Mógłbym odbyć z panią długą
rozmowę, gdybym był spokojny.

A jestem zdenerwowany. Dlaczego? Wiele osób cieszyłoby
się, gdybym płonął na stosie.
Gdybym się potknął i upadł. Jakby pani zachowywała się w sytuacji, gdyby pani zaproponowano
rolę tancerki w sztuce, a potem
związano by pani nogi i kazano
tańczyć na lodzie. Wówczas
z pewnością walczyłaby pani
wyłącznie o to, aby utrzymać
pionową pozycję, nie wylądo-

wać

na ziemi, gdzie by panią
zdeptano i pokopano. Otóż ja
tak właśnie się czuję. Skopany
w podbrzusze. Najłatwiej jest
podłożyć nogę, splugawić czło

wieka tylko dlatego, że nazywa
się na B., to musi być be. Jak mogę być spokojny, kiedy piszą
w gazetach, że moje dwa przedsięwzięcia
repertuarowe na

pewno poniosą klęskę. Jest to
podane do wiadomości publicznej, w momencie gdy nie rozpoczęły się jeszcze próby w teatrze. Albo tytuł .Czy Boratyński
musi odejść z Kielc". Również R.
Smożewski zachował się w sposób bardzo nieelegancki, ale ja
nie chcę niszczyć niczyjej osobowości, osobowości krytyków

Boratyński

- dyrektor teatru.
Fot. A. Piekarski
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Szanowni państwo! Czytelniczki i czytelnicy! To już od dzisiaj, już od poniedziałku 2 marca rozpoczynamy stałą grę
o siedem milionów co siedem
dni. Przy najbardziej korzystnym dla państwa zbiegu okoliczności każdy z was jest w stanie wygrać w jednym miesiącu
prawie 30 milionów złotych!
Byłoby to jednak trJ.ldne. Tym
niemniej, wobec szans jakie daje
totalizator swym klientom grają
cym systemowo, możliwość zdobycia - znacznie tańszym kosztem - 30 milionów miesięcznie
jest realna.
DOKOŃCZENIE NA STR. 11

Miejski Ośrodek Kultury organizuje konkurs plastyczny dla dzieci
i młodZieży pl. .. Moje miasto".
Konkurs rozpatrywany będzie
w dwóch kategoriach uczestników:
dzieci ze szkół podstawowych oraz
młodzież ze szkół średnich i zawodowych. Prace o tematyce związa
nej z Kielcami: zabytki architektury,
krajobraz miejski lub okolice miasta, wydarzenia historyczne lub legendy, wybitne postacie, wątki literackie, filmowe związane z miastem. Każdy z autorów może

LecJ,

Dziewięciopiętrowy hotel robotniczy. Na każdym piętrze
18 rodzin. Każda rodzina zajmuje pokój 3x4 m, ma maleńki
przedpokój i łazienkę. Kuchnia jest na korytarzu, wspólna
dla wszystkich. Wspólnoty
między mieszkańcami jednak

Konkurs

I ~ plastyczny
nadesłać dowolną liczbę prac
w technikach: malarsn'Vo, rysunek,
grafika, rzeźba lub płaskorzeźba,
tkanina, technika własna. Na odwrocie każdej pracy należy podać:
imię i nazwisko, adres, tytuł pracy,
nazwę szkoły. Termin nadsyłania
prac do 30 kwietnia na adres Miejski Ośrodek Kultury, pl. Partyzantów 16, 25-303 Kielce.
Wystawa nagrodzonych i zakwalifikowanych prac odbędzie się
w maju br.
(kr)

Dyrektor generalny

"POLMOTU"
Andrzej Zarajczyk:

Sentyment
do regionu!

Huta się dzieli
Rada Pracownicza Huty Ostrowiec przyjęła uchwałę w formie
wniosku do organu założycielskiego
Ministerstwa Przemysłu I Handlu
o dokonanie podziału fiuty na pięć
samo.dzielnych zakładów państwo
wych.
Podstawowe przedsiębiorstwo produkcyjne - ,Huta Ostrowiec" - w momencie wyjściowym zatrudniać będzie
9357 z ponad 12200 pracowników huty.
Oprócz niego powstaną zakłady obsługi
socjalnej, gospodarki mieSZkaniowej,
obsługi technicznej, promocji i wdrożeń. Będą one funkcjonować samodzielnie, świadcząc usługi hucie i innym
firmom.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Ewa Drej w kuchni z prysznicem
Fot. A. Piekarski

Potwierdziła to zresztą
przewodnicząca NSZZ .Solidarność" Renata Wiśniewska. Warto
jednaJ< pamiętać, że załoga ta może wiele stracić podejmując pochopne decyzje. Zakład jest na
,pięć minut" przed podpisaniem
ostatecznej umowy o wejściu
w spółkę z kapitałem zagranicznym. Gdyby teraz doszło do za-

strajk.

wieszenia, czy zerwania dalszych
negocjacji - przed KZWP po prostu nie ma przyszłości.
Najbliższe dni pokażą więc, które z zagadnień dotyczących załogi
mają rzeczywiście priorytet.
(raf)

Gościem dziennikarzy na sesji
w Cedzynie był dyrektor generalny
.Po/motu· Andrzej Zarajczyk. Oto co
nam powiedział:
.
- Nie tylko interesy, zaproszenie
przez dziennikarzy, ale także sentyment do regionu świętokrzyskiego powoduje, że bywam tu często. Ważne
jest, iż rozmawia się z szefami przedsiębiorstw przemyslu motoryzacyjnego
na Kielecczyźnie. .Polmot" będący
obecnie holdingiem spółek, stara ~
pomóc zakładom w wyjściu z trudne,
sytuacji. Ostatnio staliśmy się współ
właścicielami zakładu filialnego FSC
w Iłży, w którym w ciągu dwóch trzech lat, chcemy uruchomić produkcję
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Konserwacja lamp
Jestem kierownikiem administracji osiedlowej kieleckiego os.
Świętokrzyskiego i chcę odpowiedzieć na notatkę.Telefonu· pod tytułem .Psuje", w której oskarża się
administrację za świecące się
w dzień lampy uliczne. Otóż

5090
w dniach 11 i 12 lutego zakład
energetyczny przeprowadzał na
naszym osiedlu przegląd lamp,
a więc musiały się palić w ciągu
dnia, aby zobaczyć, która dobra,
a która zła. Zapewniam, że również jesteśmy zainteresowani likwidacją mamotrawstwa prądu.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Wałęsa

Wczoraj prezydent RP
Lech Wałęsa wziął udział
w audycji B,BC,zatytułowa
nej "TO TWOJ SW lAT" i odpowiadał na pytania słucha
czy z całego świata. Pytań
było wiele. Oto niektóre
z nich oraz odpowiedzi prezydenta RP_

Demokrac\a bez '

plenamych

poSiedzeń Sejmu?
W odpowiedzi na pytanie słu
chacza ze Szwecji stwierdził
m.in., że "w Polsce nie ma odejścia od reform gospodarczych,
od gospodarki rynkowej i pluralizmu".•Nie ma zwolnienia tempa reform" - dodał. Powiedział
też, że .na drodze przemian
trzeba wiele poprawić, np. zająć
się bezrobotnymi".
Na pytanie z Madrytu L. Wałę
sa powiedział m.in., że Kościół
w Polsce zawsze był z narodem
i służył temu narodowi.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
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Każdy, kto chciał, mógł.l&- .;- ność jeździć tymi autami po
poznać się z noW}~'i1 samoKielcach.
chodem prrol.lkowanym w TyDOKOŃCZENIE NA STR. 3
cł)8.;ń. Przez trzy dni, przed
Urzędem
Wojewódzkim
w Kielcach można było obejrzeć "cinquecento" w obu wersjach silnikowych - 700 i 900
ccm, a dodatkowo krajowy wyrób - "poloneza caro". Przyszli nabywcy samochodów
Wczoraj, 1 bm., redakcja .życia
oglądali, wsiadali do środka,
Radomskiego" obchodziła jubileusz
wypytywali przedstawicieli fa45-lepia istnienia. Pismo jest mutacją .zycla Warszawy". Na radombryki i kieleckiego "Polmozbyskim rynku ma liczne grono czytelnitu· o szczegóły, a co bardziej
ków i sympatyków. Z okazji jubileudociekliwi, prosili o opinie rzeszu koleżankom i kolegom po piórze
czoznawców i instruktorów
składamy serdeczne życzenia.
PZMot., którzy mieli sposob(WŁM)

•

"Zycie Radomskie"
ma 45 lat

IE KASET VIDEO!!.
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nie ma. Wręcz przeciwnie. Ludzie chcą spokoju, odrobiny
samotności. Czasami robi się
"duszno".
Ewa i Janusz Drej mieszkają w hotelu robotniczym "Iskry" przy ul. Młodej w Kielcach
od ponad 2 lat. Zaraz po ślubie
wprowadzili się do rodziców
Janusza, ale cóż tam były za
warunki? Dzielili mały pokój
z bratem Janka, 17-letnim
chłopcem. On nie mógł się
uczyć, oni nie mieli szans na
normalne życie. Urodził się
Pawełek i zrobiło się bardzo
ciasno. Po prostu piekło. Wtedy Janusz pracował jeszcze
w Cementowni "Trzuskawica"
i był już członkiem SM "Domator". Miał numer 9000. Wówczas pojawiła się szansa na
zmianę pracy i pokój w hotelu
robotniczym - wraz z nadzieją że za kilka lat otrzymają samodzielne mieszkanie. Był rok

zapewniającą dużo lepszą ~szlość

dla tej firmy. Interesują nas też losy
FS&-SHL, jak i poważn~sytuacja .Staru' SA. Prywatyzacja, do której zdąża
my w .PoImecie·, zakłada wchodzenie
z kapitałem właśnie do fabryk i zakła
dów. Już teraz trwają prace z przeję
ciem akcji zakładu produkującego autobusy w Sanoku (część ,.Autosan uj jak
i współudział w zorganIZowaniu mon·
towni samochodów dostawczych w Poznaniu (część fabryki produkUjącej .tarpanaj.
(ano)

Pracownicy tel kich ZWP
za zm. nq zarzqd
Referendum, w którym pracownicy KZWP odpowiadali na jedno
tylko pytanie: "Czy popierasz akcję strajkową związków zawodowych w celu odwołania za~du spółki KZWP SA?" - zakonczyło się niepomyślnie dla
zarządu. 696 pracowników wypowiedziało się pozytywnie, a tylko
202 osoby były przeciwnie zmianie zarządu (w referendum wzięło
udział nieco ponad 900 osób,
a więc niecała załoga).
Takie a nie inne oświadczenie
woli przeważającej części załogi
nie oznacza, że w zakładzie natychmiast ogłoszony zostanie

Smożewski miał ochotę objąć

moje stanowisko. Takich kandydatów na ten fotel jest w tej chwili
więcej. Tylko czy ci ludzie mają
odpowiednie kwalifikacje. Niedługo portier będzie chciał zostać dyrektorem.

KIELCE-RADOM

7IANI~K

WOjciech

teatralnych. Rozumiem, że pan

p r. .~~... ~«>ży~~a
UL. DIETLA 51, TEL./FAX (012)
http://sbc.wbp.kielce.pl
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Wszystkim organizacjom, w tym
kościelnym, należy stwarzać warunki
do pracy, znaleźć miejsce - nie zapominając o roli, jaką mają one spełniać
- mówił . prezydent. Jego zdaniem
Kościół, jako wielka siła w Polsce, musi widzieć jak wygląda .kuchnia" polityczna, gospodarcza i inna; nie .powinien natomiast zamieniać się w partię
polityczną czy rządzić ".
Na pytanie przedstawiciela Polonii
brytyjskiej w sprawie członkostwa Polski we Wspólnocie Europejskiej prezydent odpowiedział, że nasze uczestnictwo w systemie europejskim jest dla
Polski niezbędne , by - jak oświadczył
- .nie popełniać błędów rozwojowych". . Oczywiście samo uczestnictwo nie rozwiąże naszych problemów,
bo musimy je rozwiązywać sami. Możemy być sobie potrzebni" - podkreślił
Wałęsa . Nie wykluczył jednocześnie
współpracy z innymi państwami
w procesie integracji ze wspólnotą europejską. a także unii Polski z krajami

.. od Morza Bałtyckiego do Czarnego"
gdyby proces ten się przedłużał. Odpowiadając na pytanie słuchacza z Izraela
L. Wałęsa powiedział, że w Polsce nie
ma antysemityzmu, a zdarzające się
wypowiedzi antysemickie używane są
przez niektóre ugrupowania polityczne
do osiągnięcia własnych celów .•To
jest stara gra, którą świat już w przeszłości przerabiał" - mówił.
Poproszony o skomentowanie doniesień amerykańskiego tygodnika . TIme" o tajnym sojuszu między papieżem i prezydentem USA, Ronaldem
Reaganem zawartym w celu podtrzymania . Solidarności ", Wałęsa powiedział, że - w przeciwieństwie do publikacji w •TIme" papież nie tworzy spiskowej teorii dziejów. Jest oczywiste, że
- podobnie jak Reagan - nie kocha on
komunizmu. Wyciągnięcie jednak z tego wniosku o tajnym sojuszu jest
" nadinterpretacją faktów".
. Jestem i będę przeciwnikiem
strzelania człowieka do człowieka . Zrobię wszystko, aby argumenty pokojo-

~4III_=Z=~ IA~ C~C=:..
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To iest nieporo%umi~nie
Opinie czytelników na temat
wyboru na stanowisko wiceministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego.
• Emerytowany nauczyciel:
- Znam dobrze historię, ale jeszcze nie słyszałem o takim precedensie, aby na tak odpowiedzialnym stanowisku zasiadł
człowiek z podwójnym obywatelstwem. On musi mieć poplecznika. Jak to może się zdarzyć , aby 38-milionowe państwo
nie miało swojego człowieka?
Mnie to zdziwiło . I to na takim
szczeblu, przecież istnieją tajemnice państwowe. Poza tym
Sikorski nie ma doświadczenia
wojskowego. To nic, że był w Afganistanie, tam toczyła się wojna partyzancka. Poza tym,
w Polsce są inne warunki geograficzne. Uważam, że jego poprzednik był człowiekiem bardziej odpowiednim. Słyszałem
jego przemówienia, były przekonujące. A jego socjalistyczna
przeszłoŚĆ nie świadczy o kompetencjach. Nie możemy robić
tak jak za rewolucji w Rosji: .Zrywać torów bo są carskie". W ten
sposób tylko zniszczy się
wszystko.
• Urzędnik administracji
specjalnej: - Sądzę, że to jest
nieporozumienie. Na tak newralgicznym stanowisku jakim jest
urząd w Ministerstwie Obrony
Narodowej jest wymagane jednoznaczne określenie obywatelstwa. Gdyby chodziło o Ministerstwo Edukacji Narodowej, być
może przydałby się taki czło
wiek, który ma różnorakie doś
wiadczenie. Jako urzędnika administracji państwowej obowią
zuje mnie lojalność wobec
poczynań rządu, ale jako osoba
prywatna sądzę, że to jest niepoważne.

• Referentka: - Uważam , że
nie ma w tym nic zdrożnego. Sikorski jest człowiekiem młodym,
a jak zobaczył kawałek świata,
to dobrze. Wysokie stanowiska
państwowe powinni obejmować
'ł,!dzie

młodzi,

patrzący

w przy~yość. Ci, za którymi

~~::S:~~~:~:~j::~

wielka głupota. Jest na tylu wykształconych wojskoWYi:h, by
mogli zająć się resortem. Sikorskije~ttyl~odlategoobywatelem
polskim, ze nasze prawo dopuszcza wielość obywatelstwa.
Odsunięcie od stanowiska Koło
dziejczyka to gra polityczna. Był
to człowiek niewygodny, miał za
dużo kontaktów z tamtego okresu. Kwestie społeczne w tym
przypadku nie mają znaczenia,
nie liczą się również kompetencje.
• Ślusarz: - Że odszedł Koło
dziejczyk, dobrze się stało, trochę przesadzał, był za bardzo
pewny siebie.
• Inżynier rolny: - Z militarnego punktu widzenia, to błąd nr
1. Niech on (Sikorski) będzie zło
ty, ale jest nie do przyjęcia. Nie
jest speCJalistą w tej dziedzinie.
Zastanawiam się w jakim kie-

runku idziemy, kogo właściwie
będziemy bronić . Mam wątpli
wości co do tak pojmowanej obronności naszego kraju.
• Inżynier elektryk, obecnie
bezrobotny: - Piękne nazwisko!
Kojarzy s ię z wodzem z okresu
" wojny św iatowej . Skoro został
wiceministrem, musi być przyjacielem ministra, mam na myśli
Parysa. Poza tym fajny chłopak ,
doskonale włada językiem angielskim, czego nie można było
powiedzieć np. o Jaruzelskim.
Protestują ci, którzy sami chcą
wejść na stanowisko.
• Ekonomista: - Wydaje mi
się , że za bardzo zawierzyliśmy
obcym technologiom wojskowym i możliwościom przetransponowania ich na nasz grunt.
• Urzędnik: - Jeżeli w świet
le obowiązującego prawa jest
dopuszczalne obsadzenie takiego stanowiska przez obywatela
dwóch państw, to nie ma o czym
mówić. Natomiast jezeli chodzi
o aspekt zwyczajowy, to urząd
ten powinien przejąć rodowity
Polak.
• Geodeta II: - Zarzucano
Tymińskiemu, że posiada obywatelstwo Peru i Kanady. Skoro
istnieją mądrzy i głupi , równi
i równiejsi, to jak ta zasada
obowiązuje w tym przypadku?
W końcu nie wiadomo w jakim
charakterze Sikorski przebywał
w Afganistanie . Jezeli pełnił
funkcję dziennikarza, to oznacza, że nie ma doświadczenia
wojskowego, nie ma kompetencji. Jeżeli tam walczył, to powinien zostać ukarany. Zgodnie
z obowiązującym prawem, polski obywatel nie może brać
udziału w walkach na terenie
obcego państwa, chyba że jest
delegowany jako żołnierz ONZ.
Mówia. że generalicja była niezadowolona z Kołodziejczyka.
Podwładni nigdy nie mogą być
zadowoleni ze zwierzchnika,
bo wówczas to nie byłoby
wojsko.
(M.G.)

l

we docierały do społeczeństwa " - powiedział prezydent odpowiadając na
pytanie, czy uważa za dopuszczalny
eksport broni przez b. kraje komunistyczne do państw arabskich. Wałęsa
wyjaśnił, że przemysł zbrojeniowy odgrywał dużą rolę w gospodarkach
państw komunistycznych i potrzeba
czasu na jego restrukturyzację, na przestawienie się na produkcję cywilną,
Odpowiadając na inne pytania (było
ich ponad 20) prezydent mówił m.in.:
- Polacy byli i są religijni. Dziś ich
wiara nie ma nic wspólnego ze średnio
wieczem, łącząjąz komputerami; czło
wiek ma tak bogate życie duchowe, że
jest w nim miejsce dla Boga i dla pracy
- powiedział.
- Myślę, że Polacy nie różnią się od
innych narodów; boją się gdy brak perspektyw, gdy mogą stracić pracę. Cieszą się z wolności politycznej i religijnej - na razie nie mają radości z wolności ekonomicznej.
- Dawno powinniśmy się spotkać
z prezydentem Jelcynem, ale i ja, i on
mamy tyle problemów wewnętrznych ,
że na zewnętrzne nie ma czasu. Jesteś
my skazani na sąsiedztwo, będziemy
wielkimi partnerami w przyszłości po
uporządkowaniu spraw wewnętrznych
- z Warszawy jest bliżej do Moskwy,
niż do Nowego Jorku.
- Protesty (strajki) w Polsce nie były kierowane przeCiwko błędom w reformach. Rodziły się , bo zapominaliś
my o społeczeństwie, o bezrobotnych.
Zajmowaliśmy się układaniem klocków
"na górze", mUSimy Służyć społeczeń
stwu i poszuki wać rozwiązań.
- Nie trzeba posuwać się tak daleko, aż do rozwiązania parlamentu;
można znaleźć wiele innych rozwiązań
np. zawieszenie plenamych pOSiedzeń
i kontynuowanie pracy w komisjach.
Mam parę rozwiązań, które nie kłócą
się z demokracją. a mogą przynieść
efekty.
- Mówiłem w Strasburgu, że na polskim poletku doświadczalnym popełnio
no kilka błędów, które musiano popełnić ;
ostrzegałem Zachód, żeby nie pOpełniać
ich w krajach powstałych po rozkładzie
ZSRR. Dlatego chcę, by nowym narodom dawano wędkę, a nie rybę , by wykorzystano tamtejsze fabryki, by je modemizowano, bynie prowadzono tam do
bezrobocia. W krajach tych jest jeszcze
, wiele roboty.
- W sytuacji braku prawa jest klimat na afery. Tylko czynne uczestnictwo społeczeństwa i miłość do ojczyzny może pomóc w opanowaniu sytuacji.
Prezydent Lech Wałęsa odpowiadał .na żywo", ze studia w Gdańsku
a audycja trwała godzinę. Pytania zadawano także z PolskI.
(raf)
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W Kielcach odbywało się
międzynarodowe sympozjum
poświęcone zbiorowym ukła
dom pracy oraz roli związków
zawodowych w czasie recesji
gospodarczej. Organizatorami
sympozjum były Region Święto
krzyski i Region Mazowsze
NSZZ .Solidamość" oraz zachodnioniemiecka
Fundacja
Friedricha Eberta. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Pła
cy i Spraw Socjalnych oraz biur
negocjacyjno-konsultacyjnych
.S" kilku regionów.
Pierwsze spotkanie dotyczą
ce układów pracy odbyło się we

458 98
-
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Szkoda pracy
społecznej
(Wizyta w redakcji)
Nazywam się Tadeusz Jedynak, jestem emerytowanym górnikiem w kopalni . Edward",
mam 73 lata, mieszkam w Błot
nicy i żal mi naszej pracy społecznej przy domu kultury, teraz
dewastowanym i prawie pustym.

Ból zęba
Poszłam

z córką do dentysty
w przychodni rejonowej przy ul.

cydowanie odrzucił projekt, wskana niebezpieczeństwa zwią
zane z udziałem Izraela.
• Czecho-Słowacja , Węgry
i Polska mogą stać się najwłaściw
szym mostem dla rozwoju stosunków między Europą zachodnią
a bylymi republikami radzieckimi ,
przede wszystkim Rosją i Ukrainą
- oświadczył w Lizbonie czechosłowacki minister gospodarki Vladimir Olouhy. Wystąpił on tam na
międzynarodowym
seminarium
"Budowa Jedności Europejskiej".
• Amerykańskie ministerstwo
rolnictwa przyznało gwarancje kredytowe dla WNP w wysokości 200
mln dolarów. Jest to trzecia rata
z 1,25 mld dolarów, które prezydent George Bush przyznał ZSRR
w listopadzie ub.r. na zakup żyw
ności. Pozostałe 250 mln dolarów
zostanie przyznane w kwietniu br.
Jedyną republiką dawnego ZSRR
nie uczestn iczącą w tym'programie
jest Ukraina.
• Prezydent Francji Francois Mitterrand powtórzył postulat realizacji
idei konfederacji europejSkiej, obejmującej kraje EWG oraz wszystkie
demokratycme kraje Europy. Prezydent wystąpij na międzynarodowym
kolokwium na temat ..Plemiona czy
Europa", poświęconym procesom
zachodzącym obecnie w Europie,
przede wszystkim integracji i dezintegracji. W spotkaniu uczestniczą
intelektualiści, politycy i ludzie sztuki
z zachodu i wschodu Europy.
Francois Mitterrand opowiedział
się za utworzeniem stałej struktury,
w ramach której EWG i inne kraje
europejskie zbudują Europę przyzując

szłości.

Międzynarodowe sympozjum
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• Niebezpiecznie nasila się konfrontacja między Radą Bezpieczeń
stwa ONZ a Irakiem. Po dwóch
dniach ożywionych konsultacji rada " potępiła" Bagdad za to, że nadal
odmawia zgody na bezwarunkowe
podporządkowanie się zaleceniom
zawartym w jej rezolUCjach, uchwalonych po wyparciu wojsk irackich z Kuwe~u .
• Egipt odmówił wsparcia planu
CIA, przewidującego szkolenie oddziałów partyzanckich, które obalilyby Saddama Husajna - oświad
czył dziennik .al-Ahram".
Anis Mansour stwIerdził w swojej rubryce w .al-Ahram", że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej, Robert Gates przybył
w lutym do Egiptu, by przeforsować amerykański plan, jednak prezydent Egiptu Hosni Mubarak zde-

Kopernika w Ostrowcu. Ząb r'r
dawał się do leczenia, więc pani
doktor skierowała nas do lekarza
szkolnego, choć zapewniałam
ja. że tego dnia gabinet stomatologiczny przy Studium Nauczycielskim jest nieczynny, a córka
bardzo cierpi. Nie pomogły nasze prośby i pani doktor nie
chciała uśmierzyć bólu. Niestety,
nie stać nas na prywatnego dentystę· Mąż niedawno stracił pracę i żyjemy z jednej pensji. Tę
nieudaną wizytę w przychodni
rejonowej odbyłyśmy 20 lutego,
o godzinie 13.
(gi)

wrześniu

ubieglego roku w 80bieszewie koło Gdańska. Omawiano wtedy zakładowe systemy wynagrodzeń. Kieleckie seminarium było kontynuacją
tamtych rozmów, poszerzonych
o dyskusję nad projektem ustawy o zbiorowych układach pracy
oraz o doświadczenia w tym
względzie niemieckich związ
kowców.
Fundacja F. Eberta, działają
ca na rzecz związków zawodowych, demokracji lokalnych
i przemian społeczno-gospo
darczych od paru lat współdziała
z Komisją Krajową NSZZ .S"
i regionem Mazowsze. Podczas
pobytu w Kielcach jej reprezentant w Polsce, H. ~och, wyraził
zainteresowanie Swiętokrzys
kim Klubem Pracy oraz Starachowickim Centrum Pracy.
Doświadczenia fundacji na
pewno przyniosłyby wiele korzyści obu instytucjom.
(JOK)

Założenia polityki społeczno-gos
podarczej na 1992 r. Seim przesłał do
komisji polityki gospodarczej, budżetu
i finansów dla dalszego ich rozpatrzenia. Wcześniej oddalono wniosek posłów Unii Demokratycznej o odrzucenie,
już w pierwszym czytaniu, wspomnianych założeń. Za tym wnioskiem głoso
wało 70 posłów, przeCiwko było 215,
a 25 nie wyraziło opinii.
Decyzja Sejmu nastąpiła po dwóch
dniach dyskusji nad założeniami ,
w której wystąpiło 125 posłów. Do
uwag posłów ustosunkował się kierownik Centralnego Urzędu Planowania Jerzy Eysymontt, który powiedział
m.in., że punktem wyjścia przy konstrukcji tego dokumentu była ocena
sytuacji. Były trzy możliwości zatrzymania złyCh tendenc.ji w gospodarce:
nie robić nic pilnując tylko, aby nie
doszło do hiperinflancji, Iść na całość
tzn. zwiększać podaż pieniądza i deficyt budżetu, odblokować ograniczenie płac i znaleić drogę kompromisów, manewrując na wąskim polu.
Ten trzeci wariant zawarty jest w dokumencie, który jasno stwierdza, że nie
ma innej drogi niż ograniczenie konsumpcji i wszelkimi sposobami zwięk
szenie inwestyCji.
Sejm przyjął uchwałę zalecającą
rządowi rozważenie możliwości pilnego zwiększenia kwot na dotacje do
oprocentowania kredytów, przeznaczonych na zakup środków do produkcji rolnej . Zobowiązał rząd do uwzględ
nienia w projekcie ustawy budżetowej
odpowiednich wydatków, zarówno na
wsparcie kredytowania środków obrotowych dla rolnictwa, jak również na
pomoc w restrukturyzacji rolnictwa.
Rząd został ZObowiązany do przedstawienia, wraz z projektem budżetu pań
stwa na 1992 r., koncepcji utworzenia
i zasilania funduszu oddłużenia i restrUkturyzacji rolnictwa.

Zdaniem Polskiego MSZ
jest duża szansa, iż -przed latem Hiszpania i Portugalia
zniosą obowiązek wizowy dla
obywateli polskich.
Państwa te oświadczyły, że.w
jak najkrótszym czasie nastąpi
podpisanie z Polską stosownych porozumień . Uzależnione
jest to od procesu ratyfikacji
przez ich parlamenty przystąpie
nia do układu z grupą państw
z Schengen". Zaawansowane
są też rozmowy z Islandią
i z Cyprem. Mimo bliskiego terminu zjednoczenia państw członków EWG (31.XII.92) niektóre z nich wymagają jeszcze
wiz od Polaków. Są to: W. Brytania, Irlandia i Grecja.
Do tej pory W. Brytania nie odpowiedziała pozytywnie na wielokrotne propozycje Polski dotyczące rozmów o odstąpieniu od
wymogu wizowego. Podobna

Obeszło si,

bez mandatów
Do 1 marca włącznie obowiązywał nakaz jazdy w dzień z włączonymi

światła

mi. Tych, którzy nie przestrzegali tego
przepisu, policja nie karała w niedzielę
mandatami.
Powodem były sprzeczne doniesienia
środków masowego przekazu. Kierowcy
mieli wątpliwości czy nakaz obowiązuje
tylko do ostatniego dnia lutego czy takie
w pierwszym dniu marca. Mimo że Komenda Główna Policji wyjaśniała tę sprawę jeszcze w piątek, wątpliwości pozostaly. Od dzisiaj można już bez świateł.

kwartetu jazzowego w skła
dzie: Michał Zduniak - perkusja,
Piotr Bocian - saksofon tenorowy, Andrzej Chochół - gitara,
Mariusz Matysek - bas.
• Kawiarnia
Artystyczna
"Dziurka" zaprasza 3 bm.,
o godz. 18, na ostatkowe śpie
wogranie. Gwiazdą wieczoru
będzie Konstanty Wileński,
pianista z Ukrainy.
(kr)
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Bezwzględna większość niezbędna
wynosiła 151 głosów. Za
powołaniem A. Olechowskiego głoso
wało 198 posłów, przeciwkO było 48,
a 55 wstrzymało się od głosowania .
Przeciwko głosował klub KPN i część
posłów PC. Od głosów wstrzymali się
niektórzy posłowie SLD i PC. Wcześ
niej Sejm odwołał Karola Lutkowskie-

dla wyboru,

go z tego stanowiska.
Podczas głosowania zabawny lapsus językowy przytrafił się prowadzą
cemu obrady wicemarszałkowi Dariuszowi Wójcikowi. Wygłosił on formułę
.kto z pań posłanek i panów posłÓW
jest za powołaniem Andrzeja Olechowskiego na prezesa Rady Ministrów ... ", co duża część sali przyjęła
oklaskami.
(Opr. raf)

Przed iubileuszem

wa rec kiego
muzeum

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
w Warce przygotowuje się do obchodów
srebrnego jubileuszu. Zrezygnowano, co
prawda, z wielkiej fety, ale i tak ta zasłu
żona warecka placówka ku ~uralna swoje
25-lecie uczci całą serią ciekawych ekspozycji, spotkań i koncertów. Czynione są
też starania o powołanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji im. Kazimierza Pułas
kiego. Zyski z działalności gospOdarczej
tej fundacji byłyby przeznaczane zarówno
na rozwój muzeum, jak i na działalność
kulturalno-oświatową w mieście i całej
gminie.
(wIm)

Do Hiszpanii i Portugalii
prawdopodobnie °bez wiz

p ---ro p onu I• em y
• Kolejny pokaz filatelistyczny ze zbiorów p. Adama Zaroda zatytułowany ,,Apostolskie
podróże papieża Jana Pawła
II" zwiedzać można od 15 marca br. w Klubie MPiK w Kielcach przy ul. WarszawSkiej 5,
w godz. 12-20, a w soboty
i w niedziele od 14.
• ODK " Sabat" zaprasza 6
bm., godz. 19, na koncert

...
Sejm powołał Andrzeja Olechowskiego na stanowisko
ministra finansów.

sytuacja dotyczy Grecji, która
nie jest zainteresowana zniesieniem wiz w związku z dużą Iiczbąprzebywających na jej terytorium Polaków (150-350 tys. wg
danych MSZ), legalnie lub nielegalnie.

w nocy
i

rano
WYPADKI

• W Błaszkowie, gm. Stąpor
kÓw, Grzegorz P. (lat 43) kierując
samochodem m-ki .Ieyland"
w nie ustalonych okolicznoś
ciach potrącił idącą poboczem
Barbarę Cz. (lat 32), która poniosła śmierć na miejscu.
• W Chmielniku na ul. Wolności Krzysztof B. (lat 43) nagle
wtargnął na jezdnię i został potrącony przez .fiata 126p" kierowanego przez Mariusza D. (lat
21). Pieszego ze złamaniem nogi przewieziono do szpitalą
• W Bodzentynie na ul. Swię
tokrzyskiej kierujący .polonezem" Karol W. (lat 34) potrącił
idącego jezdnią Sylwestra K. (lat
19). Pieszego z obrażeniami
ciała przewieziono do szpitala.
PRZE~PSTWA

KRYMINALNE
• W Ostrowcu na ul. Sandomierskiej nieznany sprawca po
wybiciu szyby włamał się do
księgarni, skąd skradł książki
wartości 1.062.000 zł na szkodę
. Domu Książki " w Kielcach.

• W Zaborowicach, gm.
Mniów, nieznani sprawcy po wybiciu szyby włamali się do pomieszczeń Szkoły Podstawowej. skąd skradli magnetowid,
radiomagnetofon i inne przedmioty wartości 5.000.000 zł oraz
pieniądze w kwocie 10.000.000
zł na szkodę ww. szkoły.
• W Kielcach przy ul. Piekoszowskiej nieznani sprawcy po
urwaniu kłódek włamali się do
sklepu przemysłowego PPH
. ODOPOL", z którego skradli
odzież męską i damska. ręczni
ki, obrusy i artykuły spożywcze
łącznej

20.000.000

wartości
zł.

około

(raf)
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Kierowca-operator Janusz Drej
przeniósł się do Zakładu Budowlano-Montażowego
FŁT "Iskra"

i dostał przydział na miejsce w hotelu. Zamieszkał tu razem z żoną
i Pawełkiem, dziś już 4-Iatkiem.
Ewa spodziewa się teraz drugiego
dziecka, jest w dziewiątym miesią
cu ciąży. Sąsiad za ścianą znów
na cały regulator włączył muzykę,
na korytarzu coraz hałaśliwiej zachowują się dzieci. Dochodzi godzina 16. Z trudem kontynuujemy
rozmowę·

- Za 1.400.000 zł miesięcznie
ciężko się utrzymać. - opowiadają - Kiedyś miałem dziewięć
koszul - mówi Janusz - dziś
z przerażeniem zaglądam do
szafy, zostały tylko dwie. Tę zimę przechodziłem w starych,
połatanych butach. Ten szarobury, sfilcowany sweter wkła
dam świątek, piątek.
Jak Ewa to robi, że codziennie włoży coś do gamka, to jej
tajemnica. Dziś jedliśmy na obiad
zupę jarzynową, wczoraj była fasolka po bretońsku. Na sam chleb,
mleko, masło, jakieś jarzyny, pasztetową idzie codziennie po 80 tys.
zł. Czasem pomogą rodzice. Babcia przywiezie Pawełkowi jakieś
słodycze, owoce.
- Niebawem urodzi s ię dziecko
- wtrąca Ewa. - Chodzę po sklepach i widzę tyle pięknych rzeczy
dla małego - pieluszki pampers,
puder po 30 tys. zł, kolorowe
ubranka. A ja kupiłam na wypraw-

fA~lARl

Czujemy się w obowiązku
przeprosić wszystkich tych,
którzy oglądając w Kielcach

"cinquecento" liczyli na otrzymanie prospektów lub zwyczajnej ulotki informacyjnej.
Niestety, fabryka nic takiego
nie dostarczyła, choć obiecywała. Kompromitująco wypadła też konferencja prasowa dyrektora FSM do spraw marketingu i sprzedaży, który
przyjechał do Cedzyny z pustymi rękami. Dziennikarze nie
otrzymali nawet małego ś~ist
ka o nowym aucie.
Powściągliwość Włochów,

ich taktyka promowania auta,
najpierw w Italii, ńie tłumaczy
kierownictwa FSM. Klient polski także chciałby wiedzieć
coś o samochodzie, choćby
podstawowe dane, bo na inne,
np. z eksploatacji serii informacyjnej, doświadczeń zebranych z jazd próbnych, itp. nikt
nie liczy.
W innej gospodarczeł rzeczywistości, czyli w poważnie
liczącej się firmie europejskiej,
dyrektor marketingu przestał
by pełnić swą funkcję po takim
falstarcie .. .

