny. Chętnych do pracy
na tej dalekiej budowie jest komplet. Sprzyja temu doŚĆ atrakcyjna płaca wynosząca średnio miesiltcznie 450 dolarów USA. Warunki bytowe na miejscu są znośne. Nasi pracownicy mieszkają
w polskim osiedlu mieszkaniowym, korzystają z naszych stołó
wek, żywność zakupują w polskich sklepach.
60 ludzi ma nasza "przemysłówka" w Czechosłowacji, m.in .
w Chebie, gdzie stawia pod klucz
magazyn dla przewoźnika "Czechofracht". WartoŚĆ kontraktu 1
mln dolarów USA Zakońc:zenie
budowy w sierpniu bI. W Usti
nad Łabą finalizujemy budowę
nowoc:zesnej oczyszc:zal ni ście
ków tzw. biooxybloki. Trwa
właśnie montaż technologii. W
Karlovych Warach rozpoczęli
śmy remont kapitalny obiektów
sanatoryjnych.
W Niemczech 100 pracowników "przemysłówki" zarabia pieniądze dla siebie, firmy i kraju
przy budowie stanów surowych
obiektów mieszkalno - handlowych wraz z podziemnymi garażami w Giengen . Jesteśmy również na budowach w Monachium, Ulm i Szweinfurt.
Nasza firma - dodaje inż. Jan
penetruje
rynek
wschodni. Tam nas znają, my też
ich znamy. Otrzymaliśmy kilka
propozycji. Były już wstępne uzgodnienia. Jest dla nas sporo roboty w krajach byłego Związku
Radzieckiego. Oby tylko był tam
(bs)
spokój.
Wilc:zyński

także

w Kielcach

w Kietcach

przy ul. Mie\czarskiego
powstaje salOl! samochodowy TOYOTY
znanej na catym świecie firmy japońskiej
produkującej samochody. Szefem kieleckiej ekspozytury jest Włodzimierz Jezierski. Firma zajmuje si~ sprLedażąpopular·
nych samochodów Made in Japan. a
miejscu bl;dzie service oraz sklep z cz~·
ciami zamiennymi. (J.) FOl. Al. PieJwrslci

Sytuacja na rynku pracy

Kolejne zwolnienia

grupowe

w Radomskiem
Według
Wojewódzkiego
Biura Pracy w Radomiu lic:zba
osób pobierających zasiłki w
styczniu 1992r. wyniosła 40.897
osób na ogóln", liczbę bezrobotnych 50.498 o ób. W 5to unku
do końca 1991 roku Iic:zoo ta
wzrosła o 2.011 osób.
Sytuację na rynku pracy najlepiej odzwierciedla wskaźnik
stopnia bezrobocia, liczony w
sto unku do Iic:zby czynnych zawodowo. Na koniec styc:znia
wskatnik ten wynosił 12,9%. W
Rejonowym Biurze Pracy w
Radomi u stopa bezrobocia wyniosła 17,4%.
Na koniec styc:znia 1992 roku
hiura pracy na terenie wojewódltwa radomskiego dysponowały 90 ofertami pracy, w tym
dla kobiet 26 ofert. Niebczpiec:zną tendencją jest spadek
zgła zanych przez pracodawców
ofert pracy . Dla porównania: pod
koniec grudnia biura pracy
oferowały
ok. 2.500 miejsc
pracy.
Hiura pracy przyjęły zgłosze
nia 44 zakładów, które w I p6ł
roc:zu zamierzają dokonać zwołnień grupowych 2.698 osób.
Nie jest to koniec smutnej zapowiedLi ponieważ z rozmów z
pracodawcami wynika, że Iic:zba
osób zwolnionych grupowo powiększy się o dalsze kilka tysię
cy osób. Wśród zakładów, które
zgłosiły zwolnienia grupowe do
Wojewódzkiego Biura Pracy, nie
ma największych fabryk radomskich, jak np. Zakłady Metalowe, RWf .. .

Broker

Panorama firm

•

ZYCIE
UBEZPIECZONE
BIZNESMENA
FoL AL Piekarski

MAŁY SŁOWNIK

GOSPODARKA PARTYCYPACYJNA - sposób podziału
zysku w dwuczęściowym systemie wynagradzania. zgodnie z którym część płacy pracownika jest niezależna od
rentowności przedsiębiorstwa. a druga część Jest od nie)
zależna.

GOSPODARKA PODZIEMNA - składa się z nieujawnionych
legalnych I nielegalnych rodzajów działalności wyłączo
nych z szacunków PNB dokonywanych metodami tradycyjnymi.
GWARANTOWANY POZIOM DOCHODU - poziom dochodu rodziny lub pojedyńczego człowieka. który uznaje się
za dopuszczalnie najniższy.
HIPERINFLACJA -okres nagłego. szybkiego wzrostu cen
(np. 50% lub wlęceD. który powoduje. że wartość pieniądza spada tak szybko. że ludzie niechętnie go
przyjmują i trzymają .

ANGIELSKO - POLSKI
FIXED ASSETS - majątek trwały (ziemia. budynki)
NET ASSETS - aktywa netto
TRADING ASSETS - majątek obrotowy. majątek przedsię
biorstwa
ASSOCIATE PARTNER - wspólnik. współpracownik.
(J.)

Od redakcji; przypomnijmy, że nasza akcja pn. "Panorama
firm" ma na celu popularyzację podmiotów gospodarczych na
zasadach komercyjnych. Wystarczy zamieścić w "Echu" lub
"Interesach" ogłoszenia za 3-5 mln zł, by skorzystać następnie z
bezpłatnej formy dziennikarskiej, np. z wywiadu. Dziś w
ramach nas~ej akcji prezentuje się Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Zycie. Inspektorat Kielecki tej firmy reprezentuje
jego dyrektor - Marla GinaŁ z którą nasz reporter przeprowadził wywiad.

Pytaoie: Zgodoie z ustawą z
28 lipca 1990 roku o działalności
ubezpieczeoiowej oastąpiło przeksztalceoie PZU m.iD. w Powszechny Zakład Ubezpieczeó na
Życie Spółka Akcyjoa z udzialem Skarbu Pań twa. Na czym
kookretoie to przekszt.ałceoie
polegało?
Odpowiedź: - Ustawa nakazywała konieczność przekształcenia
si't PZU do końca 1991 roku. Według nowego aktu prawnego, ubez-

piec:zenia może prowadzić albo
akcyjna, albo Towarzystwo

spółka

Ubezpieczeń Wzajemnych. Ustawa
zabrania prowadzenia ubezpiec:zeń
w dwóch działach. Dlatego też
rozdzielono kompetencje dotychc:za owego PZU. Obecnie w I dziale znajdują si't ubezpiec:zenia na
życie.

P. - Ja.ka jest zatem struktura
PZU na Zycie?
O. - Od 28 grudnia ub. roku
PZU zmienił strukturę organizacyjną. W Polsce powstało 49 inspektorat6w ubezpieczeń na życie,
m.in. w Kielcach. Na zych klientów z terenu ob:.tugujemy poprzez

http://sbc.wbp.kielce.pl

przed lawicielstwa w Busku, Ję
drzejowie, Kazimierzy Wielkiej,
Pińczowie,
karży ku, O lrOwcu
tarachowicach, Koń kich i Miechowie.
P. - Przejdźmy do szczegółów jakiego rodllYu ubezpieczenia
wasza spółka przejęła z dawoego
PZU?
O. - Jednym z najbardziej popularnych jest grupowe ubezpieczenie na życie w zakładach pracy,
tosowane w kilku wańantach. Od
listopada np. przedmiotem jednego
z wańant6w je t ubezpieczenie
życia k1ient6w i wsp6łubezpieczo
nych oraz od następstw nie zczęś
liwych wypadków powodujących
lały uszczerbek na zdrowiu. Suma
ubezpiec:zenia w tym przypadku
wyno i od 2 do 25 milionów zło
tych. Odpowiednie proceoty tych
sum przypadają na zgoo rodziców i
te~i6w: 20% sumy ubezpieczenia
oraz od urodzenia dziecka - 10%.

Na przyklad przy sumie ubezpieczenia 10 mln złotych i składce 50
tysięcy zł miesi'tcznie za zgon
naturalny świadc:zenie wynosi 10
milionów, natomia t za zgon
Dok. na sIr.2
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Szkółka "Interesów"

przyszłości

W czasopismach specjalistycznych na Zachodzie opublikowano w związku z powstającym od 1992 roku wspólnym rynkiem formalne I merytoryC".LDe wymagania w stosunku do "Eurome_
nedżera", to jest osoby, która będzie mogła kierować prLCdsię
biorstwem we współc-Lesnej Europie. Warto się wobec tego
zapoznać jakich (być może?) będziemy mieli menedżerów za
kilka lat w Polsce.
Na szczcgólne podkreślenie
cechy:
1) Podejście do wszelkich
działa6 charakteryzującc sili
bezkompromisowościaD zdecydowa nym
odrzuceniem
sentymcnta lizmu, twardą reakcją zwłaszcza jeśli chodzi o
wymagania wobec podwład
nych, alc i kontrahentów. Mencdż e ra cechuje zamilowanie
do walki z trudnościami i pokonywanie ich;
zasługuj a, następujące

2)

Wyraźne

określcnie

celów o obistych ("wic czego
chce") i podporządkowanie
wszelkich działa6 ich rcalizacji. Pragnie coś zbudować,
coś zostawić po sobie;
3) Istotnym czynnikiem jest
pracowitość. Mencdżer pracujc minimum 9-10 godzin na
dobtt, a około połowa badanych nil Zachodzie mcncdżc
rów prclcuje od 10 do 13
godzin nil dob«. Urlop, z
którego korzystająjest dobrze
zorganizowany, ale krótki.

4) Stałe skoncentrowanie
swoich myśli na problemach
do rozwiązania.
5) Szczególnie często wy-

Targi organizowane są pod ,haprzewodnim "Miasto i Srodowisko" .
Pośród sektorów wystawienniczych wyróżniają się zagadnienia dotyczące wody, jej jakości,
oczyszczania,
dystrybucji
i
zaopatrrzenia. Eliminacja, uzdatodpadów
nianie
i odzysk
miejskich i przemysłowych, uzdatnianie pozostałości procesów
produkcyjnych.
Targom towarzyszy europejskie sympozjum na temat
"Ochrona środowiska".
Na tere nie Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbyty się
Międzynarodowe Targi Budownictwa.
Z1kres tematyczny tych targów obejmował uslugi i milterialy hudowlane, in~tal acyjne,
słem

występo

trzy podstawowe typy
menedżera, oraz różne ich
kombinacje - lider, specjalista
i generalista.
Lider - jest silną osobowościa,.
Potrafi
"zarazić"
swoja, koncepcją funkcjonowania firmy bądź nowatorskim pomysłem - wszystkich
współpracowników.

Do tego typu kierowników
zaliczyć T. Tuvnera
(CNN) lub L. Jacocę (Chrysmożna

szczeblu za rza,dzania, jego
wiedza jest rozległa lecz nie
szczegółowa.
Koordynuje
dzjałania na styku różnych
obszarów
przed iębiorstw.
Jego rola kierowrucza wymaga wielu różnych zagadnień,
takich jak: marketing, zarzą
dzanie,
finanse,
tcchnika,
technologia produkcji lub
usług, infomlatyka, prawo,
socjologia, psychologia pracy. Tak wygląda model menedżera przyszłości wg badań

•

JAKI MENEDZER?
stępuje - zwłaszcza u 11110dych mencdżerów - przychylny stosunek i aktywne
rozwijanie pracy zespołowej.
Menedżer jest tak silny jak
silny jest jego zespól. Zespół
zaś jest tak silny jak silny jest
ten, kto stoi na jego czele.
6) Odwaga w podejmowaniu ryzyka, jeżeli uznają dane
posuni«cie za celowe.
Wcześniej, bo w 1989 roku,
grupa brytyjskich naukowców przeprowadziła badania
ankictowe dotycza,ce profilu
mcnedżcra
przyszłości
w
wielu znanych firmach Europy
Zachodnicj.
Wyniki
wskazują, iż w nadchodzącej

Targi w Polsce i na
W dni ach od 29 marca do 2
kwietnia organizowany jest we
Włoszech,
w
Padwie,
14
Mictdzynarodowy Salon Usług
Komunalnych, Technologii
Usług Miejskich.

będą

wały

świecie

armaturę

oraz projekty i usługi w
tym zakresie.
Ośrodek Postępu TechnicLnego NOT wspólnie z {jrm ą
Hohrenk GmBl1 z Niemiec zorganizują w dniach: 17-20 lutego
br. ekspozycję elementów Małej
Architektury Ulicznej.
Zaprezentowane b<;dą możli
wości systemu konstrukcyjnego
opartego na profilu opatentowanym przez {jrmę 1I0hrenk.
Dzięki tcmu systemowi łączą
cemu szkło z aluminium, można
budować wiaty przystankowe z
toaletą i budka, tele[onicznaD
ścianki chroniące przed ochlapaniem. Można budować reprezentacyjne wejścia do hoteli i sklepów, kawiarnie uliczne, kioski
itp.
Ekspozy~ia czynna I"idzie w
godz. 10.00 - 16.00 w dawnych
Zakładach Norblina przy ul
Żelaznej SI/53 w Warszawie.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Gospodarczej UW w Radomiu, pokój
347 .
Broker

ler). Sztuka zarządzania wymaga oprócz wiedzy i umiej«tności czegoś, czego nie
inożna nabyć, a mianowicie talentu. Lider posiada talent i
intuicj«.
Specjalista - jcst doskofachowcem w swojej
wa~kiej
dziedzinie, niekoniecznie technicznej. Może
występować
na
różnych
szczeblach zarządzania, choć
zwykle karierę rozpoczyna od
kierowania małym zespołem
pracowników.
nałym

Gene..alista - piastuje zwykle stanowisko na średnim
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Bankruci podatków nie
Katastrofa budżetowa wywalała kolejną dyskusjq nad potrzebą zwi<tkszenia stawki podatku
dochodowego z 40 do 50% (od
najwyższych dochodów) . Dyskusję na tyle zaawansowanaD że
już dziś możemy się spodziewać

uchwalenia przez Sejm podziału
zysków {jfty-{jny. Nie wydaje
się, żeby był to dobry podział.

zapłacą

W praktyce oznacza to zała
manie inwestycji, zmniejszenie
produkcji i w konsekwencji bezrobocia . W dodatku słabe przedsiębiorstwa nie wypracują zysku
i nie zaplacą podatku.
Tak byloby na Zachodzie. U
nas, przy raczkującym dopiero
kapitaliimie, załamanie rynku
oznacza likwidację kolejnych
przedsiębiorstw

połączone zostaną

zlokalizowane zostały w naturalnej niecce. Na miejscu znajduje
się oczyszczalnia ścieków. Na
bieżąco czuwa nad tym wlasne
laboratorium z toksykologiem
oraz kontrolerzy licznych instytucji. A, że normy są zachowywane, świadczyć moga, chociażby ryby w 4 zbiornikach
wodnych znajdujących się na terytorium zakładu . O bezpieczeń
stwo p.pożarowe dba straż dyżu
rująca całą dobę oraz wszyscy
pracownicy, którzy zostali specjalistycznie przeszkoleni i wyczuleni na te zagadnienia. Obowiązuje
wzmożona
kontrola
sprawności technicznej autocystern. A i te wyposażone są w szereg urzapzeń zabezpieczających.
Jest to
na której
nawet w
Pewnych

sfera gospodarowania,
nie sposób oszczędzać,
kryzysowych czasach.
wydatków nie da się
uniknąć. W minionym roku zakończono remont bocznicy kolejowej. W br. międzytorLa wykładane będą tzw. tacami, które
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* pieczywo - ceny były
wyższe o ponad 3 % , pieczywo
pszenne i wyroby ciastkarskie
podrożały o 5%. Stabilne były
ceny: mąki, makaronów, ryżu,
jednak kasze zdroi.ały o 8%.
Hcrbata porożała 12%, kawa
nat. ponad 6%, wyroby tytoniowe średnio o ponad 4%.
Kakao i miód naturalny były
tańsze średnio o 5%.
nieżywnościowe.

W tej grupie największy
wzrost cen odnotowano w grupach tkanin, okryć, ubiorów i
bielizn - bo ok. 15%. Dla porównania: obuwie podrożało o
ok. 3%. Sprz<;t elektroniczny
powszechncgo użytku - ceny
były niższe średnio o 10%, za
wyja,tkiem telewizorów czarobiałych, które podrożały o ok.
4%.
Pralki wirnikowe i automatyczne podrożały średnio o 3%.
Ceny chłodziarek i zamrażarek
utrzymały się na nie zmienionym poziomie. O około 7-10%
podrożały roboty kuchenne domowe, maszyny do szycia i
żelazka elektryczne.

państwowych

z oczyszczali zabezpieczać będą
podłoże
przed ewentualnymi
przeciekami.
nią ścieków

Najpoważniejszym
obecnie
problemem
jest
rozbudowa
oczyszczalni. Ta wielomiliardowa inwestycja realizowana bę
dzie w najbliższym czasie. Opracowano już dokumentację. W
trosce o skrócenie oczekiwania
pod nalewakami autocysternowymi budowane są nowe urzą
dzenia. Swoje lata mają również
autocysterny "jelcz". Pierwszym
krokiem do odnowienia taboru
było zakupienie przez kielecka,
dyrekcję CPN 2 samochodów
niemieckich marki "man". Każ
dy z nich może zabrać jednorazowo 39 tys. litrów paliw.
Od marca wchodzą do sprzedaży tzw. benzyny ekologiczne,
czyli o zmniejszonej zawartości
czteroetylku ołowiu. Zakład w
Skarlysku Kościelnym również
przygotowuje się do ich przyjmowania i obrotu nimi.

