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Ambicją
większego miasta
stało się ostatnio or-

"Echo Dnia": każdego

Dziś

ple~s.z:y

W województwie radomskim
na ponad 4.600 tegorocznych
absolwentów różnych typów
szkół średnich do egzaminów
dojrzałości przystąpi ok. 90 proc.
Pozostali zadowolą się uzyskaniem zaświadczenia o ukończe-

Wałęsa
wrócił

Lech

z Hiszpanii
Polska i Hiszpania podpi-

niu rozmów prezydenta lecha Wałęsy W Grenadzie
i Madrycie z królem HIaz~Ił J~ Caitosem
, premierem tego kraju, Fe-
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hul'nikóvv

~sl'rovvcu

Uroczystą mszą świętą w intencji hutników i ich rodzin odprawioną wczoraj po południu
w kościele Miłosierdzia Bożego
na Ogrodach zainaugurowano
w Ostrowcu tegoroczne obcho-
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niu szkoły. Najwięcej, bo ok.
1928 uczniów stanowią absolwenci liceów ogólnokształcą
cych i Studium Nauczycielskiego łącznie. Z techników 5-letnich
rekrutuje
się
1216
absolwentów, z 3-letnich - 712.
Natomiast z Liceum Zawodowego przystąpi do egzaminu 218
osób, z Liceum MedycLnego 164, z LO dla Pracujących - 193
i z LO Zaocznego - . 196 absolwentów.
Egzaminy odbędą się według
nowego regulaminu w formie

Po poniedziałkowym wieczornym powrocie z dwudniowej wizyty w Hiszpanii, prezydent RP
Lech Wałęsa zapowiedział, że

lipe GonzaIezam.
DOK. NA STR. 2
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matur

Tematy maturalne pisemnego egzaminu z języka
polskiego na stronie 2.

stą w najbliższej przyszłości
traktat o przyjaźni i współ
pracy. Hiszpania będzie nadal wspierać starania Polski
o przyjęcie do EWG - poinformował szef Kancelarii
Prezydenckiej po zakończe
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GODZ. 11 DO 15.

Kupiecka racja
Przypomnijmy fakty: do . Telefonu"
przyszedł uczeń Uceum Zawodowego w Kielcach, skarżąc się , że
w sklepie firmy .Top Fashion" w Kielcach nie chcą mu wymienić butów,
które strasznie go obtarły, a zapłacił
za nie 290 tys. zł. Buty wydawały
nam się zupełnie nowe i tak też napisaliśmy. Następnego dnia, po ukazaniu się notatki, przyszli do . Telefonu"
właściciele spółki .Top Fashion", prowadzącej dwa sklepy w Kielcach,
przy ul. Sienkiewicza 16 i Warszawskiej 3. ByJi święcie przekonani, że
DOKONCZENIE NA STR. 2

dy Dnia Hutnika. W czasie mszy,
którą koncelebrował biskup dieqezji sandomierskiej ks. Wacław
Swierzawski, parafii w hutniczym osiedlu Ogrody podarowana została od władz miasta kopia
reliefu, przekazanego w darze
od ostrowieckich hutników papieżowi, w czasie jego czwartej
pielgrzymki w naszym kraju.

ustnej i pisemnej z języka polskiego i matematyki. Ocena niedostateczna z j. polskiego automatycznie eliminuje zdającego
z dalszej części egzaminu maturalnego.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

w Polsce
ganizowanie imprez o charakterze targowym. Czy inicjatywa radomskich animatorów
życia gospodarczego jest objawem podążania za swoistego rodzaju modą na własne
targi?
Wojciech Gęsiak: - Wydaje
mi się, że nie jest to kwestia mody, ale swego rodzaju konieczność, wymuszona przez sytuację gospodarczą Producenci
mają coraz większe trudności ze
sprzedażą swoich
wyrobów,
trzeba więc organizować jak najwięcej giełd, targów i spotkań
wytwórców z kupcami, aby ci
pierwSi mogli często i skutecznie
promować swoje oferty. I nie
muszą to być wielkie imprezy;
właśnie mniejsze, regionalne
targi mają przed sobą dużą
przyszłość. Nie będę ukrywał, że
na takich imprezach miasta również zarabiają No i przede
wszystkim targi zawsze służyły
rozwojowi
gospodarczemu
miast i całych regionów.
"ED": Zorganizowanie
targów skórzanych w Radomiu nie jest przypadkowe ...
W. Gęsiak: - Radom jest krajowym centrum garbarsko-skó-

•

Polski żeglarz
zamordowany w Brazylii
Polski obywatel został zamordowany w niedzielę ciosem noża
na swoim jachcie, zakotwiczonym
w porcie Recife, poinformowała
miejscowa policja.

w najbliższym ćzasie wystąpi
z orędziem do narodu.
"Czas na zdynamizowanie
rozwiązań w Polsce, pokuszę
się teraz o osiągnięcia w kraju" powiedział prezydent
oczekującym go na lotnisku
dziennikarzom.
Na pytanie, kiedy zamierza
wystąpić z orędziem , Lech Wałęsa odpowiedział: "W pierwszym najlepszym momencie,
który będzie zapowiedziany
Sejmowi i rządowi".
Zapytany o swoje wrażenia
z pobytu w Hiszpanii prezydent
powiedział m.in.: "Myślę, że
możemy
wiele rozwiązań
z Hiszpanii przejąć, przede
wszystkim to, że oni bardzo
szybko zgodę zbudowali".

35-1etni Adam Baneszek odrejs na jachcie "Bielska"
w towarzystwie trzech innych
Polaków i dwóch obywateli
~PA. Wraz z innym Polakiem L.
Zakiem , kapitanem jachtu, zaslfoczył na pokładzie trzech obcych
mężczyzn. Jeden z nich ugodził
nożem Adama Baneszka, przecinając arterię ,:,dową; inny oddał strzał do Zaka raniąc go
w brzuch.
Następnie napastnicy uciekli
skacząc do wody. Po zatopieniu
przez Polaków ich łodzi (strzałem
z rakietnicy), zostali zatrzymani.
bywał

rzanym z długimi tradycjami.
Ostatnio w tej branży obserwujemy kryzys podobny do innych
przemysłów. Maleje produkcja,
sprzedaż, zakłady zwalniająpra-
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Reklama targów przy trasie E - 7
Fot. W.

Słomka

Echo-sonda

-

Polak
to brzmi dumnie?