(ano)

tylko dwa kaftaniki, koszulkę
kierowcy. Janusz nie wie, czy i sweterek - wszystko. Nie zaglą
gdy jutro pójdzie do pracy - nie
dam już nawet do lekarza na kontotrzyma wymówienia. A wtedy traci nawet ten pokój w hotelu. Porolę, bo przecież każda wizyta
kosztuje.
zostaje tylko przenieść się pod na- Ale nasze dziecko to będzie
miot na najbliższy skwer. Najbardziecko robotnicze, z grubą skórą
dziej żałuje tego, że parę lat temu
Obejdzie się bez luksusów - donie uciekł z Polski na Zachód.
A tak niewiele brakowałoby do
daje Janusz.
W pokoju Drejów jest czysto,
szczęścia małe mieszkanko,
dwa pokoje z kuchnią, łazienka. przytulnie. Dokładnie połowę powierzchni mieszkania zajmuje łóż . Nasze dzieciństwo nie było może
ko, na którym śpi Ewa z Paweł
różowe - wspominają Drejowie, kiem. Janusz rozkłada sobie na
ale mieliśmy prawdziwe, ciepłe
domy. Teraz my i nasze dzieci jesnoc "polówkę". - Mam pełno siniaków, cały jestem poobijany, po
~eśmy bezdomni.
ciemku z trudem dostaję się do ła
BEATA MŁOTKOWSKA
zienki - opowiada.
Regał kupili sobie trzy lata temu, telewizor zdobyli tylko dzięki
pożyczkom. Mają jeszcze lodówkę i kilka szafek kuchennych. Pod
ścianą mały stolik i dwa pufy.
Dziecko bawi się na korytarzu w pokoju to raczej niemożliwe .
Ciasnota straszna.
Najbardziej funkcjonalna jest
jednak łazienka . Pod prysznicem
Janusz zamontował kuchenkę gazową i zrobił kilka półek, na których Ewa trzyma garnki. Takie ła
zienko-kuchnie mają tu wszyscy,
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
bo korzystanie ze wspólnej kuchni
na korytarzu bywa zbyt uciążliwe .
Do tej pory fabryka wypuszczaZdarzały się kradzieże. - Gdy bieła dziennie 250 samochodów,
rzemy kąpiel, zakrywamy qłłą tę
z których większość kierowano do
kuchenną menażerię folią i już.
Włoch, gdzie w marcu rozpoczyna
Koszmar? - ale przecież trzeba
się sprzedaż "cinquecento". Od
żyć. Czy jest inne wyjście? - Niepołowy bm . zgodnie z sugestiami
którzy nasi sąsiedzi mieszkają
fabryki, Włosi zgodzili się dostarw takich warunkach po dziesięć lat
czać więcej silników o pojemności
i będą mieszkać przez kolejne.
900 ccm, więc można oczekiwać ,
W jednym pokoju gnieżdżą się roiż także w polskich salonach
dziny 5-osobowe. Co miesiąc za
sprzedaży będzie więcej aut tej
hotel płacimy 570 tys. zł. Podobno
odmiany.
już wkrótce czynsz wyniesie 800
tys. zł.
Jak kupić "cinquecento"? Otóż ,
Mieszkanie w SM "Domator"
przede wszystkim pierwszeństwo
kosztuje teraz 300 mln zł. Nigdy
mają posiadacze obligacji, nie
nie będziemy mieć tyle pieniędzy.
wszystkich obecnie stać na wykuCzy te mieszkania są dla normalpienie auta, więc trochę trafi do
nych ludzi, którzy nie obijają się ,
wolnej sprzedaży. Ruszy także
a za swą pracę dostają akurattyle,
sprzedaż losowana, zwana u nas
żeby wystarczyło na chleb i mlesystemem argentyńskim . Cena?
ko? Gdybym chciał sobie dorobiĆ ,
Na pewno podskoczy, jako że
np. trochę pohandlować, to po
zmiana kursu dolara musi spowoprostu brakuje mi czasu. Do pracy
dować wzrost kosztów (pOłowę
stawiam się na 6.30, do domu wraceny auta stanowią koszty importu
cam o 16.00, więc kiedy?
elementów montażowych) . FabryOstatnio w firmie posypały się
ka zamierza zaproponować posiazwolnienia. Zagrożen i są także
daczom obligacji upust cenowy.

oświatowych. Dzień wcześniej

minister edukacji Andrzej Stelmachowski ogłosił, że niektóre ustalenia komitetów strajkowych są
sprzeczne z prawem, bo ograniczają uprawnienia dyrektorów
szkół i zakomunikował, że uważa
strajk ZNP za akcję polityczną
W Kielcach tylko w kilku szkołach odbywały się lekcje, np. w SP
4 przy ul. Warszawskiej, SP 18
p'rzy ul. Chrobrego, w II LO im. J .
Sniadeckiego. W szkOłach tych
ograniczono się do wywieszenia
flag związkowych. 100 procent nauczycieli strajkowało w SP 33 na
osiedlu Świętokrzyskim. Dzieci ,
które przyszły do szkoly (pięcioro),
zostały otoczone opieką W SP 5
przy ul. Wróblej do strajku nie przystąpiła jedna nauczycielka. Prowadziła ona "normalne" lekcje,
chociaż w niektórych klasach było
2-3 dzieci. W SP 3 przy ul. Zimnej
trzej nie strajkujący nauczyciele
zasiedli w pustych salach lekcyjnych. W SP 31 i w VIII LO im. H.
Sienkiewicza przy ul. Krzemionkowej w strajku wzięło udział 92 proc.
nauczycieli. Pozostali prowadzili lekcje. Uczniowie musieli więc przyjść
na 1 lub 2 godziny do szkoły. Niekl~
rzy zostawali później w świetlicy, ale
większość wracała ~ ~mu.

W V LO im. P. SciegleOnego na
59 nauczycieli do pracy nie przystą-

Ostatnia niedziela karnawało
wa upłynęła w kieleckim pałacu
pod znakiem walca i polki - do
Sali Portretowej wkroczył tanecznie sam Johann Strauss. To kolejny, prosty pomysł Andrzeja Zuzańskiego . Prosty o tyle, że do tej

Stowa~5zenie

gmin
leiq~ch nad
Pllicq

Miss Straży
Prezydenckiej
Fot .A. Piekarski

Czytelnicy nie zawiedli

Na razie FSM udzieliła 89 autoryzacji stacjom obsługi w kraju,
do końca roku ma być takich placówek 300. Usterki, wadliwość?
Jak dotychczas w Tychach nie
ma jeszcze danych statystycznych, niemniej "wyniki jazd autami serii prototypowej , spowodowały masę zmian konstrukcyjnych i technologicznych" - jak
dowiedzieliśmy się od przedstawicieli FSM na konferencji prasowej w Ośrodku PKO "Uroczysko"
w Cedzynie.
DziękUjemy czytelnikom za
zgłoszenie uwag i pytań, które
przekazaliśmy przedstawicielom
fabryki. Na część odpowiedzieli,
pozostałe sądzimy, wyjaśnimy

w
codziennych
kontaktach
z FSO i . Polmozbytem". Przez
kilka najbliższych dni przedstawimy wszystko, co wiemy o "cinquecento". Zapraszamy do lektury "Echa" , będą też wypowiedzi
rzeczoznawców, a także autorytetów motoryzacyjnych.
A.ORlICZ

Huta się dzieli

5firm państwowych i 6zakładów produkcyjnych

Puste ławki w szkołach
W piątek 28 lutego niemal
wszyscy nauczyciele szkół podstawowych i średnich w całym
kraju przerwali nauczanie, protestując w ten sposób przeciwko
swej
sytuacji
ekonomicznej
i przeciwko ubożeniu placówek

Cesarski koncert BamarossOw

kę

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Ostatni z zakładów przejmie
m.in. majątek zbędny dła huty,
z zadaniem jego upłynnienia
lub zagospodarow.ania w róż
nych formach. Aż jedną czwartą
obecnego majątku huty, o wartości 600 mld zł, stanowią obiekty, urządzenia i części nieprzydatne dla zakładu, obciążające
koszty i wyniki finansowe.
Podział huty pozwoli na obniżkę
kosztów produkcji, a w konsekwencji podniesie konkurencyjność
wyrobów na coraz trudniejszym
rynku. Oczekuje się też na wię-

piło 35. Pozostali prowadzili zaję
cia dydaktyczne, m.in. z fizyki,
matematyki, języka polskiego, angielskiego, francuskiego, rosyjskiego, p.o. i wf.
żadnych zajęć dydaktycznych nie
było w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopemika Nauczyciele,
którzy nie strajkowali, uzupełniali
dzienniki lub przygotowywa~ się do
kolejnych lekcji. Dla młodzieży zorganizowano rozgrywki sportowe.

*. *

Jak oceniają strajk związkow
cy? - zapytałam prezesa Zarzą
du Okręgu ZNP w Kielcach, Andrzeja Łyczaka .
- Nie jesteśmy organizatorami,
lecz koordynatorami całej akcji. To
determinacja nauczycieli zmusiła ich do strajku. Naszym zadaniem było opracowanie precyzyjnej instrukcji, żeby nikt nie mógł
nam zarzucić , że robimy coś nielegalnie, albo żeby w jakiejś placówce nie doszło do sytuaql konfliktowej.
* Jak pan przyjął wystąpienie
ministra A. Stelmachowskiego
i kuratora A. Syguta?
Znając autorytety obydwu
osobistości - z ogromnym zażeno
waniem. Nie spodziewałem się, że
minister tak zinterpretuje zasady
prawa. Strajk jest legalny, nie ma
charakteru politycznego. Postulaty
są wyłącznie ekonomiczne, a wy~
stępowanie przeciwko arogancji
władzy, to nie strajk polityczny.
* A zarzuty, że niektóre punkty instrukcji strajkowej są niezgodne z prawem?
- Przecież instrukCja nie była
dla pana Stelmachowskiego. Gdy-

ksze zainteresowanie hutą ze
strony obcego kapitału.
Z przedsiębiorstwa " Huta Ostrowiec" wydzielonych zostanie
sześć zakładów produkcyjnych.
Uzyskają one pełną samodzielność w ramach holdingu, z możli
wością przekształceń własnościo

i odlewni. W tych jednostkach rozpoczęto już starania o utworzenie
spółek pracowniczych.
Funkcjonująca w obecnym
nieefektywnym kształcie huta
ma się coraz gorzej. W styczniu
strata brutto wyniosła aż 47 mld
zł. Koszty przewyższają uzyski-

wych. Największe szanse rozwoju
mieć będą zakłady hutniczy i przetwórczy w zakładzie metalurgicznym, dysponują bowiem nowoczesnymi urządzeniami i ciągami
technologicznymi. W gorszej sytuacji znajdąsię wydziały starej huty.
W nowym projekcie brak walcowni

wane przychody.
Jeszcze w tym miesiącu uchwała Rady Pracowniczej i problemy rozpoczętego procesu restrukturyzacji zakładu znajdą się w porządku
obrad
walnego
zgromadzenia delegatów huty.

by w czasie akcji komitet strajkowy przeszkadzał dyrekcji w peł
nieniu obowiązków, gdyby naruszył jakieś paragrafy ustawy, wtedy można by nam to zarzucić, ale
nie można z góry przesądzać , że
strajk będzie bezprawny.
* Czy ten strajk w ogóle mu-

We wszystkich placówkach,
w których nie odbyły się zajęcia,
zapewniono opiekę przybyłym
uczniom, ale w większości z nich
frekwencja młodzieży była bardzo
niska i kształtowała się w granicach ok. 10 proc.

siał się odbyć?
- Minister miał wiele czasu, że
by się spotkać z przedstawicielami organizacji związkowych . Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego

(FK)

W Radomiu na 37 szkół podstawowych zajęcia dydaktyczne
zgodnie z harmonogramem prowadzone były w 9 placówkach,
m.in. nr nr 5, 7, 32 i 33. Normalnie

Czy będzie nastę~ny
strailC nauczycieli?
nie pOinformował nas oficjalnie, że
ma pewne koncepcje zmian w oś
wiacie, projekty rewaloryzacji
płac? Wystarczyło w lutym podpisać porozumienie ze związkami,
a nie doszłoby do strajku.
* A jakie są gwarancje, że
przyniesie on żądane efekty?
- Nie ma żadnych.
* Protest może się więc powtórzyć?

- Niewykluczone.
JOLANTA KĘPA

W Radomskiem
Do proklamowanego przez
ZNP strajku nauczycieli w województwie radomskim przystąpiło
w piątek - według wyliczeń Kuratorium Oświaty - 72 proc. pedagogów pracujących w ok. 75 proc.
szkół. Akcji protestacyjnej nie poparli i nie brali w niej udziału człon
kowie drugiego nauczycielskiego
ZWiązku - .Solidarności".

biskupi pląsali

uczyli się również tego dnia uczniowie liceów ogólnokształcących
im. T. Chałubińskiego i J . Kochanowskiego, a także Zespołu Szkół
Przemysłu Spożywczego i Zespołu Szkół Elektronicznych oraz licealiści w Iłży. Tylko jeden działacz ZNP strajkował w szydłowiec
kim .ogólniaku"!
W Grójcu na 8 szkół podstawowych uczestniczyli w proteście
nauczyciele trzech z nich, nie
przystąpili natomiast do strajku
członkowie ZNP ze szkół w gminach Stara Blolnica, Jedl ińsk; JaSieniec i Błędów.
Zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami, normalnie pracowały
wszystkie przedszkola, placówki
oświatowo-wychowawcze oraz
poradnie wychowawczo-zawodowe. W tych placówkach protest
ograniczył się jedynie do wywie(syk)
szenia flag związkowych.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W najbliższym czasie powołane
zostanie stowarzyszenie gmin leżą
cych w dorzeczu Pilicy. Ustalenia ta·
kie zapadły podczas spotkania wojewodów makroregionu łódzkiego ,
w którym uczestniczył też wicewojewoda radomski, Tadeusz Der1atka.
zadaniem nowego stowarzysze·
nia będzie m.in . ochrona biologiczna
wód Pilicy poprzez budowę oczyszczalni ścieków w większych skupiskach ludności , leżących nad tą rzeką
W przypadku województwa radomskiego chodzi o Nowe Miasto, Wyś
mierzyce i Warkę . W Białobrzegach
- jak wiadomo - oczyszczalnia
wkrótce oddana zostanie do użytku

pory nikt nań nie wpadł: dać ludziom półtorej godziny relaksu
przy muzyce, którą się nuci.
Grali sami panowie i do tego
brodacl, stąd nazwa kwartetu,
w którym grają - oprócz szefa Andrzej Domin na fortepianie ,
Dariusz Kozieł na klarnecie
i Marcin Pabich na wiolonczeli.
Polkę ozdobili choreograficznie
Dorota Jędrzejczyk i Marcin Dusza, walcowali zaś z wdziękiem
juniorzy Karolina Grzesińska
i Robert Wilczewski - wychowankowie Włodzimierza Kwapisza z klubu tanecznego Charleston . Całość prowadziła z wdzię
kiem i w cesarsko-pałacowym
stylu Zofia Zamojska-Pabich.

O celowości organizowania tego typu koncertów świadczy wysoka frekwencja - trzeba było dostawiać krzesła . Muzycy spisali się
znakomicie, grając precyzyjnie
i lekko zarazem przeboje, które
wszyscy mamy pamięci z najlepszych nagrań. Niestety, brakło zapowiadanych napojów, ale nawalił
artysta - oberżysta. Jeżeli następnym razem nie postawi goś
ciom pałacowym lampki wińa
gratis, spuścimy go niemiło
siernie i po nazwisku z tej tu
ambonki .

(włm)

(stam.)

Woiewódzki założycielski ziazd PPD
l

Jakq drogq do dobrobytu?
29 bm. w Kielcach obradowojewódzki, założyciel
ski zjazd Polskiej Partii Dobrobytu. Jak czytamy w programie tej partii, została ona
zorganizowana, "aby reprezentować interesy średniej
klasy społecznej, która
w dziejach naszego kraju
nigdy nie zdobyła znaczącej
pozycji politycznej. Niewielkie znaczenie tej klasy jest
skutkiem odmiennego rozwoju gospodarczego Polski ,
na co wpływał również brak
samodzielności narodowej". ,
Przypomnijmy, iż PPD to
organizacja wprawdzie jeszcze niewielka (w woj. kieleckim liczy ok. 140 członków),
ale mająca duże perspektywy rozwojowe. Jej ogniwa
powstały już m.in. w Kielcach , Busku, Pińczowie
i Miechowie, tworzone są
także koła w innych miastach regionu. Zainteresowane są nią ś rodowiska o dość
liberalnych przekonaniach.
Jak podkreślali na zjeździe
przewodniczący Rady Naczelnej PPD Jan Jagielski
oraz prezes Zarządu Głów
nego Jerzy Krajewski (z TV
Warszawa), partia zdecydowanie opowiada się za prywał

Dzieci pozostały
w domach
W Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Ostrowcu rozmawiano z młodzieżą o sytuacji
w oświacie , skutkach niedoinwestowania szkolnictwa. Wyjaś
niono jej cele i oczekiwania
związane z akcją strajkową Do
godz. jedenastej nauczyciele
spędziH z uczniami czas w sali
komputerowej i gimnastycznej
oraz w pracowniach przedmiotowych. Akcję protestacyjną poparli także nauczyciele II LO
i Studium Nauczycielskiego.
W kilku innych placówkach ponadpodstawowych tego dnia
przyszli do szkoly tylko nauczyciele.
Z czternastu szkół podstawowych w Ostrowcu, zajęcia lekcyjne
odbywały
się
tylko
w trzech. W . plątce" w osiedlu
Ogrody, gdzie uczęszcza aż
1834 dzieci, główn ie pracowników huty, trwała normalna nauka. Jednak nauczyciele zrezygnowali z wynagrodzenia
za pracę traktując ten fakt jako
formę poparcia akcji strajkowej.
W SP nr 9 dla 116 UCZniÓW
przygotowano posiłek obiadowy,
czas upłynął na grach zespoło
wych w sali gimnastycznej i projekcji filmów.
W gminie Bałtów w piątek
normalne zajęci a dydaktyczne
odbywały się we wszystkich
czterech wiejskich szkotach
podstawowych.
(fk)

watyzacją, walką

z inflacją
i recesją gospodarczą, uczciwym systemem ubezpieczeniowym, twcrzeniem warunków do rozwojll90lskiego
biznesu oraz walką 2 zagrozeniami dla naturalnegu ~ro
dowiska człowieka.
Zjazd wybrał Zarząd Wojewódzki partii, na czele którego stanął znany biznesmen
kielecki , właściciel EKG.
"Marleny" Edward Wójcik.
Forum organizacji przyjęło
program działania oraz wystosowało apel do polskich
parlamentarzystów. W dokumencie tym zwraca się do
posłów i senatorów RP m.in.
o "poważne traktowanie
obowiązków parlamentarnych".
(Kos)

Kawiarnia lrezydencka"

Koniec socjalizmu
wkielecki~ kulturze
W
wału

ostatnią sobotę kamaKielce wzbogaciły się

o nowy lokal, nie tylko gastronomiczny, ale przede wszystkim artystyczny. Artysta Edo
Tuz określił to wydarzenie jako
koniec polityki socjalistycznej
w kulturze naszego miasta.
Nareszcie inicjatywa w . robieniu kultury" przeszła w prywatne ręce.
Otwarcie kawiami zaszczyciło wiele cenionych osobistości z władz i biznesu. W programie artystycznym prowadzonym
przez kieleckich
radiowców znaleźli się Jola
Kaczmarek, Ola Szymań
ska, Włodek Kiniorskl, Marek Tercz, Konstanty Wileń
ski. Leszek Kumański odczytał naj nowszy felieton, który po
tym fakcie natychmiast nabrał
znamion "drugiej świeżości".
Ryszard Kwiecień, właści
ciel nowego lokalu, ma udane
doświadczenia w prowadzeniu .Podziemia". W zamierzeniach .Prezydencka" będzie
kontynuować ten zamysł artystyczny, można więc liczyć
na stałe ekspozycje grafiki
i malarstwa, promocje ksią
żek , występy cenionych artystów. Zdaniem właściciela,
Kielce są doskonałym miejsceRl na taką działalność ze
względu
na chłonny, nie
ukształtowany rynek .
Zapraszamy więc do lokalu
przy placu Partyzantów, aby
przy doskonałej europejskiej
kuchni (w rozsądnych krajowych cenach) posłuchać muzyki i wzbogacić swoje życie
wewnętrzne.

(PAM)
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Zespół dziecięcy
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"Iskierki" to wokalny zes-

pół dziecięco-młodzieżowy,
znany już w Kielcach i województwie. Zespół skończył
właśnie nagrywanie w studiu

piosenek do swojej pierwszej kasety, dzięki której ma
szansę

zasłynąć

również

w kraju. "Iskierki" - to trzy
dziewczyny w wieku 14-15
lat (Inga Brzezińska, Agnieszka Prażak, Tamara
Wołowiec).

Wojciech Stachurski pedagog z wykształcenia ,
wychowawca w Państwo
wym Pogotowiu Opiekuń
czym i instruktor muzyczny
w Młodzieżowym Centrum
Kultury - jest założycielem
"Iskierek", kierownikiem oraz
autorem muzyki i tekstów
większości piosenek śpie
wanych przez zespół.
Z panem Wojciechem
o historii zespołu rozmawialiśmy w studiu nagrań kieleckiej rozgłośni.
- Zaczęło się w 1987 roku
w Państwowym Pogotowiu
Opiekuńczym. Odbył się tam
wówczas środowiskowy festiwal piosenki dziecięcej.
Z kilku młodyc uczestniczek festiwal utworzyłem
zespół,~ó go skład w krótkim cz
e wzrósł do 20
o s / : espół znalazł stałe

Zespół pokaże się

kielczanom na koncertach
promocyjnych. Planujemy
również występy w radomskim
Klubie
"Mewa".
później?

Oczywiście,

koncerty w kraju, poza
granicami sąsiadujących
województw.
(Oaria, Klara)

/Życie i interesy
na bazarze

Od kilku tygodni jedynie przybysze zza Buga ożywiają codziennie handel na bazarze
przy ul. Gw. Ludowej w Kiel. cach. Najwięcej dociera tu
Ukraińców, Rosjan, Białorusi
nów, Rumunów, ale bywają
również Ormianie i Azerowie.
Towarów nie mają zbyt atrakcyjnych , ale za to ceny sąnadal
przystępne. Targować się moż

na do woli. Sprzedają to, co kupili u siebie w sklepach jeszcze
w październiku i listopadzie,
przed wielkąpodwyżką cen. Towary kupione w tym roku cenią
wysoko i nie znajdują nabywców.
W ub. poniedziałek oferowali
np. buty hokejowe z łyżwami za
250 tys. zł, piłę łańcuchową do
drzewa za 1 mln zł, narty mło
dzieżowe biegowe za 30 tys. zł,
młynki do kawy za 40-60 tys. zł,
baterie do wanny za 60 tys. zł,
skórkowe rękawiczki męskie za

4'O-60"fys.
tarkę od

,S1e'klryC"lną:

.

250 do 450 tys. zł, skórkowy mapnik oficerski - 60 tys.
zł, papierosy .szachtiory" po 1
tys. zł, .monte carlo" po 4 tys. zł,
.winstony" po 7 tys. zł, "chesterfieldy" po 9 tys. zł i nielegalnie:
koniak po 50 tys. zł, wódkę po 35
tys. zł, w butelkach półlitrowych
oraz broń białą od 70 tys. zł za

studium wyiszei uczelni?

miejsce prób i występów
w Domu Kultury .Iskry"; stąd
nazwa zespołu . Po wielu
występach na imprezach 10- kalnych, np. w muszli kieleckiego parku, podczas "Dymarek",
skład
zespołu
zmniejszył się do ośmiu
osób, następnie czterech,
a obecnie trzech. Od kilku
miesięcy zespół ma nowego
opiekuna Młodzieżowe
Centrum Kultury w Kielcach .
Oprócz mnie z zespołem
pracuje Iwona Skwarek, instruktorka śpiewu w MCK.
* Co można powiedzieć
o nagraniach zespołu, które znajdują się na kasecie?
- Kasetę pt. "Bajki mojej
mamy" wydaje firma fo nograficzna "Globel". Zespoło
wi akompaniują wspaniale
grający studenci wychowania muzycznego z kieleckiej
WSP: Artur Potępa, Piotr
Roman, Krzysztof Stanek.
* Jakie plany?

A

KIELECKIE * ·RAD
Czy W a~sku ędzie
Niepostrzeżenie
rozgłosu znikła z

AHache handlo~
CSRF v# Radomiu
W Radomiu przebywał attache
handlowy ambasady Czecho-S/owacji, dr Oldrzich Burski. Spotkał
się on z wojewodąradomskim , Janem Rejczakiem, a następnie rozmawiał z przedstawicielami radomskich zakładów przemysło
wych oraz prywatnego biznesu.
Poinformował
zainteresowanych m.in. o aktualnych przepisach dotyczących podatków, ceł
r licencjonowaniu handlu zagranicznego z CSRF.

lespółds.

koordynowania
obchodów rocznic
i świąt

państwowych

26 ub.m. odbyło się spotkanie wojewody
radomskiego. Jana Rejczaka z przedstawicielami stowarzyszeń kombatanckich. wojska
i organizacji harcerskich działających na terenie województwa.
W trakcie spotkania został powołany zespól ds. koordynowania obchodów rocznic wydarzań i świąt państwowych z udziałem Wojska Polskiego w 1992 r. w województwie. Zes·
połowi
będzie
przewodniczył
dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich UW. Zbigni_

Gortat.

O. Burski odpowiadał również
na wiele pytań związanych z moż

sztylet kaukaski pq szablę kozacką za 400 tys. zł. Można było
kupić wojskową maskę gazową
z pochłaniaczem gazów bojowych za jedne 50 tys. zł.
(b.s.)

liwością nawiązania współpracy

gospodarczej oraz systemem finansowania banków, który stanowi obecnie główną przeszkodę
w rozwoju kontaktów handlowych
z południowym sąsiadem . (syk)

NajbUszą uroczystości ... która będzie organizowana i koordynowana przez ten zespół
są obchody rocznicy uchwalenia Konstytucj, 3
Maili i świętaoWojska Polskiego przypadaią:
cego również w tym ct1iu.
(SyK)

i

bez
mapy
oświatowej Skarżyska jedyna agenda wyższej uczelni
w tym mieście Zakład
Technologii Specjalnych
Politechniki Świętokrzys
kiej. To studium wieczorowe na przestrzeni dziesię
cioleci wykształciło blisko
400 inżynierów, którzy zasilali miejscowe i okoliczne
zakłady przemysłowe i instytucje.
Z decyzją likwidacji
tej placówki n ie wszyscy się pogodzili . Pewne
kroki zmierzające do reaktywowania
studium
w Skarżysku podjęła Rada
Naukowa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego.
Naw i ązano kontakty z radomską WSI. Wśród propozycji było rozszerzenie
dotychczasowego profilu
o Instytut Małej Przedsię
biorczości (z myślą o bezrobotnych). Jak wykazały
rozmowy, jedynym warunkiem prowadzenia tu działalności akademickiej jest
utrzymanie
budynku.
Koszty z tym związane
szacuje się na 350-400
mln zł rocznie. I tu jest cały
problem.
Rada Miasta, podejmując
uchwałę w tej sprawie, poparła dążenia do wznowienia
funkcjonowania
studium
wyższej uczelni. Jest to jednak wsparcie tylko moralne,
gdyż oprócz gotowości przejęcia budynku byłej filii PŚ,
nie deklaruje się dofinansowania z budżetu miasta, po
prostu nie ma z czego. Po-

I tu zaczynają się typowe dla
"w razie śmierci najemcy
mieszkania - osot1y bliskie na- . naszego kraju kłopoty, bo przejemcy, które .stale z nim mieszcież przepisy są ważniejsze niż
życie, logika etc ... Czyli zaczyna
kały aż do chwili śmierci, wystę
się wymiana pism pomiędzy Anpują do Wydziału Spraw Lokaloną W. i URZĘDEM. Bo oto Anna
wych z wnioskiem o przyznanie
W. znalazła inne mieszkanie,
im tego lokalu· ...
Anna W. w latach 1982-1985
mieszkała w Radomiu z ciotką.
mężem i dzieckiem. W 1985 roku ciotka zmarła, czyli Anna W.
winna przejąć mieszkanie, jako
sukcesorskie. Sęk w tym, ze
Wydział Spraw Lokalowych nie
poinformował jej, iz należy wystapić o prawo do tego lokalu, bo
większe. A osoba, która
inaczej ...
w nim mieszka, wyraziła
Zanim Anna W. zorientowała
ochotę na zamianę. Z cał
się o co chodzi, minęły lata, ale
kiem prostych powodów: jest
nie zmienił się styl pracy wydziaemerytką i nie stać jej na
łu. Okazało się, że budynek,
czynsz. W jednym lokalu wyw którym mieszkała. podlega
nosi on ok. 60 tysięcy, w druwyburzeniu, gdyż w tym
gim ok. 300 tysięcy.
miejscu akurat ma się mieścić
.zgodnie z artykułem 58, ushotel. Zatem dostała tzw. miesztęp 7, ustawy Prawo Lokalowe
kanie zastępcze 36 m kwadratow razte zamiany lokali pomiędzy
wych.
osobami zainteresowanymi stosuje się przepisy o normach zaludnienia, gdy najemca z osobami uprawnionymi, uz _kuje
"I wyniku zamiany lokal o powierzchni mieszkalnej nie mniejszej od dotychczas zajmowanej"

Ni~

b~

(z pisma podpisanego:

,;z. upo-

ważnienia prezydenta kierownik
referatu inż. Danuta Pożyczka").

Jest to pismo ze stycznia 1992
roku, mimo iż zdawałoby się,
sprawa jest jasna! Otóż,
w mieszkaniu osoby, która wyra-

""~ltrlC»

p~~~~pi~
ziła chęć zamiany mieszkania,
były zameldowane jeszcze inne
osoby. Ale już nie są! Zatem powyższy przepis nie znajduje za-

stosowania.
.Została Pani przekwaterowana na czas nieokreślony do pomieszczenia zastępczego".
Co to jest pomieszczenie zastępcze?

A to taki lokal, do którego jesteś przypisany jak chłop do ziemi. Nie możesz go opuścić , nie
możesz zamiemć. Nigdy! Przepisy wszak ...
Stanisław W. (mąz Anny W.):

m

Ja nic z tego nie rozuto taka prosta

~. Przecież

~eoro5~~rac a
wKozlenlcac
Dzięki metodzie wynalezionej w Politechnice Warszawskiej kozienicka miejska kotłownia powiększy swoją wydajność
bez
potrzeby
instalowania
dodatkowych
kotłów. Tzw. aeroseparacja
(gdyż o niej tu mowa) polega
na bardziej efektywnym spalaniu węgla układanego warstwami. Tym sposobem stare
i nowe bloki mieszkalne będą
właściwie ogrzewane, a wymienione filtry pozwolą na odsiarczanie spalin, co środowis
ku naturalnemu wyjdzie tylko
na zdrowie.

(włm)

Reprezentacyiny

urząd· pocztowy
Po przeniesieniu dworca
PKS do innego budynku,
Poczta Polska w Radomiu odzyskała część swoich pomieszczeń przy ul. BelinyPrażmowskiego. Pozwoli to na
urządzenie reprezentacy~

czeń

,

(whn)

•

•

go urzędu pocztowego czynnego przez całą dobę. Zwięk
szona zostanie liczba okienek
obsługi klienta, zainstalowane
będą automaty telefoniczne,
myśli się też o uruchomieniu
kantoru wymiany walut i. .. minibaru.
Gruntowna adaptacja prze- .
kazanych przez PKS pomiesz-

Z Radomskiego
'" iednYI11 zd niu
• W Tczowie przystąpibno - po wielomiesięcznym przestoju - do
kontynuowania budowy obiektu, w którym znajdą siedzibę: Urząd
Gminy, poczta i urządłelekomunikacyjny, a być może także inne instytucje użyteczności publicznej.
• Jeszcze w tym roku trzy wsie: Gaj, Zawada i Smogorzów w gminie Przysucha podłączone zostaną do wiejskiego wodociągu, na budowę którego tylko w roku ubiegłym wydatkowano ponad miliard zło
tych.
• Aż 5 formacji tanecznych działa aktywnie przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Białobrzegach, ćwicząc solid.nie zarówno tańce
dyskotekowe, jak i standardowe.
"~amntejszości6wa radnych ze Skaryszewa wysLinęła projekt'
rozdziału miasta od gminy, co jest efektem zdominowania miejscowego samorządu przez reprezentantów ... wsi.
• CocktaiH>ar "Hortexu" w Przysusze przeszedł we władanie polskC>-ł1iemieckiej spólki"Verkaul-Traczyński" i przekształci się w ...
_
sklep ze sprzętem gospodarstwa domowego.
• Władze miejskie Białobrzegów poinformowały, że miejscowa targowica przyniosła w roku ubiegłym 200 milionów złotych dochodu,
w tym. zaś roku ma zasilić budżet miasta pólmiliardowym zyskiem.

mocy w tym względzie poszukuje się wszędzie gdzie
to możliwe. Nie będzie to łat
we.
(SP)

już

się

rozpoczęła.

Otwarcie
reprezentacyjnej
placówki pocztowej przewidziano na połowę bieżącego
roku.

(wIm)
Białobrzegi - znane miasteczko nad Pilicą-nadal pozbawione są kina. Dotychczasowa placówka (zlokalizowana
w
strażnicy
straży
pożarnej) splajtowała, przynosząc w ciągu dwóch ostatnich

Jak już informowaliśmy, od
kwietnia ub. ro1ru przy ul. Targowej w Kielcach powstają dwa
budynki mieszkalne. Inwestorem tych obiektów jest Kolejowa
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Lublinie (zastępczym w KielChcę tylko zamienić
mniejsze mieszkanie na- wię
ksze, .a tu jakieś przepisy, ustawy ... Ze mojej żonie-należało się
mieszkanie po ciotce, to o tym
nikt nie mówi, ale w tym drugim
przypadku, to jakbym bił głową
o mur. Przecież parJstwo na tym
nie straci! Przeci...mie, zobowią
załem się bowiem do spłacenia
zaległych czynszów z mieszkania, w którym miałbym mieszkać . Wynosi to 3 miliony, ale podobno przepisy...

sprawa!