Barbara Pia,tkowska

Ceny w styczniu

Towary

W państwach kapitalistycznych - a takim powoli się stajemy - już dawno zauważono bowiem, że zabieranie przedsiębiorstwom, firmom i spółkom
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.zbytduż~cz~ci wyp~cowan~
go przez nie zysku ma bardzo
"krótkie nogi ".
Zagarnięcie przez liskusa lwiej
Międzynarodowa Fundacja RozProwadzony on będzie przez
woju Rynku Kapitałowego i Przepracowników MPW i UniwersytecLęści zysków przedsiębiorstwa
ksztalceń Własnościowych orgatu Warszawskiego, likwidatorów i
OLnacza przecież, że znacznie
nizuje i prowadzi , wspólnie z Misyndyków oraz przez s~dzi ów
mniej funduszy zostanie na innisterstwem Finansów i MinisterSądu Wojewódzkiego - Wydziału westycje, rozwój, dynamikę
stwem Przek.~ztałceó WlasnościoGospodarczego.
firmy. Podobnie rzecz ma si<; z
wych.· szkolenie dla kandydatów
ludnościa< Obciążenia poda tna syndyków i likwidatorów masy
Informacje można uzyskać w
kowe spowodują zmniejszenie
upadłościowej. Celem tego szkoleWydziale Polityki Gospodarpopytu najpierw na artykuły
" . . na usIugl
' ·1
nia ]·est przygotowanie wvsoJ
czej UW w Radomiu, tel. 20przemys Iowe, pozllIe]
kok.'Walifikowanvchkadr_
k
.
J
995.
Broker
' onsumpcJę·
Tematem kursu
bC(da,: prawo

Kurs na likwidatorów

przeprowadzonych w Europie
Zachodniej.
Autorzy tych bada6, a także
twórcy podręczników dla menedżerów staraja, się odpowiedzieć na pytanie - jakic
czynniki w głównym stopniu
dccyduja, o sukccsie fimly?
Ostateczna odpowiedź na
tak sformułowane pytanie jest
następująca: nie system, nie
struktura, nie zasady i reguły
organizacyjne, nie naj nowoczcśniejsza tcchnika lecz niepowtarzalne jednostki ludzkie
i zlożone z nich zespoły decydują o sukcesie organizacyjny m.
Artur Pawlqwski

Mniejszy popyt na paliwa

Ceny szkła stołowego, porceleny stołowej - były wyższe
średnio o 6%. Ceny wyrobów z
tworzyw
sztucznych
były
wyższe o
11%. Pozostałe:
meble mieszkaniowe - wyższe
o 2% , dywany i chodniki wyŻ.<;Z0 o 14%, wykładziny
podłogowe i firanki - niższe o
l %. ceny środków myjących i
piorącYFh były wyższe średnio

04%. Srodki farmaceutyczne i
0l?atrunkowe podrożały o 36%
(!). Ceny wyrobów kosmetycznych i perfumeryjnych
wzrosły o 24% .
Usługi

konsumpcyjne:

Średni wzrost cen podstawowych • usług
konsumpcyjnych w stycmiu bL szacuje
siq na 10%.
W granicach 14-17% wyższe
były opłaty za usługi fryzjerskie i kosmetycme, o 25%
wzrosły ceny usług w zakresie
ochrony zdrowia, o 50% podrożały usługi remontowe i
malarskie.
W materiale wykorzy lano
opracowanie
mgr
Jerzego
Nyczaja z Wojewód~iego
UrZ'idu Statystycmego. ~

oraz bankructwo wielu małych
zakładów prywatnych i warsztatów rzemieślniczych. Nie trzeba
(PA B)
dodawać, że b.c1nkruci podatków
nie zapłaca. a zwolnieni z pracy
ludziez~mąk~~~ po zuilek•. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dla bezrobotnych.

I Papier o

Zdaniem niektórych ekono,
k· ł ś . b dz· [. t
mistow, ta 'I w a llIC ę le lila
trwających od dtuższego czasu
"manipulacji fiskalnych". Na
c<11)'m świecie antidotum na spa- ł
dek produkcji i recesję jest
zmniejszenie stopy podatkowej
oraz tani kredyt bankowy. U nas
_ jak zwykle _ wszystko robi si<;
odwrotnl·e.
Ka 7 ,·m,·erzSku'n
r

złotych

Dok. re sir. I
Co stało sip z wipkszością wypuszczonvcb \~tedy ~bli!!acJ·i? Po-

brzegach

50% skumulowanej wartości nominalnej. Nic więc dziwnego, że
J
znaleiIi się ludzie, którzy zaczęli
nieważ większość trama do pracospekulować tymi papierami. Przy
wników przedsiębiorstw nastąpiło
zakupie akcji prywatyzowanych
wtedy coś, co można wytłumaczyć
przedsiębiorstw mieli 70% handitylko niedoinformowaniem społecap.
C"Leństwa o ich rzeczywistej wartoTym samym idea "kapitalizmu
,ci. Zaczęto je masowo sprzedaludowego" propagowanego przez
wać, tak. że ich cena uległa gwałówczesne władze. została wypa• b·
V '
h
towne] o mżce. \ re]onac przeczona. Obligacje zaczęły służyć
mysłowych ich cena spadła do
nadmiernemu bogaceniu się jedukładowe i upadłościowe, prawo .~III!!II~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~IIIłi~~~~~IIIi"~~~ nostek. Rok temu, aby powstrzypracy, rachunkowość i finanse, or•
mać możliwość przejęcia przez
niewielką grupę ludzi akcji prywaganizacja
biorstwem,i metody wyceny wartyzowanych
przesiębiorstw,
tości przedsiębiorstwa .
wstrzymano dalsza, emisję. Przyczynami takiego stanu rzeczy był
Dok. ;;e sir. I
nie z dobrymi obyczajami. Istnieje
załatwiać osobiście w PZU. Aby
pieczenia dla ludzi pozostających
brak infrastruktury rynkowej oraz,
np. w Kielcach instytucja. która
ułatwić to klientom. od 1 marca
bez pracy...
a może przede wszy~tkim, brak
wskutek nieszczęsliwego wypadku
przedłużamy czas pracy inspektoo. - Adresowaliśmy je do ludzi prowadzi ubezpieczenie na życie, elementarnej wiedzy wśród społe
- 20 mln złotych . Za rodziców - 2
nie mając zgody Ministerstwa Firatu do godz. 16 a w każdą sobotę
bezrobotnych i absolwentów szkół,
czeóstwa na temat obrotu papieramln. za urodzenie dziecka - 1 minansów. Aby ubezpieczenie takie
czwarta cz~ść załogi pracować bctktórzy nie mogą znaleić sobie zami wartościowymi.
lion. Za 1% kalectwa wypłacamy
prowadzić. trzeba posiadać kapital
dzie od 8 do 13. Ponadto pragnie- trudnienia. Jest to ubezpieczenie
W obiegu znajdują się obligacje
Istnienie złoża ropy ok. 70 km na
4% sumy ubezpieczenia. przy
gwarancyjny w wysokości co
my rozszerzyć sieć naszych pla- indywidualne, kontynuowane. Zana sumę ok. 50 mld zl. W obecnej
północ od Rozewia i to w ilości naubezpieczeniu na 10 mln zł , za 1%
najmniej 9,6 mld złotych. To
cówek o agencje ubezpieczeniowe sada odpłatności: 6 złotych od
chwili są one jedną z najkorzydającej się do eksploatacji potwierdkalectwa - 400 tys. zł. Za 100% insuma, na która, nie wszystkich
w osiedlach. W Kielcach w pierw1000 zł ubezpieczenia. Różnica
stniejszych form lokowania kapitaziły penetracyjne odwierty rozpoznawalidztwa płacimy 400% sumy
stać ...
szej kolejności placówki , te powpolega tylko na tym, iż za współ 
wcze platformy wiemiczej 'Petrobalłu. Lepszą łokatą może być tylko
ubezpieczenia . Jest to bardzo
staną na Uroczysku oraz Slichowimałżonka płacimy zamiast 80%
ticu".
kupno akcji na giełdzie, ale ryzyko
prosty sposób obliczania sobie
Inne firmy podpatrują nasze pocach. Tam będzie można dokonać
Qak przy kontynuowanym po opuZłoża te zawierają tzw. słodką
związane z wahaniami koninktury
świadczenia , dlatego też klienci
mysty,
przejmują
je
i
..
.
obniżają
m.in.
wpłaty
skladek.
szczeniu zakładu pracy - emeryturoPI; o najwyższej światowej jakości
odstrasza wiele osób od tej formy
nie czekają u nas dlugo na odszkoskladkę. chcąc pozyskać klientów.
ra, renta) - 50% sumy ubezoraz niskiej zawartości siarki i paraflokaty. Obligacje II emisji są indedowania.
Mamy nadzieję, iż ci ostatni sami
P. - Czy zdarzają się próby
pieczenia.
iny. Szacuje się. iż eksploatacja przyksowane względem inflacji, dają
P. - Czy jest zainteresowanie
zorientują się niebawem komu
wyłudzenia pieniędzy od PZU?
niesie ok. 400 tys. ton ropy rocznie.
P. - Rośnie wam konkurenwięc pewne zabezpieczenie przed
tą formą ubezpieczenia?
zaufać...
O. - Rzadko, ale spotykamy się
Jej rozpocz~cie uwarunkowane jest
cja...
nią·
- Dziekuje za rozmowe.
z takimi przypadkami. I dlatego
jednak pozyskaniem technologii od
o. - Nie boimy się jej, choć
Podstawowym ryzykiem przy
O.
Bardzo
duże, w samych
zagranicznych towarzystw naftowłaśni e wprowadziliśmy okres 6<
<
Jerzy K~sowski zakupie obligacji jest kupno !ZW.
wiele firm dziarn nie zawsze zgodnp.
"przerobiliśmy"
Kielcacb
wych oraz kredytów od banków. W
miesięcznej karencji wypłacania
fałszywki. O wartości obligacji deokolo 80% grup w zakladach
grę wchodzi inwestycja o wartości
odszkodowań.
Inaczej mówiąc
cyduje data zakupu. Jest to stempel
Z
ośmiuset
grup
nowe
zapracy.
80 do 100 mln dolarów. proces inodszkodowanie bctdzie wypłacone
na odwrotnej stronie, którego posady dotycząjuż 600.
westycyjny trwa przynajmniej 18
dopiero po upływie pół roku od
drobienie nie stanowi żadnego
miesięcy. a więc eksploatację można
momentu ubezpieczenia ...
problemu. Również znak wodny,
Inną formą są ubezpieczenia
rozpocząć dopiero w 1994r.
kolor oraz grafika są możliwe do
polegające
na
inkontynuowane,
W ciągu kilkunastu lat pracy,
P. - Sądząc po liczbie sprzętu
podrobienia. Rzeczą, której prakdywidualnym ubezpieczeniu się
ekipy "Pelrobalticu" zlokalizowały
komputerowego w pokoju Pani
tycznie nie da się podrobić, to
zainteresowanych. Odpłatność wylącznie ok. 6 złóż węglowodorów: 3
dyrektor, PZU się komputeryznak firmy oraz obwoluta tego
nosi 6 złotych od każdego tysiąca
naflowe i 3 gazowe. Owa złoża nafzuje...
znaku wykonana metodą mikrozł
ubezpieczenia
na
specjalnych
lowe i wszYSlkie gazowe uznano za
O. - To prawda, obecnie każde z
druku. Przy dużym powiększeniu
nadające się do ekploatacji. Jednak
książeczkach. Dotyczy to głównie
naszych przedstawicielstw dyspoobwoluta ta składa się z liter.
jej podjęcie będzie wymagało jeszcemerytów i rencistów. Ale zdanuje komputerem, co znacznie
Przy sprzedaży obligacji lepiej
ze prac badawczych i szczeg6/owej
rzają się np. przypadki istnienia
ułatwia system przenoszenia inforanalizy opłacalności.
zwrócić się do biura maklerskiego,
jeszcze ubezpieczeń na ... 30 tysmacji . W przyszłości będziemy
Obecnie platforma Vl.iertnicza 'Pektóre powie nam o jej rzeczywistej
ięcy złotych. Stąd nasz apel o
pracować w sieci połączeń z
trobalticu' została odholowana do
wartości, nie zaś do jakiego ' kanpodniesienie tych sum, w celu zaposzczególnymi
inspektoratami
i
portu gdańskiego, gdzie przejdzie zagwarantowania sobie godziwego
toru, które nie są upoważnione do
centrala.. Ponadto mamy faxy,
biegi naprawczo- konserwacyjne.
obrotu papierami wartościowymi.
odszkodowania w nieszczęśliwych
które także znacznie ułatwiają
(opr. raf) wypadkach. Form a lności te nakiv pracę ·
Unikniemy w ten sposób przykrego rozczarowania.
P. - W ubiegłym roku wprow KielauJs
-INTERESY· - Nr 6(14), 13-19.1I.1992r. wadziliście nowy wańant ubez- Komputery %awsze ulalwiajq praq, t4kte w PZU NI Zycie S-A
Broker
Fot APiekanlci

zarządzanie przedsię-
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styl
Na fa li neokonserwatywnej
Jllod y, d wa lata temu p rzypły
nttły do nas płaszcze, które w
sportowych latach osiemdziesialych zostały całkiem usunitt1e z męskiej garderoby.
Okazało

się,

że

mężczyzna

konserwatywny jest nie do
zdarcia, co więcej, że taki styl
najbardziej podoba się młod
zieży znudzonej dżinsem. W
dodatku tradycyjny trencz

dycyjny model z patkami i
karczkiem z tyłu lub niesły
chanie modny raglan, z poszerzanymi ramionami, krytym zapięciem i małym koł
nierzykiem. Koniecznie trzeba zwracać uwagę na szczegóły - starannie wykonaną
podszewkę, najlepiej z naturalncj tkaniny, w której nadzwyczaj wskazanymi elementami byłyby wszyte wewnę
trznie kieszenie, rzecz szalenie przydatna. Dwa lata temu

graniczy prawie z cudem,
gdyż nasza tzw. elanobawema
całkowicie opanowała rynek
odzieżowy. Elanobawełna jest
śliska i ma charakterystyczny
dla sztucznych tworzyw połysk - to nie to samo, co świe
tna gruba popelina, z której
jeszcze jakiś czas temu szyto
u nas okrycia .
Płaszcze z naturalnych tkanin sprowadzane są tylko
przez prywatnych importerów
z Chin i Turcji, gdzie z kolei
trudno znaleźć coś dobrze

u zytego. Dobrego prochowca warto poszukać tym bardziej, że wiosna zapowiada
itt długa i mamy szanst;. dokonać inwestycji na kilka lal.
Mało prawdopodobne, żeby
dokonała si'1 w tej dziedzinie
rewolucyjna zmiana . Nie zapominajmy również o tym, że
plaszcz "ubiera" mężczyznę.
A zbliżająca si« wiosna to
jed na z niewielu pór roku,
kiedy chcemy, by zwrócono
na nas szczególną uwagt;..
(AGA)

Płaszcze
doskonale przystaje do polrLcb I)anującej u nas klasy

pojawila
si«
tkanina zwana

mlodych
ludzi
interesu,
któr/Y wyglądem "english
look" chcieliby zaznaczyć
zdobytą pozycj« społeczną.
W słcpach pojawiły się t y sia,ce płaszczy, ale znaleźć

popularna także u na . Mieszanka poliestru i poliamidu
nie ma jednak tego uroku co
bawełna.
Ta nieuchwytna
rozt\lca
mi«dzy
włóknem
naturalnym, a szt ucznym, jest

coś dobrego jest niesłychanie

właśnie tym, co decyduje o
dobrym wygl ądzie . Doskonałe
rzeczy
robi
lódzka
"Pabia" - jeden z liderów
wśród producentów okry",
którego wyroby charakte ryzują sit;. starannością kroju,
wykonania i doboru dodatków.
No
tradycyjnie
"Próchnik" i "Vistula" - niestety znalezienie nawet u nich
wyrobu z czystej bawelny

trudno, bo dobry prochowiec,
jak każda rzecz dużej prostoty, ma wysokie wymagania.
Prawdziwy trencz powin ien
być wykonany z najlepszej
bawelny, mieć kolor plowy
lub beżowy i być lekko znoszony, aby podobnie jak używilna walizka, świadczyć o
intensywnym trybie życia
wlaściciela . Może to być tra-

systetyczna
mikrofaza"

Konwersacje o ekonomii

Grunt to
Nie tak dawno specjaliści od
energetyki nerwowo i hałaśliwie dyskutowali, o ujemnym bilansie energii elektrycznej w Polsce. Po tuIowali budowę kilku wielkich elektrowni. Jedni
tawiali
na
konwencjonalpe inni na atomowe, m.in . w Zarnowcu, w Poznańskiem i nad Wisłą k/Dę
blina. Ci drudzy wyciagali argumenty ekologiczne. Np. elektrownia o mocy 1000 MW
opalana wę~lem kamiennym
zużywa w Clagu roku 3,5 mln
ton paliwa i około 7 mln ton
tlenu z atmosfery. Niejako przy
okazji powstaje około 8 mln
ton dwutlenku węgla i w zależno 'ci od stopnia zanieczyszczenia węgla do 40 tys. ton
dwutl en ku siarki, 10 tys. ton
tlenków siarki, do 75 ty . ton
pylów emitowanych do atmosfery i około l mln ton odpadów
stałych. Zwolenni y elektrowni
konwencjonalnych głosili, że
elektrowni,e jądrowe sa, co
prawda tansze, ale za to bardzo
wy okie są nakłady inwestycyjne co w ostatecznym rachunku powoduje, że atomowe
bloki energetyczne nic i'..l1wsze
s<J, konkurencyjne w porównaniu z tradycyjnymi.

prąd. ••

zapewniają pracę
spokojną,
wolną od napięć i zagrożeń.

Energia elektryczna jest coraz droższa. Odczuwamy to w
budżetach domowych . Nasze
wydatki zwielokrotnia przestarzała konstrukcja sprZ'ttu ~os
podar twa domowego, sIlników i maszyn. Dziś wiemy na
pewno, że ci którzy mają pralki, lodówki, odkurzacze z zachodnimi standardami poboru
prądu płacą za energię o 3040% mniej niż
A co się
dzieje w fabrykach .. ..
Bez przesady można powiedzieć, że korzystny bilans energii w naszym kraju wiąże się
nie tyle z potrzebą budowy
nowych elektrowni, co z racjonalizacją zużycia prądu. Jeszcze nie tak dawno nakłaniano
hałaśliwie do o zczędzan ia prą
du, organizowano specjalne akcje propagandowe, premiowano oszczędnych. NIewiele to
dało. Teraz w warunkach gospodarki rynkowej do oszczę 
dzania zachęcają. .. wła ne pie-

mr

niądze.