Stwierdzenie
mówiące
o tym, że "wchodzimy do
Europy" stało się już potocznym zwrotem. Czy jednak
w tej nowej sytuacji, w której przyjdzie nam stawić czoło europejskiej kulturze -

S proc. podatku
•
OROZEJ

Na decyzję ministra finansów
w sprawie opodatkowania niektórych artykułów spożywczych ,
giełda towarowa "Do-Centa"
w Kielcach zareagowała.

Muzyka Bacha
w kieleckich kościołach
Ludzie wstali z miejsc. Długo
nie milkły brawa. Wspaniałe
stroje, wspaniałe wykonanie
muzyki polskiego renesansu
i baroku przez dziecięcy zespół
z Poniatowej k. Lublina - Scholares Minores pro Musica Antiqua, podczas ~oncertu finałowe
go w kościele Sw. Józefa Robotnika
w
sobotni
wieczór.

cowników. W Radomiu, jako jednym z nielicznych miast w kraju
mamy także dobrze rozwinięte

Znakomicie brzmiały organy Jerzego Erdmana . Można odnieść bylo wrażenie "efektu stereofonicznego
". Szkoda tylko,
że nie dopisała
najmłodsza pu-

my, Polacy, jesteśmy dumni
ze swego rodowodu? Czy
nie boimy się przyznać do
swej polskości? "Echo Dn!a
zapytało o to czytelników:
DOKOŃCZENIE NA STR. 2
Niedużej zwyżce uległy ceny
artykułów mięsnych , a na pozostałą część towarów ceny nie
zmieniły się , warzywa i owoce
uległy nawet pewnej ob niżce
cen . Cebulę, ziemniaki stare,
marchew, kapustę kiszona,. pietruszkę , można już kupić za
1000 zł/kg. Fasola w różnych

gatunkach - od 5.000 do 8.000'
zł/kg, ziemniaki nowe - 6.500 7.000 zł/kg , pieczarki - 10.000
zł/kg, rzodkiewka, szczypior, sałatka zielona - po 1.000 zł. Buraki czerwone, kapusta czerwona, biała w główkach - od 2.000
do 3.000 zł/kg . Pomidory - od
20.000 zł do 30.000 zł/kg . Artykuły pochodzenia zbożowego:
mąka, kasze, makarony utrzymują się w dotychczasowej cenie.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

bliczność.
Choć organiza-

torzy nie mogli
narzekać
na
frekwencję

Radomiu

Dziś o godzinie siedemnastej
w sali Zakładowego Domu Kultury rozpocznie się pierwsze ze
spotkań z tegorocznymi jubilatami. Główne uroczystości święta

zaplanowano 9 maja - w najbliższą sobotę . Otworzy je tradycyjna pobudka hutniczej orkiestry dętej. O godz. dziesiątej
w hali KSZO spotkają się jubilaci
z obu zakładów huty. Po okolicznościowych

wystąpieniach

przew. Rady Pracowniczej i dyrektora
generalne go huty,
stupięćdziesięciu pracownikom
z 35- i 40-1etnim stażem pracy
wręczone zostaną wyróżnien ia
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przychodziło

Wczoraj o godz. 9.25 anonimowy rozmówca, zniekształ
conym głosem, poinformował
telefonicznie pracownika oddziału Narodowego Banku
Polskiego w Grójcu o podło
żeniu bomby w budynku. Zawiadomiona o tym policja przystąpiła natychmiast do działania.
Do siedziby banku udała się 15osobowa grupa policjantów, pod
dowództwem komendanta rejo-

550 ludzi
do zvvolnienia
Niejako w cieniu perypetii produkcyjno--kadrowych
w .Łuczniku", również w innym radomskim zakładzie
pracy panuje atmosfera
przygnębienia i niepewności, co do dalszych jego
losów. Mowa o Radomskiej
Wytwórni Telefonów, której
załoga
poinformowana

została przez kierownictwo
o konieczności znacznego
ograniczenia produkcji. Tak
np. w maju ludzie z "telefonów" pracować będą w co
drugim tygodniu, otrzymując za ten czas 70 proc. dotychczasowych zarobków.
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Ciebie, stary, można polubić ...
Fot. A. Piekarski

i brak zainteresowania
ze
strony kieleckich melomanów.Średnio

Burmistrz Los Angeles Tom Bradley po naradzie z szefem
policji i dowództwem straży pożarnej, ogłosił w poniedziałek
wieczorem decyzję o zniesieniu godziny policyjnej, obowiązu
jącej od zmierzchu do świtu w związku z zamieszkami trwają
cymi przez cztery dni. Bilans tych zamieszek to 51 ofiar
śmiertelnych i 2554 osoby ranne oraz straty materialne,
szacowane na 717 mln dolarów.
•

nowego, nadkom. Stefana Chabiera, dokonując rutynowych
czynności, tj. ewakuacji pracowników oraz przeszukania pomieszczeń przy pomocy aparatory do wykrywania ładunków
wybuchowych .
Akcja, w której uczestniczyli również strażacy, trwała ponad godzinę, bomby na
szczęście - nie znaleziono.
Dwadzieścia minut później
identyczne zdarzenie miało
miejsce w Liceum Medycznym
przy ul. Kelles-Krauza .w RadoDOKOŃCZENIE NA STR. 2

na koncerty po
kilkuset miłoś
ników muzyki
organowej.

DOK. NA STR. 2

Mordercy policianta
nadal poszukivvani
Mordercami policjanta z Bytomia byli prawdopodobnie zawodowcy,
albowiem
strzelali
z biodra i pierwsza seria trafiła
sierżanta Marka S. w serce,

Prosto z sqdu

JEDNOSTRONNA
MItOŚĆ

Ryszard S. był kawalerem.
Nie z wyboru, ale tak po prostu
układam mu się zycie. NiemnieJ w WIeku czterdZIestu
SZeściU lat los uśmiechnął się
do niego, rzucił w jego ramiona niespełna trzydziestoletnią
Jadwigę R Była to panienka
z dorastającym p~hówkiem
- chłopcem chodzącym Już do
szkoły, ale pełna życia i noszą
ca, mimo pewnego zużycia,
ślady niezaprzeczalne) urody.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Podstarzały amant, zaloty
rozpoczął starośwIecko: prezenty drobne I coraz bardziej
wartościowe. W końcu dostą
pił zaszczytu dostępu do alkowy, a nawet dostał klucze do
mieszkania, by mógł wpadać
w każdej wolnej chWili.