...

Anna W. nie otrzymała należnego jej mieszkania sukcesorskIego, bo urząd nie poinfonnował. Potem, mimo monitów, też go nie otrzymała.
Zamiast tego wylądowała
mieszkaniu
zastępczym ,
gdzie według przepisów ma
mieszkać do końca życia ...
_ Mieszkania zamienić nie może,
mimo iż rychło jej rodzina się powiększy. Nic nie pomaga, bo
przecież przepis stoi nad czło
wiekiem!
Absurdalia
mieszkaniowe
w Polsce są doprawdy niezmierzone ...
GRZEGORZ SASlN

http://sbc.wbp.kielce.pl

cach jest Przedsiębiorstwo Rozbudowy Miasta Kielce), zaś wykonawcą - KPB. W dwóch budynkach-5-i 7-kondygnacyj~
ym mieścić się będą 54 mieszkania.
Mimo kłopotów, głównie finansowych, prace przebiegają
w dobrym tempie, budynki rosną
jak na drożdżach. Zadanie ma
być przekazane do użytku we
wrześniu tego roku. Jest to termin realny, jeśli, oczywiście, bę
dą zapewnione środki finansowe.
(Kos.)
Na zdjęciu: budynki przy ul.
Targowej w Kielcach rosną jak
na drożdżach.
Fot. A. Piekarski

Białobrzegi

bez kina
miesięcy działalności aż 5 milionów złotych deficytu. Za to
w Białobrzegach otwarto już 8
wypożyczalni kaset wideo. I toponoć w zupełności zaspoka-

ja potrzeby miejscowych kinomanów, czy raczej wideomanów.
Można i tak ...
(włm)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
losie dyrektora teatru
w Kielcach decyduje 15-0sobowa snobistyczna mafia z pełny
mi wpływami, która chciałaby widzieć w teatrze nowego Kantora. Interesują ją błyskotki, które
mogłyby uczynić z Kielc miasto
sławne w Polsce, na świecie.
Jest to myślenie nierealne.
Z wielu względów. Takie spektakle ja, owszem, mógłbym robić.
Czy chodzi jednak o to, aby fiakrowi pokazać błyskotkę? Na takie przedsięwzięcie potrzeba
czasu.
Kieruję teatrem dopiero 17
miesięcy. Dlaczego nie jestem
rozliczany w okresie 3-letnim . Czemu nie zwraca się
uwagi na takie fakty, że moi
pracownicy otrzymują regularnie pensje , czego nie moż
na powiedzieć o zespole radomskim. Nie zauważa się
również tego, że na moich
sztukach na widowni jest komplet, a w innych miastach sale
teatralne świecą pustkami.
Tak, mógłbym robić awangardowe przedstawienia. Kiedyś
chciatem np. wystawić sztukę
Różewicza. Wówczas podszedt
do mnie organizator widowni
i powiedziat, kto na to przyjdzie,
przecież tego nie ma w lekturach szkolnych. Bo prawda jest
taka, że 90 proc. publiczności
stanowi mtodzież szkolna. Tak
jest, może oprócz Krakowa, we
wszystkich miastach Polski. Nie
wystawiamy sztuk w soboty
i niedziele właśnie z tego wzglę
du. Po prostu dorośli nie są zainteresowani teatrem generalnie, w sobotę i niedzielę w ogóle
nie wychodzą z domu, wolą oglądać telewizję, wideo, jakieś
bzdury typu . Dynastia". Boją się
wychodzić wieczorami, że ktoś
ich napadnie, zabije. Taka sytuacja trwa przynajmniej od stanu
wojennego, przecież ja nie mogę niszczyć przyzwyczajeń ludzkich. Ale ja chętnie-bym zaryzykowat, mam w zanadrzu wiele
ciekawych pomystów. Ale do ich
realizacji ' potrzebuję atmosfery,
zrozumienia i spokoju. Jak jest
petne zrozumienie, to można pić
wódkę i na drugi dzień pracować
na kacu. Wtedy gdy jest zapał
powstanie i dzieto. Ale w Kielcach pokazywano mi zewsząd
pięść . Kiedyś chciałem zjednoczyć towarzystwo artystyczne.
Na scenie mojego teatru B. Nowicki wystawił . Zbuntowane piosenki PRL-u" ("Ostatnie tango
PRL"). I czy odniósł sukces?
Ależ skąd, przecież to jest polskie piekło, ten straszny kocioł,
tu nic nikomu nie może się udać.
Jak już powiedziałem, mam
wiele ciekawych pomysłów, ale
również i związane ręce . Mam
nawet pomysł jak zagospodarować nasz noWy teatr. Ale nie

°

zdradzę

go pani, ponieważ każ
kosztuje.
A co robi nasza elita? Chce
ściągnąć do Kielc J. Józefowicza
od .Metra". Kubiak zna się świet
nie na interesach i dla niego bytoby to niewątpliwie bardzo wygodne, Józefowicz miałby tani
hotel. A my wszyscy wylądowa
libyśmy w roli hotelowych sprzą
taczek.
Władza nie ma pojęcia co zrobić z tym gmachem i czeka na
św. Mikotaja , który dałby 20 mld
złotych. Mnie takie bezsensowne czekanie nie odpowiada.
Niektórzy zarzucają mi, że
mój teatr to teatr lektur szkolnych. Ale przecież jest to najważniejsza, najistotniejsza literatura. Możemy wystawiać rzeczy wielkie, awangardowe, ale
do tego potrzebny jest czas

dy

cza.
Nie

czuję
nienawiści
do
mieszkańców Kielc, bardzo lubię to miasto, mam tu wiemąpu
bliczność. Nie chciałbym stąd
odchodzić . Ale jeśli będę musiał,
to pragnaJbym wystawić na ko-

-

nSzewców"

Witkacego.

Myślę, że aktorzy będą mieli
okazję sprawdzić się przed publicznością w innym repertuarze.
Pokażą ile są warci. A co ze mną
będzie? Nie wiem. Widzę siebie

51

boję!

-

w jakimkolwiek miejscu, gdzie
można pracować, walczyć z głu
potą i podłością Wszystkie moje
spektakle o tej walce mówiły.
Tylko co z tego. Co z tego. Czy
dziś teatr jest komukolwiek potrzebny? A czy potrzebna jest
ewangelia?
Wypowiedź WOJCIECHA
BORATYŃSKIEGO notowała
IWONA ROJEK.

Publikowany tekst przedstawiony dyr. Boratyńskiemu
do autoryzacji wzbudził jego
gwałtowną negację. Dyrektor
i wiara, że się uda. Ja wiem, że
powiedział, że nie nadaje się
każdy aktor ociera się o geniusz
absolutnie do druku. Po co
w takim razie mi to wszystko
i chorobę , o Morawicę i nagrodę
Nobla. Ale żeby tylko aktorzy
opowiadał. Tekst - jego zda'niem - jest zbyt prawdziwy, za
kieleccy chcieli czegoś chcieć.
Ja zacząłem rozmowy z moimi
bardzo go obnaża. Spowoduje
skandal i dyrektor zostanie
aktorami w maju (normalnie
zniszczony, bo prawda zawpodpisuje się angaże w marcu).
Wiele osób nie spełniato moich
sze doprowadza do klęski. Caoczekiwań , ale nie chciałem niły świat opiera się na obłudzie.
kogo zwolnić, zwolnienie kogoMy w Polsce nie jesteśmy
kolwiek bytoby posunięciem nieprzyzwyczajeni do pozytywmoralnym. I co mi aktorzy za to
nego reagowania na takie tezgotowali: 3-miesięczną rozróksty, gdybyśmy żyli w Nowym
bę. Chcieli mnie zdjąć ze stanoJorku, a "Echo" byłoby " Paris
wiska (wystosowali podpisane
Matchem" , to takie kawałki
moglibyśmy drukować. W taprzez 70 osób pismo) , twierdzili,
że ja szastam milionami, a oni
kiej ' sytuacji napiszemy drugi
mało zarabiają Kontrola finanmateriał uładzony, cukierkosowa niczego takiego nie wykawy, taki dla ludzi. My jednak
zała. W tej chwili łączą mnie - niezgodnie z wolą 'dyrektora
z zespołem wyłącznie poprawprezentujemy pierwszą werne, służbowe stosunki. Ja wiem,
sję tekstu, ponieważ uważa
że w tych ludziach drzemie
my, że prawda, jakakolwiek by
ona była, ma większą wartość.
ogromny potencjat intelektualny,
I jest to wartość wspólna, za
twórczy i myślę , że moglibyśmy
robić razem rzeczy wielkie, gdyktórą każdy ponosi część odby tyłko ci ludzie wykazali minipowiedzialności.

Fine~ia .i romantyzm

/

Jeszcze ieden
bankrUt?
Radomskie Towarzystwo Muzyczne - organizator wielu imprez i animator życia muzycznego w regionie - poinformowane
zostało oficjalnie o zaprzestaniu
finansowania jego działalności
z budżetu wojewody. Wygląda
więc na to, że przybędzie nam
jeszcze jeden bankrut i to nie
z własnej winy. Gorzej, że właś
nie RTM przygotowywało cieszący si ę coraz większą sławą
Festiwal Muzyki Organowej
i Kameralnej - imprezę o zasię
gu międzynarodowym.
A może jednak ngarnuszek"
wojewody zastąpiony zostanie
przez budżet miejski? Szkoda
byłoby tej firmy i jej imprez.
.

(~)

Dziś tworzą szczęśliwą rodzinę
wychowują dwie córeczki.

niła Symfonia fantastyczna
Hectora Berlioza. Rozbudowami do pięciu części, należy do
utworów wymagającycłi od wykonawców dużych umiejętności.
Berlioz to mistrz kolorystyki
dźwiękowej. Jego barwną instrumentację wzbogacały stosQwan9 w skrzypcach flażole
ty, gra w najwyższych rejes.
trach, nieznane przedtem
pizzicato. W interpretacji Ber.narda Le Monnier Symfonia
fantastyczna została wykonana poprawnie, choć miejscami
wyczuwało się wrażenie niedopracowania. Mało kontrastowe piana, słabo wydobyta
kolorystyka instrumentów dę
tych. Dobre brzmienie harfy
(gościnny występ Ewy Wę
grzyniak z Opery Bytomskiej) . Utwór w całości został
wykonany z francuską finezja.
ekspresją, ale też wyczuwało
się w nim duszę romantyka.

Od soboty mamy w Kielcach nowoczesny supermarket. Handlowanie "jak na Zachodzie" odbywa
się przy ul. Peryferyjnej 15, gdzie na
powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kw. znajdują się regaty z artykułami spożywczymi , chemicznymi
i gospodarstwa domowego.
Właścicielem supermarketu jest
znana firma "MarcPof' i chyba dlatego wdniu otwarcia plocóNki trzeba
było stać godzinę w kolepa po koszyk. Drugim powodem są ... ceny.
Jak wyjaśnił dziennikarzom
i zaproszonym gościom prezes-(i

~skusia

O hteraturze
Powojenna literatura Kielecczyzny byta tematem piątkowe
go spotkania w kieleckim Klubie
Stowarzyszenia PAX. Zgodnie
z zapowiedzią programowa.
wprowadzenia do dyskusji dokonał profesor Jan Pacławski.
Geografia literacka, kierunek
powstały
literaturoznawstwa
w XIX wieku, wskazuje, że Kielecczyzna od początku dziejów
piśmiennictwa polskiego odgrywała w nim niebagatelną rolą
Wystarczy wspomnieć choćby
Jana Kochanowskiego. W okresie nam bliższym , przed- i powojennym z regionu świętokrzyskiego
wyszli Witold
Gombrowicz, Gustaw HerlingGrudziński, Wiesław Myśliwski.
Stąd wywodzą się najwybitniejsi

pisarze ludowi, np. Katarzyna
Zaborowska. Feliks Rak.
Charakteryzując twórczość Iiterackąnaszego regionu prof. J.
Pacławski wymienił około 60 pisarzy. Wielu z nich opuściło ro-

dyskusja, jakiej nikt chyba nie
przewidywat. Padały pytania
o ocenę twórczości Rys:t;arda
Miemika, o ..Sowizdrzała Swię
tokrzyskiego" J. Ozgi-Michalskiego, o obecne środowisko literackie. Okazało się równiez,
że wśród uczestników spotkania
jest grupa poetów z Uniwersytetu III Wieku z opiekunką dr Heleną Wolny. Bardzo podobały się
wiersze seniorów, ale na ich petnąprezentację zabrakło już czasu.. Może będą one okazją do
następnego spotkania literackiego w klubie PAX? ..
(JOK)

i

Drugą część wieczoru wypeł

zaskoczył
szybkością i ceną

"Marc-Pol"

skończyt mówić, wywiązała sję

dwie ·ojczyzny. Nad Sekwaną
poznała Bernarda- Le Monnier.

Z dużym skupieniem wysłu
chano w interpretacji artystki III
Koncertu skrzypcowego hmoll Saint-Saensa - momentami lirycznego, pełnego ekspresji, popisowego i błyskotliwego.
Przepięknym, śpiewnie prowadzonym tematem o romantycznej linii melodycznej, precyzyjną
techniką gry znakomita artystka
podbiła widownię. Szczególnie
urzekło wykonanie z wielką kulturą i finezją nastrojowej środko
wej części o charakterze pastoralnej idylli, utrzymanej w rYtmIe
włoskiego tańca siciliany.

Prezes Mi ku śkiewicz: konkurencja splajtujel

dzinne strony dla Warszawy,
Krakowa, Łodzi. Ale wielu tu tworzył.o życie literackie. Do 1980
roku wydali oni 43 powieści, 12
zbiorów opowiadań, 25 tomików
poezji, liczne felietony, almanachy. Powstała nawet kielecka
szkota reportażu.
Ledwie prof. J. Pacławski

'r

Muzyka kompozytorów francus- '
kich niezbyt częs"
to prezentowana
jest kieleckim melomanom.
Tym
większe zainteresowanie wzbudził
piątkowy koncert
symfoniczny z utworami wybitnych
twórców
znad
Sekwany - Camille Saint-Saensa i Hectora
Berlioza.
Pani Beata Halska występo
wała w Kielcach wielokrotnie.
Już przed laty, kiedy młodziutka
skrzypaczka przyjechała wraz z mamą pianistką Barbarą Hatską, dała się poznać jako utalentowana, niezwykle muzykalna
artystka. We Francji mieszka od
16 lat i - jak twierdzi - ma teraz

giełdzie

Myślę . że popetniłem duży btąd
starając się nawiązać z zespołem partnerskie stosunki. A oni
oczekiwali kapo z Oświęcimia,
że będę katem używającym pej-

niec

•

Na radomskiei

mum dobrej woli, a nie tylko
szeptali złowrogo po kątach, kotłowali się na dole pełni nienawistnych uczuć. Nikt z moich aktorów nigdy do mnie nie przyszedł i nie powiedziat, że ma
Ciekawy pomysł, refleksję, propozycję . Niektórzy znanymi sobie sposobami sprawdzali wysokość mojej pensji. To przecież
obrzydliwe , plugawe. Jak ja mogę współpracować z takimi osobami. Wszyscy ludzie, także aktorzy, odczuwają strach o swoją
egzystencję i on to skłania ich do
takich haniebnych zachowań.

pomysł dziś

W piątek w-wiejskiej szkole
podstawowej pre.zes ogniska
ZNP wywiesił flagę związkową
a na tablicy ogłoszeń postulaty
i apel do rodziców i opiekunów. Strajkujący nauczyciele
wykonując zadania ustalone
przez jedenastoosobowy komitet strajkowy czekali na uczniów,
których
codziennie
uczęszcza 500. W tym dniu do
szkoły przyszła 11. Wszyscy
zostali dwa dni wcześniej
poinformowani, że przyjście
do szkoły w dniu strajku nie
jest obowiąz·kowe.
W szkole tej protestowało
37 pracowników oświaty,
w tym nie zrzeszeni w ZNP.
Tylko troje nauczycieli zgłosiło
dyrekcji, że nie zamierzają
strajkować i udali się do swoich klas, gdzie przygotowywali
uczniów do konkursów przedmiotowych, które zaplanowane były na najbliższą sobotę ·
Nie strajkowali również katecheci.
Strajkujący za pieniądze
związkowe zakupili dzieciom

kanapki i pączki, gdyż pracownirównież postanowili protestować. Strajk
trwał do godz. 15. Nieodnotowano żadnych prowokacji. Rozgoryczeni nauczyciele udali się do
domów. Dla wielu pedagogów
człowiek, który wygrażał w wiec?omych ..Wiadomościach" las-

cy kuchni szkolnej

Nauczyciel~m
Się

•

lesl

ką nie wzbudzat nawet politowania. Zdesperowani ludzie nie
mają już siły, by się z tego śmiać
i pukać w czoło.

.. -

Piątkowy strajk pokazał nie
tylko dramat polskiej oświaty.
Pokazał
przede wszystkim

zdesperowanego, doprowadzonego do ostateczności nauczyciela. A zrobili to, niestety, urzęd
nicy wszystkich szczebli Najjaś-

DANUTA PAROL

http://sbc.wbp.kielce.pl

właściciel) .. MarcPolu",
Mikuśkiewicz - w jego

Marek
supermarketach stosowane są najniższe ceny w kraju. Dlatego
konkurenci już dziś powinni
szykować się do plajty. Kielecki
sklep jest już ósmą placówką
w kraju i na pewno przyniesie
zyski. - Zresztą nie może być
inaczej - stwierdził prezes.
Odpowiadając na pytanie: na
czym polega sukces jego sklepów? - M. Mikuśkiewicz podkreślił trzy warunki sukcesu:
szybkość reagowania na potrzeby i możliwości klientów, duży
obrót kapitałem i niskie ceny.
Biorąc pod uwagę fakt, że kielecki supermarket uruchomiono
w trzy tygodnie, widać, że prezes "MarcPolu" nie rzuca słów
na wiatr. Co na to konkurencja?
(KAZ)

W sobotę na radomskiej gieldzie
przy ulicy Warszawskiej samochodów było znacznie więcej niż, przed
tygodniem. Zdecydowanie ~yIo
małych "fiatów". Ceny tych aut podskoczyły o 2-3 miliony, Jest to niewąt
pliwie związane z dewaluacjąziotego
w stosunku do dolara i zapowiedzią
podwyżki cen paliw. Nowe małe .fiaty
126p"oferowano po 35-37 mln zł, auta z ubiegłego roku po 32-33 mln zł,
z 1990 roku byt wyceniany na ~
mln zł, 1989 r. 25-27 mln zł, 1988 r.
20-21 mln zł, 1987 r. 17 mln zł, 1986
r. 16-16,8 mln zł, 1985 r. 16 mln zł,
1984 r. 12-14 mln zł, 1983 r. 11-12
mln zł, 1982 r. 9-10 mln zł, 1981 r.
8,2-9 mln zł, 1977 r. 5 mln zł.
Nie zmieniły się natomiast ceny
"polonezów". Za nowe,egzemplarze "caro" z tego roku wystawiono
za szybą cenę 67-72 mln zł. Cena
była dostosowana do wyposaże
nia i kolorystyki auta. Tradycyjny
model "poloneza 1,6" z 1991 roku
wyceniony był na 58,5 mln zł, 1990
r. 50-51 mln zł, 1989 r. 44-45 mln
zł, 1988 r. 39-40 mln zł, 1987 r.
35-36 mln zł, 1986 r. 30-31 mln zł,
1985 r. 26-27 mln. zł , 1984 r. 2224 mln zł, 1983 r. 18-19 mln zł,
1982 r. 17-18 mln zł.
Na sobotniej giełdzie byIo tym razem mało dużych "fiatów". Nie zauważyliśmy nowych egzemplarzy,
rocznik 1990wyceniony był na 31 mln
zł, 1989 r.27-30 mln zł, 1988 r. 25-27
mln zł, 1987 r. 24-25 mln zł, 1986 r.
21-22 mln zł, 1984 r. 16-17 mln zł.
Ceny zachodnich aut utrzymały
cenę sprzed tygodnia .• BMW 520"
z 1988 r. oferowano za 220 mln zł,
"mercedesa 2000" z 1982 r. za
120 mln zł , "mercedesa 1900"
z 1986 r. za 139 mln zł, "VW passata" z 1988 r. za 120 mln zł, "audi
80" z 1988 r. za 123 mln zł, ..fiata
'tipo" z 1989 r. za 9 tys. zielonych ,
"jettę GLO" z 1982 r. za 39 mln zł.
Nowa .favoritka" wyceniona byta
na 89 mln zł.
(WŁM)

Nowe połączenia telefoniczne
Zakład Telekomunikacji w Kielcach informuje o uruchomieniu
nowych kierunków międzynarodowych wychodzących z Polski
w automatycznym ruchu-telefonicznym do następujących krajów:

WSKAZNIK
KRAJU
353
354

KRAJ

I

Irlandia
Islandia
Rumunia

40

~ieria

Anqola
Grenlandia
Hawaie
Izrael
Jaoonia
Korea Płd .
Koreańska

_ Kuweit
Ubia
Maroko
Sinoaour
SYria
Tunezia
Wenezulllla
Albania
Malta

RLD .

213 214 215
244
299
1+808
972
81
82
850
965
218 219
210.211212
65
963
216 217
58
355356

OPŁATA ZA
1 MIN. WZŁ"
9.900
10.900
7.500
18.000
36.000
36.000
18.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
10.900
10.900
36.000
36.000
10.900
36.000
10.900
10.900

1 JEDNOSTKA
LICZNIKOWA CD:
364 sek.
331 sek.
4 BOse.k.
200 sek.
100 sek.
1.00 sek.
200 sek.
100 sek.
100 sek.
1 00 sek.
100 sek.
100 sek.
331 sek.
331 sek.
1 00 sek.
100 sek.
331 sek.
100 sek.
331 sek.
331 sek.

Z połączeń mogą korzystać abonenci województwa kieleckiego: w Kielcach, Skarżysku, Chmielniku oraz abonenci wtączeni do
central współpracujących z centralami w wymienionych miejscowościach. Realizacja tych połączeń będzie możliwa po uprzednim
wybraniu cyfr .0-(1' łącznie ze wskaźnikiem żądanego kraju oraz
numeru żądanego abonenta.•- u oznacza otrzymanie sygnału .

150 mln na park
W Warce-Winiarach przystę
puje się do rewaloryzacji zabytkowego parku otaczającego
dworek, w którym mieści się Muzeum im. Kazimierza Pułaskie
go. Narodowa Rada Ochrony·
Przyrody przyznała na ten cel
150 milionów złotych .
(~)

niejszej RP; Nie dali pieniędzy
na oświatę, a z nauczyciela
zrobiono żebraka Jak żebrak
moźe mieć posłucIT u swoich wychowanków i ma
wzbudzać szacunek u rodziców, gdy nawet poniżany
jest przez własne kierownictwo?
Wielu fachowców ' w tym
dniu zadato sobie okrutne pytanie.: dlaczego mam uczyć
mądrości dzieci, gdy sam w ich
oczach nie jestem mądry?
Wśród dzieci i młodzieży największym autorytetem cieszą
się ci, którzy potrafią zorganizować sobie życie na przyzwoitym poziomie. I można tak rozważać bez końca . Faktem jest
jednak, że w piątek tysiące
mądrych ludzi w Polsce nie
wytrzymało i pragnie zrobić
wszystko, by historia i wychowankowie nie zarzucali im
w przyszłości, że nie przeciwstawili się nieodpowiedzialnym
urzędnikom. Nauczycielem się
jest, a urzędnikiem się bywa.
ANDRZEJ PISKULAK

Zapowiadana przez nas kilkakrotnie książka pl. .. Boa noHe,
Angola", której autorem jest starachowiczanin, inżynier z fabryki
samochodów Józef Kowalski,
najwcześniej dotarła do miasta
nad Kamienną Wydawnictwo
.. BelJona" w Warszawie, edytor
książki, przesłało pierwsząpar
tię egzemplarzy do Zakładów

Starachowickich ..Star"

SA

oraz Towarzystwa Przyjaciół
Starachowic, które podjęły się
,promocyjnej sprzedaży.

"Wieczór
starachowicki"
Książkę Józefa Kowalskiego, barwny reportaż z afrykań
skiego
kraju
pogrążonego
w wojnie domowej, poświęcony
Polakom pełniącym trudne i niebezpieczne zadanie serwisu cię
żarówek .star", będzie można
nabyć również w czasie najbli:iszego ..Wieczoru Starachowickiego" w Klubie MPiK,
w piątek 6 marca. Autor, na ży
czenie uczestników spotkania,
będzie podpisywat egzemplarze
książki, a także opowiadat
o swej afrykańskiej przygodzie.
Zapewne nie zabraknie chęt
nych do uczestnictwa w tym klubowym spotkaniu przyjaciół
miasta. Początek o godz. 17.00.
(an)

Jeszcze do niedawna o polskiej oświacie dyskutowano na
wzór tuwimowskiego mieszczanina, który widział wszystko
osobno. Tak więc osobno dyskutowano o _wymianie dyrektorów
szkół, o programach, podręcznikach i wielu innych ważnych
sprawach. Nie tworzyło to jednak całościowej wizji systemu oś
wiatowego. Ten brak został wypełniony nową koncepcją programu kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN. Co jest Jej istotą?

Otóż najistotniejszym założe
niem nowej koncepcji jest to, że
nie WIEDZA naukowa, ale
DZIECKO staje się podstawowym punktem odniesienia przy
doborze treści kształcenia, organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej . Oznacza to, że od
tej chwili nie uczniowie mają się
dostosowywać do wymagań
programowych, ale zawarty
w programie wybór wiadomości
ma być tak dokonany, aby najlepiej służył rozwojowi uczniów.
Przyjęcie takiego założenia
spowodowało odrzucenie tradycyjnie rozumianego kształcenia
ogólnego. Dotychczas uważa
się, że człowiek wykształcony, to
człowiek mający dobrą orientację w zakresie podstawowych
dziedzin ludzkiej wiedzy. Konsekwencją takiego sposobu pojmowania kształcenia ogólnego
jest dążenie, aby programy
szkolne były w odpowiedniej
proporcji do stanu wiedzy
w poszczególnych dyscyplinach
naukowych. Stały przyrost wiedzy. w niektórych dyscyplinach
podwajający się co dwa, pięć lat,
powoduje w sposób nieuchronny przeładowanie programów
nauczania i stałe dyskusje: co
wprowadzić, a z czego zrezygnować?
Tak więc autorzy nowej koncepcji proponują odejście od uję

cia propedeutyczno-encyklopedycznego, dominującego obecnie,
na
rzecz
koncepcji
funkcjonalnej , której istotą jest
to, że dziecko przyswaja sobie
takie zasoby wiedzy i umiejęt
ności, które jemu będą potrzebne w życiu. Co to oznacza?
Twórcy programu wskazują
· przede wszystkim na wiedzę
i umiejętności, które sprzyjać
będzie godnemu postępowaniu
człowieka, wzbogacać będą
wewnętrznie, zarówno jego, jak
i inne osoby, wśród których żyje
i pracuje. Dlatego też wiadomości i umiejętności, które uczniowie będą zdobywać w trakcie

nauki zostaną dobrane wg czterech podstawowych kryteriów.
Idzie tu o wiadomości i umiejęt
ności, które:
• umożliwiają znajdowanie
harmonii i równowagi wewnętrz
nej, czyli uczą żyć w zgodzie
z samym sobą
• umożliwi ają współżycie ze
środowiskiem
przyrodniczym,
które jest dzisiaj eksploatowane
w sposób rabunkowy,

na szkolna i system klasowolekcyjny.
Stąd uczniowie uczą się częs
to "dla stopni", "do klasówki".
Jeśli zważ:ymy, że w wielu przypadkach program nauczania
przekracza rzeczywiste możli
wości intelektualne uczniów,
sprzyja to kształtowaniu u części
młodych ludzi niewiary w siebie,
poczucie zagrożenia, często
świadomą ucieczkę od szkoły.
Ale nie jest to jedyne negatywne
zjawisko. Inne to edukacyjna fikcja, którą tworzą i uczeń, i nauczyciel. Polega ona na tym, że
uczeń symuluje opanowanie
materiału
przewidzianego
programem, a nauczyciel obniża wymagania albo pozoruje
ich egzekwowanie. W tej sytu-

• pozwalają współżyć w ramach różnego rodzaju środo
wisk. w których człowiek żyje
I pracuje,
• pozwalają korzystać z róż
nego rodzaju źródeł informacji,
których rola dzisiaj niepomiernie
wzrasta.
By nauczanie rzeczywiście
służyło rozwojowi dziecka potrzebna jest korekta pracy dyd a ktyczno-wychowa wczej
szkoły. Dotychczasowa "strategia wymuszania" powinna być
zastąpiona "strategią mieszaną" , w której obok elementów
wymuszania pozostawały w określonej harmonii elementy pobudzania rozwoju dziecka. Strategia wymuszania zrezygnowała z najważniejszei siły
napędowej rozwoju człOwie
ka, jaką jest motywacja wewnętrzna. Jak wiadomo, w ramach strategii wymuszania
program nauczania wylicza,
czego i w jakim zakresie uczniowie mają się nauczyć, a co nauczyciele mają od nich wyegzekwować. Służy temu głównie oce-

acji trzeba odejść od dotychczasowego sposobu konstruowania
programów nauczania, który
pozwala Jedynie na wybór pomiędzy "mniej" lub "więcej" materiału nauczania.
Dlatego też autorzy proponują
inną konstrukcję programu nauczania. Składać się będzie ona
z dwu części. Pierwsza zawierać będzie część wspólną tzw
minimum programowe, natomiast druga wskazywać będzie
pożądane rodzaje aktywności
oraz treści, które w sposób
szczególny stymulować będą
rozwój dzieci. Ich realizacja zależna będzie od możliwości intelektualnych oraz aspiracji dzieci
i nauczycieli. Nauczyciel będzie
miał do wyboru przynajmniej
dwa programy nauczania danego przedmiotu. MEN opracowało już minima programowe dla
pięciu przedmiotów - matematyki, biologii, geografii, muzyki
i filozofii. Do maja br. opracowane zostaną programy pozostałych przedmiotqw.
JOZEF KILlANEK

Smierć

na torach

Około północy mechanik pociągu relacji Radom - Skarżys
ko odkrył na torach na przejeź
dzie kolejowym rozkawałkowcr

ne

W wielkich bólach porządkowany jest handel bazarowy
w Kielcach. Ważne, że wreszcie zaczyna być widać efekty. Pisaliśmy już o zlikwidowaniu uciążliwe.90 targowiska
przy ul. Czarnowskiej (przeniesiono je na Zelazną), o nowym placu giełdowym przy ul. Zbożowej. Handlowców
hurtowników kieruje się na nowo zorganizowany plac
przy ul. Skrzetlewskiej 4. Jest to targowisko, które speł
nia wszelkie oczekiwania zainteresowanych. Plac dzierżawi Firma Handlu Hurtowego "BAZAR".

Niewątpliwą zaletą

I

targowiska jest jego lokalizacja niemal W centrum miasta, dobry dojazd z ul. 1 Maja i Robotniczej. Do bazaru prowadzą

o codziennych dniach pensjonariuszy placówek opieKi
społecznej pisze się zazwyczaj
w łzawym nastroju. Fakt - los
ludzi samotnych, a czasami gorzej, bo zapomnianych przez

Szkoła
nie będzie torturować

ł

Byliśmy tam i widzieliśmy:
• 150 wydzielonych stanowisk na asfaltowej i betonowej nawierzchni,
• oddzielne WC dla handlują
cych oraz klientów,
• krany z wodą bieżącą i hydranty ppoż . ,
• umywalki dla użytkowników
bazaru,
• znakomite
oświetlenie
obiektu, które sprawia, że
i w nocy można będzie tutaj
handlować równie dobrze
jak w dzień,
• alejki dojazdowe, dzięki którym klient może dojechać
samochodem pod samo stoisko z towarem.

wtym domu nie musi być smutno

kolorowe drogowskazy - reklamy finny.
Plac czynny jest przez całą
dobę we wszystkie dni tygodnia
(także'W niedziele, jeśli takie bę
dzie ż:yczenie hurtowników).
Zainteresowanie ofertą .. BAZARU" s.c. jest bardzo duże . Już
wiadomo, że będą tutaj punkty
gastronomiczne, stoiska z owoc,ami, mrożonkami (jest podłą
czenie elektryczne!), art. spożywczylfli. Zainteresowani powinni się pospieszyć, jeśli chcą
liczyć na dogodne miejsce do
handlowania. Warto dodać, iż
w niedalekiej przyszłości firma
umożliwi handel pod dachem
w położonych nie opodal halach
magazynowych. Planuje się także radiofonizację obiektu.
O porządek i bezpieczeń
stwo na nowym bazarze zadbają jego dzierżawcy (zatrudniono dozorców).
PS. Materiał napisany w ramach akcji "Panorama finm".

To tylko część placu przy ul. Skrzetle Ił ...kiej, n którym rusza
8ndeł hurtowy.

dziś

----------

zwłoki mężczyzny. Okazało

się, że denatem jest 39-letni
Zbigniew N., mieszkaniec Woli
Lipienieckiej , pracownik PKP
w Skarżysku.
(59)

~ Na

parkiecie prawie

tłoczno

Przetańczyć

2..

całe

życie

3.

"Cieszę, że

jestem

Lwami"

najbliższych nie jest wesoły.
W Domu Opieki Społecznej przy
ul. Jagiellońskiej w Kielcach
dbająjednak, by czas nie mijaltu
monotonnie. Raz po raz okazuje
SIę, iż jest to możliwe nawet bez
sięgania do niezasobnej kasy,
a to dzięki operatywności dyrekcji i ludziom dobrej woli. Ostatnio
w placówce przy ul. Jagielloń
skiej nieodpłatny koncert dała
grupa "Rytm", na co dzień grają
ca w kieleckiej kawiarni .. Sołty
ki". Marek Fijałkowski, Bogusław
Polak i Jarosław Telka przypomnieli nie tylko stare przeboje,
a pensjonariusze ruszali do tań
ca, nie tylko przy spokojnych rytmach.
(alp)
Zdjęcia A. Piekarski

Występ w hali "Iskry" od
lewej:
Kaczmarek,
Szelc, Niedzielski, Skoczylas, Waligórski.
Zdjęcie

autora

)

"Fotografia"

Jutro otwarcie wystawy
Nie tak dawno informowaliśmy
o powrocie kieleckich artystów fotografików z Flint USA Wystawa prac Andrzeja Borysa i Ant0niego Myśliwca, która zaprezentowana
została
amerykańskim
odbiorcom, będzie eksponowana za
sprawą Młodzieżowego Centrum
Kultury.
Andrzej Borys - prezes kieleckiego Oddziału ZPAF, na swoim
koncie posiada wiele wyróżnień
i nagród. W roku 1981 otrzymał tytuł AFIAP, nadany przez Między
narodową Organizację Artystów
Fotografików w Genewie, uhonorowany został Dyplomem Uznania
Ministra Kultury i Sztuki, nagrodą
wojewody kieleckiego, posiada
Złoty i Srebmy Medal FASFwP,
dwukrotnie otrzymał I nagrodę na
Biennale Krajobrazu Polskiego.