Oto np. w woj. kielec kim i
radomskim pobór e nergii elektrycznej przez tzw. odbiorców
kom umłlny c h, czyli głównie
gospodarstwa domowe wynosił
do ni eda wna od 7 do 10%.
Teraz nic przekracza 4- 5%. A
więc zużycie prądu zmniejszyło się o połowę.
Mijający właśnie tzw. szczyt
jesienno-zimowy był łatwy dla
regionalnej i krajowej energetyki. Ale bardzo trudną do pokonania prze zkodą stało się
egzekwowanie rosnących należności przez zakłady energetyCZJ1e . Wielu rodzinom wstrzymano dostawy prądu, innym
rozlożono należności na raty.
Al e na,iwittkszymi dłużnikami
zakładow energetycznych w
woj . kieleckim i radomskim sa,

W ubiegłym roku minister
przemysłu w rzapzie Tadeusza
Mazowieckiego, Tadeusz Syryjczyk powiedzial, że "Aktualny bilans energii elektrycznej
wykazuje, że prap z elektrowni
L _______________________~=====:::::...-:..--;,,:.:.:::;:::;:::;:;;:;;;;:;;=:::::=====~ jąurowych będzie - być może potrzebny ale po roku 2000".
skąd wz i ąc p i eniądze
Tymczasem w minionych 6
miesiącach w samym tylko
przemyśle wojewóuztwa kieleckiego i radomskiego obniżo
no zużycie prądu o około 30%.
Zdecyuowanie z.mniejszy się
apetyt na energie; elektryczną w
FSC w Starachowicach w ZaS klepy pełne towa r ów. Ceny wciąż ida w górę, a na wszystko cianki i małe marzenia, które zwia;z.ane z kultura, - 100 tys. zl,
kładach Metalowych "Łucznik"
zakłady przemysłowe głównie
na ewentualne podróże 200 tys .
t rzeba wziąć pieniądze. Ubrania, żywnolć - tysi ące niezbc;dnych lubi realizować . Na to także pow Rauomiu, w Zakłada c h Mete panstwowe oraz PKP. S ą
zł, na prezenty i inne wydatki wyd atków. Jak pom nożyć pi en iądze? Oprocentować w banku, winny znaleźć się pieni ądze w
talowych "Mesko" w Skarżys
winne dziesiątki miliardów zło
200 tys. zł. Twoje wydatki osoczy lepiej założyć swój in teres? Jakimi pienh;dzmi naj lepiej dys- naszym domowym budżecie.
ku, w Hucie "Ostrowiec" .
tych. Co dalej? Wiadomo! Nic
po no w ać, włas nymi czy pożyczonymi'? Przed takim dylematem
biste zamykają się kwotą 1.450
Przyczyna, jest recesja. Energebędzie pieniędzy, nie będzie
~tają ci, którzy zdecydowali się zaiwestować w siebie. Marzy ci się
tyka dysponuje zapa. ami odpoJeśli przy sporzapzaniu budżetys. zł. Teraz wystarczy dodać
prądu!
wiau;lJacymi normom, które
mały sklep ik. Co m usisz wziąć pod u wagę przy realizowaniu
(bg)
tu osobistego pamiętać będzie z
kwoty w poszczególnych gruswoich marzeń '?
o możliwie wszystkich wyda t- pach. Płatno~ci regulowane miejesz. Sporządziłeś bilans właskach, zapewnisz sobie poczucie sięcznie, wydatki na żywność i
Otóż, na samym początku nabezpieczeństwa. Dowi~z się,
wydatki osobiste. Razem 5.850
nych zasobów osobistych. Znasz
leżałoby
podliczyć
fundusze,
ich wartoŚĆ netto. Nie jest to jed- jaką kwotę z zysku przynoszonetys. zł. Je-2eli odejmiesz od tego
jakie w chwili obecnej posianak pełny obraz twojej kondycji
go przez twój sklep musisz wy- zarobki netto żony w wy okości
dasz. Czyli aktywa i pasywa.
finansowej. Dookoła toczy się
płacać mie~ięcznie do własnej
3 mln zł, otrzymasz kwotę 2.850
Aktywa, to środki, którymi dysnormalne, codzienne życie, ono
kieszeni, aby zapewnić sobie i tys. zł, o jaka, mu~isz uzupełnić
ponujesz. Pasywa zaś, to zobotakże kosztuje. Każdy miesiąc
swojej rodzinie wystarczające
budżet, aby w miarę spokojnie
Prawdziwy m hilem prry uskiego "Horlexu" SIal sic: "Reksio" - napój o
wiązania, a więc wszystko to, co
przynosi pakiet wydatków, któśrodki na życie. Najpierw płatżyć. Okre~lajap finanse, które sa,
sma ku jabłkowym lub wiś niowym. uwielbiany zwlaszC7..a przez dzieci. a akzostanie ci odebrane. Obliczamy
ceptowany przez rodzic6w. jako, że wyrwarzany jesl Z naluralnych składni
rym trzeba sprostać. Wydatki te,
ności regulowane miesięcznie.
potrzebne do założenia przedsięaktywa: wartość pieniędzy odk6w i bez żadnych ś rodk6w konserwujących. Ale trzeba powiedzieć. że
rzecz jasna, zależą od standardu,
Czym.z 350 tys. zł, opłata za sabiorstwa, należy pamiątać o
kładanych przez wiele lat wynosi
Zaklady Przemysiu Owocowo-Warzywnego "Hortex" w Przysusze aż 60%
w którym przy\vykłeś żyć. Podmochód włącznie z ubczpieczeuwzględnianiu osobistych wy50 mln zł, \vykupione na włas
produkcji przeznaczają na ryki zagraniczne. Dotyczy to zar6wno mrożonek.
stawowa ich czę:;ć jest jednak
niem - 200 tys. zł, opłata za
datków na życic. Możliwe, iż na
jak też koncentratów owocowych. które zre złą od wielu lat zyskały sobie uzność mieszkanie opiewa według
wspólna
dla
wszystkich.
Czynsz
korzyManie z radia i telewizji - ten cel, w niektórych sytuacjach,
nanie na rynkach zachodnich. m.in. w NiemC7ech.
ceny rynkov"ej na kwotę 180
Tytko w roku ubieglym wartość produkcji sprzedanej przez "Hortex" w
100 ty!.. zł, oplata za energię, gaz
przedsiębiorca ht;dzte musiał
mln zł, wartościowe sprzęty w za mieszkanie, wydatki na utrzyPrzy US7e przekroczyła 270 miliard6w zlotych. "Reksio" jest więc rylko jedmanie domu w postaci opłat za
i wodę - 200 tys. zł, opłata za
brać pieniądze z przedsiębiormieszkaniu ubezpieczyłeś na
nym z wielu wyrobów poszukiwanych na rynku krajowym. jak też przez zaświatło, gaz, wodę, RTV, teletelefon - 250 tys. zł, spłata
stwa. J~li tak, to znajomoM; wysumę 50 mln zł, wartość rynkogranicrnych nabywców.
(",-Im)
fon,
drobne
naprawy.
Niebagapożyczki
mieszkaniowej
1.500
sokości
tej
sumy
powinna
być
wa samochodu, który posiadasz
teiną kwotę w każdym budżecie
tys. zł, ewentualne drobne na- znana i właściciel sam powinien
wynosi obecnie 60 .mln zł. Z tydomowym stanowią wydatki na
prawy - 200 tys. zł, inne opłaty - ja, sobie wypłacać jako pensją·
tułu zwrotu pożyczek nie notużywność. Zarówno tą konsumo100 tys. zl. Razem 2.900 tys. zł.
Dobrze jest wiedzieć, jakie doPowołane dokladnie dwa lata temu Studium Samorządu Terytorialnego i
jesz żadnego przychodu, gdyż
waną w domu, jak i poza nim .
Wydatki na żywność w domu i chody będzie dawało przedsiąAdministracji w Lipinach. w Radomskiem, ma już pierwszych absolwentów.
nikomu takowych nie udzielałeś .
poza nim oceniasz na sumą - biorstwo. Rozeznanie co do osoNie powinni oni mieć trudności ze znalezieniem pracy w urz ędac h miast i
Twoje aktywa wynoszą zatem
Zwłaszcza, że wystawy kusza,
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przy
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zk6ł
Ekonomicznycb.
nadal ok. 100 osób spo.
się pasywom : nie posiadasz żad
czyszczenie i pranie odzieży
nia sposobu finansowania włassobi siC; do zasilenia kadr administracji lokalnej. W systemie dziennym i
nych długów u innych ludzi, życie jest znacznie więcej,
każdemu zdarza się chorować,
przeznacza::.z 300 tys. zł, na lenej dzialalności. Dobrze jeśli
zaocznym wykładane są m.in. podstawy ustroju RP, problemy gospodarki 10twoje zobowiązania płatnicze
lekarstwa
i
lecznictwo
kosztokarstwa
i
inne
wydatki
zdrodziałalność tą można finansować
kainej. prawo admini tracyjne. statystyka. organizacja i technika pracy biuroograniczają się do kwoty 45 mln
wać btt , coraz drożej, podobnie
wolne - 100 tys. zł: na edukacją z wła nych źródel, chociaż nic
wej. ma ·Lynopi:;anie. obsluga komputerów. Prowadzi siC; też naukę jc:zyka
zł, z czego 3 mln, to bieżące rada
szkolna dzl·ecl·.
t'e
szkolną dziecka - 150 tys. zł, na nie stoi na prz~lkodzie, aby biz- nieKmie
~kiego..
~ Ietmego
.
Pomatura I nego Srud'lum Samorząchunki, 40 mln zł - pożyczka
edukac.ia
J
olt'Jne
egzanuny wstt:pne d0_sposób nie kupić książki, gazety,
pal iwo i eksploatację samochodu
nes robić cudzymi pieniądzmi ...
du Tery10rialnego i Administracji w Lipinach. w gminie Odrzywół. odbltdą ię
mieszkaniowa i 2 mln zł, różne
go rodzaju podatki. Pasywa zaraz na jakiś C'zas nie wyjść d, • . . .- .-ł.(.lO• •tY.S•.• '. I.,
\\."Y.d.a.tki
.' ·• • • • • • • • • • • •(A. G.A
.•
) •\\•.•si.erp
. n.iu•.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •(.
~~.-łm.).
myka kwota 45 mln zł.
teatru czy do kina. A przecie, "
Skoro twoje aktywa \vynoszą zdarza się potrzeba \vyjazdu, nil'
340 mln, a pasywa 45 mln, to
mówiap już o zaproszeniu na
wartość twoich zasobów osobisczyjeś imieniny i konieczno!'C1
tych wynosi netto 295 mln zł.
zakupu prezentu. Poza tym
Policzyłeś już C'/ym dy~ponuka żdy ma jakieś drobne zachDziało się to ponad 60 lat temu. Trwała rozbudowa Centralneznają warto ć i możliwości wOJeJ
mysł metalo ....'Y. firmy budowlane.
go Okręgu Przemysłowego - fabryk zbrojeniowych w Radomi u,
fabryki marzą o prywatyzacji, ale
Prywatne przed iębiorstwa i rzePionkach, Skarlysku, Starachowicach. Kapitał fra ncu ki zwie\\ formie akcjonariatu pracownimieślnicyodbierają tygodniowo po
trzył Interes w budowie zakładu produkcji gazów technicznych.
czego. Gdyby mieli po 100 mln zł
około 50 butli. o blisko połowę
Od 6 stycznia br. producenci
urzędy skarbowe i Izba
karboW karlysku, tuż prą towarowej tacji ro / rządowej PKP, w reotych, które obiecal prezydent
mniej niż przed rokiem. Być może
niektórych towarów muszą pła
wa .
kordowo krótkim c7.asie po tawionojedną z pierwszych w Pol ce
Wah;sa ... To bylaby najlep za loo zczędzaja.. Napełnienie stalowej
cić podatek obroto\\'Y. Mydła,
Od stycznia podatek obroto\\"y
Wytwórni TIenu, i Acetylenu " Perun " . • urowcem był karbid
kata. O tatnio zmniej za ię grupa
butli tl enem kosztuje 40 ty . zł .. a
pasty, płyny do prania i czyszpłacić też muszą również jedsprowadzany ze ląska i powietrze l otoczenia fabryki. Z powietych. którzy jeszcze wierzą w
acetylenem - 250 - 300 tys. zł.
czenia objęto podatkiem obronO!>lki handlowe eksportujące
tna po jego skropleniu w niskiej temperaturze odzyskiwan o
woją zansc;. w rozstrzygnięcie na
iebagatelne zyski przynosi zatowym w wysokości 5%; soki
wyroby wymienione w przepiczy ty tlen. Niedawno zdemontowano w Skarly~ku osta tni kom - swoją korzyść konkurencji z kapikladowi przedaż azotu do pecjaowoców cytrusowych - stawką sach o podatku obrotowym.
presor z tamtych czasów i przekazano go do Muzeum Techniki .
talem zagranicznym, nawet na uzylistycznych robot pawalniczych w
20%; czekoladę, wyroby czekoNatomiast od ] lutego br. poskanie o obowości prawnej. A być
tzw.oslonie azotowej. Również
ladowe i czekoladopodobne,
datek obrotowy w wy~okości 5 9ć
może - mówią już ni ektórzy wapno, które po\\ taje w proce ie
Przez ponad 60 lat 7-'1klad
ie!.tety, ich zaległo~ci
niczny.
kakao, wyroby w polewie kapłaca, producenci artykułów
nasza szansa jC5t pod francuskimi
wyl\\arza nja acetylenu z karbidu
Gazów Technicznych w karży. ku platnicze ~icrgają setek milionów
kaowej, wody mineralne - 20%;
skrzydlami i zarządem. Zaklad
spożywczych takich jak: bekokupowanego w Chorzowie było i
był przy~lowiowa, kura, znoszącą
zlotych. Ale czy można odmówić
rozk~\' itnie, zmodernizuje ie;. wyjest sprzedawane po konkureng u mę do żucia - 30%, pa pieny, szynki, wędliny i konserwy,
llote jaja najpierw francuskim i szpitalom dostawy tlenu do sal
mieni wrC5zcie zbiorniki na gaz w
cyjnej cenie przed iębiorstwom
polskim udzialowcom. a po II operacyjnych tylko dlatego. że
rosy - 65% a wyroby tytoniowe
śmietana, masło, napoje mleczpłynie, sprowadzi nowe butle acebudowlanym i indywidualnym inwojnie światowej
karbowi
- 40% podatku obrotowego.
ne, pieczywo pszenne, opłatki,
budlet nie przekazuje im pietylenowe, zapewni wy okie zarobwestorom. Ale popyt na nie
państwa.
Dziś
zakład
jest niędzy, przegonić tradycyjnych odOd 6 stycznia stawką 5% opopieczywo cukiernicze, wyroby
ki i burgundzkie warunki ocjalne.
zmniej zyl się ostatnio bardziej niż
pań l\\·owy. Wchodzi w skład
biorców, budowlanych, kolejarzy,
datkowano również niektóre
ciastkarskie, cukier, mąka ziemByć może ...
na gazy techniczne. Wynika z tego,
Mieleckich Zakładów Gazów
hutnikó~ , bo borykają się z klopou ługi, które dotychczas korzyniaczana, przetwory z suszonych
Przed bramą wjazdową nie ma
Technicznych. Mimo recesji \\
że w regionie buduje się coraz
tarni finan owymi. Do tej pory
stały ze zwolnienia; stawką
ziemniaków, marmolada, powija k trzy czy cztery la ta temu komniej, ale pala nieco więcej.
gospodarce, niepdnemu wykorzy- zaw ze byli rzetelnymi płatnikami.
10 % objęto sprzedaż napojów
dła, dżemy, galaretki, przeciery i
lejki amochodów ciężarowych z
Gromadząc grosz do grosza.
staniu po iadanych zdolności proPol kim przemy lem gazów
a lkoholowych w zakładach gasoki owocowe oraz napoje owoRadomia. O trowca, Pionek, Stadukcyjnych, zmniej~zonemu ok.
oszczc;dzając Zakład Gazów Techię frantechnicznych
interesuje
cowe.
stronomicznych (bez względu
rachowic, Staporkowa, Opatowa,
20% zapotrzeJ>, \\ani u przemy tu i cuskie konsorcjum. Jego specjali nicznych w Skarży ku ma czyste
Podatkiem obrotowym w
na zawartość alkoholu) podpo stalowe butle z gazami techbudownictwa na gazy techniczne. ci - rzeczoznawcy znają zakład w
konto. nie je t dłużnikiem i nie
wysokości od 40 do 65 % opowyższono też stawki podatnicznymi. Ale codziennie również
blaga o kredyty. Poza tymi, kt6rzy
zarabia na swoje utrzymanie, po- Skarżysku . Ale - jak mówią - nie
d atkowani zostali producenci
kowe od usług polegających na
w soboty i niedziele slużba zdrodatki, dywidendę i płace na po- intere uje ich przy tawka, chcą
ode zli na renty i emerytury nie
win, wyrobów winiarskich,
p rowadzeniu gier losowych.
wia odbiera okolo 150 butli z tlepozbywa się swoich pracowników.
ziomie średniej krajowej. Mialby
kupić caly obiad czyli Mieleckie
piwa i napojów alkoholowych.
Wykaz usług podlegających
nem medycznym, nie mniej ze
Ale też nie przyjmuje nowych,
więcej na swój rozwój i potrzeby
Zakłady Gazów Technicznych,
podatkowi obrotowemu opubliPodatek obrotowy bttdą płacić
ilości acetylenu i tlenu kupują
karLyska, gdyby łącznie z należącymi do nich
komunalne
którzy pukają do drzwi.
kolejarze, Hu~ w Ostrowcu, przekowany jest w Dzienniku Ustaw
także producenci artykułów spowszyscy partnerzy płacili gotówką obiektami produkcyjnymi, m.in. w
(b.g)
żywczych zwolnieni od podatku
albo w przyzwoitych terminach za
nr 124 z 1991r. Ponadto szczekarżysku. Tarnowie i Kielcach.
tlen medyczny. acetylen, tlen techgółowych informacji udzielają
dochodowego. (k)
Natomia t pracownicy, którzy
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Pierwsi górnicy pracowali milę od Chęcin
Wszystko co głębiej niż zasięg lelDiesza ...
sane i dochowane do dziś dokumenty dotyczące górnictwa i
kopalń, pochodzą z pocza)ku
XIII wieku. Sporządził je Leszek
Biały w zwią?:ku z przyjazdem
do Polski zagranicznych gwarków, którzy mieli rozpocząć wydobywanie na większą skalę soli
oraz rudy miedzi i ołowiu. W
W zasadzie nic nowego bo
gale). Wszystko co było głębiej 1374r. regentka Elżbieta matka
kiedyś już tak było. Historia polniż zasięg rylca od sochy podleLudwika Węgierskiego wydała
skiego prawa geologicznego i
gało temu prawu. Bolesław
ordynację
zezwalającą
na
górniczego ma bogatą historię.
Chrobry nadając ziemię udzielał założenie · kopalni i wydoby~
1000 lat temu na ziemiach polniekiedy - jak pisze Jan Długosz wanie kruszców w odległości 1
skich ustalono, że wszystko to
- uprawnienia do wydobywania
mili od Chęcin, pod warunkiem
co kryje w sobie ziemia jest
kruszców żelaza, ołowiu, miedzi
nabycia od urzędnika królewwłasnością monarchy i podlega
i srebra zastrzegając dla swojego skiego zwanego żupnikiem liczyli
frysztu
na
prawu królewskiemu (ius reskarbu tylko złoto. Pierwsze pi- cencji,
r""'....------------~--------;...""'I lokalizację pola górniczego i oddawania na rzecz króla tzw. olbory czyli części wydobywanych
minerałów. Ordynacja ta była
• • •
później swego rodzaju wzorem
Zamiast wstępu - wystarczy jedno słowo: dokończ. Co? Znane na ogół powie- dla prawodawstwa górniczego w
dzenia i myśli z literatury pięknej.
1. "Ach, gdzie są niegdysiejsze ....•
innych częściach kraju.
2. "Chcieliście Polski, no to ja. ....•
Z 1608 roku pochodzi statut
3 .• Chłop potęgą jest I .... •
dla kopalni chęcińskich pl. "Us4. ·Czwartkowe ....•
tawy i Statuty także i porzapek
5. "Duchowi memu dała w pysk I ..•. •
sądowy z praw górnych prawa
6. "Gdybym był młodszy, ....•
górnego pisany przez Jana ze
7. ·Gdybym tak mógł, jak nie •.•• "
Mstyczowa Płazę".
8.• Ideał sięgnął ...• •
J t t
.
Ik
ó
9. ·Konla! Moje królestwo za .•..•
es am me ty o prawo g r·M·łe
złe
t
k
l
·
nicze,
opis
organizacji
ówczes10.
I
go począ , ....
11. ·Mów do mnie •...•
nych kopalń, technik wydobycia,
12. ·Ogary poszły w ..•. •
ale sa, także szczegóły procedury
13.• Reszta jest. ... •
sądowej. Napisane przez Jana
14. "Rozebrać się do ....•
Płazę po raz pierwszy po polsku
15. ·$erce nie ....•
prawo górnicze zawiera 33 arty16. ·$więtości nie ....•
kuły . Ze statutu wynika, że przy
17. ·Smiejmy się, kto wie, czy świat ....•
dz·
··k
d ··
. c h Wł'1 O.I Ch'l
urzę
le zupm a zatru mem
18. ·TrwaJ,
WIO, •••• •
19. ·W malinowym ....•
byli: sztygar, pisarz żupny,
20. ·Wykręclć siłł ..•••
ważnik, mierniczowie górniczy.
21. "Z czego się smlejecie? Z siebie samych się .... •
Prowadzone "akta górne" były
Rozwiązania prosimy nadsyłać na kartach pocztowych pod adresem redakcji: odpowiednikiem
księg
hipo"Interesy" - "Echo Dnia", ul. Targowa 18,25-520 Kielce, do końca lutego z dopis- tecznych. Wszyscy gwarkowie i
kiem "Konkurs: Dokończ. .• ".
W§ró<! autorów prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy cenne nagrody. Życząc urzędnicy żupnika składali przed
przyjemnej zabawy, informujemy, iż listę zwycięzców ogłosimv w jednym z mar- podjęciem pracy
przysięgę :
cowych numerów "Interesów".
Opracował: Tódeus=Stolarski
"Przysięgam, iż wiernie i praw-

W Sejmie odbyło sil[ pierwsze czytanie rządowego projektu
ustawy "Prawo geologiczne I górnicze". Jego istota zasadza sie
na zapisie, że "kopaliny są własnością Skarbu Państwa, włas:
nością nie podlegającą zmianie". Skarb Państwa b~zie. mógł
jedynie udzielać zezwolenia na górnicze użytkowanie złoża. Na
poszukiwanie surowców oraz wydobywanie będą udzielane
koncesje. A z koncesją wiąże sil[ opłata na wzór znanej niegdyś
renty górniczej.