Tak pięknie się to wszystko
układało,
żyli
szczęśliWie,

ale ..
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Dwaj bandyci, którzy usiłowali
włamać się do zaparkowanego
przy ul. Woźniaka w Bytomiu
.volkswagena", byli ubrani na
czamo. Jeden z nich jest prawdopodobnie Polakiem, albowiem uciekając z miejsca zderzenia krzyczał do kompana . szybciej,
szybciej".
Byli
uzbrojeni w 2 pistolety maszynowe, pop'ularne "pepesze".
DOKONCZENIE NA STR. 2

Śmiertelny toast

.

.

plerwszomalowy
Trzech pracowników sowchozu
na Uralu zmarło, a czwarty zapadł
w stan śpiączki w wyniku spoży
cia niefortunnego napoju wyskokowego, sporządzonego na bazie
metanolu. Ok. dwudziestu mieszkańców wioski Ak-Bułak rozgościło
się wieczorem 1 maja w garażu w
celu wypicia napoju alkoholowego o stężeniu 90 proc., który jednak
okazał się nie mieszanką piorunują
ca. lecz zwykłym metanolem.
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szkolnictwo zawodowe na poziomie średnim i wyższym przygotowUJące fachowców do pracy w tej
branży. To są atrybuty przemawia·
jące za targami skórzanymi właś'
nie U nas.
"EO u ; - Można powiedzieć,
że "Nappa' 92- to początek całej
serii imprez o charakterze targowo-wystawienniczym, planowanych w grodzie nad Mleczną
w tym i przyszłym roku?
W. Gęsiak: - Powołana w tym
roku spółka Centrum Wystawowo
- Handlowe zamierza do kwietnia
1993 roku przeprowadzić 14 takich
impr~z, przy czym kilka z nich ma
realne szanse wejścia na stałe do
kalendarza krajowych imprez targowo - handlowych. Wśród planowanych są targi, jakich dotąd
w ogóle w kraju nie organizowano.

wiednią ilością miejsc

hotelowych,
ale z zakwaterowaniem przyjezdnych na .Nappa' 92" organizatorzy większych kłopotów nie mieli.
Sytuacja w tym zakresie zdecydowanie się poprawi pod koniec tego
roku , kiedy zostanie oddany do
użytku nowy, czterogwiazdkowy
hotel na kilkaset miejsc z możli
wością dalszej rozbudowy. Sporo
pracy czeka nas jednak przy rozwinięciu zaplecza gastronomicznego, zapewnienia wspomnianej rozrywki na odpowiednim poziomie,
poprawy i modyfikacji wxmaga komunikacja miejska. Myslimy o usprawnieniu dojazdu do Radomia,
szczególnie biznesmenów i gości
zagranicznych. Być może w przyszłości
uda się wykorzystywać
. znajdujące się w pobliżu lotnisko,
które może przyjmować małe samoloty pasażerskie , ale nie ma np.
punktu odprawy celnej.

.lARGI "NAPPA '92"
TO POCZĄTEK SERII
Na przykład w listopadzie br. odbę
dą się w Radomiu I MiędzYnarodo

we Targi Myślistwa, Broni i Amunicji Myśliwskiej .Trofeum' 92", wiutym 1993 roku CWH zaprasza na
Międzynarodową Wystawę Wykorzystywania Surowców Wtómych
w Europie środkowej natomiast
w kwietniu przyszłego roku odbę
dzie się I Międzynarodowa Wystawa Bezpieczeństwa Drogowego
i Maszyn Drogowych. A już za miesiąc , w czerwcu zapraszamy na
I Międzynarodowe Targi Budowlane .Domex '92", które chcemy
przekształcić w stałą wystawę nowoczesnych technologii i sposobQw taniego budowania domów.
"EO"; - Czy miasto jest przygotowane do przyjmowania co
miesiąc przynajmniej kilkuset
gości spoza miasta i regionu,
1<tórych trzeba będzie gdzieś zakwaterować, nakarmić, zapewnić w miarę atrakcyjny wypoczynekitp?
W. Gęsiak: - Wiadomo, że na
razie Radom nie dysponuje odpo-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Mimo intensywnych działań zakrojonych na szeroką skalę, dziś rano nadal nie byli znani mordercy 25letniego sierżanta policji, Marka S.
z Bytomia. Do tragedii doszło
o godz. 3.20 w sobotę na ul. Woźnia
ka. Patrol policyjny zauważył dwóch
podejrzanych osobników kręcących
się koło .volkswagena". Zachodziło
podejrzenie, że samochód może
zostać przez nich skradziony. Policjanci zdecydowali się ich wylegitymować.
Sierżant wysiadł z radiowozu,
w środku pozostał starszy posterunkowy. W tym momencie padła seria
z broni maszynowej. Kule trafiły Mar-

ka S. oraz policyjny samochód. Starszy posterunkowy starał się wyszarpnąć z kabury broń i pomóc koledze. Ranny policjant oddał
w kierunku bandytów jeszcze 6
strzałów i wezwał przez radio pomoc. Nie zdążył, gdyż i jego przeszyła sena z automatu. Padł martwy na
środku ulicy. Jego kolega z ciężkimi
obrażeniami został przewieziony do
szpitala gómiczego w Bytomiu,
gdZie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Według źródeł policyj_ .1

Mordercy
policianta
poszuki'Wani
nych jego stan zdrowia uległ niewielkiej poprawie. Lekarka dyżurna
wspomnianego oddziału odmówiła
dziś rano informacji na ten temat.
Komenda Rejonowa Policji w Bytomiu została zaalarmowana o strzelani,nie przez mieszkańców domów przy ul.
Woźniaka. zarządzono blokadę miasta,
sciągruęto posiłki z Katowic - brygada
antyterrorystyczna i służby specjalne.
Czynności operacyjne pozwoliły ustalić
świadków orę.z rysopis jednego z podejrzanych.
Do Bytomia została oddelegowana
przez Komendę Główną Policji grupa
oddzfalu operacyjno-rozpoznawczego
Departamentu Kryminalnego.
Rysopis jednego ze sprawców jest
znany tak dobrze, albowiem jest on podobny do jednego z bytomskich policjantów. Podobieństwo jest tak duże, że
ranny połicjant myślał - jak powiedział
w szpitalu - iż jest to jego kolega.
Wiek z wyglądu 25-30 lat, wzrost
171-175 cm, średniej budowy ciała ,
włosy koloru ciemnoblond, posiadałwą
sy połączone z broda, twarz pociągła,
wysiające kości policzkowe, cera blada.
czolo wysokie.
Policja oczekuje informacji na ten temat.