Uczestniczył w ponad 100 wystawach fotografii w kraju i za granicą Pokaźną konto wystaw indywidualnych przekracza liczbę trzydziestu.
Nieprzypadkowe było zorganizowanie wystawy z pracami Antoniego Myśliwca - wiceprezesa kieleckiego Oddziału ZPAF wielokrotnie nagradzanego na
Biennale Krajobrazu Polskiego
w Kielcach . Na swoim koncie posiada ponad lawystaw indywidualnych w kraju .
Otwarcie wystawy nastąpi
3.111. br. (wtorek) o godz. 17.00
w Młodzieżowym Centrum Kultury w Kielcach, ul. Słowackie
go 23.
Podczas otwarcia artyści po-

J.K. - Myślę, że to będzie
gdzieś 10 pobyt, z tym że przeważnie graliśmy w amfiteatrze

estradzie i dzięki temu ludzie
nas zapraszają nie mamy zastoju.
• Czy obecnie jest tyle samo
tematów satyrycznych co
dawniej?
AW. - Tak, tak, oczywiście,
wiele się zmieniło, ale tematów
jest zawsze dużo, tylko że to są
inne tematy, ludzie w tej chwili
z czego innego się śmieją niż się
śmiali dwa czy trzy lata temu.
• Czyli uważa pan, że tematów nie braknie na następne
jubileusze?
A.W. - W Polsce nigdy nie
braknie! To jest wymarzony teren dla satyryków.
• Kto od samego początku
jest w kabarecie ELITA?
A.W. - Od samego początku
jest chyba Jasio Kaczmarek, bo
on to z Drozdą zakładał, ale
wkrótce potem przyszedł Leszek Niedzielski i Jurek Skoczylas, także ta trójka jest najstarszymi .elitowcami".

państwa

"Dywizjon 303", "Studio 202"I "Elita"
Po raz kolejny przyjechał do
Kielc, doskonale znany i lubiany, wrocławski kabaret ELITA.
I tym razem kielecka publiczność nie zawiodła, ciepło i serdecznie przyjmując artystów.
Kabaret ELITA to J. Kaczmarek, J. Skoczylas, L. Niedzielski, S. Szelc, A. Waligórski
i szef muzyczny - W. Plaskota.
Po występie poprosiłem A. Waligórskiego i J. Kaczmarka
o krótką rozmowę.
• Jakie były początki kabaretu ELITA?
A. W. - Ja jestem stosunkowo
młodym członkiem kabaretu
ELITA, założ:yc:elem Studia 202,
tzn. audycji radiowej, a do kabaretu ELITA doszedłem kilkanaś
cie lat temu. O początkach
mógłby mówić np. Janek Kaczmarek, on jest jednym z założ:y
cieli, z Drozdąto robili.
J.K. - Rzeczywiście, to jest
już prehistoria, to jest rok ...
gdzieś '68, kiedy Drozda na politechnice
założył
kabaret
z mniejszych kabaretów wydziałowych i stąd zresztą była
nazwa - elita, że to niby najlepsi
z różnych mniejszych zespołów.
I potem od razu za dwa lata na
.. Famie" miel"śmy już nagrodę

. __ ... _:_ ,_I...._ ..
,~

_&~.I.

\0lil1 ... _1._.

1971 w Opolu była nagroda prezesa Radiokomitetu za piosenkę
.Kurna chata", no i jakoś tak poleciało.

• Co to jest ELITA, a co STU010202?

na Kadziel!)i.
• Czy podobają się panom
Kielce?
AW. - Miasto jest śliq:ne,
amfiteatr, otoczenie, taki uroczy
hotel w Cedzynie, w którym nocowaliśmy.

Polska iest wymarzonym
terenem dla styrykow
AW. - To jest tak, że ELITA
jest estradową wersją STUDIA
202, a STUDIO 202 jest radiową
wersją ELITY. W tej chwili skład
personalny pokrywa się w 100
proc.
• Dlaczego 202 a nie np.
50S? •.
A.W. - ... albo 303, bo był
dywizjon 303, żeby odróżnić.
To się wzięło od numeru pokoju w rozgłośni wrocław
skiej . w której powstał pomysł 35 lat temu w grudniu
1956 roku .
Który to już pobyt w Kiel-

http://sbc.wbp.kielce.pl

JK - Do Kielc jadę zawsze
z największą przyjemnoścIą bo
imprezy były tu zawsze bardzo
udane, a na Kadzielni dwa razy
odśpiewali mi "100 lat", bo akurat wtedy miałem imieniny. Kielecka publiczność jest jedną
z lepszych.
• Jak się czuje kabaret po
tych 35 latach?
A.W. - Dobrze, nam na zdrowie wychodzi to sprzężenie z radiem, bo my muśimy przez te audycje być stale aktualni i ciągle
coś nowego pisać. Także nasze
teksty zawsze się uaktualniają

dzielą się niebywałymi wrażeniami

z pobytu w USA.

• Czy usłyszymy jakieś pana
nowe piosenló?
J.K. - Nagrałem ostatnio
w wytwórni .. Pomaton" płytę CD
i kasetę pl. EUROPA, 14 piosenek, powinna już być do nabycia.
Rozma ;viał

,
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LISTA PRZEBOJOW
UBIEGŁY

NR

TYDZIEŃ

1
Czterogodzinny miniserial telewizyjny, ekranizacja kolejnego
bestselleru najsłynniejszego dziś
amerykańskiego autora horrorówStephena Kinga.
W 1957 r. maleńkim , spokojnym
miasteczkiem Oerry wstrząsnęła seria morderstw dzieci. Siedmioro
przyjaciół połączyło się wówczas
w walce z tajemniczą niszczycielską siłą kryjącą się pod maską klowna. W 30 lat później dzieci z Oerry
znów zaczynają giną{:. Wiemi niegdyś złożonej przysiędze przyjaciele, dziś dorośli ludzie z wlasnymi dorosłymi problemami, spotykają się ,
by raz jeszcze stawić czoła tajemniczej, przewrotnej Mocy .. .
USA, 1990, 168 min.
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KiELCE ENJA-Sh

hard Moons
METIALLlCA - Metalica

GUNS:N ROSES - Ose Your ILLUSION

CLOSE TO SEVEN
GENESIS - We can't dance

Wydana pod koniec 1991 r.
Eltona Johna zawiera
wiele kompozycji E.J. i Bemi'e
Taupina, wykonanych przez artystów światowej EKSTRAKLASY.
płata

Znalazło się tu 16 znakomitych nowych aranżacji najwięk

szych przebojów Eltona, które
zostały .przekute" na brzmienie
lat 90.
Piosenka. Tonigh" wykonana
w duecie z Georgem Michaelem
dotarła do pierwszego miejsca
Europejskiej Listy Przebojów. -
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Ennio Morricone Mission

zł.

Jest to pozycja otwierająca
nową

serię

wydawniczą

• Wprowadzenie do biznesu".
Książka jest przeznaczona nie
tylko
dla
początkujących
przedsiębiorców, ale również
dla wszystkich interesujących
się problemami rozwijającego
się u nas kapitalizmu.

WYPOŻYCZALNIA KASETVIOEO

in. PIOTRKOWSKA

12

DOM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

CHRISTINE
Doskonały pomysł, doskonała książka i doskonały film,
wyreżyserowany przez Johna

Carpentera. Realia typowo
młody chło

pak, który pragnie mieć swój
samochód... zdobywa go.
Tylko że limuzyna .Chństine",
którą "wskrzesił" okazuje się
dziełem szatana .•Christine"
jest żywą czującą istotą bezgranicznie zakochaną w swoim kierowcy. Dba o niego,
mści się na jego wrogach (!),

a jednak nie pozwala mu żyć
bez siebie ...
Dzięki ręce Carpentera film
doskonale ukazuje zakamarki
ludzkiej psychiki . • Christine",
USA, 1983 (111 min.).

FIRESTARTER
Ponad 400-stronicowa powieść została wprasowana
w film Marka Lestera, którego
scenariusz King uważa za
najlepszy ze wszystkich powstałych na podstawie jego
twórczości.
Niespełna

spokojna

ośmioletnia,

dziewczynka

Centrum Kultury Chrześciiańskiei
Kielce, ul. Duża 15

szczęścię?

Anna Swiderkówna przedstawia dzieła, w których te problemy były poruszane, ale
również pokazuje ich twórców
osadzonych w otaczającej ich
rzeczywistości .
Gallagher R.R., Mała firma
to takie proste. Signum. Kraków 1992, s. 202, cena 27.000

'MAX

amerykańskie -

Świderkówna A., .Bogowie
zeszli z Olimpu". Bóstwo i mit
w greckiej literaturze świata
hellenistycznego, s. 404. Wiedza Powszechna. Warszawa
1991, cena: 42.000 zł. Grecy
jako pierwsi w Europie postawili i próbowali odpowiedzieć
na pytania, które i nas irytują
obecnie - jaki jest sens życia
i śmierci? Jak osiągnąć

TU"leT

11,,· WIli,
J.VtlftJn PluU'l't

KIELCE .

Morricone, który znany jest
z wielu wspaniałych kompozycji
muzycznych do filmu i tym razem nie zawiódł. Ponad 48 minut muzyki ilustrującej film . Misja" (z Robertem de Niro) - to
jedno z najlepszych dzieł tego
kompozytora. Muzyka spokojna,
nastrojowa - nie tylko dla wielbicieli twórczości Ennio Morricone.

eoek,.,

5''''K

CZWARTEK 5.111.1992 R.

1. Skarżysko - w.K.V., ul. Kosmonautów 1, w godz. 11-13
2. Końskie - W.K.V., ul. Mieszka 12 "HIT', w godz. 14-16.
PIĄTEK 6.111.1992 R.
1. Starac~owice - W.K.V.,. Vitcon", ul. Ni?ka 5b, w godz. 11-13
2. Qstrowlec- W.K.V. "Video Hutnik", ul. Swiętokrzyska4. w godz.
14-16.
JESTEŚMY NAJLEPSI - A TY MOŻESZ BYĆ Z NAMI!
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WTOREK 3.111.1992 R.

~UfY KSIĄŻKI

Sztuka przyjaźni, czyli jak zblido ludzi, na których ci zaAlan Loy Mc Ginnis. Wyd. 2 popr. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza •Vocatio·,
1991 - 149 s. - 18 tys. zł.
Nikt nie musi być samotny!
Sztuki przyjaźni można się nauczyć jak gry na pianinie lub programowania komputera. Pomoże Ci w tym książka .Sztuka
przyjaźni" . Podpowie jak pogłę
bić kontakty towarzyskie, jak
okazywać uczucia, jak przeciwdziałać negatywnym emocjom,
jak ocalić słabnącą przyjaźń.
I Ciebie ktoś pokochal
Akt małżeński : Piękno miłości
seksualnej - Tim i Beveńy Lażyć się
leży -

BŁYSKAWICZNY

KONKURS
- Kto jest autorem noweli
.Zagłada domu Uscherów"-

Pierwszy czytelnik, który
udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma płytę CD.
Na odpowiedź oczekujemy we wtorek między godz.
9.00 a 9.05, pod numerem
455-88.

Haya. - Wyd . 2 popr. - Lublin:
Wydawnictwo
. Pojednanie",
1991 - 239 s. - 26 tys. zł.
Jak często przeciętne mał
żeństwo współżyje ze sobą? Co
robić, aby żona miała takie same
potrzeby seksualne jak mąż? Jakie są przyczyny homoseksualizmu i czy można go leczyć?
Czy witamina E wzmaga popęd
seksualny?
To tylko kilka z pytań , na które
znajdziesz odpowiedź w tej
książce. Jest ona dedykowana
. wszystkim tym, którzy wierzą
że miłość małżeńska może być
piękna, podniecająca i uszczęś
liwiająca oraz tym, którzy chcieliby w to uw ierzyć".

I

(dziecko sławnej hollywoodzkiej rodziny - Drew Barymore; grała w "E.T.") , pod
wpływem eksperymentów na
jej rodzicach, przeistacza się
w .niszczycielską siłę . . ." Nikt,
nawet ona sama nie jest
w stanie zapanować nad tą
mocą Rząd pragnie ją poj-

J"'łłJa

się w roli pisarza, a jest w tym
doskonały. Za punkt honoru,

najwyższą nagrod ę dla siebie
uważa... wystraszenie ludzi.
Z Kingiem współpracował niemal każdy rezyser, który robił
coś

z "grozy".

Na podstaWie powiesci Kinga
ekranizowano 19 filmów, z którfch większość stała się przebojami kasowymi. Do naJwięk-

szych hitów na leżały: .Lśnienie"
z 1980 r. - d oskonały horror
będący studium szaleństwa
(wspaniała gra Jacka Nicholsona), .Cujo" (1983) - ulubiony
film Kinga. Historia wściekłego
psa Bemardyna, .Christme"
(film rekomenduje wypożyczal
nia Wideo-Max), .Firestarter"
(Wldeo-Max), .Pat Semantary"
- opowiadający o zderzeniu

z wierzeniami i m ag ią pradawnych Indian, .IT" (film rekomenduje wypożycza lnia .iti"), .Came" i .Uciekinier" m i e liśmy
możliwość oglądania na ekranach naszych telewizorów.
Dla osoby, która jako pierwsza zgłosi się po filmy oparte na
poWiesciach Kinga do wypoży
czain:. AX" i .itl" ufundowane
zostało jedno bezpłatne wypo-

współczesnego

życzenie.

człoWieka

http://sbc.wbp.kielce.pl

mać, uwięzić
"zniszczyć" . ..

i ewentualnie

.Filestarter" - "zapalająca
spojrzeniem", USA, 1985
(115 min.) .

MAX - to także sprzedaż
CD - ~ock, pop, klasyka, NOWOSCI CD.

płyt

' dobranoC

Krzyżówka
POZIOMO: 1) motorowy statek do pchania dziobem zestawu
barek, 4) Navicula, jednokomórkowy glon morski lub słodko
wodny z gromady okrzemek, 5)
o przesuwaniu się powietrza
z mniejszą lub większą szybkoś
cią 6) lekki, przewiewny budynek w ogrodzie, 10) zapalenie
migdałków podniebiennych, 11)
pożywienie, jedzenie, 12) ósmy
stopień gamy muzycznej.
PIONOWO: 1) jedna z dwóch
równych części np. jabłka, 2)
urządzenie w sieci wodociągo
wej do pobierania wody w razie
pożaru, 3) Ailanthus, drzewo
z rodziny biegunecznikowatych,
hodowane w celach dekoracyjnych, 7) somnambulik, 8) część
składowa instrumentów mierniczych, do pomiarów kątowych,
9) tytuł dzieła Ksenofonta.
Słowniczek: CHIWIAN.

Spokojny - niespełna 46letni nauczyciel, którym był Stephen King - wypłynął na szerokie wody w 1973 roku wraz
z wydaniem powieści .Carrie"
i jej ekranizacją dokonaną
przez Briana de Palmę (nominaCJa do Oscara). W ciągu niecałych 20 lat King napisał ponad
20 książek, był po trosze pisarzem, scenarzystą i .. reżyse
rem. Jednak najlepiej sprawdZI!

Intermarket to także: sprzelicencjonowanych kaset
wideo oraz muzycznych kaset
wideo, m.in. : Queen: Greatest
Hits II, at Wembley, Depechen
Mode , INXS, Genesis, The
Rolling Stones, Tina, Pink
Floyd, The Cure.
daż

Per/Clrrll ed El)':

·1. Busko Zdrój - W.K.V.•Batman", pl. Zwycięstwa 21, w godz.
11-13
~ . Jędrzejów - księgamia , ul. Kielecka 5, w godz. 14.30 - 17.00.
SRODA 4.111.1992 R.
1. Włoszczowa - W.K.V.• MC", ul. Wiśniowa , w godz. 12- 16

J"Z7, ROCJ<, POP
KASETY AUDIO· VIDEO
CZYSTE,

Producentem płyty . Close To
Seven" jest mąż - Michael Cre-

tę ·· ·

ELTON JOHN & BERNIE TAUPIN

CO tydzień 5 nowych tytułów

p/",YTY CO KlASYK.'> .

18 lutego odbyła się europejska premiera najnowszej płyty
Sandry - zachodnioniemieckiej
wokalistki, której w maju stuknie
już (dopiero?) 30 lat. Jej kariera
rozpoczęła się w zespole Arabesqe. W drugiej połowie lat 80.
odniosła sukces jako solistka; jej
najbardziej populamymi piosenkami były m.in.: Maria Magdalena, Evertasting, Love.

tu, toteż płyta klimatem przypomina ubiegłoroczne hity .Enigmy" (duet Cretu i Sandra) a nie
wcześniejsze przeboje Sandry. Wydana na singlu: Don't
be Aggressive - jest już wielkim hitem w Europie (mocno
lansowanym przez MTV). Pły
ta dla wszystkich przedkłada
jących POP-MUSIC nad resz-

TWOROOMS
Celebrarin.(( Tltt Son.g:>

SPRZEDAŻ KASET WIDEO

. SALON KSlf;GARS.KOMUZYCZNY .. ARTUR"
I<JI· l.CE
WOL NOŚCI "J.

Płyta szczególnie dla zwolenników doskonałej muzyki w doskonałym wykonaniu.

QUEEN - GREATEST HITS I

TWO ROOMS

Going Under (Różowy listopad).
Łódź podwodna . U.S. Sub Standard" to jedyna jednostka Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, której rufa ma kształt .chevroleta" model 1957 i której załoga
uważa, że dyscyplina jest to coś
bardzo podobnego do hamburgera
z frytkami. Mimo to, a może wlaś
nie dlatego, ta wyjątkowa jednostka dostaje ogromnie tajną misję, na
początku której ·musi się jednak
pozbyć zdradzieckiej sowieckiej ł0dzi podwodnej . RÓżowy Ustopad".
Obs.: Bill Pullman , Wendy
Schaal, USA 1991 , 81 min.

CENTRUM
6

lLKLŃSKEGO

Rozwiązanie krzyżówki przesyłać n ależy pod adresem redakcji . ED" wyłącznie na kartach

pocztowych w termin:e siedmiu
dni od daty niniejszego numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę książ
kową ufundowaną przez Centrum Kultury ChrześciJańskej,
Kielce, ul. Duża 15. Na kar je
prosimy dop:sać: .Krzyżówka nr
43.

nr 43

Rozwiązanie krzyżówki

nr

28
POZIOMO: paszcza, cięciwa,
niewola, pastuch, korozja, Wybicki, anatema.
P!ONOWO: anilina, zachwyt,
zaWilec, pukawka, skrobia,
uczucie, Hrabina .

Tylko dla

DAR OSZUSTWA
Wyrabiasz sobie pieczątkę .
A więc masz już firmę. Po czym
zamawiasz druki. Wypisujesz zamówienie, stawiasz pieczątki ,
podpisy i zjawiasz się , przypuść
my, w oddziale wierzbickim "Agromy" ...
Tak też się stało. Do . Agromy"
przyjechał pewien mężczyzna , jak
wynikało z dokumentów z Włoc
ławka. Reprezentował spółkę akcyjną .. Medix" z tego właśnie miasta. Dysponował: dowodem osobistym , zamówieniem na sprzęt,
upoważnieniem
wystawionym
przez dyrektora i główną księgo
wą spółki, a co najważniejsze czekiem potwierdzonym przez
Bank Spółdzielczy we Włocławku .
Zamówienie opiewało na ciągnik,
sadzarki i kosiarki. Nabył ten
sprzęt i ulotnił się . Gdy bowiem
,.Ag roma" chciała zrealizować
czek na sumę 210 mln złotych,
Bank Spółdzielczy we Włocławku
odmówił jego realizacji, jako że
żadna spółka . Medix" nie istnieje.
Wdrożono śledztwo, które wykazało, iż wszystkie dokumenty
rzekomego przedstawiciela .Medixu" są fałszywe, łącznie z dowodem osobistym. Oszust jednak się

wiem tylko .. wykonać" telefon, aby
się zorientować w oszustwie, nowego typu dodajmy. Bo dzisiaj nie
tak trudno założyć spółkę , nawet
faktyczną a nie fikcyjną. Założyć ,
okantować inną firmę i ulotnić się
z pieniędzmi, bądź towarami o dużej wartości. Dla chcącego nic
trudnego ...
(sg)

Andrzej R. był kierownikiem
brygady remontowo-budowlanej dość dużego przedsiębior
stwa. Było zwyczajem, że
w przeddzień płacenia pensji
pobierał pieniądze dla swoich
pracowników w kasie, a potem
dokonywał samodzielnie wypła
ty. Nie było to, co prawda, zgodne z przepisami, ale wygodne
dla wszystkich zainteresowanych.
10 października Andrzej R.
pobrał doŚĆ dużą gotówkę i udał

Wiara przenosi góry, ale nie
w interesach. Wystarczyło bo-

Odpowiedzi na pytania należy wpisać w kupon
i przesłać do redakcji w ciągu 7 dni od ukazania się numeru.
1.... jest ślepa.
2. Pod postacią wyżła w ,'pOlskim ZOO", ukrYto ... .
KUPON
1

2
Imię

IAdres:

i nazwisko

•

• Sensacje

Kupony z prawidłowymi odpowiedziami wezmą udział w losowaniu nagród książkowych, ufundowanych przez Centrum Kultury
Chrześcijańskiej, Kielce, ul. Duża
15.
(d)

Crimen
sprzed lat

••
świętokradzko w książkę, którą
w ręku dzierżył". Po dokonaniu
tych wszystkich czynów Niemirycz uciekł ze świątyni i - za radą swoich przyjaciół - wyjechał
szybko za granicę . Dobrze mu
doradzili znajomi, gdyż tuż po
zajściu sąd duchowny obłożył go
klątwą ekskomuniki i zajął się tą

Zdarzenie to miało miejsce
w końcu XVIII w. Młody szlachcic Henryk Niemirycz przehulał
cały majątek, który zostawił mu
ojciec - zrobił to z niemałym
wdziękiem : codziennie przez rok
cały wydawał w Warszawie
przyjęcia na sto osób. Zostawszy bez grosza przy duszy, rozpoczął włóczęgę po kraju odwiedzając znajomych. Tak podróżu
jąc trafił do p. Igelstromowej, do
Krupnic, położonych niedaleko
granicy austriackiej. Bawił się
tam wesoło, a że był człowie
kiem bez zahamowań, postanowił uraczyć grono przyjaciół niecodzienną rozrywką W tym celu
wszyscy wybrali się do pobliskiego kościoła na mszę (akurat była
niedZiela) i tam, jak czytamy
w dokumencie ogłoszonym
przez notariusza apostolskiego
konsystorza
generalnego
w Łucku Michała Augustynowicza, n ••• okazawszy publicznie
wiary świętej lekceważenie do
sakramentu spowiedzi przystą
pił, po której dokonaniu bezboż
nie ten sakrament wobec znanych sobie osób wyszydzał,
a strofującemu go kapłanowi
żartami odpowiadał ( ... ) po takiej obrazie majestatu kościoła
poszedł do wielkiego ołtarza,
gdzie św. komunii udzielano.
( ... ) Po czym hostię z rąk kapła
na przyjął, przełknąć się jej nie
odważył, lecz natychmiast od oł
tarza odstąpił i wrócIwszy do
ławki, trąc hostię św. w bezboż
nych ustach trzymaną, wypluł

z sądu,
prokuratury
i policji
• Zagadka
kryminalna

• Horror
• Makabreski

sprawą trybunał świecki.

Dnia 6 lutego 1786 r. sąd
grodzki łucki " ... Henryka Niemirycza, szkaradzącego bezboż
nym zapędem tajemnicą ciała
i krwi Chrystusowej, po zapadłej
klątwie do sądu świeckięgo na
kary cielesne odesłał" . Swięto
kradca, aczkolwiek zaocznie,
został skazany na infamię i karę
śmierci . Aby była ona odstraszająca dla innych, gotowych podobne przestępstwa czynić, zdecydowano, że "pod miecz katowski
ku ćwiartowaniu poddać i naprzód bluźnierski język żywcem
wywlec kazać, po wywleczeniu
z grzbietu pasy drzeć ( ... ) też
ciało jego porąbać , porąbane
bestiom drapieżnym na karmę
między drogi rozstajne wyrzucić ... ". Była to bardzo surowa,
wręcz okrutna kara, ale i zbrodnia popełniona też bYła poważna
(obecnie w obowiązującym kodeksie karnym w RP za podobny
czyn grozi kara pozbawienia

się z nią do domu. Po drodze
spotkał dawno nie widzianego
kolegę, a ponieważ dzień był
słoneczny i w końcu ..tradycja"
nakazuje wykorzystać takie
okazje , udali się do pobJiskiego
baru. Miło im się gwarzyło, piło
również. Mieli już dobrze w czubie, gdy dosiadł się do nich Łu

kasz M., którego znali , aczkolwiek nie za bardzo. Mimo to wypili jeszcze wspólnie kilka
.pięćdziesiątek". Andrzej R. zapłacił rachunek, przy okazji demonstrując biesiadnikom gruby
plik pieniędzy, a następnie usiło
wał samodzielnie opuścić miłe
towarzystwo. Ponieważ przychodziło mu to z trudem, Łukasz
M. zaoferował pomoc - objął pijanego fundatora, chcąc go podtrzymać, a przy okazji sięgnął do
wewnętrznej kieszeni jego kurtki
i wyciągnął z niej pieniądze ...
Zauważył to siedzący przy jednym ze stolików Janusz K. Zła
pał złodzieja za rękę, ale ten po
krótkiej s~amotaninie wyrwał się
i uciekł. Swiadkami całego zajścia było jeszcze kilka osób, które znały wszystkich biorących
w nim udział.

Napad oświcie
- To jest napad!
Po czym krzyczący mężczYzna
prysnął czymś w twarz Alicji G. (lat
62). Kobieta była oszołomiona, nie
wiedziała, co się dzieje, wszak była dopiero 4 rano. W każdym razie
bandyta użył jakiegoś środka chemicznego, bo napadniętą zaczęła
piec twarz i oczy. Bandyci na tym
nie poprzestali. Wyciągnęli kobietąz łóżka i związali ją przewodami
elektrycznymi, porwaną koszulą
i piżamą. Następnie wzięli się do
plądrowania mieszkania. Uciekając zebrali ze sobą złotówki, dolary
i złotą biżuterię. Suma strat - 40
mln złotych.

Zwlo~ Wrowie
W Łagowie (gm. Przyłęk) znaleziono w rowie zwłoki mężczyzny.
Policja ustaliła, iż jest to Zenon P.,
lat 50, zamieszkały w Polesiu
(woj .. lubelskie). Dzień - wcześniej
widziano Zenona P. jak pił alkohol
z różnymi osobami. Przyczyny
zgonu jeszcze nie ustalono. Zwło
ki zostały przewiezione do Zakła
du Anatomii Patologii w Radomiu .
(sg)

Powiadomiono policję ~ W rezultacie sprawa trafiła do prokuratury, a Łukasz M., mimo iż nie
przyznawał się do kradzieży,
został tymczasowo zatrzymany.
W trakcie dochodzenia i procesu sądowego kilkakrotnie zmieniał swoje zeznania, aczkolwiek
stale utrzymywał, że jest niewinny. Jednak wszyscy świadkowie
konsekwentnie wskazywali go
jako złodzieja. Sąd nie miał również wątpliwości co do winy Łu
kasza M. i skazał go na 1 rok
pozbawienia. wolności. Wyrok
został zaskarżony, ale sąd wojewódzki utrzymał go w mocy.
A swoją drogą ciekawe, czy
wyciągnięto jakieś konsekwencje w stosunku do Andrzeja R.?
Wprawdzie on był osobą poszkodowaną, pił za swoje, ale
nie dopilnował powierzonych jego pieczy pieniędzy, których nie
odzyskano.
(DET)

Bokser w zalotach
Ława przysięgłych uznała byłego boksera, mistrza świata
w kategorii ciężkiej M. Tysona
winnym gwałtu dokonanego

w hotelu na 18-letniej uczestniczce Miss Black America. Mając trudny orzech do zgryzienia,
przed ogłoszeniem werdyktu
przysięgli obradowali 12 godzin.
Bokserowi grozi w maksymalnym wymiarze kara 60 lat wię
zienia. Nie ma co, ładna perspektywa.

Odszkodowanie za AIDS
Budapeszteński sąd rozpatrujący sprawę, w której jeden z pacjentów chorych na hemofilię
domagał się odszkodowania za
zarażenie go w trakcie transfuzji
AIDS, uznał roszczenia poszkodowanego. Chory człowiek

otrzyma odszkodowanie w wysokości 30 tys. dolarów. Ponoć
na Węgrzech od 1985 roku 28
chorych na hemofilię podczas leczenia w szpitalach zostało zarażonych AIDS.

Święty Mikołaj Z Płocka
Bardzo pomysłowy osobnik
z Płocka Andrzej Z. założył włas
ną

firmę,

• W 1488 roku przed sądem krakowskim stanął Grzegorz Smolibyk, oskarżony o jawne namawianie do prostytucji córki malarza,
MagdalenY. Jego zdaniem miała
duże predYSPOZYCje do tego zawo_
du i dużo by zarobHa.
• W 1744 r. przed sądem w Krakowie toczyła Się sprawa o stręczy
cielstwo przeciwko Helenie Finkowej, właścicielce szynku, w którym
trzymała .różne dziewki, które
z różnymi mężczyznami niepoczciwymi rzeczami zabawiały się".

wolności).

Wyrok powyższy nigdy nie
został wykonany. Henryk Niemirycz uciekł bowiem do FranCji
i tam zaciągnął się jakO zwykły
żołnierz do oddziałów ekspediowanych na. Martynikę· Przebywał tam 20 lat. dosłużył się stop-
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pośredniczącą

w sprzedaży produktów naftowych "Petrochemii". Od kontrahentów zebrał w sumie ok. 5 mld
zł, które przeznaczył na cele "dobroczynne", dzieląc się z potrze-

nia majora. Gdy przeszedł
w stan spoczynku. osiadł w Paryzu Tam spotkał zaprzyjaż" ł
s ę z pewnym generałem rosyJski <n który ulatwił mu powro
w rodZin 2 strony, wyjednując
d_ ę c~ra A'eksandra. Niem
ryc./. ~I LVł nawet lak czas w armii ro v s ,I':
gdy z mej wystaP' I/; oczVł s ę po z crnycr az
o:: - d l1c.l stdrośc u we g\) krew-

-

Wiadomości

Pił I swoie... stracił pnSMO

ulotnił. Wykonał swoją .robotę"
i zniknął. Jest poszukiwany. Postępowanie trwa ...

Odpowiedź

odpowied%ialnyc~

http://sbc.wbp.kielce.pl

--~._------

Od 18 lutego zmienione zostały zasady przyznawama zezwoleń na posiadanie broni gazowej

I miotaczy gazowych. Oprócz dotychczasowych formalności, trzeba będzie zdać odpowiedni egzamin. Komendant policji powołał
komisję egzaminacyjną Zdaniem
policji zmiany mają na celu ograniczenie dostępu do tego rodzaju
broni, a także sprawdzenie znajomości zasad jej użycia przez osoby chcące taką broń posiadać .
.. Danex" jest najstarszym kieleckim sklepem oferującym róż
ny rodzaj broni. Wybieram więc
tę firmę. Wchodzę. Właścicielka
Uak się wkrótce dowiaduję) oraz
mężczyzna pokazują mi gablotę z bronią
- Czy wszystko co tu widać
mogę sobie kupić? - pytam
nieśmiało.
- Oczywiście - jeżeli tylko

ma pan wymagane zezwolenie.
- Słyszałem, że teraz obowiązuje jeszcze jakiś egzamin.
- Egzamin? - Nic nam o tym
nie wiadomo - mówi właściciel- ·
ka firmy. - Policja nie poinformowała nas o tym. Co prawda dodaje - nas interesuje wyłącz
nie zezwolenie, niemniej jednak
powinniśmy o wszystkich zmianach wiedzieć.
- Posiada więc pan zezwolenie czy nie? - pyta sprzedawca.
Nic mi już nie pozostaje, jak
przyznać się, że nie jestem klientem, lecz chcę jedynie porozmawiać na temat kupna broni.

bującymi. Pewnej pani z Poznania kupił mieszkanie za 400 mln
zł, a kelnerce ze Szczecina
mieszkanie za pół miliarda. Zadbał też o bogate prezenty oraz
drobne kwoty (200 mln zł) na za-

gospodarowanie.
Taksówkarzom wożącym go po kraju podarował nowe BMW i "mercedesa", a rodzicom jednego z nich
kombajn. Wykidajłom w restauracjach wręczał jednorazowo do
20 mln zł, a pewnej grzecznej telefonistce ofiarował tyle samo za
szybkie połączenia. "Dobre serce" ofiarodawcy tak zaskoczyło
i zdziwiło prokuratora, że skierował "świętego Mikołaja" na badania psychiatryczne.
Zdradziły go uszy
Wincento Zagarja, jeden
z przywódców neapolitańskiej
camorry, poszukiwany od dwóch
lat listami 90ńczymi, w końcu
został zatrzymany. Zdając sobie
sprawę, że w każdej chwili może
być rozpoznany po odstających,
dużych uszach, widniejących na
plakatach, postanowił się poddać operacji plastycznej. Niestety, miał pecha, gdyż rozpoznał
go pewien chirurg, który powiadomił policję .
(TOM)

Instrukcję obsługi broni ,
każdego rodzaju, tłumaczymy
wszystkim - mówi właścicielka
sklepu . - Nieraz zapędzamy się

i robimy to w stosunku do wojskowych. Oczywiście, w takim
przypadku nasze instruowanie
przeradza się w dyskusję . Kupujący otrzymuje także instrukcję
obsług i danego rodzaju broni.
Proponujemy kupno specjalnych broszurek, mówiących
o posługiwaniu się bronią gazową, ostrzegamy, w jakim przypadku nie wolno jej użyć.
Zakup broni w naszym sklepie trwa niejednokrotnie do
dwóch godzin - wtrąca sprzedawca.
- Dużo osób kupuje broń
gazową?

Coraz mniej - słyszę od
sklepu. - W Kielcztery takie sklepy,
a klientów ubywa, a nie przybywa.
- Czy broń gazowa jest droga?
- To zależy - pada odpowiedź . Najtańszy pistolet
można kupić za 850 tys. złotych.
Mamy dobre po 1,5 miliona zło
tych, ale także za 2,4 miliona ...
Zależy kogo na co stać, chociaż
polecamy te droższe, bo broni
nie kupuje się przecież często.
- Najważniejsze! Czy broń
ta jest groźna?
\ - Jeżeli używa się jej zgodnie
z przeznaczeniem - nie. Nie
wolno strzelać z odległości poniżej metra. Z większej odległości
robi ona tylko trochę hałasu. Fachowcy określają ją jako ... niebezpieczne narzędzie. A więc ...
nie jest to broń fjroźna. Podkreś
lam jednak - mówi sprzedawca
. - że powinna i musi znajdować się w odpowiednich rę
kach, a więc u ludzi ·odpowiedzialnych, przeszkolonych,
mających zezwolenie.
Inni
u nas broni nie kupią.
Wierzę . Nie mam podstaw, by
sądzić inaczej.
-

właścicielki
cach są już

CZESŁAW CHAŁAT

Chyba tylko pijany.
Na szczęście!
Fot. A. Piekarski

Po raz ostatni widziano Jima Morńsona 2 lipca 1971 r.
w Paryżu. Legendy, które opowiadają o jego życiu, sprawiły,
że człowiek ten sam stał się legendą. Niewątpliwie był nią
również już za życia. Okrzykiwano go hasłami: dziecko rocka, król orgazmu, grecki bóg, człowiek renesansu rocka itp.
Wspaniały piosenkarz, fascynujący wykonawca estradowy,
ale i ... poeta, którego niektóre wiersze (jak np. "Amerykań
ska modlitwa") zaliczane są już dziś do klasyki poezji amerykańskiej. ~ył również zdolnym filmowcem, obiecującym
aktorem ... i bohaterem licznych skandali.
Gdy nawet to wszystko weź
miemy pod uwagę , to i tak nie
odzwierciedli to tajemnicy Jima
Morrisona. Może więc spróbujemy innego "klucza". Jim posiadał
dewizę życ i owa. której pozostał
wierny do końca życia : jak najwięcej przeżyć w możliwie jak
naj krótszy m czasie, wchłonąć
ze świata jak najwięcej i jeszcze więcej dać z siebie. Szczególnie dobitnie daje temu wyraz
w piosence "When The Music's
Ove!".
"Widzę siebie jak kometę,
która zabłyśnie (każdy wtedy
przystanie, zdziwi się , wskaże
na mnie palcem) i zgaśnie! Nie
zapomną mnie potem nigdy
więcej, nie zapomną! powiedział o sobie, jeszcze gdy nie
był sławny. Umrzyj, a bę
dziesz wielki!" - ta sentencja odnosi się do wielu innych gwiazd
rocka, które bardzo młodo zeszły z tego świata. Lidera grupy
"The Doors" to nie dotyczy. To
nie wczesna $mierć zapewniła
mu wielkość. (Zył niecałe 28 lat).
Jego płyty po prostu nie starzeją
się , są niepowtarzalne, jego filmy można oglądać niezliczoną
liczbę razy i jednocześnie nie
być znudzonym tekstami, dialogami, bo za każdym razem moż
na odkryć w nich coś nowego.