Konkurs "Interesów"

Dokon'cz

NOTOWANIA WALUTOWE W KIELCACH
Bank PeKaO SA
( waluta
dolar USA
marka niem.
frank franc.
frank szwajc.
funt angielski

Bank
(

sprzedaż

kupno

11.250
7.169
2.103
8.034
20.546

,
Sląski -

waluta

dolar USA
marka niem.
frank franc.
frank szwajc.
funt ang.

Bank PKO
)

( waluta

kupno

sprzedaż

dolar USA
marka niem.
frank franc.
frank szwajc.
funt ang.
szyling austr.

11.250
7.000
2.000
7.900
20.000

1• .500
7.300
2.150
8.150
20.500
1.030

11.556
7.387
2.167
8.278
21 .172

990

)

(

Kielce

kupno

sprzedaż

11.200
7.000
2.000
7.800
20.000

11.700
7.350
2.150
8.400
20.600

waluta
dolar USA
marka niem.
frank franc.
frank szwajc.
funt ang.
szuling austr.
korony czeskie
forinty
ruble

)

~

C!'

~

kupno
11.250
7.150
2.080
7.850
20.350
. 1.010
390
140
90

sprzedaż

I Warszawskie Targi Konsumpcyjne
Odbyły siC; I Warszawskie Targi Kon-

sumpcyjne. Wsalach wystawowych Pałacu
Kultury i Nauki 24 polskich i zagranicznych wystawców prezentowało wyroby.
Ekspozycja obejmowała artykuły spożywcu, kosmetyki. chemi ę gospodarcza"
wyroby ze skór. artykuły dekoracji wnętrz,
produkty żywnościowe dla dzieci i niemowląt, specjalne obuwie dziecięce aaz
produkty farmaceutyczne.

Najwięksi
)

Lp. Nazwisko
1. Norton
2.
3.

4.

Bank Ziemi Radomskiej, ul. Żeromskiego 75, (kantor
wymiany walut). tel. 45-52-98

5.

(r---:K"""U-::P:::::N-:-::O~--:S=P=RZ=E=D~A2~
11 .300
7.000
19.600
2.000

6.

11.550
7.300

7.

Kantor wymiany walut. ul. Piłsudskiego 9, tel. 289-54
dolar USA
marka niemiecka

11 .300
7.000

8.

11.350
7.200

9.

innych "Valllt brak.

10.
Kantor wymiany walut. ul. Malczewskiego 5
teI.273-15, (Urząd Pocztowy)
dolar USA .
11.300
11.400
marka niemiecka
7100
7.250
funt angielski
20' 000
frank francuski
2·000
frank szwajcarski
7'900
~zyllng ~ustriacki
1:000
Itr włoski
ko~ona czeska

11
12.
13.

o;

380
135

415
150

14. Ernst
15.

REDAGUJE ZESPÓŁ

16

Redaktor odpowiedzialny:
17

JERZY KOSOWSKI

18.

tel. 321-210

19.

Druk: "F/Nf - GRA/N"
ul.Krakowska 8

20

21.

KIELCE

te\. 436-58
22
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Nathan
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Istotą akwizycji jest motywacja potencjalnego nabywcy do
kupna oferowanego produktu.
Tradycyjna nauka o marketingu
wyróżnia dwie podstawowe grupy motywów dokonywania zakupów:
- motywy racjonalne oraz
emocjonalne.
Klient kieruja.cy się motywami
racjonalnymi przy dokonywaniu
zakupu bierze pod uwagę przede
wszystkim ekonomiczność danego produktu, a więc takie czynniki, jak trwałość, koszt eksploatacji, cena, serwis czy też niezawodność w działaniu.
Racjonalna postawa kupujące
go wyraża się w porównaniu
kosztów eksploatacji produktu z
jego korzyściami w dłuższym
okresie. W praktyce rzadko można spotać czysto racjonalny motyw zakupu, ponieważ często
wchodzą w grę takie emocjonalne elementy jak - przyjaźń,
obustronny charakter transakcji,
osobista pozycja, czy stanowisko.
Niektórzy uważają, że w zamian za kupno produktu przez
klienta akwizytor powinien zaoferować mu jak~ nagrodę w
przyszłości, a więc o motywacji
do zakupu decydowałby w tym
przypadku czynnik zewnętrzny
jakim byłaby nagroda.
W przypadku emocjonalnych
motywów zakupu nie jest możli
we sporządzenie pełnej listy tego
rodzaju motywów. Najczęściej
spotykane motywy to:

wiek chce się czuć potrzebny,
uznany i szanowany. Zaden akwizytor nie może o tym zapomnieć podczas rozmowy z kontrahentem. - Nie należy używać
bezpośredniego nacisku na klienta, a form pośrednich sprawiają
cych wrażenie, że to nabywca
podejmuje samodzielnie decyzję
o kupnie.
Dyktowanie warunków transakcji powoduje, że kupuja.cy
jest pod presją i nie ma wolnego
wyboru. Ważną rolę odgrywa tu
takie ułożenie rozmowy, żeby
klient mówił, a sprzedawca uważnie słuchał i w uprzejmy sposób
korygował pewne nieścisłości
wynikajape przykładowo z nieznajomości produktu.
Akwizytor nie może przy tym
uważać siebie za ostateczny i
niepodważalny autorytet, ale powinien używać zdań takich jak
np. - "może pan nigdy nie myślał
o tym pod kalem, ale ... " albo
"prawdopodobnie pani nie wiedziała o tym przedtem, ale ... ".
Jeżeli jest sytuacja, w której
akwizytor móże zasugerować pewne idee, czy myśli jako idee
potencjalnego nabywcy to należy to zrobić w takiej
formie.. ."jak pan zauważył kilka
minut wcześniej ... ". Nie należy
używać zwrotów w rodzaju "pan wie, co ja przez to rozumiem? .. ", czy też cia~łego uży
wania słowa "prawda?", ponieważ zazwyczaj irytuje to rozmówcę·
Jeżeli nie ma się nic do powiedzenia, to lepiej milczeć niż
mówić frazesy, czy rzeczy Bez
pokrycia ... CDN

Potrzeba uznania i władzy.
Motyw ten uważany jest przez
wielu za najważniejszy. Czło-

.... ....

~~

·Organizujemy targi z mys1a, o czytelnikach i ksi~garzach. o,cemy dać im
mcxiność poznani. nowości, jakie ukazały
siC; w ostatnim roku. Dla wydawców moll"'
być one okazja, do n.wn'lania współ
pracy' - powiedział szef biura informacyjnego fundacji Marek Nawrot.

Rozwijać handel, wymianc; kulturalna,
naukowa, i w dziedzinie ekologii aaz
przekształcić basen Maza Czarnego w
strefc; stabilności i pokoju.

Krok ku Wspólnocie
Czarnomorskiej?

szczytczarnornorski, w czasie którego po.

Turcja, Rosja, Ukrai-

Dziewi~ć państw:
Azerbejdżan,
Bułgaria

na, Armenia,
Mołdawia, ·
Gruzja, Rumunia i
parafowa?, w
StambuJe 'czarnomaska,. deklaracje; o
współpracy gospodarczej.
Jest ona efektem konferencji przywódców państw basenu Morza Czarnego, jaka
odbyła si~ w StambuJe. Uczestnicy postanowili wspólnie działać na rzecz utworzenia jednej przestrzeni ekonomicznej.

Zaplanowano, że na przełomie czerwca
i lipca odb~dzie siC; w StambuJe kolejny
winny zostać podpisane dokumenty konkretyzuja,ce wSpółprace;.

Po zakoócuniu stambuJskiego spoikania Andriej Is:ozyriew. minister spraw zagranicznych Rosji, powiedział, że deklaracja stanie siC; impulsem do włączenia w
sfert; współdziałania przedsi~biastw pro.dukcyjnycb, banków I firm usługowych z
różnych państw tego regionu łączącego
dwa kontynenty· Europę i AzjC;.

kolekcjonerzy świata

Barbara Piasecka - Johnson III

NOTOWANIA WALUTOWE
W RADOMIU
dolar USA
marka niemiecka
funt angielski
frank francuski

Chrześcijańskich

po raz drugi fundacja misyjna świe
ckich organi211je Mi~J?arodowe Targi
Wydawnictw Chrzcścijanskich. Od~siC;
w dniach V-29 lutego w warszawskim
hotelu 'Forum'. Swój udział zgłosiło już
kilkanaście oficyn z kraju i zagranicy.
Już

11.350
7.250
2.120
7.900
20.650
1.020
405
145
120

Motywy zakupu

,.....~

Targi Wydawnictw

Kantor wymiany walut
ul. Sienkiewicza 28a
oddział

dziwie będę robił koło kruszcu,
ani żadnego ziarnka, tak w górze, jak i na płuczkach, nic nie
wezmę po kryjomu, ani też nikomu nie każę jeno prawdziwie i
oczywiście będę mierzył przy
urzędzie kruszec. Jeślibym tę
przysięgę złamał, aby mnie pan
Bóg na strasznym sądzie ukarał,
aby mnie skały żywo przywaliły,
aby mnie ciałem i duszą czarci
do piekła wzięli". Wynagrodzenie za pracę wypłacane było
co tydzień i miało zagwarantopierwszeństwo
nawet
wane
przed "olborą" dla króla. Gwarkowie rozpoczynali robotę od
wydra.żenia w polu górniczym
szybu zwanego "starszybem" ,
który służył przeważnie do odwodnienia złoża. Później wykonywano właściwe szyby wydobywcze, od których robiono
przekopy do szybu głównego,
uzyskując w ten sposób wentylację. Szybików i szybów na
wzgórzach Miedzianka i Oło
wianka było dużo i jeszcze teraz
po wejściu na szczyt widać wyraźnie
ślady
wyrobisk górniczych.
Mijały wieki, zmieniała się technika wydobycia i górnicze
prawo. Od 1953 roku obowiązu
je u nas "nowe prawo górnicze",
a od 1960 roku "prawo geologiczne". I jedno i drugie nie przystają do potrzeb współczesności i
nowych warunków ekonomicznych. A góry Miedzianka i Oło
wianka koło Kielc są rezerwatem
i dziejowym zabytkiem.

Poradnik akwizytora (X)
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Beyeler
Wiktor
Maglds
Wendell
Cherry
Akram
Ojjeh
Paul
Stelnberg
Piat
Franz
Meyer
Thomas
Amman
Donald
Hess
Radzina
Lauder
RodZina
Forbes

Profesja
Artykuly
konsumpcyjne
Szef Occlden·
tal Petroleum
Johnson and John·
sen (art. medycz·
no-kosmel)'tzne)

Zamieszkanie
Beverly Hills
Kalifornia
Los Angeles
USA
Princeton
USA

ZbJory

wDM

12 tys. prac: starzy mistrzowie, impresjoniści 1100 mln

da VinCI, Michal Anioł, Rafael. Diirer, Rubens,
Rembrandt, Daumler, Goya, RenOir, Gaugaln
Sztuka wspólczesna. impresjoniści , barok i
renesans, starzy mistrzowie
Starzy mistrzowie, klasyczny modernizm

PrzedSiębiorca

Lugano
Szwalcaria

Prywatna
kolekcjonerka
Prywatna
kolekcjonerka
Pisarz
i muzykolog
Wydawca

SI. Paul de Wdowa: 276 prac Chagalla, Picasso. Miro, LeVence Francja ger, Utrillo, Braque
Starzy mistrZOWie, neoklasycy. Ribera, GiorAustria
dano, van Dyck Brueghel

Parma
WIochy
Rancho
Mirage
USA
Antykwariusz Zurich
Szwajcaria
Aktorka
Rzym

Wartość

650 mln
600 mln

600 mln

600 mln
550 mln

Starzy mistrzowie: Tycjan, Ghirtandaio, da
Fabriano, DOrer, Goya, Rubens, Rembrandt
Impresjomści : Renoir, Monet, Gauguin, van
Gogh, rzeźby: Arp, Steuben, Tiffany, Cartier

550 mln

500 mln

Londyn

Daddi . Brueghel, Cranach, Poussin. Tiepolo,
Courbet. Leger, Ernst
Picasso, Dali. Modigliani, Renoir. Moore.
Braque, Matlsse. Kokoschka
Duzy zbiór van Gogha Impresjoniści

Prezes Nippon Tokio
Autopolis
Zurich
Bawelna
high technika

Picasso. van Gogh, Magaritte, Braque. Vuillard
Chardin, Frans Hals, Cranach. Manet, Picasso, Toulouse-Lautrec, van Gogh

450 mln

Antykwariusz Bazylea

Picasso. Cezanne, Braque, Gauguln, Giacometti. A.R. Penck. Rauschenberg
Holenderscy mistrzowie XVII XVII wiek, rzeźby z brązu. ikony
Impresjoniści i postimpresjoniści

400 mln

Armator

Profesor
informatyk
Klimkl
prywatne
FinanSista
Ubezpieczenia

Moskwa
LOUlsvllle
USA
Paryż

Nowy Jork

nieruchomOŚCI

Dyrektor
Zurich
Kunsthalle
w Bazylei
AntykwarIUSZ Zurich
Wino. wody
mineralne
Kosmetyki

Berno

Wydawca

Nowy Jork

Nowy Jork

500 mln

500 mln
500 mln

450 mln

400 mln
400 mln

Renoir \tan Gogh. Bonnard. Vlaminck, Radin,
MailIol. Monet van Dongen
Starzy mistrzowie. Tycjan. Rubens. Bacon.
Rembrandt. Frans Hals, Sweerts
Kandinsky, Chagall, Picasso, Kasimir Malewitsch

400 mln

Cy Twombly Robert Ryman Fischi Warhol

300 mln

Francis Bacon. Robert Motherwell. Gilbert
and George
Beuys. Baselitz. Klefer. Braque Picasso.
Gns. Leger. Schlele. Klimt
Faberge zabawkl-zolmerzyki. listy Matisse

300 mln

350 mln
350 mln

300 mln

300 mtn

•

•

ł

ł

Ilen na 91 dlie
Ciągły przepływ informacji, nIeustannie składane oferty sprzedaży i zakupu sprawiają. że giełda towarowa staje się najczulszym barometrem koniunktury rynk9wej.
Ostatnie dwa tygodnie Swięto
krzyska Giełda Towarowa poświę
ciła na nawiązywanie nowych kontaktów z państwami b. ZSRR.
W 1991 roku powstało na tamtym
terenie ok. 100 nowych giełd towarowych, surowcowych, towarowo-

JAK ,
ZARADZIC
BIEDZIE?
Bieda aż piszczy. Do Rady
Miejskiej w Radomiu płyną
prośby o wsparcie finansowe.
Bo jak tu przeżyć do pierwszego? Pytanie bardzo istotne dla
bezrobotnych, dla ludzi starych
i niepełnosprawnych. Ci ostatni nie mogą znaleźć pracy,
a renty małe. Nie pomaga nawet ustawa z lipca ub.r. zwalnia ona przedsiębiorstwa
z wielu opłat i daje ulgi finansowe, gdy wśród zatrudnionych
jest 6 proc. niepełnospraw
nych. Nic to jednak nie dało,
pracy nie ma i już. Stąd prośby
o wsparcie, ale budżet .charytatywny" jest bardzo mały.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie zaspokoić
wszystkich
potrzeb.
A prośby od pokrzywdzonych,
biednych i chorych płyną. ..
Cóż, niewątpliwie otwiera
się tu pole dla działalności filantropijnej. Chociaż nie bardzo radomskie firmy się do niej
kwapią. Od czasu do czasu pomogą wykonać jakieś remonty
w którymś z domów dziecka
albo ofiarują sprzęt audiowizualny. Ale, jak wykazał przykład
ferii, za bardzo na bogatych
sponsorów nie ma co liczyć.
(sg)

Przyszła

surowcowych i 4

giełdy

ło

Specjalizację towarową przyję
tylko 8 giełd: Rosyjska Giełda

Medyczna w Sankt Petersburgu,
Giełda Frachtowa w Sankt Petersburgu, Giełda Komputerowa
w Moskwie i Petersburgu, Mię
dzynarodowa Giełda Drzewna
w Petersburgu, Giełda Sprzętu
Łączności w Moskwie, Giełda
Mat. Bud. w Moskwie i Mińsku.
Pozostałe zajmują się obrotem
praktycznie każdego towaru, nawet bez ograniczenia minimalnej
ilości oferowanego wyrobu. Nie
znaleźliśmy również giełdy proponującej ciągłość dostaw. Na sesjach tamtejszych .birż" pojawia
się przykładowo 1 tona miedzi czy
50 garniturów, co bardziej przypomina jarmark niż .Światową Gieł
dę Surowcową"·

Ponadto zdecydowana nadpopytu nad podażą praktycznie uniemożliwia (bez fizycznego uczestnictwa w sesji)
zakup wystawionego produktu.
Kolejnym utrudnieniem współ
pracy są braki licencji eksportowych na wi~kszość proponowanych towarów. Pomimo tych
wszystkich trudności warto jednak zabiegać o tamtejszy rynek
ze względu na bardzo niskie ceny, często dwukrotnie niższe od

ROSYJski tygodnik .Kommiersant", po.