50 .nIn
za po.nocl
50 mln zł za informację, któf8
doprowadzi do ujęcia sprawców
zabójstwa policjanta, dokonanego w Bytomiu, 2 bm. przeznaczyły
Rada Miejska i Zarząd Miasta Bytomia - poinformowała wczoraj rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Katowicach, kom. Nicja Hytrek.

"EO"; Hala wystawowa
przy ul. Kieleckiej 164 d, dzierża
wiona od "Bradimpexu" nie jest
zbyt duża, akurat swobodnie
mieści około 60 wystawców.
A jeśli na któreś targi zgłosi się
drugie tyle chętnych?
W. Gęsiak: - W Radomiu jest potrzeba zorganizowania własnego
centrum targowego z prawdziwego
zdarzenia. Rozważamy kilka możli
wości, jedną z nich jest wykupienie
od Radomskich Zakładów Naprawy
Samochodów, znajdujących się w likwidaCji, ogromnej hali o powierzchni
ponad 28 tys. metrów kwadratowych,
która doskonale by się nadawała do
tego. Szkopuł w tym, że obiekt ten zadłużony jest na ponad 22 miliardy zł
i w tej chwili miasta po prostu nie stać
na taki wydatek. Przez jakiś czas
CWH będzie musiało pozostać przy
hali ,Bradimpexu".
"EO"; - Organizatorom oraz
władzom miasta i regionu pozostaje więc życzyć udanej 1mprezy oraz jeszcze większej frekwencji na targach skórzanych
w przyszłym roku.

Sprostowanie
Przepraszamy serdecznie
za błąd, który wdarł się do
wczorajszego
materiału.
Otóż Krzysztof Król jest przewodniczącym Klubu Parlą.
mentarnego KPN, a nie
KPN.

Dziś pierwszy
dzień .matur
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Jak poinformowano nas w kuratorium, każdy typ szkoły ma
opracowane inne tematy.
. W przededniu egzaminów odwiedziliśmy jedną ze znanych,
radomskich szkół - LO im. M.
Kopernika. W korytarzach budynku gorączka przedmaturalna. Uczniowie w grupkach gorą
co dyskutują o egzaminach
i ewentualnych tematach. Dyrektor szkoły, Jan Walkiewicz
rozmawia z grupą przyszłych
maturzystów, łagodząc wszelkie
stresy i tremę, tak często wystę
pujące u uczniów przed egzaminami. W szkole tej do egzaminu
maturalnego przy.stąpi 124 uczniów, których wiadomości dyrektor ocenia na więcej niż dobre.
Na dzień przed egzaminem
poprosiliśmy przyszłych maturzystów o wrażenia.
Lui:za Zięcina: - Do tej pory
nie odczuwałam żadnej obawy
przed egzaminem. Jednak
w miarę zbliżania się tego momentu ogarnia mnie lekka trema. Najbardziej obawiam się egzaminów z geografii i trochę
z matematyki. Czy będę zdawać
na studia wyższe? Trudno powiedzieć. Zależy to od statusu
materialnego rodziny. Jak na razie nie narzekamy na nadmiar
pieniędzy,
wręcz odwrotnie.
Myślę, że poprzestanę na tym
wykształceniu .

Grzegorz Wojcieszczyk: Właściwie powinieniem się bać
jutrzejszych egzaminów, ale się
nie boję. Po prostu wierzę
w swoje siły, poparte solidnym
przygotowaniem z poszczególnych przeomiotów. Najbardziej
obawiam się egzaminu z języka
niemieckiego. Z pozostałymi nie
powinieniem mieć większych
kłopotów. Nie wiem jaki będzie
temat z polskiego, ale .obkuty"
jestem w romantyzmie, starożytności i literaturze współczes
nej. Jeśli zdam maturę, będę się
starał dostać na studia prawnicze.
(j. ryb.)
Wszystkim naszym współpra
cownikom, którzy dzisiaj zdają
egzamin maturalny, życzymy
.RQłamania piór" i' dalszego rozwoju talentów dziennikarskich.
Redakcja

o godz. 8 podano tematy:

1. .Nie miłować ciężko i miłować
pociecha' - rozważania nie
tylko na podst. literatury.
2. Człowiek zniewolony i człowiek
wyprostowany - na podst. znanych ci
utworów litwrackich.
3. Co Chciałbyś ocalić od zapomnienia z 4-łetnich spotkań z literaturą i języ
kiem ojczystym.
4 . Analiza i interpretacja wiersza L.
Staffa .Melodia zmierzchów".
(mf)
nędzne

Echo-sonda

Polak .
- to brzmi dumnie?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
• MATURZYSTA; - Jestem jeszcze raczej młody, ale myślę, że lepiej
się nie przyznawać do swojego rodowodu w Europie. Nasi handlujący
pobratymcy .urobili" nam opinię już
dosyć mocno. Za każdym razem gdy jestem za granicą - udaję Anglika, bo język opanowałem raczej dobrze. Nie jest to postawa godna naśla
downictwa, oszczędzam sobie jednak tym niezłej dawki wstydu.
• STUOENT; - Cóż, czar powoli
pryska. .Byliśmy krajem mlekiem
i miodem płynącym, do tego przygrywała muzyka Chopina. Teraz pozostały brud, kulturalne zacofanie i gorycz wynikająca z tego, że jesteśmy
w ogonku tego kontynentu. Jeżeli
próbuję myśleć .kategoriami krajowymi", to faktycznie dumny jestem
ze swojej polskości. Wiadomo, dlaczego. Jeżeli jednak spróbować
ustawić się w innej skali, to chyba już
taki dumny nie jestem ...
• KIEROWCA jednego z kieleckich biur podróży; - . Wie pan dlaczego tak bardzo chciałbym jeździć
zachodnimi autobusami? Bo mają
przyciemnione szyby. Od kilku lat
wożę grupy w różne strony: na Zachód i na Wschód. Nasi turyści nie są
jeszcze najgorsi, ale czasami jest mi
tak wstyd, że trudno to wypowiedzieć. Mimo tego, jestem dumny ze
swojej polskości . Stoi za nami wspaniała tradycja, a w Europie .. . też są
ludzie tacy i inni. Może tylko tych .innych" jest u nas zbyt mało, aby
wszyscy byli dumni z naszego pochodzenia!