O Jimim Morrisonie
się około

ukazało

20 książek. Około-1 000

osób wypowiedziało się w nich
na jego temat. Oto niektóre
z wyt'owiedzi:
Paul A. Rothchild, producent grupy "The Doors:" -

We Francji zbudowano robota
na czterech kołach do zbierania
owoców. Jest on samobieżny
i wyposażony waRaraturę telewizyjną oraz hydrauliczny manipulator, służący m.in. do łagod
nego zrywania owoców.
Robot napędzany jest silnikiem benzynowym. Jadąc mię
dzy rzędami drzew, orientuje się
przy pomocy dwóch ultradźwię
kowych odległościomierzy. Po
zbliżeniu się do kolejnego drze-

Uśmiech
• •

umleralqcego
Kevin Costner jest nie tylko
znakomitym aktorem i reżyse
rem. Ostatnio dowiódł również,
że ma wspaniałe serce. Jak
stwierdza prasa - zachował się
jak prawdziwy Robin Hood XX
wieku, kiedy spełnił marzenie
chłopca umierającego na raka.
Stan zdrowia 14-letniego
, Seana Dunlopa z Nowego Orleanu wyraźnie się I'logarszał stale słabł, a przy życiu utrzymywała go już tylko maska tlenowa.
Chłopiec nie liczył już, że spełni
się jego ostatnie, upragnione
marzenie jego życia - obejrzenie najnowszego filmu o ulubionym bohaterze, Robin Hoodzie.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności Costner przyjechał do Nowego Orleanu, aby nakręcić jedną ze scen swego ostatniego filmu "J. F. K." (o morderstwie
prezydenta Kennedy ~ego). Są
SIedzi Dunlopa, znając marzenie
chłopca, zabaWili się w detektywów, odszukali aktora i opowiedzieli mu o marzeniu chłopca.
Costner, którego głęboko
wzruszył los 14-letniego chłop
ca, natychmiast zaczął działać.
Sprowadził
kopię
filmu
i w jednym z miejscowych kin
urządził dla niego specjalną
premierę. Sean jako honorowy
gośc raze,n z rodziną i przyjaciółmi p rzyszedł na fIlm w masce
tl enowej. Był' uszczę śliwi ony,
gdy popularny aktor usialII koło
niego A za najszczęśliwszą
chwilę swego zycla UZ'18 ł moment gdy Kevin Costner obda·
/'')wał go s orzaną torbą I rzernlen eM które nosil podczas
kręc€ id fllml
Jak prze ... dzieli
ekarze
Sean zmarł w aO:T1U ~ tydzień
po obejrzer u Rob'" Hooda.
T udnu '1b e wyOlycWĆ
e t ...
ZKI g'
d ('fa znaczył
1
ren D~ op, ktora ponad 1"
<
::>rzezyłn z r adZlela. ze uaa
s e lej odwróclc od syna zły los

lubił parodiować, żarto
wać. Jeśli poznał kogoś, to

. Jjm

około pół

godziny był b. miły,
szybko jednak wyczuwał sła
by punkt partnera i zaczynał
drażnić się z nim, "testować"
jego zdolności obronne. Ale
gdy wypił np. 5 butelek whisky, nie można było z nim wy-

nie spróbował. Był równi.eż ciekawy, gdzie znajdują się granice sukcesu. Dostawał wszystko, czego tylko chciał ...
i wszystkim się znudził,
wszystkiego miał dosyć. Pokochał więc niepowodzenia, porażki. Był młodym lwem, który
uważał się za coś więcej niż to,
na ile jednak oceniało go otoczenie.
Val Kilmer, odtwórca roli Jima
Morrisona w filmie "The Doors":
- Nigdy się z nim nie spotkałem,
tylko raz, zanim przystąpiliśmy
do kręcenia filmu, pojawił mi się
we śni e . Rozmawialiśmy, potem
odwrócił się do mnie plecami
i zobaczyłem jego mózg: zamiast wody mózgowej wypełnio
ny był alkoholem . I wtedy właś
nie naprawdę zrozumiałem jego
tragedię . Z inteligentnego studenta przemienił się w lunatyka,
włóczęgę. Stał się ofiarą ostrego, chorobliwego i przeraźli
wego widzenia świata. Nie kochano go za ciemnotę, ale dlatego, że widziano w nim ogromnie

Ten się śmieje,
śmieje ostatni. ...

kto

się

dużo człowieczeństwa.

Robbie Krieger, gitarzysta
"The Doors": - Jeśli Jim by żył,
to "The Doors" istniałby do dziś .
I nie jest to tylko nostalgia. Jim
miał taki autorytet w zespole, że
często nie śmieliśmy nawet odzywać się przy nim.
trzymać. Oczywiście,

nie był
osamotniony - w latach 60.
bardzo wielu było dobrych
chłopców, ale zbuntowanych.

Lewis Grossberger, amerykański dziennikarz: Paryski
cmentarz Pere - Lachaise jest
w zasadzie opustoszały. Tylko
Oliver Stone, reżyser filmu
przy grobie Jima Morrisona każ
dego dnia jest dużo ludzi, mło
"The Doors": - Z jego szaleń
stwa wynika, że przyciągało go . dzieży. Tak jakby oczekiwali na
pragnienie wolności i ... sakoncert .The Doors". I dziś Jim
mozniszczenie, Kiedy umarli
przyciąga ich do siebie, tylko z tą
Hendrix i Janis Joplin, powieróżnicą, że już nie żyje ...
dział przyjaciołom w jednej
z knajp: " Piliście dzisiaj z trze'Rum. i opr.
RENATA MŁOTKOWSKA
cim w kolejce". Po prostu był zakochany w przeżyciu śmierci.
We wszystkim, co robił, doPS. Film "The Doors", opowiachodził do krańcowości. Nadający ożyciu Jima Morrisona
i jego przyjaciół, 3 bm. wchodzi
wet w seksie. Spośród narkotyna ekrany naszych kin.
ków nie było takiego, którego by

wa kamera telewizyjna, zaprogramowana na rozpoznawaoie
owoców według kształtu , koloru
i rozmiarów, wykonuje . zdjęcie
korony i wyszukuje jabłka czy
gruszki. Następnie manipulator
wsysa owoc pneumatycznym lejem, po czym elastyczną tynienką wewnątrz manipulatora jest
on odprowadzany do skrzynki.
Zbieranie owoców odbywa się
od dolnej części korony do
wierzchołka drzewa.

Sam Kevin Costner, zajęty krę
ceniem filmu "J.F.K." - nie komentował tego zdarzenia, ale
Steve Rivers, kierujący hollywoodzką agencją Creative Artists, stwierdził: "Przypadek
Seana głęboko dotknął Kevina, który jest szczęśliwym oj.cem trojga dzieci - Ann, Lily
i Joe. Zrobił - jak powiedział
- to, co mógł, aby przywrócić
choćby na moment uąmiech
na twarzy chłopca. SmierĆ'
Seana wstrząsnęła aktorem
i jako ojciec podziela nieszczęście i ból jego rodziców".

/II./lr •'"

l it· ;

I

,.ółskie

-• b ...

dylematy...

T"'VV'CII r.z~

w Warszawie.-Nie będzie to na pewno czas stracony! Uśmiech jest nam
bardzo potrzebny.
Prezentowanych jest tu ok. 200
prac 53 autorów, m.in. Antoniego
Chodorowskiego, Jacka Fedorowicza, Jacka Frankowskiego, Izabeli
Kulczyńskiej , Zbigniewa Lengrena,
Eryka Lipińskiego , Edmunda Mań
czaka, Mańana Matochy i Grzegorza
Szumowskiego. Ekspozycja nosi tytuł "Twarze i buźki II" i nawiązuje do
wystawy "Twarze i buźki" zorganizowanej w 1985 roku . Nikt nie powinien
się obrażać , albowiem, jak wiadomo ,
"prawdziwa cnota krytyk się nie boi".

Ź:ki

Politycy z pierwszych stron gazet,
na których spoczywa odpowiedzialnoŚĆ za losy państw i narodów, ludzie ze świata wielkiego biznesu ,
najpopularniejsze postacie teatru,
kabaretu , filmu , telewizji.. . Jakich widząkarykaturzyści i satyrycy? Każdy
na swój sposób, zgodnie z temperamentem i swoim warsztatem twórczym. Można się o tym przekonać,
odwiedzając Muzeum Karykatury

Niepokoie

W

Plany
rządu
hiszpańskiego
zmniejszenia wysokich strat pań
stwowej kopalni .Hunosa" napotykają gwałtowny sprzeciw. W .Hunosie"
trwa od kilku tygodni strajk. Robotnicy, lękający się o swoje miejsca pracy, spowodowali chaos komunikacyjny, blokując ulice barykadami. Rozmowy między rządem madryckim ,
władzami regionalnymi i lokalnymi
oraz związkami zawodowymi nie
przyniosły
dotychczas efektów.
W ubtegłym roku straty .Hunosy" się
gały około 65 mld pesetów (przeszło
900 mln franków szwajcarskich).
Niezależnie od przymusu budżeto
wego, któremu poddany jest rząd,
dyrektywy EWG nakazują zmniejszenie subwencjonowania w sektorze węgla .•Hunosa" zatrudnia około
18 tys. ludzi, przy czym według obliczeń związków zawodowych , od
każdego miejsca pracy w kopalni
uzależnione są trzy inne w pozostałych gałęziach gospodarki. Kopalnia
węgla ma z tego względu istotne
znaczenie ekonomiczne i społeczne
dla Astuńi. Wezwanie do jednOdniowego strajku powszechnego w paździemiku ubiegłego roku spotkało
się z poparciem ogromnej części
ludności.

Na wiosnę
Marynarski biały żakiecik
z krepy wykończony czarną lamówka. spódnica w czerwonobiałą kratkę i fantazyjny kapelusik, to propozycja Christiana Lacroix na wiosnę· '

I

Minister Claudio Aranzadi spotkał
8 stycznia z przewodniczącymi
siedemnastu gmin dotkniętego regionu, gdzie w najbliższym czasie
ma zn iknąć około 6 tys. miejsc pracy.
Aranzad i zapewnił, że redukcję
osiągnie się głównie dzięki normalnym odejściom i wcześniejszemu
przejściu na emeryturę . Po raz pierwszy zdarza się w Hiszpanii, że przedstawiono taką, stosunkowo korzystną socjalnie ofertę . W innych krajach
europejskich, borykających się z podobnymi problemami, ustępstwa wosię

Hiszpanii

bec robotników były nie tak wspaniałomyślne. Aranzadi oświadczył, że
nie może jednak zrezygnować z celu, jakim jest zmniejszenie strat ponoszonych przez " Hunosę".
Robotnicy kontynuujący strajk
(wbrew pierwotnym zamiarom przywódców związkowych) chcą gwarancji rządu dla przyszłej aktywizacji
gospodarczej Asturii. ( ... ) Aranzadi
stoi na stanowisku , że sektor prywatny musi odegrać przodującą
rolę w tworzeniu nowej bazy przemysłowej, podczas gdy państwo
i administracja terenowa powinny
się przyczyniać do poprawy infrastruktury. Często przytaczanym
przykładem jest inwestycja amerykańskiego przeds iębi orstwa chemicznego . Du Pont", które zamierza
umiejscowić w Asturii zakład produkcji tworzyw sztucznych.

obawą dz.lecinną

Rywalka - nie jest od ciebie
piękniejsza ,

jest tylko - inna".
. MiłoŚć

M. BIERNACKI
najlepszym nauczy-

cielem".
PLINIUSZ

MŁODSZY

Rady dla panow·
Z okazji Dnia Kobiet można
podarować
upominek, który
przyniesie szczęście obdarowanej kobiecie. Oto, co powinny
nosić na szyi, w pierścionku,
w kieszeni : BARAN: wszystkie
kamienie jasnoczerwone, diament, ametyst, rubin. BYK: szafir, turkus, miedź, mosiądz.
BLIŹNIĘTA: chryzopraz, beryl ,
agat, szmaragd , kryształ, srebro. RAK: agat, szkło, kamień

wałE< J. .

cdceozamy

księżycowy, perły. LEW: brylant.
rubin, złoto, bursztyn . PANNA:
karneol, nefryt, onyks, rtęć
(oprawne w srebro lub platynę,
nigdy w złoto). WAGA: opal,
ma~mur, kwarc, jasny szafir,
kryształ górski, chryzolit. SKORPION: opal, malachit, granat,
koral, akwamaryna. STRZELEC: top~ , ametyst, lazuryt.
KOZIOROZEC: turkus, agat.
czamy onyks, czarny marmur,
czamy koral, węgiel. WODNIK:
cyrkon, granat, ametyst, sztuczne brylanty, bursztyn. RYB •
perły, koral, akwamaryna.

Te talizmany podobno chror:uą
przed złem , przynoszą szczęś
cie i na pewno sprawią radość
paniom .

a .,s:t-ychu ,,!,-,ycu}:uJemy '
a!l)umy rOdzume, .st<1.re łUfrY
skrlYl1ie I żelazka , lampy
ubIOry, :WłDzy 0.t;'Cl.Z p'6jęczy
ny pCl.mJ('::td..J~ce Imperializm ...

J p3aJ~.rr1y w
eJ l ~1.roJl.).

J'Jami a.i.~OlJ.
z ""pok~
,

l J

o!

t

))

'..>
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kobieto, ty siebie nie
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~.Na.-,oe

.. P iękna
dręcz

Przed 8 marca

W'fDren.my nreJdóre pr
... s1.Ąre fotoq!'atV /t akie jaJ(: np' I<'apdu 5zcioci Ue. RozorabZnza.nn)', list)' Newt.ona 00 ba- niamy torto
bCi VUa.d\jsJawy ,opa.SI<~ dzida małe }ca-

voIksdeutscha. .. oraz ...

Jak uwieść wyborców...

Wybuchł skandal towarzyski,
gdy populamy prezenter telewi·
zji niemieckiej Thomas Gottschalk, przed~tawiając prywatne życie wlcepIzewodni
.
Bundestagu sOCjaldemokr ki
Renate Schmidt, oozwolił , .
w momencie pokazywarn ej
w zbli żen iu podczas ćwicz ń
gimnastycznycr w ob
dresie na ~komenlarz' ",W
pa ństv'lo
panią mInister
o
spraw gospodarki m ecznej..
Ten wątpHweJ Jakości oowcip
spotkał •. ę z ostrą· rytyką Sama
pam Schn Idt wysiała do Gottsch,,!ka r~t w kto:ym nap ała
ze rnie 0r.! • 1:1 'TIU ty samym
•. nie to 'J
P
c '1. e wypoada
• ego o
I

Sprzedaż

..

• stosuiemy przedłużony fermin płatności

autobusQml ..,,,,~
.

KASET·Z LICENCJĄ

ZAPRASZAMY

codziennie - 9-20
niedzielCl - 12-1 7

ul. ROMUALDA 3
ul. ZAGÓRSKA 43
Fa. BECKT, Biuro Handlowe PL-66 200 Świebodzin, box 28, tel. 234-14.
I

oraz wielu miast RFN

I

... KIELCE ul. SIENKIEWICZA. 78
(Hotel CentrGlny) BIURO 'OMNIA I
ta. 66-27-37, talfax 575-83

I
I

dostarczy bezpośrednio z RFN do od>iorcy odzież używana, 1,50 OMJkg + opony używane
do dalszego użytku ,
kupi EURO palety + elementy, wyroby rękodzieła art, (oferty),
sprzeda naczepy u żywa ne 26 ton,
umoż~wi kontakty biznesowe z partnerami EWG: kooperacja, handeł , kredyty dewizowe,
leasing, joint venture, umowy o roboty budowlane, kupno (wynajem nieruchomości w Polsce), inne,
zatrudni fachowców (rzem ieśln ików, dziewc zęta w systemie au pair (lekka praca przy rodz~
nie), kobiety do prac domowych, w biurach I hotelach - D, F, A. B, NL, S, OK. I oraz poza
Europa,
zatrudni na kontrakcie kulturystów i striptizerki w show businessie (kfuby kanadyjskie, sponsoral),
umoż~wi e migrację do USA na specjalnych warunkach dla przed s lawiciełi smali business
(własna ftlTTla).
Załącz kopertę

Hurtownia

MINI-TOP
Kielce, ul. Daleka 19
poleca:
- artykuły chemii gospodarcze
- kosmetyki
- wyroby ze szkła i porcelany

ZAPRASZAMY!

z adresem + znaczki na ekspres polecony.