Federalnego ROSJi. pisze , ze w WOjnie ar-

mer\sko-azerbeJdżańskieJ w NagornoKarabachii po obu stronach walczą najem·
nicy - libańscy Ormianie i Maronici w tzw.
oddziałach samoobrony Nagorncr-Kara-

bachu i Irańscy bojownicy w szeregach Armii AzerbejdżańskieJ .

Wspólnota europejska zamierza ogłosić zakaz importu japoń
skich małży jadalnych. W Brukselskiej siedzibie EWG poinformowaponiedziałek,
że
no
w
przeprowadzone testy wykazały,
iż małże są tak nasycone toksyna-

Małże

światowych.

(KW)

z toksyn q
iż
żem.

mi,

zjedzenie ich grozi parali-

Rzecznik Komisji Europejskiej
corocznie kraje
EWG, a szczególnie Francja,
sprowadzały kilka ton tych przysmaków. Tymczasem zawarta
w nich toksyna może stać się
poinformował, że

przyczyną paraliżu.

ŚICldem n Clszych p ublikClcji

Urzqd~ Kontroli Ska

z odnie z prawem

Po opublikowaniu w "Echu"
z 16 stycznia br. artykułu pt.
"Urząd Kontroli Skarbowej na
tropie podatników" otrzymaliś
my od czytelników wiele telefonów i listów. W jednym z nich
"Stały czytelnik" pisze m.in.
" ... pytam czy wsadzanie nosa
przez urzędników Urzędu Kontroli Skarbowej wszędzie

kolej na Starachowice

"Wisieć na słuchawce
się nie opłaci ..."
Kończy się epoka bezkarnego gadulstwa telefonicznego także dla
abonentów w Starachowicach. W połowie lutego br. urząd telekomunikacyjny w mieście .Stara" zakończy instalację komputerowych liczników,
które z wielką dokładnością będą mierzyć czas prowadzonych rozmów
miejscowych. Od tego momentu jeden impuls czasowy, albo jak kto woli
jednostka licznikowa wynosić będzie 3 minuty. Taki impuls kosztować
będzie abonenta 600 zł. Każde następne rozpoczęte 3 minuty rozmowy
to kolejne 600 zł...
.
Podobny system naliczania kosztów miejscowych po/ączeń telefonicznych obowiązUje w Kielcach od września ub. roku. Zaś w Ostrowcu
i Skarżysku od 1 stycznia br. Starachowiczanie najdłużej mogli nagadać
się do woli bez konsekwencji finansowych. Teraz gadulstwo zdecydowani~ nie będzie się opłacać.
(AN)

•

wei

gdzie się tylko da, szpiegowanie obywateli i inne metody typu sprawdzanie kont czy kontrola ogłoszeń prasowych nie
jest ordynarnym sposobem
naruszenia naszych świeżo
nabytych swobód demokratycznych?"
Otóż, jak nam wyjaśnił Ryszard Zaczek, pełnomocnik ds.
organizacji Urzędu Kontroli
Skarbowej w Kielcach, pracownicy tego urzędu będą działać
zgodnie z prawem. Zarówno
kontrola kont bankowych (osób,
przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe), jak też uzyskiwanie
informacji od prasy - jest zgodne z art. 34 i 35 ustawy o kontroli
skarbowej z 28 września 1991
roku. Nadto, uzyskiwanie informacji od prasy jest zgodne ze
zmienionym art. 36 ust. 5 Prawa
Prasowego.
Jak nas zapewniono, prowadzenie kontroli ma na celu jedynie wymuszenie zapłacenia podatku przez tych, którzy uchylają
się od tego obowiązku lub oszukując fiskusa - płacą mniej
niż powinni.
(kaz)

s

••
I

I
Uchwalony po burzliwej debacie
przez parlament stanu Zachodnia
Australia - mimo licznych protestów
organizacji społecznych oraz przed·
stawiciela ONZ w Australii - drakoń
ski pakiet młodzieżowych ustaw karnych wzbudził namiętną polemikę
w Australii. Nowe ustawy przewidują
kary bezterminowego więzienia
i możliwość zatrzymania w zakła
dach karnych skazanych po odsiedzeniu wyroku. Ograniczają kompetencję sądów i znacznie rozszerzają
uprawnienia naczelników zakładów
karnych. Ustawy są skierowane
przeciwko znajdującej Się w kolizji
z prawem młodzieży, szczególnie
nieletnim przestępcom.
W wielu przypadkach ustawy znoszą prawną ochronę nieletnIch, którzy będą odpowiadać na równi z dorosłymi już od 141at I odsiadywać wyroki w zwykłych więzieniach . Wiele
wykroczeń staje się przestępstwami
kamymi, za które grozi kilkuletnie
więzienie - bez możliWOŚCi zawieszenia kary przez sąd. Szczególnie
ostre kary są przewidziane za kradzież samochodów, prowadzenie
pojazdów bez prawa jazdy i inne wykroczenia drogowe.
Za spowodowanie śmiertelnego
wypadku podczas prowadzenia
skradzionego samochodu grozI wyrok bezterminowego więzienia, bez
możliwości wnioskowania do sądu
o warunkowe zwalnienle bez zgody
naczelnika zakładu kamego. Jednocześnie, ustawy zakładają dowol·
ność decyzji naczelnika więZienia
i możliwość orzeczenia przez niego
dodatkowych kar, poza systemem
sądowym.

Po wymuszonych z trudem na
stanowym rządzie Zachodniej Australii poprawkach, nowy pakiet karnych ustaw wciąż Jest w Jaskrawej
kolizji z podpisanymi przez Australię

konwencjami międzynarodowymi.
Argument ten odrzuca rząd stanowego premiera Carmen Lawrenca,
utrzymując, że Zachodnia Australia
jest suwerennym krajem, który me
musi uznawać międzynarodowych
konwencji, zawartych przez rząd federalny.
Ostre ustawy są również wYnikiem nacisków związków zawodowych policjantów i strażnikow wię
ziennych. Sluzby porządkowe przyz-

naja, że chodzi przede wszystkim
o opanowanie fali przestępstw i wykroczeń popełnianych przez bezrobotną i bezdomną młodZież w stanowej stolicy Perth i ogranICZenie ingerenCJI opiekuńczych . Przedstawiciele
Aborygenów i organizacji społecz
nych , opiekujących się młodzieżą
twierdza, że ostrze ustawy jest skierowane przeciwko Aborygenom i ub0giej młodzieży, najbar<wej dotkliwie
odczuwającej skutki receSji ekonomICZnej.

Fałszywe

miliony.:
badane sq poszlaki
Prokuratura Wojewódzka w Warszawie,
prowadząca
śledztwo
w sprawie fałszywych banknotów
o nominale 1 mln i 500 tys. pochodzących prawdopodobnie z tego samego źródła, sprawdza pewne poszlaki, które być może pozwolą odnaleźć
fałszerzy
banknotów poinformował prok. Artur Kassyk.
Śledztwo w tej sprawie trwa od
grudnia ub.r., kiedy to rozpoznano na
rynku pierwsze podrobIOne banknoty. Najwięcej jest fałszywych .milionów" - prok. Kassyk ocenia, że na
dzień dzisiejszy ich wartość wynosi 1
mld zł. Wg ekspertów bardzo trudno
je rozpoznać, ponieważ drukowane
sa, co już sprawdzono, na oryginalnym papierze z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych
w Warszawie - nie udało się jeszcze
sprawdzić, w jaki sposób papier wydostał się z wytwórni.
Nadruk na banknotach odbijany
jest metodą kserograficzna, dlatego,
mimo bezbłędnego rysunku , brakuje
na nich wypukłości, któresąna właś
ciwych "milionach". Ponadto falszywe banknoty są bardziej połyskliwe
od oryginalnych, a takie, jeśli po
zgięciu papieru "przejedZie" Się po linii zgięcia paznokciem - z fałszy-

Koncert
na fundusz
"Dar serca"
W Chicago odbyły się dwa
wielkie koncerty estradowe,
z któryćh dochód przeznaczono
na fundusz .Daru Serca". Jest to
organizacja, która zajmuje się
opieką nad niepełnosprawnymi
dziećmi polskimi, przybywający
mi na leczenie do Chicago.
W koncertach, prowadzonych
przez Lucjana Kydryńskiego,
wystąpili: Ewa Bem, Urszula Dudziak, Alina Janowska, Irena Jarocka, Danuta Rinn, Stan Borys,
WOjciech
Korda,
Krzysztof
Krawczyk, Jerzy P%mski i inni.
Pomysł zorganizowania koncertów należy do Krzysztofa
Krawczyka. Pół roku temu, dzię
ki jego inicjatywie "Dar Serca"
zorganizował pierwszy koncert
w celu zebrania funduszy na budowę w Chicago domu .Daru
Serca". Zgromadzono wówczas
40 tys. dolarów. W domu tym bę
dąsię zatrzymywały chore dzieci
z Polski na czas leczenia.
Ostatnie dwa koncerty wzbogacfły konto . Daru Serca" o kolejne 50 tys. dolarów.

wych w tym miejscu schodzi farba,
co nie zdarzy się nigdy w przypadku
prawdziwych - wyjaśnij prok. Kassyk.
Fałszerstwo na nie spotykaną dotąd skalę wywołało panikę wśród

kasjerów. Niektóre placówki wywienie przyjmują
banknotów o nominale 1 mln zł.

siły informację, że

Za fałszerstwo pieniędzy wg kodeksu karnego, grozi kara od 3 do 25
lat pozbawienia wolności.

Amerykańscy jeńcy wojenni
schwytani przez Niemców podczas drugiej wojny światowej,
znaleźli się w latach czterdziestych w ostawionych sowieckich
gułagach na Syberii .
Dowody potWierdzające ten
fakt znaleziono w archiwach po
Gorbaczowie.
Generał Dmitrij Wo/kogonow,
który na pOlecenie Borysa Jelcyna zajął się skoordynowaniem
dochodzenia w tej sprawie powiedział, że po sprawdzeniu archiwów znaleziono cztery dossiers dotyczące amerykańskich
jeńców wojennych z okresu ostatniej wojny, ale bez konkretnych nazwisk. Generał dodał, że
poinformowano go i o innych
wypadkach
przetrzymywania
Amerykanów w obozach w Kołymie i Tambowie. "Staramy się
sprawdzić te sygnały" - powie-

PROGRAM II

17.35
18.00
18.30

19.30
20.00
21.00
21 .25
21.40

Powitanie
Panorama
.. Pokolenia" - ser, USA
.Glełda" mag. kupców
i przemysłowc
.,zrobiła się piątka" (1) ang. ser. kom., reż. T. TrboVlch
Program lokalny
Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Albertville '92: łyżwy
szybkie 5 km męzczyzn;
konkurencje poranne
Język francuski (15)
Niezapomniany 46. Festiwal Chopinowski w Dusznikach
Panorama
.Bez Znieczulenia" - pr. pub!.
StudiO Teatralne "Dwójki":
Łobodzianek
Tadeusz
i Piotr Tomaszek "Turlaj-

22.45
23.40
24.00
0.10

groszek rez. Potr Tomaszuk
.Wieczory z Tadeuszem
Kantorem" (wieczór VI osI.) - .Sztuka a zycie"
Publicystyka kulturalna
Panorama
"Pasmo hipermultimedialne Marcina K .. Dziś : czło
wiek natura

PROGRAM I
8.00 .Dzień dobry" - mag. roz9.00
9.10
9.35
9.50

maitości
Wiadomości

poranne
. Domowe przedszkole"
Szkoła dla rodziców"
Zimowe Igrzyska Olimpijskie - AJbertville '92 - biathlon - sztafeta kobiet; sanki - dwójki

PROGRAM II
7.30 Panorama

dziwą wojnę ·

Zdaniem ekspertów, udział zagranicz·
nych fachowców w szkoleniU I zbrojeniu
oddziałów ormańsklch fedainów mial de·
cydujący wpływ na przebieg styCZniOWYch
walk, podczas których armia azerbejdżań·
ska poniosła dotkliwe straty.

niu wojny w 1945 r. Związek Radziecki przetrzymywał 20 tys.
żołnierzy USA, którzy przebywali w niemieckich obozach zaję
tych przez Armię Czerwoną. Inne amerykańskie dokumenty
podają że 954 żołnierzy USA nie
powróciło z Wojny Koreańskiej.

Knyi'

dotyczących
skich działań

.antyamerykań

z lat 1945-79". Na
polecenie radzieckiego prezydenta materiały te zostały wycofane z kwatery głównej Tajnej
Policji na Ubiance.
Redakcja .Kommiersanta" zastrzegła się , że według przedstawiciela ambasady USA stronie
amerykańskiej nic nie wiadomo
o sprawie rzekomych jeńców,
których Armia Czerwona miała
przejąć od hitlerowców w końco
wym okresie wojny. Odtajnione
w ub. roku amerykański e dokumenty ujawniły, że po zakończe-

przeważnie z prywatnych kolekcji.
Jak podała prasa węgierska obrazy, książki i biżuteria znajdują się obecnie na terenie Rosji, UkrainY, Turkmenistanu
i Azerbejdżanu . Z władzami tych
państw Budapeszt zamierza
więc podjąć negocjacje.

. Rano"
. Gazeta domowa"
.Telewizja biznes'
. Lucky Luke" - fr. ser.
anlm.
9.00 Transm. obrad Sejmu

.

-

~'.'

-

.Pr,o gram lokalny
~a ,UKF 71. lS1 MHz
12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Wiadomości, 12.05 Kurier ogłoszeni owy, 12.30 W ludowych

rytmach, 13.05 Sprawa na
14.00, 20.00 Magazyny
informacyjne, 14.10 . Od siedmiu wzwyZ' - mag. P. Solarza,
15.05 Muzyczny serwis pod
red. J. Jopa, 16.00, 18.00,
22.00 BBC, 16.05 Aktualności
dnia, 18.30 ,,2awod- polityk",
19.05 Rockowa fala, 20 10 Radio po kolacji, 23.00 Wiadomości z olimpiady - transmisja z Katowic.

dziś ,

POZIOMO: 1) Wojciech (ur.
1928), znany nasz aktor, 5) skórzana torba żołnierska lub myś
liwska na żywność , 6) uzdrowienie np. stosunków w instytucji,
kraju, 7) sportowiec uprawiający
ściganie si ę na różnych dystansach, 11) maszyna do szybkiego
parzenia kawy, 12) brak zdolności mówienia z zachowaniem
słuchu, 13) twarde włókno otrzymywane z liści agawy.
PIONOWO: 2) główna rzeka
Birmy, 3) dziki koń żyjący w stepach północno--amerykańsk ich ,
4) przedstawienie Chrystusa
modlącego się na Górze Oliwnej, któremu anioł podaje kielich
goryczy, 7) warstwa opony stykająca się z droga. 8) uczy się
samodzielnie
poza
szkołą
a egzaminy zdaje komisyjnie
przy jakiejś szkole, 9) świetlny
krąg na obrazach przy głowie
świętych . 10) ogół naczyń i nakryć na stole jadalnym.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakCji "ED" wyłącznie na kartaCh
pocztowych w terminie Siedmiu
dni od daty niniejszego numeru .
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książ
kową Na karcie prosimy dopisać : "Krzyżówka nr 31 k.
ROZWiązanie krzyżówki nr 16
POZIOMO: cykl, szach, rura,
miecz, wiązka , arras, straż,
swatka, Katon, Azja, rondo,
brąz·

PIONOWO: ósemka, manewr, chrząstka, korekta, ciastkarz, Rewizor, ratyna, żonkoś .

:~
.
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Według "kommiersanta" znalezione na Kremlu dokumenty
Gorbaczowa najprawdopodobniej pochodziły z archiwów KGB

7.40
8.00
8.10
8.35
16.25
16.30
16.40
17.05

Tygodnik uważa, że liczba najemników
po obu stronach moze się zwiększyć. czemu sprzyja m.in. praktycznie otwarta granica azeibejdzańsko-irańska . Już w 1990
roku Iran w ramach ekspor1lJ islamskiej rewolucji zaczął tworzyć na terytooum Azerbejdzanu , a także innych republik mU7Uł·
mańskich, komórki swojej organizaCji
Hezbollah. Jednym z najbardziej nieprz&jednanych wrogów Hezbollaha w Ubanie
są właśnie Maronici i libańscy OrrmanHl.
Udział profesjonalistów w konflikCIe karabachskim może przekształcić go w praw-

dział.

PROGRAM I
16.00 Studio 7 proponuje
16.15 Dla młodych Widzów:
.Kwant"
17.15 Teleexpress
17.35 "Telemuzak" - mag . muz.
18.10 "Spin" - mag. popularnonaukowy
18.30 ..Podróże do Polski" - rep.
18.50 Magazyn katolicki: By
trwać w miłości
19.15 Dobranoc: "Dziwny świat
kota Filemona"
19.30 Wiadomości
20.05 .Gliniarz i prokurator" (2)
- .Załzawione oczy" ser. USA
20.50 .Decyzje" - pr. pub!.
21.10 .Pegaz" - mag. kult.
1.45 Zimowe Igrzyska Olimpijskie - Albertville '92: hokej: Niemcy - Szwecja;
łyżwy figurowe , soliści ;
hokej: USA - Fmlandla;
podsumowanie dnia
23.30 Family Album (13) amer. kurs jęz . ang.
23.55 Poezja na dobranoc
24.00 BBC - World Service.

Obie strony nawzaiem oskarżają się
o korzystanIe z zagranicznej pomocy
w ludziach i broni. Każda ze stron oczywi ście oskarzenla przeciwnika odrzuca
Jedną z naibardzieJ sensacyjnych Wlaści
z poła walki w Nagomo-Karabechu była
podana przed kJlkoma dniami przez Azer·
bejdzan Informaqa o połegłym w górach
Karabachii Murzynie. walczącym po stronie Ormian. Onruanie nie przyznali się do
czamoskórego fedaina, ale WIększość 0bserwatorów potWierdza fakt udziału na·
jemników - po k~kadziesiąt osób poobu
stronach - w wojnie armeńsko-azerbej·
dżańskiej . EksperCI twterdzą PIsze
. Kommiersanr - ze śmlQłowiec azerbej'
dżański strącony niedawno nad miaSlem
Szusza zostal zestrzelony rakIetą typu
. stingel" przywiezioną z zagranicy.