w kieleckich kościołach
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Jak się dowiedzieliśmy, do 13
maja w zakładzie tym przyjęte
zostaną kryteria da/szych zwolnień pracowników. Ze wstęp
nych wyliczeń wynika, że pozbawić trzeba pracy przynajmniej
550 ludzi.
(włm)

buty miały już ślady wyraźne noszenia i nie mogli Ich przyjąć, bo
nie nadawały się do dalszej
sprzedaży. Umówiliśmy się, że
młody klient przyniesie kwestionowane buty i właściciele takie
same, ale zupełnie nowe, abyś
my mogli porównać.
Tak też się stało, z tym że
przyniesione przez młodego
klienta buty pokazaliśmy paru
osobom, aby powiedziały, czy
były już używane , wszyscy jednak potwierdzili, że mają ślady
używania. Jeszcze wyraźniej to
wyszło, gdy jeden z właścicieli
spółki .Top Fashion" przyniósł

~ Ostro~cu

animatorów z Kielc, Ostrowca
Św. i Starachowic zaowocują
wspólnym, regionalnym festiwalem. Ze nie będzie to li tylko impreza miejska. Przemawia za
tym wiele, że wymienię tylko stale rosnące koszty tego rodzaju
imprez. Wspólnym wysiłkiem
może zostaną one zmniejszone.
ANDRZEJ PISKU LAK

Po uroczystym spotkaniu na
terenie obiektów sportowych
przy uL Świętokrzyskiej rozpocznie się tradycyjny festyn. W licznych koncertach i programach
wystąpią m.in.: Halina Frącko
wiak, Zbigniew Wodecki, Alicja
Majewska, Włodzimierz Korcz,
Zofia Merle, Marek Majewski
i Emilian Kamiński. Obok stadionu usytuowane będą kiermasze
i wystawy prezentujące dorobek
sekcji artystycznych w hutniczych placówkach. Wieczorem
po koncercie popularnego zespołu .Szarotka" zaplanowano
zabawę·

"Bombowa" zabawa
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
miu. W tym przypadku informację o ukrytym w budynku
niebezpiecznym pakunku
przekazała młoda kobieta.
Także i to doniesienie potraktowano poważnie . Po zamknięciu ruchu ulicznego na tej
ważnej arterii komunikacyjnej
miasta oraz wyprowadzeniu
uczniów i nauczycieli z gmachu do pracy przystąpiła specjalistyczna brygada policyjna
z psem wyszkolonym do wyszukiwania materiałów wybuchowych.
I ten alarm również okazał
się fałszywy, po póHora godzinie, w szkole wznowiono
zajęcia.

Jak nas poinformował
rzecznik
prasowy
KWP
w Radomiu nadkom . Walerian Marek były to już 7 i 8
w tym roku przypadki "bombowych" alarmów w woje-

wództwie. Nieodpowiedzialne wybryki żartownisiów
kosztowały społeczeństwo

oprócz straconych nerwów
i czasu osób opuszczają
cych w pośpiechu swoje
miejsca pracy - po 10 mln zł
każdy.
(syk)

Przygotowano również wiele
i imprez okoliczno$ciowych.

• Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zaprasza 8 bm.
o godz. 17 do Galerii SWA . Piwnice" na otwarcie wystawy malarstwa
Stephana Du Chateau i Antoniego Bachura.
• Klub Inteligencji Katolickiej informuje, że w kościele Niepokalanego Serca NMP przy ul. Urzędniczej w Kielcach w każdy drugi
piątek miesiąca o godz. 18 - sprawowana jest msza ŚW. za ojczyznę_

• W miejscowości Zarogów (gm.
Miechów) o godz. 1.50 z nie ustalonej dotychczas przyczyny powstał
pożar, w wyniku którego spaleniu
uległa stodoła wartości 100 mln zł na
szkodę Wiesława M.
• Na drodze Dziesławice - Falencin Nowy (gm. Stopnica) o godz.
21 kierująca samochodem .nissan"
Elżbieta D. (lat 35) na łuku drogi zjechała do rowu uderzając w drzewo.
Kierującą z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala w Busku Zdro-

głosy

dochodzące
z sypialni. To, co tam ujrzał
wprawiło go w osłupienie, które przerodziło się we wściek
łość. Jego ukochana na olbrzymim łożu baraszkowała

z obcym! Nie z nim ł

http://sbc.wbp.kielce.pl

,

bo on

zł.

W wielu sklepach spożyw
czych pieczywo z piekarni uspołecznionych jest tańsze. Na
przykład chleb można kupić za
2 .800 zł. Oprócz pieczywa,
średnio o 100 zł zdrożały mleko i śmietana. Na niektóre wyroby mięsne podniosły też ceny Radomskie Zakłady Przemysłu Mięsnego. W sklepach
firmowych tych zakładów kieł
basa zwyczajna zdrożała
o 1000 zł, ale szynka już
o 6.000 zł.
Na razie nie odnotowaliśmy
podwyżek cen na inne artykuły. Właściciele sklepów czekają na nowe dostawy towarów,
które hurtownie prawdopodobnie sprzedawać będą po
nowych cenach. Po jakich?
Niebawem się dowiemy.
(J. RYB.)

EinterwencYiny
~X45898
takie same buty, tylko rzeczywiś
cie zupełnie nowe. Przede
wszystkim różniły się gumowe
podeszwy, nowe były błyszczą
ce, a te kwestionowane, matowe i lekko już starte. Wnętrze
również się różniło świeżością

napisu reklamowego, prócz tego
skóra na wierzchu buta używa
nego była pomarszczona.
W tej sytuacji •Telefon" przyznał rację kupcom, że inny klient
mógłby im zarzucić, iż sprzedają
buty już lekko używane. Nie był
zadowolony z tego nasz młody
czytelnik, któremu jednak usiło
waliśmy wyjaśnić, że . Telefon"
nie może za wszelkącehę bronić
interesów klienta, choć właśnie
na taką obronę jest nastawiony.
Jeżeli jednak rację ma kupiec, to
trzeba mu ją przyznać, co właś
nie.Telefon" czyni.

(on

• W Nowej Dębowej Woli (gm.
Bodzechów) w nocy Wiesław S. (lat
42) po włamaniu się do budynku gospodarczego Antoniego B. skradł na
jego szkodę prosiaka wartości 600
tys. zł. Sprawcę ustalono w toku
czynności procesowych. Mienie odzyskano.
PAM

Lech

Wałęsa
wrócił

• W miejscowości Moczydło (gm.

Książ Wielki)

o godz. 20.25 kierujący
motocyklem .ETZ 150" Marek R. (lat
19) usiłował wyprzedzić na skrzyżo
waniu dróg, linii ciągłej podwójnej
skręcający w lewo samochód .fiat
125p" kierowany przez Andrzeja M.
(lat 24).Motocyklista otalt się o lewy
błotnik ww. samochodu koziołkując
w rowie. Kierującego motocyklem
i jadącego z nim pasażera Sławomi
ra G. z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.