94-k

108-1<

KIELCE ul. SIENKIEWICZA 59

teJ. 66-2W 'GEOTOUR'
.. lUDOM BIURO 'OMNIA '
ul. SIENKlEV(ICZA 11, td. 212-38

U PRODUCENTA
KUPISZ AJTANIEJ!

~~~~~~n~;~~~~·BmRonm~CZNE .
~
~U'W1 't ul. SOKOLA 18, te! 514-11
OSTROWIEC ŚW.'TRAMP·
ALFJA 3-MAJA 5, teL 538-29

Spółdzielnia Rzemieślnicza Budo"\NIana
"Rzemieślnik" .

KIELCE, UL STOLARSKA 3/5
tel. 516-04, 31 -59-17, 450-89

DZiŚ
PROGRAM I
13.30 Wi adomości
13.40 Program dnia
13.45-16.10 TV edukacyjna
13.45 Jęz. fr. (19) i impresje fr.
14.25 Jęz. niem. (23) i impresje
niem.
15.00 Jęz. ang. (23) i impresje
ang.
15.40 Uniwersytet Nauczycielski: Gdy zawód jest pasją
16.10 Program dnia
16.15 .Luz" - pr, nastolatków
(alkoholizm wśród mł0dzieży)

17.15
17.35
18.00
18.30

Teleexpress
Antena
"Alf - ser. USA
Kraje, narody, wydarzenia: Korespondenci
19.00 Zielona linia - pr. Red.
Rolnej
19.15 Dobranoc: . Reksio"
19.30 Wi adomości
20.05 Teatr TV: Gason Salvatore - . Stalin", reż . Kazi,
mierz Kutz, wyk. J. Trela,
T. Łomn icki
22.25 Z archiwum telewizyjnej
rozrywki
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 . Na
pokuszenie"
niem.-szwajc.-fr. dramat
psych., reż. Krzysztof Zanussi, wyk.: Maja Komorowska, Helmut Griem,
Eva-Maria Meineke
0.45 "zdobywczym krokiem"
wg. Zoszczenki w wykonaniu J. Kobuszewskiego

2[][J1J
Radom, ul. Zwoleńska 38a, tel. 528-93

Najwyższej

*
*

klasy

sprzęt mikrokomputerowy 286 386sx 386 486/16
20253340 MHz
drukarki. Osprzęt sieciowy, UPS od 250 VA.

KIELCE,
UL. MALA 7

Instalacja sieci, serwis sprzętu,
części, oprogramowanie własne
i licencyjne

W

DR DOS 6.0 MS DOS 5.0, WORDPERFECT
8136

Warto

wiedzieć

ć

ŁACYK

- AGNI ESZKA, HELENA
jutro - KUNEGUNDA, MARYNA

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40 lub
7.~

KINA:
ROMANTICA - , Rodzina Addamsów" - USA , l. 12, g. 13.30, 18.00; .The
Doors"- USA,I. 15, g 1530,20.00.
MOSKWA - .WoJownlcze żółwie
Ninja" - USA, I. 12, g. 13,30; . Fx2 USA, I. 15,9 15.30,,17.30. 19.30.
GALERIE

GALERIA S WA - Wystawa lotograli czno-pl tyczna .GallCJ8 '91". Czynna w godz.
11-17. w nledzle/e w godz 11-15 w ponł9dzi I rieCZyMa.

MUZEA
NARODOWE -

pałac,

pl. Zamkowy 1 •Wnęt rza pałacowe XVII-XVIII w.' .Galeria
malarstwa poIskoego·.•Sanktuanum marszał·
ka Jozefa Pilsudskiego· .• Broń europejska
I wschodnia ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Kielcach" - czynne w godz. 9-16, w poniedziałki - meczyme,
Oddzlal- pl. Partyzantów 3/5 - wystawa stała .Przyroda Kielecczyzny': wystawy
czasowe: .Bitwa pod Grunwaldem' (panorama ze zbicrów lwowskich); .Ku pokrzepieniu
serc'•• Współczesna sztuka ludowa Klelecczvzny"; ,Pradzieje 'egionu śWiętokrzyskiego'
(epoka zelaza). Muzeum czynne w godz, 1G16, w pon'Bdziall<t- r,ieczynne.
Oddz al - MUZEUM LAT SZKOLNYCH
S. żeROMSKIEGO, ul. Jana PaMa 11- czynne w godz. ~15, w środy - w godz 12-18.
w soboty i n:edzlelo - nieczynne
•
Oddział UZEU łłENRYKA SIE •
EWlCZA w Oblqqorki:
czynne VI godz
lG-16, w potlledz~ I"
noe..-zyme
WS! KIELECKIEJ - Pa:1< Elnograficzny
w Tokami - ,W",<"Irza X,X w. c;ha!u;> dwór"
Wys wa W dawnym mkistecz u' wystawa

"'1-

•

TEL 428-81

DOM ŚROpoWISK TWÓRCZYCH PA·
ZIEUNSKlEGO - wystawa rysunku
i malarstwa Udii Święckiej . Wystawa czynna
w godz. 9-18.

Imieniny obchodzą:
dziś

32-47-73, czynne w godz.
16.00.

zobacz

_ _ o

___

CZYNNA
godz. 8-18 _

osłuchać

• Warto

.Ocaf1ć od zapomnienia' , .Jan Bemasiewicztwórca ogrodu rzeźb'. Czynne we wlorld, śro

DWOREK LASZCZVKÓW w Kielcach (ul.
Jana Pawła II 6) - nieczymy.
ZABAWKARSTWA w Kielcach, ul. Koś
ciuszki 11 - .zabawki świata' - czynne
VI godz. 1G-17

RADOM
Biuro Ogłoszeń , tel. 279-95, czynne wgodz. ~17•
.
KINA
BAŁTYK - .Szpieg bez matury" USA, I. 15,9· 13.30; ,Rozmowy kontrolowane" - pol., I. 15, g. 15.30, 17.30,
19.30.
HEL - ,Nie kończąca się opowieść
II" - USA, I. 12, g. 15.30; .Gabrlela"braz., I. 18, 9 12.30,1730, 19.30.
MUZEA

RÓŻNE

APTEKI - stały dyżur nocny pełni
apteka przy ul. Karczówkowskiej 20
TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe - 999, PogotOWł9
Policyjne - 997, Straż Pożarna - 998, Pomoc
drogowa - 981 . Pogotowie Energetyczne
Kielce - miasto - 991. Kielce - leren - 956,
PogolO'Me Gazowe - 31-20--20 i 992. PogotowiE: v.od.-1<an co., eleklJyczne, APGM. leI.
463-80 czynne w godZ . 15-23 w dni powszednie w godz, 7-23 w <tli wolne od pracy,
tel 31-16-47 i 43IHl4 , Pocztowa IOfolTTlacJ8
o us'uga::h - 911 . InfolTllacja PKP - 930, InIOITTl3C.a PKS - 66-02-79. Hotel.Centralny"
- 66-25-11
TELEFON ZAUFANIA (dla iudzi z probIGmer. alkoholowym) - od pon.adziałku dO Piąt
KU. w gadz 18-20, reI. 573-46.
POSTOJE TAKSÓWEK: OSOI)(Me - pl.
~orcowy te . 534-34 u,. PIBKOSZO\'\'Ske ti!
51$ li " I. TOIJorowskoego lei 3' ·29-19, ul
-

MUZEUM OKRęGOWE - ut. Pi!sudSl<iego 12 - .Bogurodzica".
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESN EJ ul. Rynek 4/5: Wystawa malarstwa Ryszarda
Wolniaka pl .•Tytko dla dorosłych" oraz wystawa Krzysztl'fa Mańczyń~ki"90 Miasto-

wsr.

RÓŻNE

APTEKI: st.łły dyż~r nocny pełnIĄ, nr 67010. pl lwyc'ęs'.va 7 61-{)()1. ut Tra:Jgulta
40
Informacja o ualugach - 365-35
-

http://sbc.wbp.kielce.pl

JUTRO

8.00

PROGRAM I
- mag. roz-

Dz ień dobry
maitości

9.00 Wiadomości poranne
9.10 Domowe przedszkole
9.40 Program dnia

wiedzieć

Konopnickiej 31~ . ul. Jesionowa tel. 3179-19; bagażowe - ul. Annii Czerwonej tel.
3Hl9-19, ul M i ełczal'Skiego - 577-15.

dy, czwartki i piątki w godz. 9-14.

PROGRAM"
Powitanie
Panorama
. Sonda": .Baterie"
. Artysta i jego świat" . Rafael" - ser. ang.
polsz17.40 . Ojczyzna czyzna": Jury, juror, pro
forma
18.00 Program lokalny
18.30 .Biuro, biuro" (11) - . Stenografia i kadzidełka" ser. niem.
19.00 .Pokolenia" - ser. USA
.(powt.)
19.20 Fotel . Dwójki": Maciej !łowiecki
19.30 J~zyk niemiecki(21)
20.00 Wielka piłka
20.30 . Moskiewskie impresje" film dok.
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 .Wydarzenie tygodnia"
22.10 .Chwały
starczy dla
wszystkich" (4-ost.) ser. ang.-kanad.
23.00 Dr A. Kaszpirowsl<i (seans III)
23.40 Przeboje na smyczki
24.00 Panorama
16.25
16.30
16.40
17.10

zobacz

TELEFONY: Slraż Pożama - 998, Komenda PP - 251--36, Pogotowie PotiCYJne 997, Pomoc Drogowa - 996, Pogotowie Ratunkowe - 999. Pogotowie Energetyczne Radom - 991.

JĘDRZEJÓW
KINO
DOM KU LTURY - .Bingo" - USA,
bo., g. 17.00; .,zielona karta" - USA, I.
15, 9. 19.00.

KOŃSKIE

9.45 To si ę może przydać
10.00 .Dynastia" - ser. USA
10.50 To s ię moż e p rzydać cz. 2
11.05 Sentymenty: Ranek nie
lubi wieczora - pr. A.
Osieckiej
PROGRAM" "::
7.30 Panorama
7.40 Rano
8.00 Telewizja biznes
8.15 .Denver- ostatni dinozaur" (41) - tr.-amer. ser.
anim .
8.40 .Świat kobiet" - mag.
9.00 Program lokalny
9.30 .Rano"
9.40 .Pokolenia" - ser. USA
10.00 CNN
10.15 Język francuski (18)
10.45 Dr A. Kaszpirowski (III seans)
11.25 Rano

Program lokalny
na UKF 71.15 MHz
12.00, 13.00, 15,00, 19.00
Wiadomości, 12.05 Kurier ogłoszeniowy, 14.00, 20.00 Ma-

gazyny informacyjne, 12.30
W ludowych rytmach, 13.05
Sprawa na dziś - .Problemy
niewidomych", 14.10 Przeboje
Radia Luxemburg, 14.30 . Bracia św. Franciszka z Nowego
Miasta" - aud. M. Bednarskiej, 15.05 Z wielkiej symfoniki , 16.00; 18.00, 22.00 BBC,
16.05 Aktualności dnia wopr.
T. Wosia, 18.30 Magazyny fi lmowe wopr. M . Bieleckiej
(powt.) , 19.05 Rockowa fala,
20.10 Radio po kolacji.

ć

osłuchać

Wystawa archeologiczna i dwie podziemne
trasy turystyczne. Muzeum czynne wlorek piątek w godz 9-15, sobota i niedziela - tylko
telefoniczne zgłoszenia , tel. 2<Hl78 .

RÓŻNE

APTEKA DVŻURWĄCA. nr 2D-<l74, ul
Starokunowska 1fT, tel. 565--45.
POSTOJE TAKSÓWEK: pl. Wol ności 537- 98, ul. Sienk;ewicza 282-61.

SKARŻVSKO-KAMIENNA
MUZEUM Im. Olta Białego, w
klr-RejoWle, ul. Słoneczna 90 w godz. 9-17.

Skarżys 

czynne

KINO

RÓŻNE

PEGAZ - .Naga broń 2 1/2" - USA,
I. 15, g. 16.00; .Ojciec chrzestny 111"USA. I. 18, g 18.00.

POSTOJE TAKSÓytEK: Dworzec PKP tel. 51-<37-05.
Zakład Pogrzobowy prr, RPGK. Skarżys'
kO, teł. 51-<37-87 -<lyżur całodobowy.

OSTROWIEC

STARACHOWICE

MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE - wyslawa slala: Zab,1ko...a porcelana cmielo.,ska , 'Wystawy czasowe. Rak
920 - wOjna polsk<>-bolszeWlCka. MuzeL'Ill
czynne wtorek - piątek w godz. 9.00-10.30
w soboty- 9.00-1430; wOledziele - 130016.30.
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I REZERWAT ,Kr.:emłOl1kac.'l k. Os,rowca -

RÓŻNE

APTEKA DYZURUJ..,CA: nr 2D-<l76. ul

S!itsZJCa 64-79.

POSTOJE TAKSÓWEK: teł 53-- 10. 58-

30.
UW3ga! Za e_ntualne zmlanv w repertuarze kin redakcj3 nie odpowlada.

WIELKA
OKAZJA

A
.... ONU

Tylko do 10 marca
OBNl.ZKA CEN
KOMPLETÓW

Prowadzi kursy na

PRAWO JAZDY kat. AS ,

zł (platne w II ratach)
czas trwania 3 - 4 tygodnie.
Rozpoczęcie kursu 4 marca 1992 r., godz. 16
w Zespole Szkół Mechanicznych, Kielce,

cena 950 tys.

1.000.000 zł

Sklep Meblowy
Kielce,
ul. Warszawska 44.
1166-iJ

I

Kielce, Na Stoku 49.

c ......

WYPOCZ\'NKOWYCH

O

SZKOŁA JAZDY Przedsiębiorstwo Prywatne

Poszukuję M-2 z telefonem.
Kielce, 32-13-75 (8 - 18).
1183--g
Tani transport 1,5 tony, 8 osób,
kraj, zagranica, rachunki. Kielce,
1053=9
31-93- 16.
Nowoczesne, oszczędnościo
we kotły gazowe do centralnego
ogrzewania typu . BJ-90". - Wysoka sprawność, najmniejsze wymiary - pierwsze w Polsce. Atrakcyjne ceny. Na życzenie klienta
montujemy elektroniczny regulator temperatury. Ostrowiec, Niska
36. Tel. 521-97.
157/92

Układanie, cyklinowanie, lakierowanie parkietów, usługi stolarskie. Kielce, 61-61MJ2 po 19.
1034=9
Produkcja, montaż żaluzji Aluminium 95.000. Kolor 145.000. Skariysko-Kam., tel.
513-081.
954=il
Przestrajanie, naprawy telewizorów, radiomagnetofonów. Kielce,31-21-43.
931=9
Wideofilmowanie. Kielce, 6170-98.
323=9
Alarmy. drzwi antywłamaniowe ,
sejfy, zamki. Kielce, 66-45-11,
wew. 16, 542-19, 32-33·-75.
1048-=g
Domofony. Kielce, 66-40-00.
1072=9
Fornirowanie płyt . 15-91-07
111-k
Warszawa.

Szanowni
..Dom
60 stronicowym

ul. Jagiellońska 32, sala nr 20.
Szkolimy samochodami ,polonez", .fiat 125p", .fiat 126p". Egzaminy jeszcze wg starych zasad.
Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu.
1186--g

Państwo

Ogród"

jest
kolorowym.
formatu 84 o
zasięgu ocólnopolskim. bspół redakcyjny adresuje
pismo do Czytelników poszukpjących porad
praktya.oycb. pomysłów i sugestii dotyczących
urządzania domu i ogrodu, pojmowanych jak
nsjSZ4."n:ej_ Dotyczyć więc będzie skromnego M-3,
jak i willi. zieleni na baJkonk-, jak i ogrodu na duuj
posesJI.
~Dom
i
Ogród"
prezentowa~
będzie
informacje o materiałach budowlanych, sprzęcie
gvspodarstwa do1'J)()WegO. sprzęcie RTV. meblach,
wzornictwie itp. Zapraszam,_

Wykonuiqc uchwałę
Zarządu Miasta Kielc

mieslęanikłem

Tanio wersalkę, szafę wnęko
wą 1-drzwio~ą, szafkę łazien
kową Kielce, Zródłowa 21/64 do
17.
1181=9
Stragan szczęki. Kielce, 6670-60.
1180-9
.Polonez caro" - 1,5, 1.6, 1.9
- diesel TRUCK, .BICAR". Opatów, ul. Stowackiego 11, tel. 682221 .
56-92-0

Potrzebni doświadczeni akwizytorzy do sprzedaży aspiryny
amerykańskiej,
wtorek lub
czwartek 9.00- 16.00. Warszawa, 17-39-91.
112-k
Renomowana firma wideo dystrybutor filmów, zatrudni akwizytorów na terenie województwa i przyległych rejonów. Możli
wość przedstawicielstwa, wyłączności,
inne
formy
współpracy. Oferty: 00-349,
Warszawa, ul. Tamka 4.
110-k

Czy nie sądzicie Państwo,

nr 276/92

Zaginęła przepustka Zakła
dów Metalowych Predom Mesko
65/92
- Grzyb Tadeusz.
Zgubiłam przepustkę tymczasową Zakładów Metalowych
Skarżysko. Leśmak Ewa.
63/92
Michta Stanisław zgubił przepustkę ZM "Mesko", Skar7yskoKam.
68/92
Kowalczyk Paweł zgubił bilet
bezpłatny PKS.
1147:9
Rychel Henryk zgubi! legitymację ZSZ.
2131=9Y
Zagubiono bloczek monterski
nr 328651-328700 oraz plombownicę ZE-4 nr 14 wydane
przez ZE Skarżysko-Kam. na
nazwisko l adyca Leszek.
66/92
Kasperek Krzysztof zgubił legitymację szkolną FSS "Polmo
11~
SHL".

Za treść ogło zeń
redakcja nie odpowiada

że już

teraz

•

e

Informacji udzielamy codzienni
w biurze giełdy
&rPD=O fJ!J[Q)@CJ©~~l]'&fJ2J

należy pomyśleć

"
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o wypoczynku letnim dzieci i

młodzieży.

"

(DOSKONAŁĄ PROPOZYCJĘ MA "ORBIS" SKARżYSKO.KAM.)
Oferujemy Państwu pobyt w ośrodkach
wypoczynkowych: "VIHORLAT" w Sminskich
~
Rybnikach (Czecho-Słowacja),
"VIHORIAT" jest nowym obiektem posiadającym 110
miejsc w pokojach, 2-, 3-, 4-, 6- i 8-osobowych, każdy
z łazienką i balkonem.
W obiekcie znajdują się: stołówka, sale telewizyjne,
świetlice, boiska oraz korty tenisowe.

Na terenie

ośrodka

postawiono 9 domków campingowych 6-, S-osobowych
(duże sypialnie, salonik, WC, prysznic, lodówka, kuchnia gazowa).

Grupy dziecięce mogą skorzystać
takŻe ze znajdującego się tutaj
nowego 64-miejscowego
domu wypoczynkowego
o dobrym standardzie.

Na pewno

Wszystkie obiekty wyposażone są także
w ławki i pomoce szkolne
i z pOWOdzeniem mogą być wykorzystane
na organizowanie "szkÓł" zdrowotnych
w przyrodzie przez cały rok szkolny.

interesują Państwa

ceny?
Są one niższe niż w podobnych obiektach w kraju.
~0g
(/-

OQO[b

~~@~8-' ~~~~~
-

•

http://sbc.wbp.kielce.pl

Tytuł jest przewrotny, bo nie o Francuza tu choWróćmy jednak do zasadniczego tematu, do naszej
dzi. Można by mu w końcu znaleźć o tyle miejsce
przyjaźni z Niemcami
la francfaise. Każdy z wchodzących tu w rachubę narodów ma swoją własną
w niniejszym rozważaniu , że stawia się nam go
przeszłość, nadto jednak istnieje ich przeszłoŚĆ wspólczęsto jako przykład godny naśladowania - ostatna, posiadająca w naszym przypadku najistotniejsze
nio w kwestii dla nas nadzwyczaj ważnej , bo dotyznaczenie. Ta właśnie przeszłość kształtuje w znaczczącej przyjaznego zbliżenia między Polską
i Niemcami. .Przyjazna granica" między Francją nym stopniu mentalność i świadomość społeczności
narodowych, co z kolei przenosi się na wszystkie dziei Niemcami to fakt od dawna znany. Można tego
dzinyżycia, polityki nie wyłączając. Przyjaźni nie moż
pozazdrościć, bo jest czego, jak zawsze, gdy przyna budować na sztucznie wytworzonej próżni w tym
jaźń wkracza w miejsce zadawnionej niekiedy niewłaśnie obszarze świadomości. Byłby to bowiem fałsz
chęci i wrogości. Zupełnie jednak inna sprawa to
istotnie sprzeczny z ideą przyjaźni. Umiejętnie kultyszukanie adekwatnej analogii dla ułożenia nawowana świadomość historyczna musi w końcu zaoszych relacji z Niemcami. Jedno jest absolutnie
wocować mądrością opartą na doświadczeniu histopewne: pragniemy takiego rezultatu, jaki osiągnęli
rycznym. I ku temu z całą pewnością zmierzamy, bioFrancuzi, czy jednak dysponujemy taką receptą na
rąc przy tym pod uwagę wszystkich sąsiadów.
sposób, jaką mieli zarówno Francuzi, jak i Niemcy
Francuzi i Niemcy poszli na tej drodze zapewne już
w chwili, gdy - z trudem zresztą - kształtowali swe
o wiele dalej. Przyayniły się do tego realia po \I wojnie
przyjazne współistnienie? Wydaje się, że od tego
pytania winni zacząć wszyscy, którzy korzystając
ze sw~ zaplecza autorytetu politycznego czy pozycji społecznej, choćby publicysty, lansują publicznie .przykład francuski" jako pewną drogę
szybkiego, a może nawet łatwego dogadania się
z Niemcami. Wypowiedzi na ten temat pojawiają
się od czasu do czasu falami w mediach i, jak zawsze, są one enigmatyczne i nie zawierają konkret- ~
nych konkluzji. Jest w nich wyczuwalne jakieś
echo wyrzutu, że tak dobra rada nie znalazła dotąd
zastosowania. I to jest może najgorsze w tym całym pustosłowiu, dowodzi bowiem nieświadomości
światowej. Czyż można je jednak rozważać z wyłą
tego, co historycznie poprzedziło, choćby na prze- czeniem dziejów francusko-niemieckich? Idąc za tym
strzeni ostatnich 100 lat, przyjaźń francusko-nie- pytaniem, ograniczmy się choćby tylko do czasu \I
mieckąi jak1<ształtowaty się w tym samym czasie
wojny światowej. Fakt, iż Niemcy nigdy nie przyczyniły
relacje niemiecko-polskie.
się do unicestwienia państwowości francusldej, podIgnorancja w stosunku do zaszłości historycz- czas gdy w przypadku Polski dopuściły się tego wienych i ich konsekwencji staje się dziś w oczach lokrotnie, odnotujmy tylko jako istotną różnicę w rozwielI:! raczej zaletą niż wadą W myśl hasła, że na woju procesu dziejowego obu narodów na styku
przeszłoŚĆ należy spuścić zasłonę a spoglądać tylz Niemcami. Biorąc pod uwagę ostatnią wojnę i okuko w przyszłość. Ma ta być zadanie wynikające pację niemiecką Polski i części Francji, nie można d0patrzyć się analogii pod żadnym względem. Metoda
z naszej racji stanu. Pogląd ten zawiera wiele racji,
jest społecznie atrakcyjny, alei skrajny. Bowiem ja- porównawcza, często zresztą w badaniach historycz:
wi się zaraz pytanie, do jakiego stopnia należy za- nych nadużywana i przez to bezskuteczna, prowadzi
w tym przypadku do jasnej konkluzji wskazującej na
mrozić świadomość historyczną bo chyba nie chodzi o jej wymazanie? A może trzeba by się rozej- absolutną nieporównywalność reżimów okupacyjnych we Francji i w Polsce. Syntetyczne sądy historyrzeć nieco wokoło, czy ci, da których drogą tak
czne, a nawet statystyki, nie oddają tego tak ewidentwielkich wyrzeczeń się chcemy zbliżyć, postępują
nie, jak książka Andrzeja Bobkowskiego pt. .Szkice
tak samo? Czy społeczeństwo, oślepione brakiem
piórkiem. Francja 1940-1944", cz. I (Londyn 1985).
doświadczenia, jakie daje przecież pamięć histoAutor nie należy do emigracji wojennej. W Paryżu
ryczna, pewniej osiągnie upragnioną integrację mieszkał i pracował już przed wybuchem wojny, doz tą rzekomo szczęśliwą częścią Europy? Czy brze wżyty w społeczeństwo francuskie, z pewnym
trzeba aż tak dalece tracić ~ą tożsamość histo- jednak wyraźnym w stosunku do niego dystansem.
ryczną by w zawstydzającej przecież pokorze obSobkowski nie porównuje przy tym sytuacji okupacyjwąchiwać klamkę do europejskich drzwi?
nej Francji z Polską Jego zapiski okupacyjne spraA może trzeba by zapytać są')iadów, czy oni tak wiają wrażenie nieco bezndarniętnej kroniki, przy caSAMO zwątpili w swą europejskoŚĆ? Myśli te i py- łej zresztą wnikliwości obserwacji. Byłoby ciekawe
tania narzucają się w ślad za słyszalnymi aż nadto wydobycie z książki wszystkiego, co dotyczy metod
postępowania okupantów i warunków życia okupacyjgłosami o redukcję myślenia historycznego w pronego. Wystarczy jednak wskazać na niektóre 'jego cecesie kształtowania naszej przyszłości.

a
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nak wyłącznie łatwym nad nimi zwycięstwem militarnym.
Czytając książkę Bobkowskiego odnosi się wraże
nie, że Francuzi traktowali okupację trochę z przymrużeniem _oka Nie ma powodu, by autorowi bezwarunkowo wierzyć . Sięgnijmy więc do innej książki,
o zgoła innym ciężarze gatunkowym. Chodzi o pracę
Paula Johnsona.Historia świata". Od roku 1917. (Pol.
tłum . 1989). Johnson stwierdza, że w czasie całej
okupacji straciło we Francji życie około 30.000 osób.
Dla porównania: w Polsce przeciętnie 3.000 dziennie.
Dalej czytamy w książce: •...dla intelektualisty Paryż
nie był miejscem niemiłym, byle tylko umiał P/"?ymknąć oczy na przykrości w rodzaju polowania na Zydów, co w większości przypadków przyszło ludziom
bez trudu". Podobno, jak twierdził Bernard Henri-Levy, żydowski intelektuali~ta .radykalne i profaszystowskie formy rasizmu rzadko wzbudzały u Francuzów odrazę, dotyczyło to rówhież intelektualistów: .. "
(s. 818). Nie pisze, ilu Fra:1Cuzów zginęło ratując Zydów, nie groziła tam zresztą za taki akt kara śmierci.
W Polsce udokumentowano już około 1000 takich
przypadków. Banałem byłoby powtarzanie za Johnsonem opisu kulturalnej prosperity w okupowanej
Francji (nie mylić z Vichy). Wyjątkowym uznaniem
u Niemców cieszył się modny po wojnię prorok świa
topoglądu egzystencjonalizmu, Paul Sartre. Uznanie,
jakie dlań żywił niemiecki cenzor Albert BOssche, nie
dziwi o tyle, że jako Alzatczyk miał Sartre z natury rzeczy łatwiejszy kontakt z Niemcami; był nadto uczniem

Heideggera na uniwersytecie berlińskim.•Nieszl(odhwość· Sartre'a dla okupantów zapewniała mu parasol
ich opieki. Zupełnie inaczej jednak. gdy chodzi o Alberta Camusa, członka ruchu oporu, wystawiającego
wprawdzie też swe sztuki w Paryzu, choć bez tak WIdocznego poparcia BussChego, dość zdawkowo podkreślającego głębię myśli w sztuce Camusa . Le Malentendu". Johnson dodaje, iż Camus bliski był zawsze filozofii niemieckiej, a zwłaszcza Nietzschemu,
którego .zgalicyzował... na użytek całego pokolenia
MŁODZIEZY francuskiej" (618). A więc modny po
wojnie egzystencjalizm wyszedł niejako z kooperacji
francusko-niemieckiej .•Moment ten - pisze Johnson
- warto podkreślić, gdyż po raz pierwszy od czasów
Goethego, Byrona, de Stael młodzi ludzie we Francji
i w Niemczech odczuli pewien rodzaj spontanicznej
bliskości kulturowej, pewien łączący ich Weltanschauung"_ Johnson uważa. że na tak przygotowanym pod«>żu skuteczniej zadziałały w kierunku wspólnej drogi
niemiecko-francusk:iej dwie osobistości, które łączyła
wspólna autentyczna chrześcijańska ideologia i podobne rozumienie wielkości i roli europejskiej swych
państw i narodów. Byli to Konrad Adenauer i Charles
de Gaulle. Obaj oni mieli świadomość nadchodzenia
czasów, kiedy europejskość zdominuje .nacjonalizmy
wszelkich stopni i odcieni.• Prozachodniość· Adenauera była nadto decydującym elementem uznania we
Francji partnera pierwszej rangi dla współtworzenia
sfery dominującej w zjednoczonej Europie. Na przyjaźń .niemiecko-francuską składało się więc wiele
czynników, których trudno doszukiwać się w innych
częściach Europy. Przede wszystkim brakowało ich
wzdłuż b .•żelaznej kurtyny". I tego nie można zniwelować poprzez najszczersze nawet pia desideria.
Niemcy doznali wprawdzie po zakończeniu \I wojny
światowej, byćmoże, nie do końca uzasadnionej, su~
rowości francuskich władz okupacyjnych (Akten
Deutscher BischOfe, t. VI, Moguncja 1985 przytaczają
fakty świadczące nawet o popełnionych gwałtach),
ale był to epizod łatwy do zatarcia
Czy wobec naszkicowanego tu obraz.u sytuacji
w okupowanej Francji można snuć jakiekolwiek analogie z Polską? Zatem Francuz Polaka nie zrozumie,
gdy miarę swoich doświadczeń okupacyjnych przyło
ży do naszych. I odwrotnie. A zatem jaki sens mają
zachęty, byśmy naszą przyjaźń z Niemcami, jakże
skądinąd konieczną (!), budowali na wzorcach francuskich. Jakże inaczej bowiem rozumieć przywoływa
nie właśnie tego wzorca? Gdyby tak brać to poważnie,
można by co najwyżej osiągnąć rezultat odwrotny od
spodziewanego, to znaczy wyrobić sobie fałszywe
przekonanie, że taka przyjaźń jest w ogóle niemożli
wa Nie szukajmy więc analogii. Idźmy własną drogą,
przetwarzając naszą świadomość historyczną na
doświadczenie tak bardzo konieczne dla bezpiecznego działania Wydaje się, że zbyt często je lekceważymy. Zbyt słaba pociecha, że mamy to zakodowane
w dawnej i bliskiej przeszłości. W tym przypadku le.piej o niej, rzeczywiście, zapomnieć.

Nowa władza w Kazimierzy Wielkiej poczuła bluesa. Doskonale wie, jak przejść do historii; poprzez uwiecznianie swych najcelniejszych myśli na piśmie. $wiadoma jest faktu, że słowo mówione jest ulotne i gdyby tylko takie istniało, to J. Bocheński nie
napisałby nigdy swego wielkopomnego dzieła "Dzieje głupoty
w Polsce".
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chy, np. audycje BBC słyszalne z otwartego okna na
ulicy, po której chodzili także Niemcy, gazety francu skie z komentarzami politycznymi niedbale tylko
maskującymi sympatię dla aliantów, nie wyłączając
ZSRR, wręcz bujny rozwóJ życia kulturalnego, wydawnictw, teatrów, twó rczości wszelkiego typu, imprez kulturalnych, nie skrępowanego niczym szkolnictwa. Dalej, oględność władz okupacyjnych nawet
wówczas, gdy musiały - rzadko zresztą - stosować represje, nader liberalne traktowanie godziny
policyjnej, pełny właściwie samorząd Francuzów.
Co jednak najważniejsze, Niemcy'Tlie tylko nie traktowali Francuzów jako podludzi, ale wręcz bywali
w stosunku do nich zakompleksieni. Stąd wielorakie
zapewnienia władz okupacyjnych, iż są we Francji
przejściowo i woleliby być w zgoła innym charakterze. Nie ma to nic wspólnego z okazywanym Francuzom poczuciem wyższości, podyktowanym jed-

to zrobić? Od dzisiaj

w~dy poniedziałek będziemy
publikować kartę pocztową Po
wycięciu karty z gazety, złożeniu
wzdłuż zaznaczonej linii przerywanej i sklejeniu, z kolejnych (tj.
poniedziałkowego, wtorkowego,
środowego,
czwartkowego
i "Relaksu") wydań "Echa" w danym tygodniu należV wyciąć
i nakleić w oznaczonych na karcie miejscach, kupony z reklamową wizytówką i Ilumerami od
1 do 5. Następnie kartkę wystar-

czy wrzucić do skrzynki pocztowej lub dostarczyć osobiście do
biur ogłoszeń w Kielcach (ul.
Targowa 18 - parter) lub Radomiu (ul. Żeromskiego 65 - pokój
11 - wysoki parter). Uwaga! Na
kartce opatrzonej wszyśtkimi kuponami nie należy umieszczać
znaczka, opłatę uiszcza redakcja! Tak więc wystarczy kupić codziennie .Echo", w poniedziałek
wyciąć z gazety kartkę, a w pią,; tek, opatrzoną kuponami wrzucić - bez znaczka - do skrzynki. Już w środę , 11 marca, rozlosujemy pośród państwa siedem

milionów złotych, tj. jedną nagrow wysokości 3 mln i cztery po
1,5 miliona.
Listę pierwszych nagrodzonych opublikujemy w .Relaksie"
13 marca (w piątek!) . Kto z pań
stwa wyzwie los i magiczną moc
liczb? W piątek, 13 marca okaże
się kto przełamał magię trzynastki!
PS. Nie przejmujcie się pań
stwo jeśli odpowiednia kartka
wysłana zostanie z pewnym
opóźnieniem. Z pewnością weź
mie ona udział w losowaniu
w kolejną środę!
dę

Złote myśli burmistrza ograniczają się głównie do analizy
przeszłości , szczypty kuchennych plotek, a co najważniejsze
- WIZJI. Nic dziwnego, gdyż
Napoleon mając swoje słynne
sto dni też nie miał czasu na wni-

kliwe analizy, którymi spokojnie
mógł się zająć dopiero na Elbie,
ale tego nie należy traktować ją
ko proroctwa.
Gdy radny Jarosław Miszczyk wysunął zarzut, że statut
miasta jest łamany przynajmniej
w osiemnastu punktach, burmistrz Adam Bodzioch odpowiada: .Nawiązując do pańskiej ko-

siela »polemika z głupstwem
nobilituje je bez potrzeby«.
Szkoda tylko że ujadanie prasy
lokalnej, przy tworzeniu której na
początku odegrałem skromną
ale istotną rolę, celowo jątrzy

i przeszkadza, a w ostatecznym
rozrachunku ma ambitny cel być
zwykłym brukowcem Kazimierzy Wielkiej. Jedno jest pewne,
że przybyły z odsieczą i pomocą
p. redaktor Kiczor z »Echa
Dnia« - cudowne dziecko systemu komunistycznego - dwoi
się i troi, jak opluwać ludzi z obozu, który dokonał samo oczysz-

respondencji pragnę poinformować,

że

widzę

możliwość

udzielenia wyczerpującej odpowiedzi. Uczynię to jednak w odpowiednim czasie i pod warunkiem, że sprostuje pan wszystkie
kłamstwa i przeinaczenia faktów
i nie tylko. Pragnę również podtrzymać okrojony cytct śp. Kisiela, że »nie ma sensu polemika
z głupstwem «. Mój czas jest
zbyt drogi i są ważniejsze sprawy dla przyszłości gminy niż zajmowanie się godnym politowania pana »łabędzim śpiewem«".
Gołym
leońskie
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okiem widać, że napowzorce i tu znalazły
swe zastosowanie. Umiłowanie
prawdy, pryncypialność i. .. politowanie. Wszak Napoleon litował się nawet nad podbitymi
przez siebie krajami (patrz Królestwo Polskie) . Ale historia
przypomina nam, że po Austerlitz zawsze następuje Waterloo,
lecz świadomość tego przychodzi ,dopiero na Elbie.
Siadem Wielkiego Języko
znawcy, Josifa Wissarionowicza
Stalina, burmistrz jest nie tylko
językoznawcą, lecz i prasoznawcą Gdy w regionalnym
miesięczniku .Nowa Nidzica"
ukazała się relacja z sesji Rady
Miejskiej w Kazimierzy, gdy do
redaktora dzwoniły telefony
z zapytaniami, czy jest możliwa
taka kondensacja absurdu i samowoli, burmistrz pisze: .Nie

mam zamiaru polemizować z redakcją ponieważ pani redaktor
waszego pisma ukończyła Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu
-Leninizmu, więc nie dziwię się,
że wypowiedzi radnych przytacza się tendencyjnie, wybiórczo,
a czasem prozaicznie (??? A.JK). Np. jeden z radnych (były członek zarządu p. Jarosław
Miszczyk, zastępca burmistrza,
ciągle upominający

o podwyżki

i nie tylko), który mówiąc o korzyściach z gazu, odkrył swym
stwierdzeniem drugą Amerykę
(gratuluję). Nie mam zamiaru
prostować całego artykułu, gdyż
warto przytoczyć słowa śp. Ki-

http://sbc.wbp.kielce.pl

czenia, a w konsekwencji ten,
obóz dotyka bez znieczuleń
nerwu starych układów (a to boli
i wprowadza w wściekłość).
Burmistrz Adam Bodzioch"

że

Koniak rzędem lub konia
z rzędem temu, kto wytłumaczy,
o co chodziło burmistrzowi wostatnim zdaniu. Pomijam figlarną
stylistykę i grzechy przeciwko
ortografii, ale sensu tu też niewiele.
Jedno trzeba sprawiedliwie
przyznać: burmistrz doskonale
zna propagandowe osiągnięcia
z lat trzydziestych w ZSRR i tezy Mao Tse Tunga dotyczące
urabiania świadpmości. Kazimierza Wielka stata się jeszcze
większa, gdyż została oplakatowana .gazetką wielkich hieroglifów". W gazetce tej nie uświado
mieni maluczcy mogą sobie poczytać:
.. W
związku

z

niesłusznymi
atakami
w »Echu Dnia« na Radę Miasta
i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
Komitet Obywatelski na spotkaniu w dniu 10 lutego 1992 r. oś
wiadcza, co następuje: Ponieważ zdecydowana większość
radnych to członkowie Komitetu
Obywatelskiego lub popierani
przez tenże Komitet zmuszeni
jesteśmy wyrazić protest przeciwko próbie ośmieszenia naszej Rady przez robiącego »nobilitację samorządową« Pana
redaktora Kiczora z »Echa
Dnia«.

ZYGMUNT ZIELIŃSKI

•

Redaktor Kiczor .. cudowne
dziecko« minionej epoki, tendencyjnie i nieprawidłowo paekazuje relacje z obrad tutejszej
Rady. Pomija te fakty z sesji,
gdzie widoczne jest zatroskanie
radnych problemami gminy, celowo omija sukcesy samorządu,
ważne uchwały. Przykładem tego jest np. relacja z ostatniej sesji z dnia 15.01.1992 roku gazie pominięto uchwałę o podatku, ustalenia w dziedzinie
ochrony środowiska, kierunki
działania samorządu w 1992 roku i inne.
O ile możemy rozumieć przybycie z odsieczą Pana Kiczora
dla tutejszej opozycji i »wielkich.. przegranych, o tyle nie
można zrozumieć kolaboracji
Pana Edmunda Klimczyka przedstawiciela Cechu Rzemieślników Chrześcijan z reliktem komunizmu jakim jest Pan
Kiczor. Warto również przypomnieć, że Pan Edmund Klimczyk jest członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo--Hand
lowej w Kielcach. Proponujemy
Redakcji .. Echa Dnia«, aby na
praktyki samorządowe w teren
kierowała lepszych uczniów, bez