AmelJkańscy ieńcy
W sowieckich guła ch

4 tys. dzieł sztuki
W czasie II wojny światowej
wojska radzieckie wywiozły
z Węgier ok. 4 tys. bezcennych
dzieł sztuki, w tym obrazy lintorella, TYCJana, Velazqueza, Degasa, Maneta i wielu innych.
Obecnie władze węgierskie zabiegają o zwrot tych przedmiotów sztuki dawnej, zagarniętych

•

e

wołując się na dobrze poinformowane
źródła , w tym A!)encję Bezpieczeństwa

wyżka

będlie dliałał

•

walczq

papierów

wartościowych.

rC

~. r.~
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14.00 Go - magazyn sportów motorowych, 15.00 American muscle, 15.30
Piłka nożna turniej przedolimpijski
(Urugwaj - Chile), 16,30 Rajd Monte
Carlo, 17.30 Hokej na lodzie - liga
NHL, 19.30 Tenisowy tumiej w San
Francisco, 20.30 PHka nożna - turniej
przedolimpijski (Argentyna - Ekwa·
dor), 21.30 Magazyn narciarski, 22.30
Hiszpańska piłka nożna, 0.30 Zawodo·
wy boks.

13.30 Klan z Kalifornii - serial,
14.20 Historia Springfieldów - serial,
15.05 Dallas - serial, 15.55 Chipsserial, 16.45 Riskant, 17.10 Der Preis
ist heiss - quiz, 17.55 Aktualności,
18.00 Elf 99 - magazyn, 18.45 Aktual·
ności , 19.1521 Jump Street - serial,
20.15 Superfan - magazyn, 21.15 Not·
ruf - magazyn, 22.15 Der Grefer sens. film fr., 0.00 Dienst in Vietnam serial, 0.50 Przeciw mafii, 1.40 Strefa
mroku - serial, 2.00 Im Banne des dr
Monserat - horror ang ., 3.25 Das sind
Kerle - film fab USA

8.55 Der Engel keM zurueck - serial, 9.45 Reich und Schoen - serial,
10.10 Dr Marcus Welby- serial,11 .00
Lieber Onkel Bill- serial, 11 .30 Tlc Tac
Toe, 12.00 Familienduell, 12.30 Der
Hammer - serial, 12.55 Aktualności,
13.00 Ein Vater zuviel - serial, 13.30
Klan z Kalifornii - serial, 14.20 Historia
Springfieldów - serial, 15.05 Dallasserial, 15.55 Chips - serial, 16.45 Riskant, 17.10 Der Preis ist heiss - quiz.
17.55 Aktualności, 18.00 Elf 99 - magazyn, 18.45 Aktualności, 19.15 Pazifikgeschwader214- serial, 20.15 Tropikal Heat - serial, 21.15 Eln Schloss
am Woerthersee - serial, 22.10 Anpfiff
- magazyn piłkarski, 23.05 Tutti Frutti
- show, 23.55 Aktualności, 0.10 Die
erotischen Traeume einer Frau - erot.
film włoski , 1.45 Unter toedlicher Soone
- western USA, 3.20 Der Manschen
Hoerigkeit - ang. film fab.

11.00 Wielkie gry amerykańskie ,
11 .50 Kawka, 11 .55 Getting Fit, 12.25
Wielki szef Nowego Orleanu, 13.00 SalIy Jessy Raphael, 13.50 Czas gwiazd,
13.55 Szukanie jutra, 14.20 Skyways.
15.20 Lifestyle Plus, 15.30 Mocne przeboje USA, 16.25 Polne drogi, 16.55
Herbatka. 17.00 Dick Van Dyke Show,
17.30 Wielkie gry amerykańskie , 18.25
Tony RandalI Show, 19.00 Zakupy - reklamy, 23.00 Jukebox, 6.00 Koniec

tierischen Emst", 23.15 Hausfrauenreport - erot. film niemiecki, 0.40 Die erotischen Traeume einer Frau - erot. film
włoski, 2.15 Magazyn dla mężczyzn,
2.55 Hausfrauenreport erot. film
niem. - powl., 4.00 Die lustige Witwearchiwalny film USA

13.00 Ensign O'Toole, 13.30 McKeever i Golonel, 14.00 ŚWięci i grzeszni,
14.55 Zycie bogatych i sławnych, 15.45
Hiszpańskie wakacje, 16.05 Strzel H
i trafił, 17.00 Popołudniowe kino, 18.30
Flash Gordon, 19.00 Zakupy - reklamy, 23.00 Jukebox, 6.00 Koniec

7.00 Awake on the Wildslde - Rebecca de Ruvo, 11.00 The Big PictureRay Cokes, 11 .30 MTV's US Top 20 Video Countdown, 13.30 XPO, 14.00 VJ
RayCokes, 17.00VoIMTVRaps, 18.00
Week in Rock, 18.30 The Big PictureRay Cokes, 19.00 Europejska lista
przebojów - Pip Dann, 21 .00 Saturday
Night Live, 22.00 partyzone - Simone,
1.00 Kristiane Backer, 3.00 Nocne wideo.

n
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13.00 VJ Simone, 16.00 Wielkie
hity - Paul King, 17.00 Raport Coca-Coli , 17.15 MTV AtThe Movi~s
Pip Dann, 17.30 MTV NewsAt Night,
17.45,3 From l , 18.00 MTV Prime Paul King, 19.00 Vol MTV Raps Today, 19.30 Dial MTV, 20.00 VV Ray
Cokes, 22.00 Wielkie hity, 23.00 Raport Coca-Coli, 23.15 MTV At The
Movies Pip Dann, 23.30 MTV
News At Night, 23.45 3 From 1, 0.00
MTV's Post Modern - Pip Dann,
1.00 VJ Kristiane Backer, 3.00 Nocne wideo

n

Ą
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8.00 American muscle - kulturystyka , 8.30 Slalom gigant zawodowców w USA, 9.00 Koszykówka - liga
niemiecka, 10.30 American muscle,
11 .00 Piłka nożna - tumiej przedolimpijski (Urugwaj - Chile), 12.00
Hokej na lodzie - liga NHL, 14.00
Magazyn narciarski, 14.30 Sporty
wodne, 15.00 American muscle,
16.30 Golf-Volvo PGA, 17.30 Sporty
motorowe w Belgii, 18.00 Magazyn
narciarski, 19.00 Koszykówka - liga
NBA, 19.30 Tenisowy turniej męż
czyzn w San FranCISCO, 20.30 Piłka
nożna - tumiej przedolimpijski (Peru
- Wenezuela) , 21.30 Go - magazyn sportów motorowych, 22.30 Koszykówka - liga NBA (Boston - San
Antonio), 0.00 Zawodowy boks

Warto

7.00 Awake on The Wildside - Rebeca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King,
13.00 VJ Simone, 16.00 Wielkie Hity,
17.00 Raport Coca-Coli (Kristiane Backer), 17.15 MTV At the Movies - Pip
Dann, 17.30 MTV News at Night, 17.45
3 From 1,18.00 MTV Prime - Paul
King, 19.00 Vo! MTV Raps Today, 19.30
Dial MTV, 20.00 VJ Ray Cokes, 22.00
Wielkie hity, 23.00 Raport Coca-Coli,
23.15 MTV at the Movies, 23.30 MTV
News at Night, 23.45 3 From 1, 0.00
MTV 's Post Modern - Pip Dann, 1.00
VJ Kristiane Backer, 3.00 Nocne wideo

n
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Imieniny obchodzą:
GRZEGORZ, KATARZYNA
jutro - LILIANA, WALENTY

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40 lub
32-47-73, czynne w godz. 7,3~

16.00.

TEATR:

PTLiA .KUBUŚ" - .Szopka krakowska" - Sędziszów.

KINA:
ROMANTICA - . Terminator II" USA, I. 15, g. 19.30; . Rozmowy kontrolowane" - pol. , I. 15, g. 11 .30, 13.30,
15.30, 17.30.
MOSKWA - . Robin Hood - książę
zlodziei" - USA. I. 12, g. 13.30; . Bernard i Bianka w Krainie Kangurów" USA. bo., g. 16.00; .Szpieg bez matury"
- USA. I. 15. g. 11 15, 17.45, 19.30.
ECHO - . Filofax" - USA, I. 15, g.
15.00, 17.00; .zielona karta" - USA, I.
15, g. 19.00.
DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
.. Pałacyk Zielińskiego" - wystawa rysunku i malarstwa Lidii Swięcklej
Wystawa czynna w godz. 9-18.

n
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8.00 Jeździectwo - zawody w USA,
9.00 P~ka nożna - tumiej przedolimpijski (Brazylia - Kolumbia), 10.00 Piłka
nożna (Ekwador Boliwia). 11.00
Sporty wddne, 11.30 ZawodOV(1 boks,
13.30 Bilard, 16.00 Golf-Volvo PGA,
18.00 Slalom specjalny mężczyzn (zawodowcy), 18.30 Sporty motorowe
w Belgii, 19.00 Koszykówka - liga niemiecka, 20.30 Piłka nożna - turniej
przedolimpijski (Kolumbia - Wenezuela), 21 .30 P~ka nożna - tumiej przedolimpijski (Argentyna - Chile) , 22.30
Golf-Volvo PGA, 22.30 Formuła 1 film dok., 0.30 Koszykówka - liga NBA
(Boston - San Antonio).

8.00 Magazyn narciarski, 9.00 Golf
PGA, 10.00 Sporty motorowe w Belgii,
10.30 Koszykówka - liga NBA, 11.00
Piłka nożna - turniej przedolimpijski
(Argentyna - Ellwador), 12.00 Sports
Special, 12.30 Koszykówka - liga NBA,
14.00 Wyścigi motocyklowe na lodzie,
15.00 Golf-Volvo PGA, 17.00Tenisowy
turniej mężczyzn w San Francisco,
18.00 Wyscigi motocyklowe na lodzie,
19.00 Sports Special, 19.30 PHka nożna
- tumiej przedolimpijski (Brazylia - Kolumbia) , 20.30 cd. - turniej przedolimpijski (Ekwador - Bolivia), 21.30 Golf
Volvo PGA, 22.30 Zawodowy boks,
0.30 Koszykówka - liga NBA.

8.00 Li-La-Launebaer - pr. dla
dzieci, 9.30 Tom und Jeny - serial, 9.55
Kampfstem Galactica (2) - film st.
USA. 11 .15 Tydzień z Gertem Muellere~ebersem magazyn, 12.30
Major Dad - serial, 13.00 Mein Vater ist
ein Ausserirdischer - serial, 13.25 Famile Munster - serial, 13.50 Ultraman
- serial, 14.25 Das Bibel Quiz, 15.00
Musicafe, 15.50 Brust oder Keule - komedia francuska, 17.45 Chefarzt dr
Westphal- serial, 18.45 Aktualności,
19.10 Qui2 podróżniczy, 20.15 Traumhochzeit - show, 21 .45 Spiegel tv magazyn, 22.30 Prima Tlme - show,
22.50 Playboy Late Night, 23.20 Liebesstunde - magazyn erotyczny, 23.50
Schloss Pompon Rouge - serial,0.15
Kani 4, 0.45 Jagdszenen aus Niderbayem - niem. film fab., 2.10 Quartett im
Bett - niemiecki film fab. , 3.35 Der Paukenspieler - niem. film fab.

11.00 Wielkie gry amerykańskie,
11.50 Kawka, 11 .55 Getting Fit with Denise Austin, 12.25 Pizza Gourmed,
13.00 Sally Jessy Raphael, 13.50 Co
ugotować?,13 . 55Szukaniejutra , 14.20
Skyways, 15.20 To Twój styl, 15.30 Ekstraklasa, 16.25 Polne drogi, 16.50 Herbatka, 17.00 Dick Van Dyke Show,
17.30 Wrelkie gry amerykańskie , 18.25
Tony RandalI Show, 19.00 Zakupy - reklamy, 23.00 Jukebox, 6.00 Koniec

8.00 Kulturystyka, 8.3Q Tenisowy
turniej mężczyzn w San Francisco,
9.30 Wyścigi motocyklowe na lodzie,
10.30 American muscle, 11.00 Piłka
nożna - tumiej przedolimpijski (Brazylia - Kolumbia), 12.00 Koszykówka liga niemiecka, 13.30 Sporty motorowe
w Belgii. 14.00 Go - magazyn sportów
motorowych, 15.00 American muscle,
15.30 Piłka nożna (Argentyna - Chile),
16.30 Piłka nożna (Kolumbia - Wenezuela), 17.30 Sports Special, 18.00 Tenisowy turniej mężczyzn w San Francisco, 19.00 Slalom specjalny mężczyzn
- zawodowcy, 19.30 Hokej na lodzieliga NHL, 20.30 P~a nożna (Paragwaj
- Peru), 21 .30 Zawodowy boks amerykański, 23.00 Hiszpańskie gole, 23.30
Golf-Volvo PGA, 0.30 Rugby we Francji, 1.30 Koszykówka - liga NBA.

8 .55 Der Engel kehrt zurueck serial , 9.45 Reich und Schoen - serial, 10.10 Dr Marcus Welby - serial,
serialJ
11.00 Lieber On kei Bill 11.30 Tlc Tac Toe, 12.00 .Familienduell, 12.30 Der Hammer - serial,
12.55 Aktualności, 13.00 Ein Vater
zuviel- serial , 13.30 Klan z Kalifornii
- serial, 14.20 Historia Springlieldów - serial, 15.05 Dallas, 15.55
Chips, 16.45 Riskant, 17.10 Der
Preis ist heiss, 17.55 Aktualności,
18.00 Elf 99 - magazyn, 18.45 Aktualności , 19.15 Das Team - serial,
20.15 Mord ist ihr Hobby - serial,
21 .15 Am Sonntag will mein Suesser
mit mir segelen gehn - kom. niem.,
23.15 Magazyn kulturalny, 23.50 Aktualności, 0.00 Dienst in Vietnam serial, 0.50 Przeciw mafii , 1.35 Strefa
mroku, 2.00 Hot Ice - film fab. USA,
4.00 Der Suendenbock - ang. film
fab.

7.00 Awake On The Wildside - VJ
Rebeca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King,
13.00 VJ Simone, 16.00 Wielkie hityPaul King, 17.00 Raport Coca-ColiKristiane Backer, 17.15 MTV at the Movies - Pip Dann, 17.30 MTV News at
Night, 17.45 3 From 1,18.00 MTV Prime - Paul King, 19.00 Vol MTV Raps
Today, 19.30 Dial MTV, 20.00 VJ Ray
Cokes, 22.00 Wielkie hity, 23.00 Raport
Coca-Coli, 23.15 MTV at the Movies Pip Dann, 23.30 MTV News at Night,
23.45 3 From 1, 0.00 MTV's Post Modern, 1.00 VJ Kristiane Backer, 3.00
Nocne wideo. '

n
7.00 Awake On The Wildside - VJ
Rebeca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King,
13.00 VJ Simone, 16.00 Wielkie hity,
17.00 Raport Coca-Coli - Kristiane
Backer, 17.15 MTV atthe Movies - Pip
Dann, 17.30 MTV News at Night, 17.45
3 From 1, 18.00 MTV Prime - Paul
King, 19.00 Vol MTV Raps Today, 19.30
Dial MTV, 20.00 VJ Ray Cokes, 22.00
Wielkie hity, 23.00 Raport Coca-Coli,
23.15 MTV at the Movies - Pip Dann,
23.30 MTV News at Night, 23.453 From
l , 0.00 MTV's Rock Block - Kristiane
Backer, 1.00 VJ Kristiane Backer, 3.00
Nocne wideo.

n

n

18 lutego1992 r.

n

8.00 American muscle - kulturystyka, 8.30 Rugby we Francji, 9.30 Hokej
na lodzie - liga NHL, 10.30 American
muscle, 11 .00 Piłka nożna - turniej
przedolimpijski (Argentyna - Chile),
12.00 Koszykówka - liga NBA (Boston
- S~n Antonio), 13.30 Liga NBA - wydarzenia tygodnia, 14.00 Wyścigi motocyklowe na lodzie, 15.00 American
muscle, 15.30 pijka nożna (Paragwaj Peru), 16.30 Zawodowy boks amerykański, 18.00 Golf-Volvo PGA, 19.00
Hiszpańskie gole, 19.30 Formuła 1 film dok., 20.30 Piłka nożna (UrugwajBoliwia), 21 .30 Zawodowy boks, 23.30
Bilard, 1.30 Sporty motorowe w Belgii.

8.55 Der Engel kehrt zurueck - serial, 9.45 Reich und Schoen - serial,
10.10 Dr Marcus Welby - serial, 11.00
LieberOnkel BiII- serial, 11.30TlsTac
Toe, 12.00 Familienduell, 12.30 Der
Hammer - serial, 12.55 Aktualności,
13.00 Ein Vater zuviel - seńal, 13.30
Klan z Kalifornii - serial, 14.20 Histońa
Springfieldów - serial , 15.05 Dallasserial, 15.55 Chips- serial, 16.45 Riskant, 17.10 Der Preis ist heiss - quiz,
17.55 Aktualności , 18.00 Elf 99 - magazyn, 18.45 Aktualności, 19.15 Knight
Rider - serial, 20.15 CoJumbo - krym.
USA, 22.00 Explosiv- magazyn, 22.50
L.A. Law - serial, 23.50 Aktualności,
0.00 Dienst in Vietnam - serial, 0.50
Przeciw mafii, 1.35 Strefa mroku - serial, 2.00 Das Wunder - niemiecki film
fab., 4.00 Fluch des Blutes - westem
USA.
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8.00 Kulturystyka, 8.30 Slalom specjalny zawodowców w USA, 9.00 Hiszpańskie gole, 9.30 Go - magazyn sportów motorowych, 10.30 American
muscie, 11 .00 Piłka nożna - turniej
Peru),
przedolimpijski (Paragwaj 12.00 Bilard, 14.00 Hokej na lodzie liga NHL, 15.00 American muscle,
15.30 P~a nożna (Urugwaj - Boliwia),
16.30 Zawodowy boks, 18.00 Wyścigi
motocyklowe na lodzie, 19.00 Sports
Special, 19.00 Jeździectwo - zawody
w skokach, 20.30 P~ka nożna (Chile Ekwador), 21 .30 Piłka nożna (Paragwaj
- Kolumbia), 22.30 Rugby we Francji,
23.30 Hokej na lodzie - liga NHL, 1.30
Slalom
specjalny
zawodowców
w Steamboat Springs.