MIŁOŚĆ

Ryszard poczuł w pewnym
momencie, że ta wielka miłość
nie jest pełna, bo jednostronna. Tzn. on kocha, a Jadwiga
wykorzystuje to uczucie. Co
gorsze ma innego, czemu
w coraz gorętszych dyskusjach zaprzeczała. Pewnego
dnia Ryszard przekonał się, iż
podejrzeni~ nie były bezpodstawne. Otworzył drzwi mieszkania Jadwigi i usłyszał dosyć

zakupy radomianie byli niemile zdziwieni, kiedy o 200 zł
więcej kazano im płacić za pieczywo. W znanej prywatnej
piekarni p . Krzemińskiego
przy ul. Struga, bochenek
chleba zamiast 2.800 zł kosztował 3.000 zł, a za większą
bułkę miast 700 zł żądano 900

.

j~

JEDNOSTRONNA
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

podwyżek cen na niektóre wyroby. Udający się wczoraj na

(f)

Prosto .z:: sqdu

wesołe

,
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spotkań

Muzyka Bacha

550 ludzi
do ZW'olnienia

,

• EMERYTOWANY NAUCZYCIEL: - Mam rodzinę w Belgii, wielu
przyjaciół w Niemczech, Francji. Oni
są zawsze gotowi przyjąć mnie do
swojego domu . Mnie, każdego kto
będzie ze mną i każdego, kogo im
polecę. Oni są zawsze gotowi przyjąć każdego Polaka-i wcale im to nie
przeszkadza. Nidy nie powinno się
generalizować: jeden zły Niemiec nie
oznacza, że wszyscy Niemcy są źli.
Do nas odnosi się to samo. Zawsze
wierzylem w polskiego .ducha narodowego", jestem z tego naprawdę
dumny. To coś pozwoliło nam przetrwać czasy cięższe niż teraz .. . z myś
ląo lepszej przyszłości ...
(PAB)

Ś~ięto . hutnikó~
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W czwartkowy wieczór w bazylice katedralnej znakomicie
brzmiały utwory Jana Sebastiana Bacha, w wykonaniu artystki
z Kijowa - Galiny Bułybienko.
Na wyróżnienie zasługiwał również Jewgienij Szukało, który
zaprezentował
wspólnie . ze
wspomnianą utwory ze zbiorów
Kijowsko-Pieczarskiej Ławry.
III Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej
przeszedł już do historii. O krótką ocenę poprosiłem prof. Jerzego Rosińskiego. Był bardzo
usatysfakcjonowany poziomem
i doborem występujących artystów. Szczególnie podobały się
utwory Jana Sebastiana Bacha.
Zdaniem profesora, festiwal był
pod urokiem znakomitego kompozytora. Oczywiście, wszyscy
wykonawcy zasługują na duże
słowa uznania.
Duszą artystyczną wydarzenia był właśnie profesor, a duszą
organizatorską pracownik .Estrady" - Alek Sukow. Organizatorzy zapowiedzieli, że taką formę spotkań muzycznych będą
kontynuowali. Należy mieć nadzieję, że wysiłki organizacyjne

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Artykuły
cukiernicze
ciastka w różnych gatunkach
i opakowaniu, od 5.000 do
24.000 zł/kg, cukierki . krówki",
.irysy" i inne 13.000 - 25.000
zł/kg,
herbata indyjska 3 .100/op. 100 g, kawa - 8.500
zł/op. 250 g, margaryna 3.500
- 3.700 zł/op., barany 6.500
8.000 zł/kg, pomarańcze
7.000 - 9.000 zł/kg, grapefruity 4.500 - 6.500 zł/kg, cukier
5.000 - 5.400 zł/kg.
Po wprowadzeniu 5-procentowego podatku obrotowego, w radomskim handlu odnotowano pierwsze symptomy

przecież stał w progu. Doszło
do ostrej wymiany zdań,
a następnie wymiany ciosów.
Zwycięstwo odniósł Ryszard
S. i wyszedł. Na placu boju
zostali pokonani Jadwiga R.
i Andrzej K., jej lewy kochanek. Ponieważ poczuli się obrażeni takim potraktowaniem
wezwali policję. Potem było
.normalnie" prokuratura

i sąd.
Ryszard S. został skazany
na jeden rok pozbawienia
wolności w zawieszeniu na
trzy lata. Chyba poczeka
z następną miłością, aż bardziej dojrzeje i nabierze
większego doświadczenia.

(DET)
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W poniedziałek, w ostatnim dniu
nieoficjalnej wizyty w Hiszpanii, prezydent Lech Wałęsa został przyjęty
w Grenadzie. W złotej sali Pałacu Karola w Alhambrze, przez króla Juana
Carlosa.
Rozmowa miała charakter prywatny.
Jednak - jak poinformował ambasador
RP w Hiszpanii Jan Kieniewicz - poruszano w niej wiele kwestii politycznych.
Prezydent
Wałęsa
przedstawił
szczegółowo swoje projekty dotyczące powołania NATO-Bis i EWGBis.
J. Ziółkowski określił wizytę Lecha
Wałęsy w Hiszpanii jako "niebywale
owocną", co potwierdził rzecznik prasowy Belwederu Andrzej Drzycimski,
który podkreślił m.in., że strona polska
była zaskoczona otwartością i życzli
wością hiszpańskich rozmówców.

DRUGI!
Drukujemy dzisiaj drugi kupon konkursowy w _Siedmiu
bańkach". Ten jest już oznaczony numerem, wiadomo
więc gdzie należy go przylepić.

POWODZENIA

"Nappa 92"
2

Radom
ul. Kielecka 164 d

Nowa ~remiera

'IV

Prywatyzować, czy CIekać?