podbudowy
marksistowskiej ,
a nie współpracowników .. NIE ..
Jerzego Urbana. Komitet Obywatelski w Kazimierzy Wielkiej.
Sygnatariuszem powyższego
oświadczenia jest także Zarząd
Gminy
PSL
.. Solidarność ..
w Kazimierzy Wielkiej".
We wszystkich tych tekstach,
mimo że są- sygnowane przez
różne gremia widać lwi pazur
Adama Bodziocha. Dziwi tylko
brak zrozumienia prostego faktu, że władza musi być już wyraźnie nadpsuta, skoro "rzemieślnik chrześcijanin" decyduje
się na .kolaborację" z .marksistą", aby prostować pokrętne
ścieżki władzy. I jeszcze jedno
jest uderzające . W tekstach tych
nie ma ani słowa merytorycznego ustosunkowania się do zarzutów padających na łamach
.Echa Dnia" i . Nowej Nidzicy",
są tylko insynuacje.
- Panie burmistrzu - powiedział jeden z rolników. - Na
pana miejscu albo podałbym
się do dymisji, albo sprawę
skierowałbym na drogę sąd~
wą. W przypadku burmistrza A.
Bodziocha nie następuje ani jedno, ani drugie. Ale cóż - Napoleon też był twardy. Jeszcze na
zesłaniu na Elbie sądził, że jego
największym błędem było to, że
nie bronił swej władzy jak Cesar-

stwa.
ANDRZEJ J. KICZOR
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Minęło kolejne kilkanaście
miesięcy pobytu w USA, zaczęły
się problemy z menażerem.

Andrzej Janusz został zamieniony na Krzysztofa Sameckiego. Ale zerwanie kontraktu
nie było zgodne z prawem. Andrzej Janusz wytoczył proces.
Jego efektem był zakaz walk
w kickboksie na terJ3nie USA, do
czasu
wyjaśnienia
sprawy.
Przed rozprawą odbyła się jeszcze rewanżowa walka z Roufusem! niestety, przegrana...
Do Marka dotarliśmy dzięki
uprzejmości kieleckiego judoki,
który obecnie mieszka i trenuje
z Piotrowskim.
• Marek, jesteś w Stanach
Zjednoczonych już blisko 4 lata.
W tym czasie zdobyłeś w kickboksingu wszystko, co było do
zdobycia. Co - z perspektywy
czasu - najmilej wspominasz?
M. P. Miło wspominam
prawie cały rok 1989, w którym stoczyłem walkę o tytuł
mistrza świata zawodowców
z Donem Wilsonem. Niezapomnianych przeżyć dostarczyła mi nie tyle sama walka,
co okres przygotowań i atmosfera, która wytworzyła się
wokół mojej osoby, Miło
wspominam też pierwszą walkę na zawodowym ringu kickbokserskim z Bobem Handeganem, później poznałem się
z nim i do dziś się przyjaźni
my.
.. Byłeś mistrzem świata, to
przyniosło ci sławę, popularność
i... pewnie duże pieniądze.
Dziennikarze lubią zaglądać
sportowcom do kieszeni. Ty nigdy nie zdradzałeś stanu swojego
- konta, ale może dla nas zrobisz
wyjątek?

M. P. - Wiele rzeczy w tym
zakresie zostało zaniedbanych. Gdyby nie to, zarobił
bym o wiele więcej pieniędzy.
Na temat konta, rzeczywiście,
wolałbym nie rozmawiać. Mogę powiedzieć, że najwięcej
dostałem po walce o mistrzostwo świata - ponad 30

tys. dolarów. Ale ostatnio miałem dużo zbędnych wydatków
związanych z procesem, na
samych adwokatów wydałem
blisko 50 tys. dolarów.
• Właśnie. W Polsce nadal
dużo dyskutuje się o twoich problemach z menażerem A. Januszem. Czy możesz zdradzić
nam, jak dos':zło do zerwania
kontraktu?

M. P. - Oficjalnie mój kontrakt nie jest jeszcze zerwany.
Właśnie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, w pokoju
obok toczy się dyskusja pomiędzy naszymi adwok3tami
o ewentualnej dalszej współ
pracy. Jeśli chodzi o pnyczyny, które doprowadziły do tego, że sprawa znalazła się
w sądzie, było ich kilka. Przede wszystkim uważałem, że
kontrakt ten jest jednostronny. Odnosiłem w Stanach
dość dużo sukcesów, a praI!tycznie nic z tego nie miałem; Ponadto A. Janusz nie
wywiązał się z umowy, którą
zawarliśmy przed podpisaniem kontraktu. Ja w rzeczYwistości do dnia dzisiejszego
nie miałem prawa startów na
terenie Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie uregulowane były sprawy emigracyjne.
• Do wyjaśnienia wszystkich
spraw z menażerem masz zakaz walk w kickboksie na terenie
USA. Zadebiutowałeś i wygrałeś w boksie zawodowym, czyż
byś kończył swą karierę kickbokserską?

M. P. -

Nie, na pewno nie.
Mam zamiar dalej walczyć
i odzyskać swój, utracony
przez przypadek, tytuł mistrza
świata, ale będę też walczył
coraz regularniej w boksie.
Myślę, że zdobyte doświad
czenia
mogą
mi pomóc
w szybszym odzyska~iu mistrzowskiego pasa i pozwolą
wreszcie poprawić stan finansów.
• Przegrałeś z Roufusem
przez przypadek? ...

M. P. - Na moją porażkę
z Roufusem miało wpływ wiele rzeczy. Przede wszystkim
byłem wykończony psychicznie po problemach, jakie prze..
szedłem z A. Januszem. Zbyt
późno dowiedziałem się o terminie walki, a oprócz tego rano w dniu pojedynku bardzo
źle się czułem, co wieczorem
odbiło się na moim występie.
·28 sierpnia 1988 roku, przed
wyjazdem do USA, w wywiadzie
dla .Sportowca" powiedziałeś,
że jeśli w Stanach przegrasz, to
staniesz do najtrudniejszej walki
w swoim życiu; walki z samym
sobą i spróbujesz jeszcze raz.
Czy nie zmieniłeś zdania?
M. p'. - . Nigdy naw~t przez
myśl mr me przyS2Ia, ze.mógłbym ~nować. P?Wiedziałem Sobl~ w ~uchu, ze muszę
odzyskac mój utracony przez
przypadek tytuł mistrza śwlata.
* Podobno 28 marca masz
walczyć w Polsce?
M. P. - Może to będzie zaskoczenie, ale prawdopodobnie 28 marca we wrocławskiej
Hali Ludowej. Nie znam jeszcze przeciwnika, cały czas
trwają rozmowy. Nie będzie to
nikt z "wiełkich". Ta walka ma
mi pomóc odna. leźć się na ringu; ja od 8 miesięcy nie stoczyłem walki kickbokserskiej!
Zanim spotkam się z Routusem, muszę dobrze przygotować się pSYChicznie i fizycznie.
• Przed pierwszą walką w jakiej jesteś formie?
M. P. - Jestem w dobrej
dyspozycji, poza tym do walki
jeszcze miesiąc. Jest więc
czas na doszlifowanie formy.

M. P. - Obecnie jestem wolny i nie zaangażowanyuczuciowo. Treningi zajmują mi tak
dużo czasu, że moje życie
osobiste nie jest uregulowane. Poza tym, mieszkam
w Chicago, jeżdżę samochodem BMW.
• D . k .
M k
Zlę uJe"!x, .ar u, za r?~mowę, z nadz!8j~ ~e polscy kiblce zoba~zą <?Ię Juz m~go we
~rocławlu. Zyc.zym.y tez szybkleQ? odzyskania mistrzowskich
pasowo
M. P. - Dziękuję i zapraszam do Wrocławia. Tam łMtaziemy mogli dłużej porozmawiać na tematy związane ze
sportem i ••• moją ewentualną
wizytą w Kielcach.
JACEK SŁOWAK

STANISŁAW WRÓBEL

Maradona
komentatoremi
Diego Maradona, dawniej
gwiazda piłkarskich stadionów,
podpisał kontrakt z argentyńską
telewizją .Canal 11". Będzie on
komentować mecze piłkarskie
pokazywane w trakcie programów .Ritmo de la noche" (nocne
rytmy).

Gdzie sq granice?

" KAJAKARZ"

II Nagroda w konkursie
fotograficznym "ECHA"

Tygodnik .Pagina 12" informuje, iż kontrakt Diego Maradony zobowiązuje argentyńskiego
gwiazdora do komentowania
meczów każdego niedzielnego
wieczora do końca lipca br.

Fot. A. Pietras
Ile rzeczywiście
skoczyli podczas
lekkoatl!:ltycznych
mistrzostw świata
w Tokio Mike Powell (w dal) i Siergiej Bubka o tyczce?
Oficjalny rekord
świata Mike'a Powella w skoku
w dal wynosi 8,95
m i zostal osrąg
nięty w piątej próbie. Według niektórych dziennikarzy był to .skok
stulecia". Według

precyzyjnych analiz prawdziwy
.skok stulecia" oddał Powell
w czwartej próbie. Skoczył Wówozas ... 9,05 metra!!! Tyle dokład
nie wynosiła różnica pomiędzy
najbardziej wysuniętym śladem
pozostawionym przez jego nogę
przod skokiem oraz najdalszym
śladem pozostałym przy lądowa
niu. Niestety ... ten .skok stulecia"
był minimalnie spalony.
Tokijskie obliczenia dają nam
jednak wyobrażenie jakie jeszcze
rezerwy tkwią w sportowcach, jak
daleko mogą zostać przesunięte
granice ludzkich możliwości. Okazuje się, że jeszcze bardziej efek-

Karuzela zaczyna się
Po
raz ostatni
wyścig
o Grand Prix Republiki Połud
niowej Afryki odbył się w 1985
roku. Zwycięstwo odniósl wtedy
Brytyjczyk Nigell Mansell na
"wiliamsie honda turbo".
1 marca na torze w Kyalami
zainaugurowane zostały tegoroczne Samochodowe Mistrzostwa Świata Formuły 1.

• Czytelników zawsze fnteresują tematy związane z życiem
osobistym. Kiedyś mówiło się
dużo o roli pewnej kobiety?

Sezon zimowy, narciarski skurczył nam się w ostatnich latach do minimum. Czynniki odpowiedzialne za regłamentacjęśniegu w świecie nie zapewniają go nam w dostatku. Znaleźli sposób na ta oczywiście Japończy
cy. Otóż w jednym z miesięczników znalazłem następującą informację:
. ... aby pojeździć na nartach. Japończycy wkrótce nie będą musieli wybierać się w góry. Powstał mianowicie projekt zbudowania w kilku rejonach
k~u krytych hal narciarskich. W każdym obiekcie o powierzchni 10 tys.
m2 i wysokości 65 m znajdą się trzy spiralne trasy zjazdowe, każda o szerokości 30 m. Rozmaitej długości odcinki płaskie i pagórkowate o zróżni
cowanym stopniu trudności poslużą zarówno doświadczonym, jak i początkującym narciarzom. Na różne poziomy wjeżdżać się będzie windami.
Wewnętrzne ściany hal wytapetowane zostaną fotografiami przedstawiającymi naturalny krajobraz górski. Przy stale utrzymywanej minusowej
temperaturze, dzięki specjalnym urządzeniom padać będzie sztuczny
śnieg. Koszt budowy jednej hali wyniesie około 40 mln dolarów".
Słuchając tego, myślą państwo, że to ekscentryczny kaprys bogategO
społeczeństwa. Zgoda! Ale uwaga - informacja bodaj najistolniejsza z tego doniesienia. •Oblicza się jednak, że przy frekwencji 400-500 tys. amatorów halowego narciarstwa rocznie nakłady zwr6cąsię w ciągu 7-8 Jat".
Ech, pozostaje nam tylko westchnąć. Albo zadać sobie pytanie, czy w naszym kraju ' można zarabiać pieniądze będąc inwestorem i gestorem
obiektów służących rekreacji ruchowej. Zewsząd słychać, że do obiektów
rekreacyjncr-sportowych ich gospodarze dokładają! Brzmi to wręcz nie..
prawdopodobnie. Poza pewną częścią obiektów turystycznych, inne są
deficytowe. Nic tedy dziwnego, że przy pewnych postępach i inwestowaniu prywatnych kapitałów w różnoraką działalność, prywatna przedsiębior
CZOśćQmija sektor kultury fizycznej zv,lany rekreacjąruchową Ajeśli trafia,
to w ilościach wręcz śladowych.
Są u nas sale gimnastyczne, są korty, są boiska, są inne obiekty, które
stoją puste. Jest w nich cicho i spokojnie. Często są to szkolne sale gimnastyczne wykorzystywane na lekcje wf, potem zajęcia SKS, ale wieczorem wcześnie zapadają w sen. Czy mogłyby zarabiać pieniądze2 Czy za
pewną oplata. np. abonamentową mieszkaniec danego osiedla mógłby
uczęszczać na zajęcia ruchowe odbywające się w tych salach? Czy mogłoby to opłacać się szkole, instruktorowi i zwykłemu obywatelowi?
Znam ludzi, którzy z wykształceniem nauczyciela wf lub trenera są naprawdę przedsiębiorczy. Absolwenci AWF w potocznej opinii .za1akich boy.tiem uchodzą Wielu :wich nie pracuje jednak wszkolRictwie, klubie sportowym czy innych instytucjach kultury fizycznej. Są tacy, którzy prowadzą
interesy handlowe, inni mają prywalne zakłady, wielu wyjechalo za granicę, pracując tam w różnych zawodach. Podobno w działalnoŚĆ instruktorską w sferze ćwiczeń ruchowych, mówiąc ogólnie, nie opłaca się inwestować. Wynika to z małego zapotrzebowania na takie usługi. Jeśli tak, to
oznacza, że poziom dążeń i obecnych pofrzeb rekreacyjnych naszego
społeczeństwa jestnisk:i. Czyżby?
Osobom, które z taką konkluzją się nie zgadzają proponuję wykonanie
w dniu dzisiejszym kilku podskoków w stronę najbliższego obiektu rekreacyjnego. Pozostałym ... proponuję to samo.
Uwaga - ćwicz!
STANISŁAW HOJDA

W samochodowym światku
prawie wszyscy uważają, że najwięcej szans na mistrzowski tytuł
ma znów Brazylijczyk Ayrton
Senna. W swoim dorobku ma on
jUl trzy tytuły zdobyte w latach
1988, 1990 i 1991. Wiele wskazuje na to, że i tym razem jego "mcJaren honda" dowiezie go na
mistrzowski tron. Podstawą do ta-

kich

przy-

puszczeń
mogą
być
choćby dos-

konale czasy
uzyskiwane
przez Sennę
na ostatnich
treningach .

.~

ręclc

Od czasów legendarnego kierowcy Manuela Fangio, 32-let"i
Brazylijczyk jest jedynym zawodnikiem Formuły 1, który w tak
wielkim stylu, krocząc od zwycięs
twa do zwycięstwa , osiąga mistrzowskie tytuły.
.
Po zakończeniu poprzedniego
sezonu Senna skrył się w swojej
posiadłości Angra dos Reis i dopiero po prawie czterech miesią
cach pojawił się za kierownicą
"mclarena" na torze Silverstone.
W tym czasie konkurenci nie odpoczywali .
Prawdziwie rewolucyjne konstrukcje przygotowali technicy ze
stajni" Wiliamsa" i "Ferrari". Bolid "Wiliamsa" zyskał cenne rozwiązanie : w sytuacji kiedy koła

towny może być rekord świata
w skoku o tyczce.
'
Aktualny rekord świ,ślta w skoku
o tyczce wynosi 6,11 m. Według
amerykańskich uczonych i analityków komputerowych Bubka oddał już jednak skok na wysokość ...
6,40 m. Było to podczas ostatniego zwycięskiego skoku podczas
mistrzostw świata w Tokio. Oficjalnie zanotowano mu wtedy wynik
5,95 m, lecz analiza tego skoku
wykazuje, że jego ręce, pierś, nogi, głowa, kolana i pośladki osiąg
nęły niewiarygodną wysokość 6
metrów 40 centymetrów!
Opr. (sts)

wpadną w poślizg, następuje ich
chwilowe zablokowanie. Kolejnymi nowinkami u Brytyjczyków
są sterowane przez komputer
zawieszenie kół eliminujące
amortyzatory i sprężyny oraz
automatyczny pilot w momencie startu, mający wyeliminować
błąd człowieka .
Zastanawiająca

cisza panuje
w ekipie "Ferrari". Specjalista
od aerodynamiki Claude Migeot wyposażył pojazd w podwójne podwozie. Szef .Ferrari"
Luca Montezemolo nie nalega
na szybkie sukcesy. Za namową
Niki Laudy, którego zaprosił do
współpracy, postanowiłdać czas
. na dotarcie" młodym kierowcom Jeanowi Alesiemu i Ivanovi Capelllemu.
W gronie 35 kierowców, którzy ubiegać się będą o światowy
prymat, po raz pierwszy startuje
kobieta. Włoszka Giovanna
Amati reprezentować będzie
w Formule 1 stajnię "Brabham
- Judd".
Nadal nie wiadomo jakie piany mają Alain Prost i Nelson
Piquet. Francuz, 44-krolny
zwycięzca wyścigów Grand Pńx,
prowadzi pokerową rozgrywkę
z "Ligierem" i być może wystartuje w drugiej części sezonu .
Natomiast Piquet stawiał swoim
pracodawcom zbyt wysokie wymagania finansowe.
Prawdopodobnie kłopoty finansowe dotkną w tym roku nawet połowę spośród 16 teamów
uczestniczących w tej niepowtarzalnej wyścigowej karuzeli.
(STS)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Podobno Maradona ma zag-

W Skariysku

rać również w turnieju czterech
drużyn składających się z popu-

larnych aktorów i piosenkarzy.

Sala gimnastyczn
••

lU

Sprawa sali gimnastycznej w Szkole POdstawowej nr 13 w Skarżysku,
powraca co jakiś czas niczym bumerang. A to podnoszona jest na sesji RM,
a to przy innych okazjaCh. Wszyscy są
zgodni co do lego, że dawno powinna
służyć dzieciom i mlodzieży.
Przypomnijmy, że caly kompleks budynków szkolnych .trzynastki" miał być
przekazany do użytku w 1988 roku.
Wówczas to oddano główną część
szkoły, tzw. dydaktyczną Segment ży.
wieniowy kończony był później , do
kwietnia 1990 roku. Pozostała nieszczęsna sala gimnastyczna. Ale i finał
tej inwestycji jest ponoć bliski.
Oddajmy głos zainteresowanym
stronom.
Andrzej Mańkowski - wizytator rejonowy: - Na bieżąco śledzimy postęp
prac przy sali. Niedotrzymanie pierwotnego terminu jej oddania, skomplikowało jej dalsze losy. Przede wszystkim
znacznie podrożały koszty budowy.
Równocześnie zaczęły poglębiać się
kłopoty finansowe oświaty. Swoje problemy mieli też wykonawcy. Aktualnie
zadłużenie kuratorium zostało skompensowane, pozostały odsetki - 1,5
mld zł. Po dwóch miesiącach nieobecności do pracy zgłoSiła się ekipa_

z Kombinatu Budowlanego. Rozpoczęto cyklinowanie parkietu na małej
sali. W tym samym czasie odbyło się
spotkanie, w którym wzięli udzial przed·
stawiciele szkoły. oświaty, wykonawcy
i inwestorą zastępczego . Podobne za·
planowano za 2 tygodnie, juz z konkretnymi datami. W najł)liższym czasie mają być usuwane niedoc iągn ięc ia. Podstawowe usterki to~ przeciekanie wody
deszczowej przez wentylację, nieodpowiednia odległoŚĆ między słupkami do
naciągan ia siatki, wyłożenie terakoty
w łazienkach i rozbieralni oraz woda
w podstacji. Następny problem jest taki,
że teren szkoły oraz sam budynek nie
są odwodnione, ale tego nie przewidywał projekt. Bez tego nie można rozpocząć prac niwelacyjnych od północnej
strony, przy których jak zawsze pomogliby rodzice. A wracając do sali gimnas-

rółce!
tycznej, przewiduję, że do 3 maja bę
dzie gotowa.
Janusz Węgrzynowski - naczelny inżynier Kombinatu Budowlanego, głównego wykonawcy: - Ustaliliś
my, że robory będące w gestii KB zakończymy
w marcu. Chciałbym
nadmi enić, że mimo rozlicznych kłopo
tów wewnętrznych , przez cały ubiegły
rok kredytowaliśmy to zadanie. Zgromadziliśmy materiały, a w pewnym momencie wstrzymywały nas sprawy wentylacji, którą wykonywała inna firma na
zlecenie inwestora powiemiczego- POI.
Trudno tu tłumaczyć w szczegółach przyczyny poszczególnych mankamentÓW.
Jedno jest pewne, że inspektor nadzoru
nigdy nie kwestionował jakości usług oraz
to, że obiekt nie użytkowany, starzeje się
w szybszym tempie.
Barbara Granżan - dyrektor SP nr
13: - Z przekazaniem sali gimnastycznej wiążemy duże nadzieje. Po pierwsze, ponad 1500 uczniów będzie mogło
w normalnych warunkach odbywać zac
jęcia wf. Po drugie, walory techniczne
stwarzają możl iwości organizowania
w niej WOjewódzkich i krajowych imprez
sportowych oraz w oparciu o nią- obozów specjalistycznych. W ten sposób
można by zarabiać . W projekcie przewidziana była także pływalnia . Ale
w związku z trudną sytuacją finansowa,
plany te trzeba odłożyć na dalszą
przyszłość. Sugerowaliśmy władzom

miasta, aby skoncentrować posiadane
środki na naszej szkole. Miasta nie stać
bowiem na dwie tego typu inwestycje halę sportową i basen. Tym bardziej że
szkoła pOSiada dok umentacj ę oraz
Uzbrojony teren pod budowę. Po powstaniu, obiekt ten służyłby przecież
wszystkim mieszkańcom Skarżyska.
(BP)

, , ,
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Zapraszamy
na
piłkarskie

stadiony

Po rundzie jesiennej 6 miejsce w tabeli, 6 zwycięstw, 7 remisów, 4 porażki - 19 punktów, bramki 15:9. U siebie:
5-4-0, bramki 12:2. Na wyjeździe: 1-3-4, bramki 3:7. Gole dla zespołu Błękitnych zdobyli: Jarosław Zając 4, Dariusz
Dziubek i Jarosław Zajac po 3, Wiesław Szwajewski 2, Marek Graba, leszek Upka i Herbert Boruc po 1.
Szóste miejsce po rundzie jesiennej, to wynik na miarę oczekiwań . Przypomnijmy, że Błę
kitni są beniaminkiem II ligi. Zespół bardzo dobrze radził sobie na własnym boisku, tu zdobył
większość punktów i bramek. Chcąc walczyć
o czołowe lokaty w lidze należy zacząć zdobywać punkty także na wyjazdach. Jesienią sztuka udała się tylko raz - z Resovią w Rzeszowie.
W I rundzie wszystkie 17 spotkań rozegrało 3
zawodników: Dariusz Gładyś, Herbert Boruc
i kapitan Marek Gmba, przebywali na boisku po
1530 minut. A oto jak przedstawia się czas gry
pozostałych zawodników. Kosela 1440, Zając
1433, Megier 1413, Dziubek 13n, Gaweł
1260, Zajac .1238, Szwajewski 1339, Lipka
1309, Wełna 658, Plewniak
488, Pietrzykowski 115, Stocki
103, Barwibłek 64, W~zyn
12, Iwanicki 2. W sumie wystą-

erminarz roZiryYłe~

piło 18 piłkarzy, ale podstawowa
jedenastka była bardzo ustabilizowana.

W drużynie nie nastąpiły wię
ksze zmiany, piłkarze mają wypłacone premie za rundę jesienną, wszystkie zobowiązania fiklub
realizuje
nansowe
w wyznaczonych terminach.
Sparingi podczas przerwy zimowej: z Bucovią 3:0 (Szwajewski 3), ze Stalą Gorzyce 2:0
(Zając, Graba), z Granatem 2:1
(Szwajewski 2) - wszystkie
mecze u siebie. Na wyjazdach: z Widzewem · Łódź 1:0
(Szwąjewski), Unią Tarnów 1:3
(Zołotuchin),
Radomiakiem
1:0 (Zając), Polonią Bytom 1:1.

8 MARCA

15 MARCA
KORONA - Olimpia
Polonia - BŁĘKITNI
Bełchatów - Gwardia
Stomil - Cracovia
Wisłoka - Jagiellonia
Sandecja - Stal
Resovia - Avia
Siarka - Wisła
Boruta - Chemik

Chemik - KORONA
Olimpia - Resovia
Siarka - Sandecja
Boruta - WisIoka
Polonia - Stomil
Wisła - Gwardia
Avia - Cracovia
Stal - Jagiellonia

- Gwardia
Polonia - KORONA
Olimpia - Sandecja
Resovia - Wisła
Siarka - Stomil
Boruta - Bełchatów
Chemik - Cracovia
Wisła - Jagiellonia
Avia- Stal

(0:2)
(2:1)
(1:1)
(2:1)
(2:1)
(1:1 )
(0:1)
(1:3)

KORONA - Boruta
Cracovia - BŁĘKITNI
Avia - Olimpia
Stal- Wisła
Jagiellonia - Chemik
Gwardia - Polonia
Bełchatów - Siarka
Stomil- Resovia
Wisłoka - Sandecja

- Boruta
Gwardia - KORONA
Olimpia - Polonia
Chemik - Siarka
Wisła - Resovia
Avia - Sandecja
Jagiellonia - Stomil
Cracovia - Bełchatów

29 MARCA
KORONA - Cracovia
Siarka - BŁĘKITNI
Gwardia - Olimpia
Bełchatów - Jagiellonia
Stomil- Stal
Wisłoka - Avia
Sandecja - Wisła
Resovia - Chemik
Boruta - P.ołonia

(1:0)
(0:0)
(1:2)
(0:3)
(0:1)
(1 :1)
(1:2)
(0:1)
(0:2)

5 KWIETNIA
BŁĘKlTNI-

Resovia
Jagiellonia - KORONA
Olimpia - Boruta
Polonia - Siarka
Chemik - Sanclecja
Wisła - Wisłoka
Avia- Stomil
Stal - Bełchatów
Cracovia - Gwardia

(1:2)
(1:0)
(1:3)
(1:2)
(2:1)
(0:1)
(2:4)
(1:1)
(1:2)

12 KWIETNIA
KORONA - Stal
Sandecja - BŁĘKITNI
Cracovia - Olimpia
Gwardia - Jagiellonia
Bełchatów - Avia
Stomil - Wisła
Resovia - Polonia
Siarka - Boruta

(2:0)
(0:1)
(0:3)
(3:5)
(0:0)
(0:4)
(1:3)
(1:1 )

19 KWIETNIA
BŁĘKlTNI- Wisłoka

Avia - KORONA
Olimpia - Siarka
Boruta - Resovia
Polonia - Sandecja
Chemik - stomil
Wisła - Bełchatów
Stal - Gwardia
Jagiellonia - Cracovia

(2:1)
(1:0)
(1:3)
(1:2)
(3:0)
(6:2)
(0:1)
(0:0)
(3:1)

24 KWIETNIA
KORONA - Wisła
Stomil- BŁĘKITNI
Jagiellonia - Olimpia
Cracovia - Stal
Gwardia - Avia
Bełchatów - Chemik
Wisłoka - Polonia
Sandecja - Boruta
Resovia - Siarka

(1:1 )
(0:4)
(1:1)
(0:5)
(1:1)
(0:0)
(2:2)
(1 :1)
(0:1)

29 KWIETNIA
BŁĘKlTNł- Bełchatów

(2:0)
(0:1)
(1:2)
(0:1)
(1:1)
(2:1)
(0:2)
(0:0)
(0:1)
(1 :1)
(1:5)
(2:2)
(0:0)
(0:3)
(0:3)
(0:0)
(0:4)
(4:2)
(0:0)
(0:0)
(0:0)
(2:1)
(1:2)
(0:4)

(0:1)

(1:2)
(0:1)
(0:0)
(0:0)
(1:1)
(0:1)
(0:3)
(0:2)
(1:1)

24 MAJA
BŁĘKITNI

- Jagiellonia
Siarka - KORONA
Olimpia - Wisłoka
Sandecja - Stomil
Resovia - Bełchatów
Boruta - Gwardia
Polonia - Cracovia
Chemik - Stal
Wisła- Avia

(0:1)
(1 :1)
(0:1)
(0:3)
(2:2)
(2:1)
(2:0)
{0:2)
(0:2)

- Avia
Sandecja - KORONA
Wisłoka - Bełchatów
Olimpia - Stomil
Resovia - Gwardia
Siarka - Cracovia
Boruta - Jagiellonia
Polonia - Stal
Chemik - Wisła

12 lokata po rundzie jesiennej nie zadowoliła chyba nikogo, dzi ałaczy, kibiców czy samych piłkarzy. Początek rozgrywek pijkarze
Korony mieli fatalny i przez długi czas zajmowali miejsce w końcówce tabeli. Dopiero skuteczny finisz pozwołił na , wyrwanie się' ze
strefy spadkowej. Zaskakująco dobra gra na
wyjazdach, słabsza na własnym boisku.

W I rundzie wszystkie mecze od
pierwszej do ostatniej minuty rozegrał
tylko Antoni Fijarczyk - był na boisku
1530 min. O jeden mecz mniej - 1440
min. na boisku rozegrali Sławomir Wojtasiński (kapitan drużyny) i Waldemar
Szpiega. Pozostali gracze: Tokarczyk
1357, Gawlik 1254, Fendrych 1236,
Kozak 1193, Mucharski 1170, Zagórski 1130, Parzyszek 1094, Wnuk 960,
Szulc 986, Stefański 619, Kobryń

427, Gil 360, Borycki 266, Heinrich
101, Pająk 58. W sumie grało 18 zawodników, ale do końca rozgrywek nie
było tzw. ,żelaznej jedenastki".
W Koronie podczas zimowej przerwy nastąpiła zmiana na stanowisku
I trenera - został nim Władimir Bułga
kow pracujący dotąd w Karpatach
Lwów. Liczy się też na dobrą grę dwóch
ukraińskich zawodników: Rafalczuka
i GiL Klub jest w trudnej sytuacji finansowej i niemal do ostatnich dni zalegał
z wypłatą premii za rundę jesienną
Rozegrane sparingi. U siebie: z KSZO 3: 1
(Rafalczuk 2, Zagórskl 1), Hetmanem 1:0
(Parzyszek), ŁKS 1:1 (Tokarczyk), Stalą Gorzyce 3:0. Na wyjeździe: ze Stalą Stalowa
Wola 0:2 I Motorem Lublin 1:1 (Tokarczyk).

(1:3)
(1 :1)
(1:0)
(2:3)
(0:1)
(0:4)
(0:3)
lO:l)
(0:1)
(0:0)
(1:4)
(1 :1)
(2:0)
(1:2)
(1 :1)
(0:2)
(0:0)
(1:3)

14 CZERWCA
KORONA - Wisłoka
WISła - BŁĘKITNI
Chemik - Olimpia
Avia - Polonia '
Stal - Boruta
Jagiellonia - Siarka
Cracovia - Resovia
Bełchatów - Stomil

(1:0)
(0:0)
(2:0)
(0:3)
(0:1)
(1:2)
(0:1)
(0:4)

21 CZERWCA
BŁĘKITNI-

Chemik
stomil- KORONA
Olimpia - Bełchatów
Wisłoka - Gwardia
Sandecja - Cracovia
Resovia - Jagiellonia
Siarka - Stal
Boruta - Avia
Polonia - Wisła

(0:0)
(0:0)
(0:4)
(2:2)
(0:0)
(0:1)
(1:2)
(1 :1)
(0:1)

Błękitni).
Jarosław

Zajac 1960, 175
(Niwa Winnica, od 1991 Błękit
ni).
Roman Plewniak 1958,
168 (Wisła Kraków, od 1984
Błękitni).

Dariusz Dziubek 1968, 173
(wychowanek). '
leszek Lipka 1958, 173
(Wisła Kraków, od 1990 Błękitni).
Piotr Wołoszyn 1972, 174
(wychowanek).
Wiesław
Szwajewski
1961 , 180 (Granat, Stadion, od
1985 Błękitni).
UBYLI: nikt nie ubył.
PRZYBYLI: Stanisław BiIski z Broni Radom, w trakcie
załatwiania jest transfer napastnika Dynamo II Kijów Zołotuchina.

I trener - JANUSZ BATUGOWSKI, II trener WŁADYSŁAW MRÓZ, kierownik drużyny - Sławomir
Półtorak, kierownik sekcji Tadeusz Kwieciński, prezes
klubu - GABRiEL SZEMRAJ, lekarz Michał Pańka,
masażysta - Janusz Adamczyk.

Po rundzie jesiennej 12 miejsce w tabeli, 7 zwycięstw, 2 remisy, 8 porażek - 16 punktów, bramki
20:17. U siebie: 3-2-3, bramki 12:7. Na wyjeździe: 4-0-5, bramki 8:10. Gole dla Korony zdobyli:
Dariusz Zagórski i Andrzej Fendrych po 5, Tomasz Tokarczyk i Grzegorz Szulc po 3, Rafał Stefański
2, leszek Borycki i Mirosław Wnuk po 1.

7 CZERWCA
BŁĘKITNI

Błękitni) .

Krzysztof Stocki 1970, 186
(wychowanek).
Jarosław Zając 1966, 176
(KSZO Ostrowiec, od 1987

oron

31 MAJA
KORONA - Resovia
Stal- BŁĘKITNI
Wisła - Olimpia
Avia - Chemik
Jagiellonia - Polonia
Cracovia - Boruta
Gwardia - . Siarka
Bełchatów - Sandecja
Stomil - Wisłoka

Robert Szewczyk 1975,
181 (wychowanąk).
OBRONCY
Robert Kosela 1968, 182
(AKS Busko, Stadion Kielce,
od 1989 Błękitni).
Wojciech Megier 1962,
182 (Gwardia Koszalin, AZS
AWF Warszawa, Korona Kiel-

Błękitni) .

17 MAJA

22 MARCA
BŁĘKITNI

(1:2)
~ (2:2)

10 MAJA
BŁĘKITNI

(1:0)
(1:1 )
(1:2)
(2:1)
(3:1)
(2:0)
(1 :1)
(1:0)
(0:2)

Błękitni).

Dariusz Wełna 1970, 178
(Bug Wyszków, od 1991 Błękit
ni).
Alfred Gaweł 1970, 178
(Stal Nowa Dęba, Granat
Skarżysko, od 1990 Błękitni).
Ireneusz Pietrzykowski
1970,186 (wychowanek). .
Herbert Boruc 1969, 187
(Pogoń Siedlce, Siarka Tarnobrzeg, od 1990 Błękitni) .
Marek Iwanicki 1970, 182
(wychowanek) _
Stanisław Bilski 1966, 181
(Broń Radom, od 1992 Błękitni).
POMOCNICY
I NAPASTNICY
Marek Graba 1964, 181
(Granat, Cracovia, od 1988

3 MAJA
KORONA - BŁĘKITNI
Stal- Olimpia
Jagiellonia - Avia
Cracovia - Wisła
Gwardia - Chemik
Bełchatów - Polonia
Stomil - Boruta
Wisłoka - Siarka
Sandecja - Resovia

BRAMKARZE
Dariusz Gładyś ur. 1969,
182 cm (przeb. kańery: Odra
Wodzisław, od 1990 Błękitni)
Ireneusz Gorczyca 1963,
191 (Broń Radom, od 1991

ce,

Już za tydzień inauguruje rozgrywki II liga piłkarska.
Chcemy państwu ułatwić kibicowanie piłkarzom - poniżej
publikujemy terminarz rozgrywek "naszej", II grupy II ligi.
UWAGA! Przy każdej parze podajemy wyniki meczu
w rundzie jesiennej:

_KOflONA KIELCE - GKS Bełchatów
(0:1)
Olimpia Elbląg - BŁĘKITNI
Kielce
(0:2)
Chemik Bydgoszcz - Polonia
Warszawa
(1:2)
Wisła Płock - Boruta Zgierz
(0:0)
Avia ŚWidnik - Siarka Tamobrzeg
(0:0)
StaHłzeszów - Resovia Rze~
szow
(2:3)
Jagiellonia Białystok - Samłe(1:0)
cja Nowy Sącz
Cracovia Kraków - Wisłoka
Dębica
(1:0)
Gwardia Warszawa - Stomil
(1:1)
Olsztyn

.a ra

Tak było "iesieniq
GRUPA I
1. Szombierki 17 25
2. Raków
17 23
3. Miedź
17 22
4. Stilon
17 21
5. Górnik
17 21
6. Lechia
17 21
7. Pogoń
17 20
8. Polonia 17 19
9. Zagłębie 17 18
10. Naprzód 17 16
11. Chemik 17 15
12. Chrobry 17 15
17 15
13. Ślęza
14. McU"Jetz 17 14
15. Bałtyk
17 13
17 10
16. Górnik
17. Odra
17 9
18. Warta
17 9

43:18
32:21
27:13
32:18
22:13
20:17
19:22
19:13
18:19
17:19
14:21
16:25
14:23
17:18
21:30
15:34
17:33
12:28

GRUPA II
1. Siarka
17 24 25:10
2. Chemik 17 23 29:15
3. Polonia 17 21 25:17
4. Jagiellonia 17 20 24:17
5. Stal
17 19 21:13
6. BLĘKITNI17 19 . 15: 9
7 Resovia
17 19 25:20
8. Boruta
17 19 21:16
17 17 '17:14
9. Wisła
10. Wisłoka 17 17 16:17
11. Belchatów17 17 17:20
12. KORONA 17 16 20:17
13. Avia
17 16 14:20
14. Gwardia 17 16 19:26
17 15 20:28
15. Stomil
16. Olimpia 17 13 17:24
17. Sandecja 17 9 11:28
9:32
18. Cracovia 17 7

http://sbc.wbp.kielce.pl

adra
BRAMKARZE
Piotr Gil ur. 1965 (wychowanek).
Mariusz Mucharski 1970
(wychowanek) .
Sławomir Dąbrowski 1968
(wychowanek).

Gałyczyna

Drohobycz, od
1992 Korona).
Mariusz lasak 1971, 176
(wychowanek) .
leszek Borycki 1962 (wychowanek, wojsko w Błękit
nych).
Emest Heinrich 1972, 180
OBROŃCY
(wychowanek) .
Tomasz Kobryń 1969 (wyGrzegorz Szulc 1969, 170
chowanek).
(Skra Częstochowa, od 1987
Dariusz Gawlik 1969, 186
Korona).
(wychowanek) .
Dariusz Zagórski 1966,
Rafał Stefański 1972, 175
177 (Błękitni Tarnów, Resovia,
(wychowanek) .
Stal Mielec, od 1991 Korona).
Waldemar .Szpiega 1965,
Marek Parzyszek 1962,
176 (Nida Pińczów, od 1989
176 (Sęp Żelechów, AZS AWF
Korona).
Warszawa, od 1987 Korona).
Sławomir
Wojtasiński
Sławomir Grzesik 1971
1962, 168 (Szprotavia Szpro(ŁKS lagów, od 1986 Korona).
tawa, od 1981 Korona).
UBYLI: Mirosław Wnuk
Antoni Fijarczyk 1960
(zakończył grę w Koronie, klub
(Błękitni O meta, Olimpia Eldał mu .wolną rękę"; Henryk
bląg, Siarka Tamobrzeg, Stal
Pająk (nie wznowił treningów).
Stalowa Wola, Falcons ToronPRZYBYLI: Aleksander
to, od 1990 Korona).
Gii z Gałyczyny Drohobycz
POMOCNICY
. i Wiktor Rafalczuk z Karpat
I NAPASTNICY
Lwów, Mariusz Lasak po
Andrzej Fendrych 1965 (Naprzerwie wznowił treningi.
przód Jędrzejów, Stadion, od
I trener - WŁADIMIR BUŁ
GAKOW, 1/ trener - MARIAN
1988 Korona).
Paweł Kozak 1966 (wychoPUCHALSKI, III trener - BONAWENTURA MARCINIAK,
wanek, w wojsku - Stadion).
kierownik drużyny - Paweł
Tomasz Tokarczyk 1961
WOlicki, kierownik sekcji (Ruch Skarżysko, Korona,
Granat Skarżysko, od 1988
Bartłomiej Mołęda, lekarz leszek Siuda, masażysta Korona).
Wiktor Rafalczuk 1962
Andrzej Piątek,
(Karpaty Lwów, od 1992 Koroprezes klubu - JAN KUBIK, wiceprezes klubu ds. piłki
na).
Aleksander Gii 1963 (Karf)ożnej KAZIMIERZ CZVpaty Lwów, Dynamo Kijów,
ZEWSKI.

J

Star' omal 'nie' p-r'ieg'rał ż"":;c~ierwon'ą · la_tg~r~~ią/!.JrJj9i
I
Ił"

Iszftn. mistrzem
Czarni n- fil ,
dokończenie

ze
str. 1

Gospodarze raczej nie byli zainteresowani wygraniem tego meczu i rywalizacji
o 5 miejsce. Po wyrównaniu bilansu z poprzednich dwóch meczów, musieliby raz jeszcze
przyjechać do Radomia. Szóste
miejsce zupełnie ich satysfak-

mnlG

Trzecie mieJsce zajęła Stal
Nysa po wygranych z Chełm
cem Wałbrzych 3:1 i 3:0. Trzeci
mecz krakowskiego Hutnika
i Płomienia Sosnowiec zakoń
czył się trzecią porażką krakowian, którzy opuszczają Serię
A.
S. T. SlJER
Na zdięciu Dariusz Grobelny jeden z najlepszych graczy
Czamych w minionym sezonie
Fql STS

STAR Starachowice - KORONA Kraków 75:74 (33:38)
. STAR: Tkaczuk 27, Krzywicka 12, Zajączkowska 11, Mikuła 9,