8.55 Der Engel kehrt zurueck - serial, 9.45 Reich und Schaen - serial,
10.10 Dr Marcus Welby- serial , ll .00
Lieber Onkel Bill- seńal, 11.30 Tlc Tac
Toe , 12.00 Familienduell, 12.30 Der
Hammer - serial, 12.55 Aktualności ,
13.00 Ein Vater zuviel - serial , 13.30
Klan z Kalifomii , 14.20 Historia Springfieldów, 15.05 Dallas, 15.55 Chips,
16.45 Riskant, 17.10 DerPreisistheiss,
17.55 Aktualności, 18.00 Elf 99 - ma·
gazyn, 1'8.45 Aktualności , 19.20 Zu ·
rueck in die Vergangenheit - serial,
20.15 Melodie ojczyzny, 21 .15 Thomas
Gottschalk Show, 22.15 Stem tv mag., 22.50 Der flottet Dreier - serial,
23.20 Senny Hill Show, 23.50 Aktualności, 0.00 Dienst in Vietnam - serial,
0.50 Przeciw mafii - serial, 1.40 Strefa
Rlroku - serial, 2.00 Die Momskys oder
Nie wieder Sauerkraut - film niem.,
4.00 Die Dame im See - krym. USA.

11 .00 Wielkie gry amerykańskie ,
11.50 Kawka, 11 .55 Getting Fit, 12.25
Moda, 13.00 Sally Jessy Raphael,
13.50 Co nowego? 13.55 Szukanie jutra, 14.20 Popołudniowe kino, 16.25 Nasze miasteczko, 16.50 Herbatka, 17.50
Dick Van Dyke, 17.30 Wielkie gry amerykańskie , 18.25 Tony RandalI Show,
19.00 Zakupy, 23.00 Jukebox, 6.00 Koniec

Ciekawostki prosto z satelity
8.00 Konfetti - pr. dla dzieci, 9.20
Klack - dziecięcy show, 10.10 Tom und
Jerry - serial, 10.35 Piotruś Pan - serial, 11 .00 Marvel Universum - seriale
młodzieżowe , 12.35 Michel Vaillant serial, 13.05 Teenage Mutant Hero Turtles, 13.30 Super Mario Brothers - serial, 14.00 Daktari- serial, 14.45 Sheriff
Lobo - serial, 15.50 BJ und der Baerserial, 17.00 Der Preis ist heiss, 17.45
Inside Bunte, 18.15 Was kuemmem uns
die Karle - serial, 18.45 Aktualności ,
19.15 Fuli House - serial, 20.15 Ceremonia dekoracji orderami . Wider den

wiedzieć zobaczxć

dziś -

8.00 Awake on the Wildside - VJ
Rebeca de Ruvo, 11.30 Europejska
lista przebojÓW - Pip Dann , 13.30
XPO, 14.00 The Big Picture - Ray
Cokes, 14.30 VJ Ray Cokes, 18.30
Week in Rock, 19.00 MTV's US Top
20 Video Countdown, 21.20 120 minut - Paul King, 23.00 XPO, 23.30
Headbangers Bali, 2 .00 VJ Kristiane
Backer, 3.00 Nocne wideo.

n

,
13.00 Sally Jessy Raphael, 13.50
Style File, 13.55 Szukanie jutra,
14.20 Skyways, 15.20 Lifestyle plus,
15.30 Ante Room, 16.25 Najlepszy
w Europie, 17.00 WKRP in Cincinna·
ti, 17.30 Wielkie gry amerykańskie ,
18.25 Tony RandalI Show, 19.00 Za·
kupy - reklamy, 23.00 Jukebox, 6.00
Koniec

13.00 Ensign O'TooIe, 13.30 McKeever i GoIonel, 14.00 Święci i grzeszni,
14.55 Mocne hity USA, 15.40 Hiszpań
scy kuzyni, 16.05 Strzelij i trafił, 17.00
Wielkie gry amerykańskie , 18.30 Moda,
19.00 Zakupy - reklamy, 23.00 Jukebox, 6.00 Koniec

MUZEA
NARODOWE - Pałac , pl. Zamkowy
1 - ,Wnętrza pałacowe XVII-XVIII w."
,Galeria malarstwa polskiego". •Sanktuarium marszałka Józefa pijsudskiego". " Broń europejska i wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach" - czynne w godz. 9-16, w poniedziałki - nieczynne.
Oddział - pl, Partyzantów 315 wystawy stale. , Przyroda Kielecczyzny"
- wystawy czasowe: , Bitwa pod Grunwaldem" (panorama ze zbiorów Iwow·
skich) ; .Ku pokrzepieniu serc"; .Współ
czesna sztuka ludowa Kielecczyzny";
. Pradzieje regionu świętokrzyskiego"
(epoka żelaza) . Muzeum czynne
w godz. 9-16, w poniedzialki - nieczynne.
Oddział - MUZEUM LAT SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIEGO , ul. Jana
Pawła 11- czynne w godz. 9-15, w śro
dy - w godz. 12-18, w soboty j niedZiele - nieczynne.
Oddział MUZEUM HENRYKA
SIENKIEWICZA w Oblęgorku - czynne w godz. 10-16, w poniedziałki
i wtorki - nieczynne.
WSI KIELECKIEJ - Park Etnograficzny w Tokarni .Wnętrza XIX w
chalup, dwór". Wystawa , W dawnym
miasteczku", wystawa .Ocalić od zapomnienia', ..Jan Bemasiewicz - twórca
ogrodu rzeźb". Czynne we wtorki, śro
dy. czwartki i piątki w godz. 9-14.

Amstrad Fidelity, nienllecka finna bfYlYisktej grupy AMSTRAO, proponuje nowy rodzaj
obsług i gwarancyjnej.
W okresie 6 miesJęCY zepsuty telewizor lub ma!11etowid może zostać wymieniony na nowy
z ok. 800 punktów sprzedaży tej finny w Ntemczech. Jak oświadczył dyrektor fIrmy, zepsuty
sprzęt jest sprzedawany do Polski , Czechoslowacji i ZSRR, następnie tam napraWIany
i sprzedawany po mocno obniżonych cenach.
Wielka firma elektroniczna SONY planuje budowę swoich zakładów w JenIe. Rozpoczęcie
budowy we wschodniej części NIemiec związane jest z zapotrzebowaniem rynku wschodnioeuropeJskiego na ten doskonały sprzęl
Należy dodać. że juz dzrs SONY zaczyna przenosIĆ montowanie telewIzorów kolorowych
z Malezji do fabryk w W. Brytan. i Hiszpanii. Popyt na ten sprzęt staJe rośnie .

***
Muzyczny kanał MTV przejawia niezwyklą ekspansywność. Niedawno podpisano
wiednlą umowę o sprzedaży lICencJI belgiJskiej sieci kablowej COOrTEL SA.

odpo.

Dzięki temu MTV oglądać będzie w całej Europie. za pośre<tlictwem kabla lub satelity.

(Opr. K.K.)

ponad 30 milionów telewidzów.

osłuchać
DWOREK LASZCZYKÓW w Kielcach (ul. Jana Pawła II 6) - wystawa
czasowa pl. , Obraz religijny w tradycji
ludowej". Czynne codziennie od 10-16.
ZABAWKARSTWA w Kielcach, ul.
Kościuszki 11 - .zabawki świata" czynne w godz. 10-17.

RÓŻNE

APTEKI - stały dyżur nocny pełni
apteka przy ul. Armii Czerwonej 154.
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Policyjne - 997, Straż Pożama998, Pomoc drogowa - 981 , Pogotowie
Energetyczne Kielce - miasto - 991 ,
Kielce - teren - 956, Pogotowie Gazowe- 31-2~20i 992, Pogotowiewod.kan ., co., elektryczne, RPGM, tel. 46380 czynne w godz. 15-23 w dni powszednie. w godz. 7-23 w dni wolne od
pracy, tel. 31-1&-47 i 430-94. Pocztowa informacja o usługach - 911. Informacja PKP - 930. Informacja PKS 66-{)2-79. Hotel , Centralny" 66-25-11 .
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi
z problemem alkoholowym) - od poniedziałku 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 31-0967, ul. Jesionowa tel. 31-79-19; bagażowe - ul. Armii Czerwonej tel. 31....QS19, ul. Mielczarskiego - 5n-15.

11 .00 Wielkie gry amerykańskie ,
11.50 Kawka, 11.55 Getting Fit,
12.25 Wok with Van, 13.00 Sally Jessy Raphael, 13.50 Język ciała , 13.55
Szukanie jutra, 14.20 Skyways,
15.20 Lifestyle Plus, 15.30 I Can
Jump Puddles , 16.25 Najlepszy
w Europie, 16.50 Herbatka, 17.00
WKRP in Cincinnatti, 17.30 Wielkie
gry amerykańskie , 18;25 Tony Randali Show, 19.00 Zakupy - reklamy;
23.00 Jukebox, 6.00 Koniec

7.00 Awake On The Wildslde - VJ
Rebeca de Ruvo, 10.00 VJ Paul King,
13.00 VJ Simone. 16.00 Wielkie hityPaul King, 17.00 Raport Coca-Coli,
17.15 MTV at the Movies - Pip Dann.
17.30 MTV Newsat Night, 17.453 From
~,18.00MTV Prime- Paul King, 19.00
Vol MTV Raps Today, 19.30 Dial MTV.
20.00 VJ Ray Cokes, 22.00 Wielkie hity.
23.00 Raport Coca-Coli, 23.15 MTV at
the Movies - Pip Dann, 23.30 MTV
News at Night, 23.45 3 From l , 0.00
MTV's Post Modern - Pip Dann, 1.00
VJ Kristiane Backer, 3.00 Nocne video.

Oprac. K.K.

• Warto wiedzieć , zobacz~~ posłuchać
RADOM

Biuro Ogłoszeń, tel. 279-95, czynne
W9odz. 9-17.

Pogotowie Ratunkowe - 999, Pogotowie Energetyczne - Radom - 991.

POSTOJE TAKSÓWEK: tel. 53-10,
58-30.

KOŃSKIE

OSTROWIEC

KINO

ZDK HUTY .OSTROWIEC" - .przebudzenie"- USA, I. 15, g. 17.00; .Naga
broń 2112" - USA, I. 15, g. 19.00.
MUZEUM
HISTORYCZN()-ARCHEOLOGICZNE - wystawa stała:
Zabytkowa porcelana ćmielowska;
wystawy czasowe: Rok 1920 - wojna
polsko-bolszewicka. Muzeum czynne
wtorek - piątek w godz. 9.00-16.30;
w soboty - 9.00-14.30; w nledziele13.00-16.30.
MUZEUM
ARCHEOLOGICZNE
I REZERWAT w Krzemionkach k. OStrowca Wystawa archeologiczna
i dwie podziemne trasy turystyczne.
piątek
Muzeum czynne wtorek w godz. 9-15, sobota i niedziela - tylko
telefoniczne zgłoszenia, tel. 20-978

KINA
BAlTYK .Odnaleźć siebie" USA, I. 15, g. 13.00; , Milczenie owiec"
- USA, I. 18, g. 10.45, 15.00, 17.15,
19.30.
HEL - .Zawód: pan miody" - USA,
I. 15, g. 15.30, 17.30; . Zbrodnie namięt
ności" - USA, I. 18, g. 19.30; , Bernard
i Bianka w Krainie Kangurów" - USA
bo., g. 11.30, 13.30.
RESURSA - , Krótkie spięcie" USA, I 12. g. 15.30; . Matador"- hiszp.,
I. 18, g. 17.30, 19.30.

MUZEA
MUZEUM OKRęGOWE - ul. Pił
sudskiego 12 - . Bogurodzica"
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZES
NEJ - ul. Rynek 4/5: Wystawa malarstwa Ryszarda Woźniaka pt. •Tylko dla
dorosłych" oraz wystawa Krzysztofa
Mańczyńskiego . Miasto - wsi".

RÓŻNE

APTEKI stały dyżur nocny pełnią nr
67-010,
pl ZwyCIęstwa 7, 61-001 , ul. Traugutta 40.
Informacja o usługach - 365-35.
TELEFONV: Straż Pożama - 998,
Komenda PP- 251-36. Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc Drogowa - 996,

http://sbc.wbp.kielce.pl

KINO
PEGAZ - . Nie kończąca się opo11"- USA, I. 12, g. 16.00; . Loverboy" (Kochaneczek) - USA, I. 15, g
18.00.

wieść

SKARŻVSKO-KAMIENNA
MUZEUM im. Orla Bialego, w Skarul. Słoneczna 90 czynne w godz 9-17.
żysku-Rejowi e,

RÓŻNE
POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec
PKP - tel. 51-37-05.
Zakład Pogrzebowy przy RPGK.
Skarżysko , te1.513-787 -<lyżur całodo
bowy

STARACHOWICE
KINO
JASPOL - , Kochany urwis" - USA.
I. 12, g. 16.00; .W lóżku z Madonną" 
USA, I. 15, g. 18.00.

RÓŻNE

APTEKA DYŻURUJĄCA: nr 20076, ul. StaszICa 64-79.

RÓŻNE

APTEKA DYŻURUJĄCA ' nr 20074, ul. Starokunowska 117, tel 56545.
POSTOJE TAKSÓWEK: pl. Wolnosci - 537-98, ul. SienkieWicza 28261
Uwaga! Za ewentualne zmiany
w repertU<lrze kin redakcja nie odpowiada.

--

Hurtownia Papierosów

--

"WITOLD"

---

*
- *

wyroby ze

marży
marży

Kraków - do 15%
Poznań, Augustów - do 18% marży

l Prowadzimy wymianę złota oraz pełny zakres usług po rewelacyjnie niskich cenach.

L golden american - 8800 zł, 9200 zł
L Zapalniczki - 2700 'zł
L Zapa~i - 220 zł

Zakład Usług otwigowych
i Zaplatania lin Stalowych

L

T!

n

,

n,..

RADOM

3,
tel. 505-81, 536-65
po godz. 17

--TVC "Sony"
21 cali
--TVC "Sony"
21 cali TXT
BI301R

Radom, tel. 213-91

845-g

S.C.ENIGMA

ul. Żeromskiego 104
tel. 269-86

Gdańska

Firma MARBUD

Prosimy wjeżdżać od u{icy Lecha.

~~
, Hałpol

zioła

po cenach produkcji, tj. 30 % tanieJ!!!

ORAZ POLECA:

RADOM,
ul.

poleca

hurtowy

COMETA

Zakład Produkcji i Usług Jubilerskich
A. Lanowski, Radom. ul. Poniatowskiego 6

Kielce, ul. Mieszka I 77, tel. 559-83

OFERUJE PAPIEROSY KRAJOWE:
--= * Radom
- do 18%

-

Skład

Kielce, ul. Buczka 14
tel. 542--32, w. 4

przyjmie do wykonania instalacje
wodnokanalizacyjne i co, oraz
wszelkie prace budowlane
B/25/R

organizuje kursy przygotowujące
do pracy za granicą z języków:

OFERUJE:

.. niemieckiego
.. franc'uskiego
w zawodach: budowlanych
i technicznych
761-9

pralki, lodówki: kempingowe 220/12 V
hotelowe
zamrażarki: szufladkowe komorowe.
Możliwość zakupu po cenach fabrycznych.
Prowadzimy sprzedaż detaliczną
Bezpłatny transport.

UWAGA:

TYLKO U NAS

przedsiębiorstwa

naj nowsza technologia konserwacji amochodów
metodą kanadyjską RUST-CHECK

~f(famuj się

POLSKI

MOTOROWY

RADOM, ul. Warszawska 17/21
tel. 437-76 lub 981
KiElCE, ul. Ks. Biskupa Kaczmarka 26
tel. 493-96
Sprzedajemy również nowe "polonezy caro"
(gwarancja)
B924/R

u nas

8926/92

ZWIĄZEK

i osoby prywatne

,

RAFINERIA GDANSKA S.A.

ZAMIENIE:
> kserokopiarkę PROFESJONALNĄ

na samochód lub komputer - serwis zapewniony.
RADOM,
tel. 31-84-42.
B/28/R

poszukuje

Wi I
~

BMA

.....

Menedżerowie

firm prywatnych,
kierownicy firm

prywatyzujących się,

rzemieślnicy i spółd~ielcy!

Specjalnie dla was wydajemy miesięcznik "FIRMA ".

ADRES REDAKCJI:
w opakowaniach jednostkowych
1, 2 i 51 oraz w beczkach.

00-950 Warszawa, ul. Bartycka 20, skr. poczt. 1004,
teleks 814877 Sigma p1, tel. 40-32-31, centr. 40-00-21 do 29.

>

Kandydaci powinni dysponować
pomieszczeniami składowymi.

2IF/92

Zapewniamy atrakcyjne '
warunki płatności!

Holandia - 16 lutego - garaKielce, 31-93-16.

że, giełda.

77~

Odnawianie wanien. Kielce,
31~15.
776=9
Korepetycje: polski. KieJce,
31~4.
73O=g
Zarobek 192.600.000 AXlOM
Przegródka 49.00-957 Warszawa 36 znaczek 6000.
72-k

Informacje i oferty:
Rafineria

Gdańska

S.A.

80-718 Gdańsk
ul. Elbląska 135

Znakowanie pojazdów, autoalarmy. Skarżysko, Marchlewskiego 98, 53-22-50 .
38/92
"RZYM" - tanio co tydzień
"Rudnik". Kraśnik, 58-372.
61 -k
Naprawa pralek. Kielce, 27135.
444=g
Wideofilmowanie. Kielce, 6170--98.
323--g
Transport krajowy, zagraniczny samochodami 8, 1,1 tony.
Kielce, 32-43-37, 221-58.
790--g

Dział sprzedaży:

Pani Krystynie Figurze

tel. (O-58) 38-73-51
fu (O-58) 31-88-38
tlx. 0512278 rn pl

wyrazy
Poszukuję

lokalu lub części (615 m). Kielce, 453-23.
639=9
Do wynajęcia M-2. Kielce,
281-14 po 16.

658-il

PENFOL
Montaż

folii
antywłamaniowej

BEZPIECZNE
OKNA
BEZ KRAT
Kielce.
ul. Wesoła 13

p.13
tel. 420-51
861-9

Kupię bloki i znaczki Chin Ludowych oraz innych krajów. Pła
cę wysoką cenę. Zbigniew Komarski, 48-250 Głogówek, ul.
Pasternik 2, tel. 681.
45-k
Kupię mieszkanie M-3 lub M4 w Ostrowcu Św. WiadomoŚĆ:
Opatów, tel. 68-22-213619210str.
Kupię szyberdach uchylny.
Kielce, 61-25-87.
8OO--g
Kupię .trabanta" na chodzie.
Kielce, 408-74.
656-il

Redakcja nie odpowiada
za treść ogłoszeń

głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składa

personel Chirurgii C Woj. Szpitala
Dziecięcego w Kielcach
855--g

Krzysztof Dudkiewicz zgubił
legitymację szkolną

Legitymację szkolną ZSE
Kielce na nazwisko Tomasz Kaca.
261St~

"Forda eskorta diesel" (1984),
.volvo 340 DL" (1985). Kielce,
57D-81.
792=9
Kasety wideo z licencją stan idealny. Kielce, 31-59-78.

lWOO UDO •

tel/fax 32 -415 40

tel. n5-19

18.