"xeny A"
Scena A" - amatorski teat; 'młodzieżowy, nie tak
dawno usunięty z Wojewódzkiego Domu Kultury,
znalazł jednak patrona.
Opiekę nad nim roztoczył
bowiem Teatr Powszechny
w Radomiu. Dzięki temu
młodzi animatorzy teatru
mają, gdzie przeprowadzać
próby i gdzie Y'ystawiać.
Bardzo szybko przygotowali nową premierę· Na warsztat wzięli trudną w realizacji
sztukę współczesnego dramaturga węgierskiego Petera Esterhazy'ego .•Wozacy", bo taki tytuł nosi ten
dramat, to sztuka na wskmś
realistyczna, pesymistyćz
na, przepojona niewiarą
w ludzkie wartości. To utwór o niszcze'niu niewinnOSCI, utracie złudzeń,
o zwyCięstwie siły nad sprawiedliwością i zwykłą ludzką przyzwoitością Aktorzy
ze .Sceny A", pod kierownictwem Doroty Kolano, potrafili .wycisnąć" z tekstu
Esterhazy'ego całą jego istotę, wydobyć to, co najważniejsze. A że im się to
udało świadczy aplauz licznie przybyłej publiczności.
(SG)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Proces prywatyzacji notariatów państwowych od samego
początku

reguły, które musimy w swoim
prawodawstwie uwzględnić i realizować w praktyce. Grozi nam
bowiem rola głupiego Jasia,
z którym nikt nie chce się bawić.
Ten wspólny dom, ta Europa,
ma swoje salony, ale ma też
i Przedpokój. Wiadomo, że nikt
nie wpuści do salonu kogoś, kto
- jak pisze w swojej książce
prof. Łętowska - nie tylko, że
w drzwiach puszcza - za przeproszeniem - bąka, to jeszcze
odgraża się: ja wam ten salon

Widziałeś,
zgłoś policii
Osoby, które widziały przebieg wypadku drogowego 19
kwietnia br., około godz. 20.50,
na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Jesionowej, w czasie którego motorower .romeł" zderzył
się z samochodem .fiat 126p"
proszone są o kontakt osobisty
lub telefoniczny z Wydziałem
Ruchu Drogowego KRP w Kielcach, ul. Buczka 10, pak. 210,
tel. 29-159, w godzinach 8-15.

- -= -- -: . . =- =. --=. ~-

uzależniony,

IX Zlał Szkół im. SłoW'ockiego

przyjęto, że zaległości umożli
wiające prywatyzację winny wynosić nie więcej aniżeli jeden
miesiąc. Dla uproszczenia moż
na powiedzieć, że wystarczy podzielić wnioski wpływające do

Whołdzie wieszczowi

sięcy i wówczas otrzymujemy
wielkość owej miesięcznej zaległości, czyli wpływy jednego
miesiąca. W województwie kieleckim wynoszą one od około

Na zdjęciu: Fragment spektaklu.

W dniach od 28 do 30 kwietnia I Liceum Ogólnokształcą
'ce w Skarżysku podejmowało
uczestników IX Zlotu Szkół im.
Juliusza Słowackiego. Wzięły
w nim udział delegacje LO
z Chol"lowa, Częstochowy, Elbląga, Grodziska Wielkopolskiego, Kielc, Łodzi, Przemyśla,
Warszawy i Wroclawia.
Doroczne spotkanie zaprzyjaźnionych szkół było okazją do
wzaj.emnego zaprezentowania
i skonfrontowania dorobku
poszczególnych liceów, a także
przyczyniło się do odnowienia
wcześniejszych
znajomości
i nawiązania nowych. W bogatym programie zlotu dużo miej-

sca zarezerwowano na występy
artystyczne. Miały one zróżnico-

Strzyienie trawnika

Podpisaliśmy przecież różne
pakty międzynarodowe. Są to

został

jak kto woli, podzielone. Biuro
w Końskich oraz jego oddziały
w Skarżysku, Starachowicach,
Włoszczowie zostały sprywatyzowane z początkiem marca.
Kielce z oddziałami w Ostrowcu
i Jędrzejowie, a także biuro
w Miechowie miały być poddane
prywatyzacji począwszy od 1
maja. W tej chwili już wiadomo,
że Miechów wraz z oddziałami
będzie prywatyzowany, Kielce
nadal nie. Powód - oczywiście

z mocy obowiązującej ustawy,
od tzw. zaległości wieczystoksięgowych. W ministerstwie

A bodaj ci nóżka spuchła

Jeżeli ktoś poważny, na stanowisku - dajmy na to prof. Falandysz - mówi w telewizji, że
my, Polacy, nie musimy wcale
pchać się do Europy, bo w niej
od wieków jesteśmy, to - przepraszam - ale ja mu wierzę. Nawet na słowo. Bo faktycznie, jakkolwiek tą mapą obracać - zawsze wychodzi na to, że profesor
ma rację.
Jeżeli wieszcz mówi mi: nŁam,
czego rozum nie złamie" - to też
ma rację. Jeżeli siły rozumu brakuje, zawsze pozostaje głupota.
A to jest potęga!
Ale jeżeli ktoś mi powie: wyobraź sobie, wczoraj nowy premier
Francji powiedział, że nie warto
poważnie traktować konstytucji,
bo ona powstała za jego poprzedników - to tego nie potrafię. Bo to przynajmniej we
Francji - jest niewyobrażalne.
Bo tam ministrowie podają się
do dymisji za mniejsze głupstwa,
a co dopiero za taki lapsus. .
Kiedy czasem słyszę któregoś z naszych V.I.P.-ów wyrażającego publiczne wątpliwości
czy aby komunistyczna konstytucja zasługuje na to, aby do niej
dostosowywać nowe ustawy to
mam ochotę zapytać: a któż
wam bronił- panowie - uchwalić taką która na to zasługuje?
Ja, czy mój szwagier?
Jesteśmy w Europie. Ale żeby
być narodem europejskim, musimy dostosować swoje normy
prawne do norm europejskich.

zaklętym kręgu notariatów

urządzę według swojego gustu?
W najlepszym razie można być

wyrzuconym na zbity pysk.
A zbity pysk - boli.
Pewno, że zamiast łamać sobie głowę nad nową konstytucją
która - gdyby już była - zobowiązywałaby do czegoś i naród,
i władzę, znacznie wygodniejsze jest uznanie starej za komunistyczną makulaturę. Tylko na
co - w razie czego - może powołać się obywatel? Na makulaturę? Czy na nDziesięcioro przykazań"? To już jest Bardzo Wysoka
Instancja.
A
ilu
pośredników. ..
Jeżeli
społeczeństwo
ma
mieć szacunek do prawa, jeżeli
prawo w tym kraju ma być traktowane poważnie, to te, tak
częste ostatnio wypowiedzi są
zbyt szkodliwe, aby można nad
nimi przejść do porządku.
Utrwalają bowiem bardzo niebezpieczne nawyki. Zmiana prawa to dziejowa konieczność. Ale
na łamanie prawa nikt rozsądny
nie wyrazi zgody. Mamy już naprawdę dość demoralizacji.
Przywrócenie w społeczeń
stwie szacunku i zaufania do
prawa i władzy, to proces długo
trwały, jak uprawa angielskiego
trawnika. Wymaga systematycznego wałowania, nawożenia
i podlewania przez kilka pokoleń
ogrodników, których poglądy polityczne w tym przypadku nie
mają żadnego znaczenia. U nas
- na razie - tylko się strzyże
i strzyże.
Trudno się zatem dziwić, że
jeżeli dzisiaj jakakolwiek partia
twierdzi, że ma Rgabinet cien;", to
znowu obawiamy się, czy nie bę
dzie to kolejny • cień " gabinetu.
ADAM SZMEREK