Złobecka 7, Piekarz 7, Lisowska 2, Legut, Pochet, Jackowska.
KORONA: Łapka 27, Przybysz 18, Pacu la 10, Bartuzel9, Lulek
8, Figura 2.
rownictwo klubu, pozwalając na
krótki urlop trenerowi Szutowowi
i koszykarce Osadczaji. Oboje
mieli wrócić w środę. Tymczasem okazało się, że trener ma
problemy z wizą wyjazdową
z Ukrainy, a Osadczaja zachorowała na anginę , W efekcie do
gry przystąpił osłabiony zespół
pod kierunkiem •.. kierownika
sekcji koszykówki Staru TADeUSZA MAJKOWSKlEGO.
Ale mimo problemów, starachowiczanki powinny ten mecz
wygrać bez większych kłopotów.
Niestety, po raz kolejny zagrały
bardzo słabo , szczególnie w obronie. Najmniejsza na boisku
(ok. 160 cm) Iwona Łapka robiła
pod koszem Staru co chciała.
Mimo niskiego wzrostu po rzucie
potrafiła zebrać jeszcze piłkę
w tablicy! To świadczy o tym jak
źle grały w obronie gospodynie.
Od początku prowadziły krakowianki, na 2 min. 53 sek. przed
końcem różnicą aż 11 punktów!
Wtedy nie mając nic do stracenia
koszykarki Staru zaczęły kryć
.każdy swego". Rywalki pogubiły się, faulowały i efekcie przewaga zaczęła błyskawicznie topnieć. Na 12 sek. przed końcem

Wydawało się, że koszykarki
Staru nie będą miały żadnych
problemów z pokonaniem outsidera II ligi - Korony Kraków. Podobnego zdania było także kie-

cjonowało.

Znów bardzo dobry dzień miał
Wadim Piwowarow - najlepszy zawodnik radomskiej druży
ny.
Tytuł mistrza kraju zdobyli
siatkarze AZS Olsztyn, odnosząc dwa zwycięstwa nad swoim imiennikiem w Częstochowie
3:1 i 3:0.

Bokserzy
na Igrzyska
Dwóch polskich bokserów
wywalczyło w Kopenhadze
awans do turnieju olimpijskiego. W Barcelonie wystąpią
więc m.in. Leszek Olszewski
i Robert Buda.

Kobieta zmiennq jest...
BUDOWLANI Klelce- MKS Lublin 21:17 (6:11)
BUDOWLANI: Fljas, Gała, Marclnkowska - Kaczorek 10, Wychowaniec 6, Gruba 2, Kosowska 1, Wieczorek 1, Rębosz 1, Gała,
Jawor, Durlej, Januszek.
MKS: Chwełatiuk, Kisiel - Baran 5, Komierzyńska 5, Głuszak
3, Poniewozik 2, Blgaj 2, Domańska, Jurak, A. Jadach, B. Jadach.
Kary: BUDOWLANI - 6 min., MKS - 6 min., sędziowali: Marek
Niewodzki i Zbigniew Fldler z Łodzi, widzów ok. 500 (komplet).
Kobieta zmiennąjest ... to stare przysłowie potwierdziły piłkaoo ręczne Budowlanych i MKS Lublin podczas sobotniego spotkania o mistrzostwo II ligi.
W pierwsz.ej połowie klelczanki grały fa·
talnie, Nie potrafiły sIIonstruować skład
nej akcji mogącej przynieŚĆ bramkę
z gry - raziły nieskutecznością Wystarczy powiedzieć, że pierwszą bramkę
po przeprowadzonej akcji nasze piłkarki

Krzyżówka sportowa
Utery z kratek dodatkowo oznaczonych w prawym dolnym rogu kratki
czytane od 1 do 15 - utworzą rozwiązanie krzyżówki - imię i nazwisko
znanej Polki. W rozwiązaniu opr6cz odczytanego imienia i nazwiska należy podać dyscyplinę uprawianą przez wwym. i główne jej osiągnięcie.
POZIOMO: 1) rodzaj łaźni wodnej do utnymywania potraw w wysokiej temperaturze, 5) szkło używane do wyrobu imitacji drogich
kamieni, 8) tkanina na ubrania, 9) brat Metodego, misjonarz na Morawach, stworzył najstarsze pismo słowiańskie - głagolicę, 10) duże
uzdrowisko dziecięce nad Rabe. 11) miasto nad jeziorem Jezlorak,
12) mały las, 13) posuwanie się na nartach lub łyżwach, 14) cugle,
lejce, 15) grube, kosmate koce, używane niekiedy jako nakrycie na
konia, 16) sidła kłusownicze, 17) muza, opiekunka poezji miłosnej.
PIONOWO: 1) Andrzej, znakomity nasz narciarz, alpejczyk, 2) Stanisław, legenda polskiego narciarstwa, 3) przedmioty związane ze
świętymi, otaczane kultem religijnym, 4) region we Francji, w którym
odbyły się tegoroczne Zimowe Igrzyska OlimpijskIe, 5) miasto w Jugosławii , w którym odbyły się igrzyska olimpijskie w 1984 r., 6) Grażyna, rekordzistka świata w biegu na 100 m przez płotki, 7) Fiodor I.
(1873-1938), rosyjski śpiewak o światowej sławie (bas).

MART EL"

Rozwiązania prosimy nadsyłać pod adresem redakcji .EO" (wyłącznie
na kartach pocztowych) w terminie siedmiu dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrody w postaci ksią
żek sportowych. Na karcie prosimy dopisać: .Sport".
Rozwiązanie wirówki sportowej z 10.11.1992 r.
Wyrazy: szpada, bokser, floret, trener, Korona, bramka, zapasy,
Granat, kolarz, płotek.
Rozw. gł.: "Sport to relaks". Nagrody książkowe wylosowali : Marian
Szynkalowicz z Radomia, Anna Kunicka z Kielc i Norbert Stępień z OS50wej . 00 odebrania w redakcji.

Kronberger (Austria) . 4. B. Fernandez-Ochoa, 5. Natasa Bokal (Słowe
nia), 6, Kristlna Andersson (Szwecja).
• KLASYFIKACJA Pś po 23 zawodach: 1, Kronberger 899 pkt., 2,
Schneider 851, 3. Merle 764, 4. Sabl·
ne Glnther (Austria) 746, 5. Wiberg
669, 6. Kat ja Seizinger (Niemcy) 665
pkt,
(sw)

KOSZYKÓWKA - I UGA
KOBIETY: osta1nia nnda spo4kań play dl:

o I ml9i&C8: WisłII - Włólcnlarz 83:67
(sobota). 64:63 (niedzoeła)
o III miejsce; Olmpia - ŁKS 66:87 (s0bota), 87:70 (niedziela)
o V miejsce: StRon - ~ 69:74 (s0bota). 116:71 (l'1IedzJela)
o Vii mielsce: lech - Spójnia 84:81 (s0bota). 70:58 (niedZlela).

M~CZVŹNI:
o miejsca 1~: Polonia Warszawa - For·
tum ZG 95:76, A$pro - Lech 81:82, Stal
BobłJok - Śląsk 75: 104

1. Sląsk

2. Stal B.
3. Polonia
4. Aspro
5. Lech
6. Fortum

29
29
29
29
29
29

55
49
46
45
44
42

2884:23n
2508:2430
2589:2486
2675:2473
2605:2512
2410:2497

względu na wspaniałą dramaturgię· Kibice to lubią i doceniają Z każdym meczem w hali pojawia się coraz więcej widzów. Działa klub kibica, który w sobotę
dał popis kulturalnego i milego dopingu.
ByIy bębny, trąbki, piszczałki, chóralne
śpiewy - wszystko potrzebne do stworzenia atmosfery widowiska. Tak trzymać!

Pogoń

L~« 2:0,

Portsmoulh - Tranmere 2:0,
Suncl«l.,d - Wolvertlampton 1 :0.
Na górze tabeli nie zaszly zmiany, Nadal,
mimo rozegrania jednego meczu mniej, na
czele Manchester United. Zmniejszył dys·
tans Leeds po zwycięstwie 2:0 z Lutonem.
Swoją pierwszą bramkę na Wyspach strzelił
Francuz Erle Centona.

Czołówka

GRY PODWÓJNE
• KOBIETY: Bożena BąkIBożena
Haracz (Technik) wygrały w finale
15:10.17:15 z Ewą Grzybek (Polonez)
i Beatą ~ą (nje stowarzysz.ona),
• MĘZCZYZNI : Jerzy DołhanlJa
cek Hankiewicz (Technik - Polonez)
wygrali finał z Jackiem Jagodzińskim
- Damianem Pławeckim (AZS UW
Warszawa) 15:5, 15:3.
• GRA MIESZANA: wygrali Jerzy
DoIhan - Bożena Haracz (z Technika).
Mistrzostwa ocenia sędzia między
narodoWy z Kielc p. JANUSZ ŁOJEK:
nPoziom finału mężczyzn nlespoty-

o

3060
C.31 53
4. Sheffield W.30 53
5. Liverpool 30 49
3.Min:hesłeI

Kolejne mecze rozegrano w II ligach
tenisa stołowego, Zarówno w lidze
męskiej , jak i żeńskiej rozstrzygnięto
już kto będzie grał w barażach o I ligę.
Lewart Lubartów i AZS Kielce wśród
kobiet oraz Pogoń Siedlce i Broń II
Radom wśród mężczyzn mają już tak
dużą przewagę, że udział tych zespolów w barażach jest już przesądzony,
Natomiast w grupach spadkowych nadal trwa walka o utrzymanie się w sz.eregach II-ligowców.

KOBIETY
• Grupa awansująca: Sygnał Lublin
- AZS Kielce 6:12 (punkty dla naszego
zespołu zdobyły: Monika Cedro 4, Ewa
Bomba, Danuta Kaczmarska i Katarzyna Mogleiska po 2 oraz deble CadrołBomba I MogłelskalKaczmarska) ;
Amonit Łuków - Lawart Lubartów

8:10.

1. AZS
2. Lewart

7. Stal
29
8. Hutnik 29
9. Victoria 29
10. Górnik 29
11. Polfrost29
12. AZS L. 29

7. Zagłębie
8. Zgoda

2367:2456
2404:2610
2274:2334

23n:2815

PIŁKA RĘCZNA - I LIGA
KOBIETY: grupa A o miejsca 1-8:ZagIę
boa Lubon - AKS Chorzów 21 :26. PIoIrCoVla
- AZS Wrodaw 23:23, zgoda Ruda ŚI: 
Skra Warszawa 26: 18. Pogoń Sz. - Start
8tU,g21'19

1. Start
18 32 469:351
2. AZS Wr. 18 30 539:411
3. Pogoń 18 28
4. Piotrcovici 8 23

459:399
471:403

1. Polonia 18

35 1553:1127....

2. STAR 18
3. Stal B. 18
4. ROW
18
5. AZS L 18
6. AZS ZG 18
7. AZS AL 18
8. MebIoCap18
9. AZS Kr. 17
10. Stal SW 18
11. AZS Kat. 17
,12. Korona 18

33
32
30
28
27
25
24
23
23
21
20

1380:1153
1384:1200
1410:1230
1270:1248
1332:1337
1174:1325
1203:1398
1073:1234
1342:1473
927:1219
1106:1388

Trzy z nich lo dzieło Marco van Bastena
w ciągu 5 minut pierwszej polowy meczu MIlan - Atalanta (3:1), Dwa razycelnietraf~ Roberto Baggio z Juve w meczu wicelidera
z Genuą (3:0). Pill<alZe Napoli sześciokrot
nie posyłali ptłkę do siatki w meczu z Aseoll.
Wynik 5:1, gdyż jedna bramka była samobójcza. ..Święta wojna" w Rzymie ściągnęła
komplet widzów na Stadlo Olimpleo. LazloRoma 1:1 po bramkach Urugwajczyka Sosy
i Niemca Haesslera. W innym meczu gole
strzelili Jugosłowianie: Florjaneic dla Cremonese I Boban dla Barl (1 :1). ŚWietna pas.

23
23
23
23
23

1. Milan
2. Juventus
3. Napoli
4. Torino
5. Parma

38
34
30
28
28

44:12
31:13
40:26
23:12
24:19

NIEMCY
Wyniki Sorussia Dortmund z VfL Bochum
1: 1. VfS Stuttgart z Dynamem Drezno też 1: 1
Bayer - FC KoeIn 0:0. Wattensc:heidFortuna Ouesseldorf 4:1, MSV Oulsburg Werder Brema 0:0, Eintraeht Frankfurt Hamburger 2:1, FC Nuemberg - FC KeiS9rslautem 3:2, Karlsruhe - Stuttgarter Ki·
ekers 3:1.Czolówka tabeli:

1. Borussia 0.26
2. Eintracht F.26
3. VfBSIuIIgat 26
4. Kaisers.
26
5. Bayer L.
26

35 45:34
33 52:28
33 42:23
32 42:26
32 38:25
S. T. SIJER

Zvonimi
Boban - pił
karz Milanu
wyporzyczo
ny do Bari.
Wreszcie
zaczął

grać

tak jak oczekiwano

AZS i BrońNll l l i l 1

5.AKS
6. Skra

2452:2415
2405:2475

WŁOCHY

W II ligach tenisa stołowego

1TIIBISC8 7-12 : PoIIrosl - AZS L
116:86, VlCIoria- Stal sw 97:70. GómIkW.
- Hutnik 108:92

44
42
41
41
41
32

51:22
55:24
45:35
49:41
35:27

2. Leeds

I

kanie wysoki. Na tym poziomie jeszcze nigdy nie rozegrano meczu
w Polsce. Wygrał młody badmintonista Zięba. Gracz bardzo utalentowany - nasza nadzieja na przyszłość.
Poza tym różnica między zawodnikami kadry olimpijskiej a resztą ogromna. Organizacyjnie na średnim poziomie".
(sw)

Korona prowadziła jeszcze 1
pkt., ale piłkę miał Star - więcej,
faulowana Barbara Zajączkow
ska egzekwowała rzuty wolne.
Oba były celne i zapewniły
pierwsze prowadzenie w meczu
i jednocześnie zwycięstwo .
Trudno za sobotni występ kogokolwiek pochwalić. Tylko Beata
Mikuła grała nieźle - pozostałe
zawodniczki poniżej oczekiwań
i własnych możliwości.
Za tydzień Star miał grać
w Krakowie z AZS, ale na
prośbę akademiczek spotkanie zostało przełożone na wtorek, 10 marca.
Oto pozostałe wyniki i tabela
II ligi koszykówki: ROW Rybnik
- AZS Zielona Góra 74:70, AZS
Lublin - AZS Rzeszów 68:51,
Polonia Warszawa - Meblotap
Chełm 82:57, AZS Kraków Stal Stalowa Wola 58:54, Stal
Bobrek Bytom - AZS Katowice
85:46.
(sw)

tabeli:

1.Mint:s1 U29 61

za Technikiem II

W Katowicach odbyły się XXVłl~ Mistrzostwa Polski seniorów
i seniorek w badmintonie. Na starcie stanęło
"
; > I 111 najlepszych zawodniczek i zawodników
z 29 klubów. Nadal w krajowej czołów·
ce dominują zawodnicy rozpoczynają
cy kariery w Głubczycach. Chociaż inne kluby powoli zaczynają nawiązywać
walkę z wychowankami Technika,

~.
1111111 ...'

sa trenera Sońka trwa Piąty mecz Barl bez
porażkii Gdyby nie fatalna pielWsza runda ...
W meczu ważnym dla układu w dole tabeli
Cagliarl rozgromiło Veronę (4:0). Pozostale
wyniki: Fiorentina - Inter 1:1, Foggla - Torlno 1:1, Sampdoria - Parma 2:0. Czolówka
tabeli:

ANGLIA

• MĘŻCZYŹNI : 1,Darlusz Zięba
(Polonez Warszawa) pokonał w finale
Jacka Hankiewlcza (także POlonez)
15:11,13:15,15:11,
Trzecie miejsca zajęli: Piotr Mazur
i Adrian Bąk (obaj Technik Giubczyce).
• KOBIETY: 1 Katarzyna Krasowska (TechOlk) zwyciężyła w finale nad
Dorotą Grzejdak (Motus Koszalin)
11:6, 11 :7 . Brązowe medale zdobyły:
Bożena Bąk (Technik) i Wioletta Wilk
(Motus Koszalin) ,
Wśród kobiet prawo staru miały dwie
zawodniczki AZS Kielce Beata Piątek
I Monika Sypniewska. Grała tylko
Sypniewska przegrywając w I rundzie
z Joanną Pikotą (Stal Sulęcin) 10:12,
11 :8,4:11.

Panowie wybrali się
na drugą półkulę, a panie podczas minionego
weekendu rywalizowały
w norweskim Narviku.
W piątek odbył się slalom gigant. który wygrała mistrzyOl olimpijska w tej specjalnoś
ci Szwedka Pemilla Wibefg. Nadal
utrzymuje się w wysokiej formie. Dzlęki
wynikom na olimpiadzie i czołowym !okatom w Narviku znalazła się w pierwszej piątce klasyfikacji generalnej Pucharu Swiata z szansami na dalszy
awans. W Norwegii Szwedka dobrze
spisała się także w slalomie specjalnym. Zajęła drugie miejsce za fatalnie
jeżdżącą podczas olimpiady Szwajcar·
ką Vrenl Schneider. Oto wyniki piątko
wych i sobotnich zawodów oraz aktualna klasyfikacja PŚ:
• GIGANT - 1. Pemilla Wiberg
(Szwecja), 2. Anita Wachter (Austria), 3,
Btanca Femandez-ochoa (Hiszpania),
4. C8role Merle (Francja), 5, Diana Rotfe (USA), 6, Sylvia Eder (Austria).
• SLALOM - 1, Vreni Schneider
(Szwajcaria), 2, P. Wiberg , 3, petra

U·LIGA

Za tydzień kolejny mecz, tym razem w Chorzowie z AzotamI.
uzyskały po 19 minutachi Wcześniej W meczu AZS AWF WarszawaAzoty Chorzów uzyskano wynik 23:28.
dwa gołe padIy z rzutów kamych. OczywiŚCie wykorzystywały słabą dyspozyOto aktualna tabela grupy walczącej
cję gospodyń rywalki prowadząc po 30
o awans do ekstraklasy:
minutach różnicą 5 gołi.
1. Azoty
16 28 445:332
W przerwie reprymendy trenera Mariana Slewruka odniosły skutek, Od
2. MKS
16 21 400:372
początku II polowy oglądaliśmy zupeł
3. B.IDM.AN 16 20 385:368
nie inny zespół BudoWlanych. Nic dziw4. AZSW-wa 16 17 402:368
nego, że przewaga lublinianek szybko
S. WRÓBEL
topniała, w 48 min, był już remis 14:14.
Później z każdą minutą coraz lepiej grające .budowlanki" uzyskiwały przewagę, by ostatecznie wygrać 21 :17. Znakomicie zagrała w bramce Mariola
Fljaa. W pierwszej połowie w ogóle
nie wychodziła na boisko, ale w drugiej niemal sama wygrała mecz broniąc nawet najgroźniejsze strzały rywalek. Mariola w sobotę dała pokaz
gry w bramce. Szybka, prezentująca
wspaniały refleks, dobrze grająca na
przedpolu I wyprowadzająca szybkie kontry - brawo! - i prosimy
o jeszcze. Do poziomu bramkarki d0stroiły się też dość szybko pozostałe zaWyniki meczów 1 i 211gł objętych zakłada·
wodniczki. Skutecznie przez cały
mi pHkarskiml na 29.D.-1JIL 19M r.:
mecz, jako jedyna w Budowlanych
Chelsea - Sheffield Wed. 0:3, Leeds Luton 2:0, Uverpool - Soulhampton 0:0,
grała ja~ przystało na kapitana druManchester City - Aston V111a 2:0, OIdham
żyny ElZBIETA KACZOREK, w koń
- WImbledon 0:1, Sheffiełd Utd. - Que«l8
cówce kilka dobrych zagrań pokazaPari< 0:0, W••t Ham - Everton 0:2, Barnła Renata Wychowaniec.
sley - Chariton 1:0, Brighton - Southend
Generalnie jednak mecz na słabym
3:2, Bristol City - Grlmsby 1 :1, MllwaA poziomie, mógł się jednak podobać ze

GRY POJEDYNCZE

Pernilla i Vreni
~

"

nic
r
b

11 19 142:56
11 19 133:65

18
18
18
18

22
20
20
19

390:3n
406:392
393:392
443:413

SIATKÓWKA - I LIGA
KOBIETY' seria A - WISIa Krak6w- P~
Ionez Warszawa 3:0 i 3:0; Gedania Gder\sk
- Czanu ~ 0:3 i 1:3; Stal MI9Iec - Stal
Bielsko 3: 1 i 3:0

1. Wisła
2. Czarni
3. Stal B.
4. Stal M.
5. Gedania
6. Polonez
7. Kolejarz

http://sbc.wbp.kielce.pl

22
20
22
20
20
20
20

39
35
35
33
26
25
23

55:28
51:20
45:37
47:31
24:44
23:47
16:54
Opr. (sw)

3. Sygnał
4. Amonit

11 14 106:92
11 13 122:76

Za 2 tygodnie w Lubartowie mecz na
szczycie Lewart - AZS
• Grupa spadkowa: Kolejarz Vojsłavia 9:9 (dla KolejarZa punkty
zdobyly: Rodak I Wójtowicz po 3, Pałys 2 oraz debel Wójtowicz/Pałys);
Roztocze Szczebrzeszyn - Stal Gorzyce 11 :7, Niestety do czasu zamknię
cia numeru nie uzyskaliśmy wyniku
spotkania, Promnik Łaskarzew - LZS
Jedlińsk

5. Jedlińsk 10 12 99:81
6. Roztocze 11 10 81:117
7. Promnik 10 9 102:78
8. Vojsłavia 11 7 80:118
9. KOLEJARZ 11 5 72:125
10. Stal G.
11 O 34:164
MĘŻCZVŹNI

• Grupa awansująca : Ogrodnik
Grójec - Broń Radom 9:9 (dla Ogrodnika: Blńkowski 3, Jankowski I Wojciech Bednarski po 2, Maciej Bednarski 1 oraz debel JankowskVBlńkow
skl.1; dla Broni: D. Świątek 4, Wa!lik
3, Zurowski 1 oraz debel Wabik/Zurawski); AZS UMCS Lublin - Pogoń
Siedlce 4:14.

1. Pogo!,
11
2. BRON
11
3.0GRODNIKll
4. AZS UMCS 11

22
19
13
13

166:32
143:55
107:97
102:96

Grupa spadkowa: Motor Lublin Granat Skarżysko 10:8 (dla Granatu:
Dudek 3, Parszewski 2, Watracz 2,
Wrona 1); Alit Ożarów - AZS WSI Radom(brak wyniku); Lewart Lubartów
- Ogniwo Chełm 14:4 .

5. Lewart
6. Alit
7. AZS R.
8. Motor
9. GRANAT
10. Ogniwo

11 11 101: 97
10 11 82: 98
10 8 79:101
11 6 63:145
11 5 61:147
11 O 53:155

Przypominam, że spadają2 zespoły.
W przypadku awansu zespołu z naszej
II ligi (makroregion kielecko-łubelski)
do ekstraklasy spada 1 drużyna. (sw)

Sparringi •••
Podczas minionego weekendu drużyny
ptłkarskie z naszego regionu rozegraly koler
ne mecze spalTingowe. Ola II-ligowców byty
to już praktyczrie ostatnie sprawdziany przed
rozgl)'Wkami, W najbliżazą Bobotę kibice
będ" już się emocjonować pojedynkami
Korona - GKS Bełchatów w • lidze.
Oto wyniki z minionego weeken<iJ:

IIUGA
BłękItni KIek:e - Polonia Bytom 0:0
W Bytomiu BIęki1nym nie udaIo się zdobyć
gola. ale mecz byt interes<4ący i mógI się podobać ,

Korona KIIIłc:e - StlIl Gonyc:e 3:0
Gole zdobyi: Fendryc:h, Gi~ Kozak. Na
plycie stadionu pilkarze niespodziewanie mieli
bardzo dobre warunlo do g<y, Korona mogla
ten mecz wygrać znacznie wyżej ,

'" UGA

Broń Redom- PiIIeaTomasz6w 1:1, gala zdobył Jakub Bllka.
Gr..ał Skarżysko - Orllc:z Suehednlów
12:2, Ostre strzelanie urządzii sobte piłkarze
ze Skarżyska w meczu z druzyną klasy mię·
dzyokręgowej Orllcz Sudledniów, Gole dla
Granatu zdobyi: Bilald I Sludek po 4, Szitik
3, Wawrzyńc:zyk 1 ,
Radomlak - Polko lor Piaseczno 2:1
Gole dla Radom ..ka zdobył Józef Zoiech

(SW)

DUŻY LOTEK
1,11,17,27,34,41
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Wystartowała
Wyścig o Grand Prix Republiki Południowej Afryki na torze
w Kyalami zainaugurował tegoroczną rywalizację kierowców
Formuły 1. Zwyciężył Brytyjc?yk
NIGELL MANSELL i z 10 punktami objął prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw świata. Na drugim miejscu przyjechał do mety
partner Mansella ze stajni Williamsa- WłochRICARDOPAT
RESE. Trzeci był aktualny mistrz
świata, Brazylijczyk AVRTON
SENNA (Mc Laren-Honda).
Mansel! triumfował w wyś
cigu Formuły 1 już po raz 22.
W Kyalami miał najlepsze czasy na treningach i w niedzielę
startował z pierwszej pozycji.
Jechał doskonale, prowadząc
od startu do mety. Na trasie
długości 306,792 km uzyskał
przeciętną prędkość 190,248

kmlh.

F1

Wyniki Grand Prix RPA:
1. Nigel! Mansel! (W. Bryt. Williams) - 1:36.45,320,
2. Ricardo Patrese (Wlochy
- Williams) - 24,360 sek. straty,
3. Ayrton Senna (Brazylia Mc Laren) - 34,675,
4. Michael Schumacher
(Niemcy - Benetton) - 47,863,
5. Gerhard Berger (Austria Mc Laren) - 1.13,634,
6. Johny Herbert (W. Bryt. Lotus) - 1 okrążenie straty.

Nowy rekord świata w Siedmioboju,
wynikiem 6418 pkt ustanowił Francuz
Christian Plaziat Wśród licznych rekordów krajowych nie zabrakło osiągnięć naszych reprezentantów. Urszula Włodar
czyk wynikiem 4651 pkt popraw~a najlepszy w Polsce wynik w pięcioboju,
Beata Kaczmarska w chodzie na 3000 m
osiągnęła rekordowy czas 12.43,91,
a Marek Zalewski w biegu na 2DD m rezultatem 21,14 popraw~ o 0,05 sek. dotychczasowy rekord Tomasza Jędrusika .
Bardzo dpbrze pobiegł Tomasz Nag6rka na dystansie 60 m ppł. , zdobywając

I·LIGA

"

ISKRA Kielce - HUTNIK Kraków 36:20 (13:9)
ISKRA: Sowiński, Paczkowski - Lipka 9, Budny 6, Sagitow 5,
Luberecki 4, Łyś 3, Malmon 3, Michałkiewicz 2, Przybylski 2, Łu
kasiewicz 2, Jaszczuk O.
HUTNIK: Kośmider, Bernacki - ~owakowski 7, Pyś 6, Walka
3, Poznański 2, Król 1, Kwiecień 1, Cwik, Mularczyk, Wieczorek.
Kary: ISKRA - 4 min. , HUTNIK - 8 min. Sędziowali: Arkadiusz
i '-:eszek Sołodko z Warszawy. Widzów ok. 1000.
Wreszcie! - piłkarze ręczni Iskry
zagrali dobry mecz. Wczoraj przed
własnąpublicznościąrozgromili Hutnika Kraków różnicą aż 16 goli! Ucznie
zgromadzona publiczność wreszcie
oglądała dobrą piłkę ręczną! Kielczanie
od początku grali bardzo ambitnie,
szybko i co najważniejsze skutecznie.
Tylko pierwsze minuty były równorzęd
ne - do 15 min. utrzymywał się wynik
w granicach remisu, pÓŹlliej drużyna
trenera Strząbały stopniowo powięk-

Mar.~k -Piołrowskr W'. Kielcach?!

II

18 sierpnia 1988 roku mistrz świata amatorów w kickboksie
MAREK PIOTROWSKI wyjechał z Polski do Chicago, by tam rozwijać wspaniale zapowiadającą się karierę. "Wśród amatorów
osiągnąłem już wszystko - teraz chcę się zmierzyć z najlepszymi zawodnikami i zdobyć tytuł mistrza świata" - powiedział. Dokładnie w rok później Marek zdobył mistrzostwo USA
zwyciężając nigdy nie pokonanego Ricky 'ego Roufusa - sławę
kickboksu. Minęły kolejne trzy mieSiące i Piotrowski stanął na ringu hali "Ode um" naprzeciwko Dona Wilsona, jednego z poczetu
"świętych sztuk walki" - posiadacza trzech mistrzowskich pasów.
Po 12 rundach morderczej walki na punkty wygrał Polak
i został mistrzem świata! Nazajutrz Marek był na czołówkach
wszystkich amerykańskich czasopism zajmujących się sztukami
walki "American Karate", "International Karate", "Fighter" to było wielkie wydarzenie w światowym kickboksie.
DOKOŃCZENIE NA STR 4

szala przewagę. Od początku znakomicie rozgrywał RINAT SAGITOW, bezsprzecznie pierwszoplanowy gracz na
parkiecie. Mimo że nie zdObył wielu
goli, to większość padła z jego podań
- często otwierających drogę do
bramki. Poza tym tego dnia Rinat miał
wielki "ciąg" na bramkę rywali. Przyspieszal akcje sprawiając, że gra była
przyjemna dla oka - to bardzo lubią
kibice i dawno kielczanie nie otrzymali
tylu oklasków jak w minioną niedzielę.
Dobrze grał w pierwszej części meczu
również Marek Budny.
Druga połowa - to dominacja Iskry.
W 35 min. było już 18:11, w 45 23:13, w 55 - 31:18. Nadal bardzo
dobrze grał Sagitow - do jego poziomu dostroili się również egzekutorzy:
Artur lipka, Marek Budny, Tomasz
Malmon, a nawet iunior młodszy Dawid Michałkiewicz, który Zdobył dwie
bardzo ładne bramki. Gra wychowanka
trenera HOjdy, reprezentanta Polski juniorów młodszych przypadta do gustu
widowni. Młody zawodnik otrzymał
mnóstwo braw - a trener Strząbala
potwierdzenie, że warto powoli wprowadzać do zespołu zdolnych juniorów.
Obecnie nastąpi przerwa dla reprezentacji, a Iskra dopiero 8 kwietnia
spotka się z Unią Tarnów
S.WRÓBEL

51

Bardzo Ciekawy przebieg miały rozegrane w Oslo mistrzostwa
w łyżwiarstwie szybkim kobiet i mężczyzn w wieloboju
sprinterskim. Zawodniczki i zawodnicy mieli do pokonania dwukrotnie dystans 500 i dwukrotnie 1000 m.
świata

Kodak
.

KielCE

'

SIEnKIEWICZA lit
Kl 434 c 33
KUPONNR3
Przypominamy że kupony oznaczone cyframi arabskimi są
zamieszczane tylko w ponie działek
'

W konkurencji kobiet pasjonującą
medalistka obu
konkurencji z Albertville - Amerykanka Bonnie Blair i Chinka Ye
aiaobo - srebrny medal ZIO na
1000 m. Blair wygrała oba biegi na
500 m, ale słabiej spisała się na dłuż
szym dystansie, na którym nie do pokonania była świetnie dysponowana
Chinka. Dwa zwycięstwa na 1000 m
oraz 2 i 5 miejsce w biegach na 500
m dały jej zwycięstwo w końcowej
klasyfikacji.
Wśród mężczyzn zabrakło na
starcie mistrza olimpijskiego na
500 m - Niemca Jensa Uwe Meya.
W tej sytuacji reprezentant WPN

Igor ielezowski nie miał godnych
siebie rywali, odnoslą!:: komplet
zwycięstw i po raz piąty zdobył
miano najlepszego na świecie w tej
konkurencji.
(sts)
r

Klasyfikacja końcowa
Kobiety:
Ve Qiaobo (ChRL)
2. Bonnie Blair (USA)
3. Christa Luding (Niemcy)
Mężczyfrli:

""'IIIl

-

I LIGA

GRUPA A
Pogoń

Sz. - Warszawianka
24:17, Pogoń Z. - Śląsk 18:24,
Grunwald P. Petrochemia
Płock 34:32, Fablok - Wybrzeże 23:16
1. Wybrzeże 22 36 615:518
2. Petrochemia 22 30 644:572
3. Pogoń Sz. 22 30 601 :552
4. Śląsk
22 29 664:576
5. Grmwald P. 22 27 554:529
6. Warszawa 22 19 503:550
7. Pogoń Z. 22 19 485:552
8. Fablok
22 17 580:510

GRUPA B
Zagłębie

L. -

Miedź

Leg .
19:20, Iskra Hutnik 36:20,
Unia T. - Grunwald RŚ 27:23,
Stal M. - Sokół Gorzów 23:21
9. Hutnik
22 22 609:613
10. Sokół
22 21 539:542
11. Zagłębie 22 20 592:578
12. Miedź
22 20 540:555
13. ISKRA
22 18 592:599
14. Unia
22 17 546:600
15. Stal M.
22 14 524:580
16. Grunwald 22 11 568:650

•I

jawił się Marek Fornal, zmieniając Fijałkowskiego, a za Grobelnego wszedł do gry Artur
Maroszek. Jednak nie wniosło

http://sbc.wbp.kielce.pl

- 800 m - Josi Luis Gonzales
(Hiszpania) 1.46,80 min.
1500 m - Matthew Yates (W.
Brytania) 3.42,32
3000 m - Gennaro di Napoli
(Włochy) 7.47,24
kula Aleksandr Bagacz
(WPN) 20,75·.m
trójskok - .L Wbtoszyn (WPN)
17,35 m
skok w dal--Umitrij Bogrianow
(WPN)8,12m
pjotr Boczk.an!W
tyczka (WPN) 585 cm
chód na 5km- Giovannide.Benedctis (Wlochy) 18.19,97
siedmiobój - Christian Plaziat
(Francja) 6418 pkt.
skok wzwyż - Patrick Sjoeberg
' (STS)
(Szwecja) 3,38111.
FoL W. SIomI<a
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Accola I kulą... kryształowąI
~

Wielki pechowiec igrzysk olimpijskich w AIbertville Szwajcar PAUL
ACCOLA zapewnił sobie wczoraj pierwsze
miejsce w klasyfikacji
generalnej Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, mimo że do koń
ca cyklu pozostały jeszcze zawody
w Kanadzie i USA.

II
II

JASTRZĘBIE: Gerymski, Wojciechowski, Mętrak, Orczyk,
Nawrot, Papszun oraz Działyński i Mi/brant.
CZARNI: Fryszkowski, Fijałkowski, Piwowarow, Słomka, Grobelny, Przeździecki oraz Fornal i Maroszek.

korzyść .

-

MĘZCZYZNI:

BORVNIA - CZARNI RADOM 1:3 (15:17,15:11,

SOBOTA. W zakończonych
wczoraj rozgrywkach siatkarskiej ekstraklasy drużyna Czarnych Radom zajęła ostatecznie
piąte miejsce. Wojskowi nie napotkali na duży opór drużyny
z Jastrzębia i już w sobotę odnieśli trzecie wymagane zwycięs
two w ostatniej rundzie play olf.
Jedynie pierwszy set tego pojedynku dostarczył widzom trochę emocji. Czarni rozpoczęli
dobrze i przez cały czas utrzymywali prowadzenie, ale seria
błędów w końcówce -pozwoliła
gospodarzom zniwelować różni
cę . Radomianie wykonywali setbole przy stanie 14:12 i 14:13,
by zakończyć seta dopiero wynikiem 17:15. Rozochoceni zawodnicy Jastrzębia zaczęli grać
coraz lepiej i drugiego seta rozstrzygnęli doŚĆ pewnie na swoją

...
-

60 m - Jason Livingston (W.
Brytania) 6,53 sek.
200 m - Nikołaj Antonow (Buł
garia) 20,41
400 m - Slobodan Brankovic
(Jugosławia) 46,33
60 m ppł. Igor Kazanow
(WP N) 7,55 sek.

7:15,8:15)

W secie drugim na boisku po-

1. Igor Zelezowski (WPN)
2. Dan Jansen (USA)
3. Toshijuki Kuroiwa (Japoia)

srebmy medal, a Urszula Włodan:zyk
w pięcioboju wywalczyła krążek brązowy.
Pozostali Polacy zajęli miejsca: Beata
Kaczmarska - 11 (chód), Beata Hołub11 (skok wzwyż: 188 cm), Anna Brzeziń·
ska - 6 (1500 m), Robert Mafkowiak5 (200 m), Rafał Cieśla - 7 (bieg ppł'l'
Urszula Włodan:zyk - 22 (trójskok .
Miejsc innych agencje nie podały.
Tytuły mistrzów Europy zdobyli:
KOBIETY:
60 m - żanna Tarnopolska
(WPN) 7,24 sek.
60 m ppł. - Ludmiła Narożilen
ko (WPN) 7,82 sek.
200 m - Oksana Stepiczewa
(WPN) 23,18 sek.
400 m - Sandra Myers (Hiszpania) 51,21 sek.
800 m - Elsa Kovacs (Rumunia) 1.59,98
1500 m - Jekatierina Podkopajewa (WPN) 4.06,61
3000 m - Margareta Keszeg
(Rumunia) 8.59,80
wzwyż - . Heike Henkei (Niemcy) 202 cm
kula - N Usowska (WPN) 20,70 m
trójskok Inessa Krawiec
(WPN) 14,15 m
chód na 3000 m - Alina Iwanowa (WP N) 11.49,99 min.
skok w dal - Larysa Bierezna
(WPN) 7,00 m
pięciobój Liliana Nastase
(Rumunia)..
.

~

JASTRZĘBIE

Bardzo dobrze spisują się
polscy strzelcy startujący
w
mistrzostwach Europy.
W
Budapeszcie
RENATA
MAUER wywalczyła brązowy
medal, a PAWEŁ HADRVCH
srebrny.

le5p %ianka

walkę stoczyły złota

PIŁKA RĘCZNA

Brawo strzelcyl

•

II

Wczoraj wieczorem zakończyły się XXII Halowe Mistrzostwa Europy w lekkoa- ~
tletyce. Generalny sukces odnieśli w nich reprezentanci Wspólnoty Państw Ni.e pod ległych , którzy aż dwanaście razy stawali na najwyższym podium. Ponadto zdobyli
8 srebrnych i 7 brązowych medali , co daje w sumie 27 krążków. Następna w tej klasy.
fikacji Rumunia zdobyła ich osiem.
Specyfika i termin mistrzostw w genueńskim Pałacu Sportu sprawiła , że na starcie
zabrakło wielu spośrÓd najlepszych sportowców naszego kontynentu, którym zawody
te były "nie po drodzeM do Barcelony. Ale i tak liczni sympatycy tej dyscypliny powinni
czuć się usatysfakcjonowani oglądaniem zmagań zawodniczek i zawodników.

~kcnkl

'

W klasyfikacji konstruktorów
na czele Williams Renault Elf
(16 pkt.) przed ekipą Marlboro
Mc Laren Honda (6), trzeci Benetton Ford (3), a czwarty Lo~
tus Ford (1).
(sts)

II

to niczego nowego ~
.. I'LIGA .
do gry radomian.
W trzecim secie
Czarni zaczęli grać
bardziej składnie ,
przyspieszyli rozegranie piłki
i w efekcie szybko i zasłużenie
wygrali. Podobny przebieg miała
ostatnia partia meczu.
DOKOŃCZENIE NA STR 2

Swój triumf przypieczętawBtzwy
cięst\loem na trasie supergiganta
w japońskiej miejscowości Morioka
- Shizukuishi. W ten spo$)b Szwajcar na pewno zdobędzie już op rocz
wielkiej kryształowej kuli dla triumfatora
PŚ, także małą dla triumfatora klasyfikacji w supergigancie. W Japonii Paul
wyprzedził swego rodaka Kealina
i Norwega Thorsena - brązowego medalistę w Albertville.
• SUPERGIGANT: l ! Paul' Accola
(Szwajcaria) 2. Urs Kealin (Szwajcaria) ;
3. Jan-BnarThorsen (Norwegia) 4. Marc
Girardelli (Luksembt;rg)5. Franz Heinzer
(Szwajcaria) 6. Daniel Mahrer (Szwajcana) Hans-Joerg Tauscher (NiefT9)
• W klasyfikacji generalnej PS po 27
konkurencjach: 1. Accola 1470 pkt., 2.
Tomba (Wiochy) 1-162, 3. Girardelli
845, 4. Furuseth (Norwegia) 788, 5.
Heinzer 673, 6. Was.meier (Niemcy)
590 pkt.
(sw)

Nie %dłq~li
ukrase •••
Sąsiedzi słysząc o..północy
jakieś dziwne odgłosytJocho
dzącę z siedziby PZMot. przy
uf. Swiętokrzyskiej w Kielcach powiadomili policję. Policjanci zjawiłi się doŚĆ szybko i zastał i buszujących tam
złodziei. Nie zdążyli oni nic uk-

raść, choć gdyby nie czujność
PZMot.
stopniu
uszczuplony.
(aoo)
sąsiadów,
majątek
mógłby być w dużym

Śnieżn"e ostatki
Powoli zbliża się do końca sezon
sportów zimowych. Podczas ostatniego narciarskiego weekendu
w Lahti rozegrano zawody w kilku
konkurencjaCh "klasycznych:
• Toni Nieminen nadal w wysokiej
formie. W sobotę wygrał konkurs skoków zaliczany do klasyfikacji PŚ.
Obecnie w PS prowadzi Rathmayer
(Austria) 193 pkt. przed Nieminenem
187 i Felderem (Austria) 17L
• Pucharowy bieg na 30 km kobiet
techniką klasyczną wygrała Wloszka

Stefania Belmondo przed Norweż
ką Nybraten i . Finką Lukkańnen ,
W klasyfikacji PS prowadzJ Belmondo 141 pkt. przed Vialbe 137 j Jegorową 117. Natomiast mężczyźni rywalizowali na 15 km. Wygrali NOIWegowie: Daehlie przed Ulvangiem
i Mikelsplassem.
• I wreszcie kombinację norweską
wygral Sulzenbacher (Austria), ale
w PŚ prowadzi Francuz Guy.
•
(sw)