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

OdCA

780--g

"Suzuki" mini bus (1983). Kielce,31-79-56.
627=il
. Fiata 126p" (1991). Kielce,
66-34-55.
601=9
Kartę przesiedlenia. Końskie,
tel. 30-47.
633--g

25-520 KIELCE.

al. Targ

Kol. Irenie Klesyk

32/519

Jacek Walo zgubił zezwolenie
na prowadzenie działalności
gospodarczej nr 1186/89 wydane przez UM w Kielcach. 643-il
Artur Gil zgubił legitymację
ZSB.
613--g
Jarosław Czekaj zgubił legitymację ZSZ.
615-jj
Dorota Janowska zgubiła legitymację MSZ.

638-il

I

TELERAOIONAPRAWA
przestrajanie. Kielce, 11-16-47.
796--g
Za długi Henryka Ł,ukawskie
go nie odpowiadam. Zona.
642=9
Przestrojenia, naprawy telewizorów, radiomagnetofonów.
Kielce, 31-21-43.
234=9
Sprzedam lub wynajmę garaż
blaszak na Sadach . Kielce, 26630.
623--g

· 65.

http://sbc.wbp.kielce.pl

składają:

koleżanki

i koledzy
z Woj. Pracowni Stomatologicznej
w Kielcach.
816-g

Ós,~ę.. '>mieiśc~ Stcl~i~awa Ustupskiego.

fabrice Guy • królem
Tradycjąjest, że zwycięzca dwuboju klasycznego, podczas Igrzysk
Olimpijskich, nieoficjalnie jest królem nart. Od wczoraj na narciarskim tronie zasiadł wspaniały Francuz Fabrice Guy, który na
olimpijskiej trasie biegowej w Corchevel nie dał szans swoim
rywalom, w pięknym stylu zdobył złoty medal olimpijski i potwierdził, że w tym sezonie jest postacią dominującą w narciarstwie klasycznym.

W 23-letnim Fabrice cała Francja
widziała złotego medalistę igrzysk.

~
~

Triumfem trzykrotnego mistrza
świata
Niemca
Marka Kirchnera
zakończył

się

wczoraj w Les Saisies bieg na 1O kilomet~ów bia~
thlonist6w. 21-letni zawodnik
pokonał dystans bez dodatkowych rund karnych - wszystkie
strzelania miał bezbłędne. Niewiele jednak brakowało, by miał
groźnego konkurenta w postaci
kolegi z reprezentacji, dwukrotnego mistrza świata juniorów Ricco Grossa. Ten jednak na ostatnim strzelaniu spudłował
i musiał biec jedną 150-metrową rundę karną tracąc cenne sekundy i szanse na złoty medal.

Po czternastu konkurencjach

Z

B

1. Niemcy

4

S
4

2. Austria

3

3

3.WPN

3

2
2 O

1
5. Norwegia 1
4. Francja

6. Włochy

T. USA

1
.1

8. Finlandia O
9. ChRL.
O
10. Japonia O
Kanada.
O
Szwajcaria O

2
4

1

1

.Srebro" to jednak również duże
osiągnięcie młodego zawodnika
i ekipy niemieckiej, bardzo dobrze przygotowanej do olimpijskiego startu. Inni Niemcy także
byli w czołówce: 6 . Jens Steiningen, 9. Frank Peter Roetsch.
Wreszcie powody do zadowolenia mieliśmy również my, nasi
biathloniści liczyli się w stawce
94 zawodników. Najlepszy młody 20-letni Zbigniew Filip
przez pewien czas znajdował się
nawet na czele stawki. Powoli
jednak słabł, ale na metę przybiegł .w czołówce. 16 miejsce
jest dużym sukcesem biathlonisty Dynamitu Chorzów. O innych
Polakach w stałej rubryce "Polacy na arenach Sabaudii". (sw)
Wyniki biathlonu mężczyz
na 10 km:
1. Mark Kirchner (Niemcy)26.02.3 min. (O rund karnych)
. 2. Ricco Gross (Niemcy) 26.18.0 (1)
3. Harri Eloranta (Finlandia)
- 26.26.6 (O)
4. Siergiej Czepikow (WPN)
- 26.27.5 (O)
5. Walery Kirienko (WPN) 26.31.8 (3)
6. Jens Steiningen (Niemcy)
- 26.34.8 (O)

W pięciu startach Pucharu Świata 4 ra·
zy był najlepszy, prqwadzi zdecydowanie w klasyfikaCji PS - nie tylko dla rodaków był więc "murowanym" faworytem. Często jednak tacy kandydaci nie
potrafią udŹWignąć ciężaru odpowiedzialności. W przypadku wczorajszego bohatera, nie było mowy o tremie,
pobiegł jak zwykle znakomicie i na
mecie miał ponad 48 sekund przewagi nad drugim w klasyfikacji rodakiem, Sylvianem Guillaume. Właśnie
Sylvian był największą rewelacją dwu-

Petra i artyści
Z47 narciarzy, którzywystartowa·
li w narciarstwie artystycznym
w jeździe na muldach, wyłoniona
została finałowa "szesnastka'. Dziś
w południe, rozpoczęła się finałowa
rozgrywka w tej konkurencji.
Wyniki eliminacji:
1. Edgar Grospiron (Francja) 25,23 pkt.
2. Olivier ~lIamand (Francja) 24,96
3. Jean-luc Brassard (Kanada)
- 23,93
Austriaczka Petra Kronberger
była wczoraj najszybsza na trasie
biegu zjazdowego zaliczanego do
kombinacji alpejskiej. Na trudnej,
a momentami niebezpiecznej, trasie
w Meribel pojechała bardzo dobrze
i jest zdecydowaną faworytką dzi·
siejszego slalomu, a zarazem kan·
dydatką nr 1 do złotego medalu
w kombinacji.
Wyniki zjazdu:
1. Petra Kronberger (Austria)
2. Krista Schmidinger (USA)
3. Katja Seizinger (Niemcy)

4. Kerrin Lee-Gartner (Kanada)
5. Swietłana Gladyszewa (WPN)
6. Heidi Zeller (Szwajcaria)
sts

,

Ilen

Sensacyjnym zwycięstwem
Niemki, Jacqueline Boerner
zakończył się bieg na 1500 metrów kobiet podczas igrzysk w AIbertville. W 1990 roku panczenistka miała ciężki wypadek, Jadąc
rowerem zderzyła się
z samochodem. Przez rok wracała do zdrowia i dopiero w tym
sezonie znów pojawiła się na 10-

1

Porał aWPN

O
O O
1 2
1 •O
O 1
O 1
O 1
1

Wczoraj na lodowisku w Maribal rozgrywane były mecze grupy B. Do dużej niespodzianki
doszło w ostatnim spotkaniu,
w którym CzechcrSłowacja
pokonała WPN 4:3 (2:1, 0:1,
2:1). Spotkanie miało bardzo

Boierowcy!
miejscowości Sandvik'
odbyły się bojerowe mistrzostwa
świata, w których duży sukces odnieśli
polscy juniorzy, zdobywając wszystkie
trzy medale. Mistrzem został Paweł Kacprowski, wicemistrzem Adam Zieliński,
a brązowym medalistą Paweł Kuźmicki.
W kategorii seniorów tytuł wicemistrzowski wprawdzie zdobył Polak Wła
dysław Slefanowicz, ale został przez sę'
dziów zdyskwalifikowany
używanie
niewłaściwych płóz.
(j)

W szwedzkiej

ke

za

Oto ,wyniki i tabele
GRUPAA
Pogoń Szczecin Śląsk
Wrocław 32:20 (17:6). Wybrzeże Gdańsk - Grunwald Poznań
27:19 (12:8), Warszawianka Wisła Plock22:39 (9:21) , Fablok
Chrzanów Pogoń Zabrze
18:20 (7:8)
1. Wybrzeże 19 32 535:451
19 28 546:478
2. Wisła
19 27 589:508
3. Śląsk
4. Pogoń Sz. 19 26 522:472
5. Grunwald 19 23 482:457
6. Pogoń Z. 19 17 430:478
19 16 418:435
7. Fablok
19 16 434:480
8. W-ka
GRUPA B
Iskra Grunwald 35:29
(16:14), Hutnik Kraków - Sokół
Gorzów 23:28 (11 :15), Miedź
legnICa -' Unia Tamów 21:19
(11 :8), Zagłębie Lubin - Staj
Mielec 25:25 (14:12).
19 22 554:515
9. Hutnik
10. Sokół
19 22 443:438
11. Zagłębie 19 16 508:505
12. Miedź
19 15 449:460
13. Unia
19 12 462:523
14. ISKRA
19 12 496:529
15. Grunwald 19 11 485:553
16. Stal
19 9 445:518
(swł

ISKRA Kielce - GRUNWALD Ruda Śląska 35:29 (16:14).
ISKRA: Sowiński, Paczkowski - Lipka 4, Łyś 2, Łukasiewicz,
Malmon 3, Jaszczuk 4, Sagitow 3, Luberecki 8, Budny 11, Michał
kiewicz, Przybylski.
GRUNWALD: Kluczewski, Win kler - Lupa 3, Walessa, Reisner
4, Nowiński 12, Gasiński 2, Kiraga 6, Miler, Łobanowski.
Mecz na bardzo miernym poziomie oglądali wczoraj kibice
w hali Iskry. W pierwszej poło
wie bardziej przypadek niż zawodnicy decydował o grze,
mnożyły się niecelne podania
i rzuty, obrona niemal nie istniała. Po przerwie kielczanie zagrali
już nieco lepiej, szczególnie
Budny i Sagitow, a w końców
ce Luberecki mogli się podobać, a dzięki ich rzutom Iskra zaczęła zdobywa,ć przewagę. Postacią nr 1 był jednak młody
bramkarz Przemysław Paczkowski, który obronił wiele
strzałów, często nawet w sytuacjach sam na sam, znacznie przyczyniając się do zwycięstwa.

W Iskrze nie wystąpił do niedawna kapitan drużyny Dariusz
Wcisło, który prawdopodobnie
zrezygnował z występów w kieleckim zespole.
S. WRÓBEL

Wczoraj wreszcie nasi reprezentanci spisywali się na miarę oczekiwań. Największy sukces odniósł STANISŁAW USTUPSKI, który malazł się
w pierwszej "ósemce" Igrzysk, jednak lokaty w II "dziesiątce" Ewy WaSilewskiej i Zbigniewa Filipa też budzą uznanie, tym bardziej, że jeśli
chodzi o biathlon, nie liczono
szczególnie w klasyfikacji indywidualnej na większe sukcesy.
Oto miejsca naszych reprezentantów:
, BIATHLON: 16. Zbigniew Filip,
29. Jan Ziemianin, 46. Krzysztof
Sosna, 56. Jan Wojtas

boju, po skokach zajmował Odległe 13
miejsce. pobiegł jednak rewelacyjnietrzeci czas dał mu srebrny medal.
Kombinacja norweska była chyba
najbardziej widowiskową z dotychczas
rozegranych konkurencji igrzysk w AIbertville. Po skokach zaWOdnicy star·
towali w kolejności od pierwszego do
ostatniego tzw. systemem Gundersena. W ten sposób można bezpośrednio
obserwować walkę na trasie, a kolejność, w jakiej narciarze przybiegają na
metę, jest ostateczna. Dzięki temu systemowi kibice mogli obserwować
wspaniałą pogoń za czołówką Guillaume z 13 na 2 miejsce Norwega Eldena
- wicemistrza olimpijskiego z 1988
• roku, z 39 (!) na 9, czy Stanisława
Ustupskiego z 18 na 8. Polak nie zawiódł, w biegu uzyskał 8 czas i awan·
sował o 10 miejsc, gdyby trochę lepiej
skakał ... , szkoda byłoby pierwsze
i może jedyne na tych igrzyskach, tzw.
punktowane miejsce dla Polaka. Oto
czołówka wczorajszego biegu na 15
km: 1. T. Elden 42.02,2; 2. B. Elden
(obaj Norwegia) 42.31,1; 3. S. Guillaume (Francja) 43.00.2; 4. K. Apeland

dramatyczny,
emocjonujący
i wyrównany przebieg, ale minimalnie, moim zdaniem, lepsi byli
hokeiści WPN, tylko zabrakło im
szczęścia, gdyż kilka strzałów
zawodników
WPN
trafiało
w słupki.
W dwóch pozostałych spotkaniach Kanada pokonała bez
problemów Norwegię
10:0
(3:0,4:0, 3:0), a Francja niespodziewanie wygrała ze Szwajcarią 4:3 (1 :2,2:1, 1:0). A oto aktualna tabela po wczorajszych
spotkaniach:
3 6 19- 3
1. Kanada
2. CSRF
3 6 22- 8
3. WPN
3 4 '19- 6
4. Francja
3 2 10-12
5-18
5. Szwajcaria 3 O
2-28
6. Norwegia
3 O

(j)
DZIsiaj o gOdzin Ie 17.00
pingpongIśc i Bront Radom
grają I-lIgowy mecz z Victoną
Wałbrzych .

' ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE: 14.
Ewa Wasilewska
, DWUBÓJ KLASYCZNY: 8. Stanisław Ustupski, miejsca Stefana
Habasa agencje nie podały.

Niestety, poziom zimowych sportów w Polsce tak się obniżył, że cieszq nas lokaty naszych reprezentantów wśród dziesięciu najlepszych zawodniczek
czy
zawodników.
Z pewnością Stanisław Ustupski ósmy w kombinacji norweSkiej - odniósł duży sukces, potwierdził swoją
przynależność do światowej czołów-

http://sbc.wbp.kielce.pl

W

dzie.
dach

zawoPucharu
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(Norwegia) 43.11.9; 5. A. Devandii (Estonia) 43.348; 6. F. Guy (Francja)
43.45.4.
(sw)
Wyniki kombinacji norweskiej:
1. Fabrice Guy (Francja)
43.45,4
2. Sylvian Guillaume (Francja) - strata 48,4 sek.
3.
Klaus
Sulzenbacher
(Austria) 1.06,3
4. Fred Lundberg (Norwegia) 1.26,7
5. Klaus Ofner (Austria)
1.29,7
6. Allar Levandi (Estonia)
1.34,1

Dzisiai···
* 10.00 - bieg narciarski, 10 km
mężczyzn

- styl klasyczny, slalom
do kombinacji kobiel- I przejazd.
* 11.30 - narciarstwo artystycz·
ne - jazda po muldach - finał.
• 13.00 - bieg narciarski na 5
km kobiet - styl klasyczny.
* 14.00 - slalom do kombinacji
kobiet - II przejazd.
* 14.35 - łyżwiarstwo szybkie,
5000 m mężczyzn.
* 19.30 - łyżwiarstwo figurowe
- program oryginalny solistów.
• HOKEJ - 13.00 - Włochy
POLSKA, 16.30 USA - Finlandia.
20.15 Szwecja - Niemcy.
JUTRO ...
• 10.00 - biathlon, sztafeta 3
x 7,5 km kobiet, saneczkarstwo. I
i II ślizg dwójek mężczyzn.
• 13.30 - drużynowe skoki narciarskie. skocznia 120 m.

#
/f

dystansu
1500
metrów, ale nie
udało jej się nigdy wygrać - jej
dzień przyszedł na olimpiadzie.
Pobiegła najszybciej pokonując
o 0.05 sek. faworyzowaną rodaczkę Gundę Niemann. Mistrzyni olimpijska na 500 metrów,
Amerykanka Bonnie Blair zaję
ła dopiero 21 miejsce, wyprzedziłająm.in. nasza reprezentantka Ewa Wasilewska, która
uplasowała się na niezłym 14
miejscu.
(sw)
Wyniki biegu na 1500 m:
1.
Jacqueline
Boerner
(Niemcy) - 2.05,87
2. Gunda Niemann (Niemcy)
- 2.05,92
3. Seiko Hashimoto (Japonia) - 2.06,88
4.
Natalia
Połozokowa
(WPN) - 2.07,12
5.
Monique
Garbrecht
(Niemcy) - 2.07,24
6. Swietłana Bażanowa
(WPN) - 2.07,81

• 12.55 - pr. 11- slalom kobiet
do komb, bieg na 5 km kobiet sI.
klas., hokei Polska - Włoc~ slalom kobiet do komb.
. ~
* 18.30 - pr. 11- łyżwy szybkie
5000 m mężczyzn.
• 21.45 - pr.l- hokej NiemcySzwajcaria, łyżwiarstwo figurowe
mężczyzn, hokej USA - Finlandia.
JUTRO
* 9.50 - pr 1- biathlon, sztafeta kobiet; saneczkarstwo, dwójki
mężczyzn, I i II prze jazd.
* 13.25 - pr. II - drużynowe
skoki narciarskie; hokej WNP Francja; łyżwy szybkie, 1000 m kobiet.
RADIO
pr. 1- 13.05, 18.50, 22.05.
Czwartek, pr. 1- 1000. 11.05,

Austriaczka!l2J
Siostry Neuner' z Austrii
najlepszymi zawodniczkami w konkurencji
jedynek. Na lodowym torze
w La Plagne były najszybsze,
chociaż o ich triumfie (złoty
okazały się

ki, ale, szczególnie podczas skoków,
chyba wyraźnie brakowało mu wiary
w swoje siły. Podczas trzeciej serii
nic już nie tracił po dwóch dobrych
skokach; gdyby zaryzykował, miał
szansę na lepszą lokatę przed biegiem i wtedy szansę nawet na medal.
Szkoda! Cieszy niez/a postawa biathlonistów, stwarza to szansę na GObre miejsce w sztafecie. Nasza "jedynaczka" Ewa Wasilewska ambitnie
walczyła na torze lodowym w Albertvi/Je - 14. lokilta odpowiada w pełni
jej możliwościom.
S. WRÓBEL

i srebmy medal) zadecydowały
dopiero ostatnie ślizgi. Słabsze
przejazdy zanotowały Niemka
Susi Erdman i Włoszka Gerda
Weissansteiner. Austriaczki,
mimo że też nie uzyskały najlepszych czasów, znalazly się na
pierwszych miejscach w klasyfikacji. O sukcesie zadecydowafa
przede wszystkim przewaga
uzyskana w pierwszych dwóch,
rozegranych we wtorek, śliz
gach.
(sw)

Wyniki rywalizacji saneczkarek - jedynki:
1. Doris Neuner (Austria) 3.06.769 min.
2. Angelika Neuner (Austria)3.06.769
3. Susi Erdman (Niemcy) 3.07.115
4. Gerda Weissansteiner
(Włochy) - 3.07.673
5. Cammy Myler (USA)
3.07.973
6. Gabriela Kohlisch (Niemcy)
- 3.07.980