WGine

dla kandydatów
na studia
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach organizuje odpłat
ne kursy przygotowawcze dla
kandydatów na studia wyższe
z geografii i historii. Każdy z wymienionych kursów obejmuje 72
godziny zajęć. Zajęcia te będą
organizowane systemem sobotnio-niedzielnym w okresie od
23. V. do 25. V1.1992.
Bliższych informacji udzielają
i zgłoszenia przyjmują bezpoś
rednio organizatorzy tj. Instytut
Geografii, Kielce, ul. Konopnickiej 25, telefon - 424-69, Instytut Historii, Kielce, ul. Zeromskieg05, pok. 70, telefon 420-11
wewn.270.
Pierwsze zajęcia odbędą się
23 maja o godz. 11 w siedzibach
ww. instytutów.

Fot. W.

Matłok

wany charakter, od patetycznych składanek słowno--mu
zycznych po lekkie adaptacje
utworów Słowackiego. Gospodarze przedstawili program pt.
.Kobiety w życiu Słowackiego"
oraz montaż poświęcony twórczości Edwarda Stachury. Na
uwagę zasługiwała ciekawa
i oryginalna interpretacja fragmentów .Balladyny" w wykonaniu młodzieży w Łodz'.
Goszczący w Skarżysku .Sło
wacczycy" zwiedzili miasto i Zakłady Metalowe oraz wzjęli udział w rajdzie w Góry Swięto
krzyskie. Włączyli się też do
obchodzonego na zakończenie
- Dnia Młodzieży, który upłynął
pod znakiem .zabawnych lekcji"
oraz rozrywki.
.
Podczas zlotu dokonano także podsumowania okolicznoś
ciowych konkursów, jakie ogło
szone zostały w I LO. Na konkurs
pt.
.Najpię~niejsze
wypracowanie" napłynęło 37
prac. Laureatkami zostały: Agata Krogulec i Monika Romanowska. W konkursie na pomoc
naukową o Juliuszu Słowackim
zwyciężyły ex aequo Anna Mło
dawska oraz Dorota Kowalska, Iwona Nowocień i Agnieszka Durlej. Konkurs recytatorski wygrała Dorota Niziołek.
Imprezie towarzyszyły wystawy,
m.in. ph .•Moje hobby".
Uczestnicy spotkania ustalili, że przyszłoroczny, jubileuszowy Zlot Szkół im. Juliusza
Słowackiego odbywał się bę
dzie w Chorzowie i Wrocła-

wiu.
(BP)

zaległości wieczysto--księgowe.
Istnieje poważna obawa, że

biura notarialnego przez 12 mie-

ten na razie skuteczny .argument antyprywatyzacyjny" pozostający w rękach Sądu Wojewódzkiego i ministerstwa, może
w pewnej chwili zacząć działać
w przeciwnym kierunku. A to
z bardzo prostej przyczyny.

800 do 850 wniosków.
Sporządzona przed kill<oma
tygodniami lista zaległości wykazała, że w Kielcach wynoszą
one około 2 miesięcy, a do poziomu umożliwiającego prywatyzację pozostaje uporządkowa
nie owych 800 wniosków. Druga
sprawa to kwestia przeksztaicenia w sensie technicznym, czyli
dokonania inwentaryzacji sprzę
tu, co nie powinno nastręczać
większych trudności. Do tego
dojdzie zamknięcie ostateczne
rachunków i bilansu, co też nie
powinno być kłopotliwe. I na koniec musi również dojść do przejęcia na zasadzie inwentaryzacji
samych ksiąg wieczystych.
Jeśli więc spojrzy się na sytuację istniejącą w kieleckim notariacie można dojŚĆ do wniosku,
że jedyny możliwy, formalny argument przeciwko prywatyzacji
stanowią owe miesięczne zaległości. Okazuje się jednak, że nie
wszystkim notariuszom w kieleckim biurze zależy na szybkiej
prywatyzacji.
Załatwianie
wspomnianych
zaległości
przebiega dosyć opor'1ie.
W środowisku są notariusze,
którzy załatwiają ich sporo,
ale i są tacy, którzy zajmują się
tym w niewielkim stopniu.
W ten sposób przez cały czas
w ręku Sądu Wojewódzkiego
pozostaje argument przemawiający przeciwko prywatyzacji biura w Kielcach. To właśnie
od prezesa Sądu Wojewódzkiego zależy zgłoszenie do prywatyzacji danego biura.
W planach ministerialnych
Kieleckie zostało rozbite, bądź

Klub
pod "Piórem"
W Grójcu powołano do życia
.Klub pod Piórem" - zrzeszenie
ludzi parających się twórczością
literacką Klub, który skupia zarówno prozaików, jak i poetów,
przygotowuje już pierwsze publikacje utworów swoich człon
ków.
Grójeccy ludzie pióra zamierzają też w niedalekiej przyszłości wydawać własny periodyk regionalny.
(włm)

Zmiany systemu egzaminowania kierowców
(rozmowa z Andrzeiem

Chudym-właścicielem

* Od pierwszego maja weszły nowe przepisy
zdawania egzaminów na prawo jazdy. Czym ta
zmiana jest podyktowana?
- Celem nowego systemu egzaminowania kierowców jest dostosowanie go do rozwiązań zachodnich
oraz podwyższenie poziomu szkolenia poprzez zaostrzenie rygorów egzaminacyjnych. Osoba oceniana
odbywa jazdy w obecności samego egzaminatora,
a nie jak dotychczas również instruktora. Stąd wynikają pewne trudności. Osoba zdająca narażona jest
na dodatkowy stres, który może tłumić podzielność
uwagi. Z kolei egzaminator musi nie tylko obserwować jazdę, ale dodatkowo dbać o bezpieczeństwo .
Pozytywną cechą I}owego systemu jest eliminacja
ewentualnej pomocy instruktora.
Podobnie zostaną wprowadzone nowe testy egzaminacyjne, których pytania zostały już opublikowane.
Mogą one stanowić problem dla zdających, dopuszczają kilka możliwości prawidłowych odpowiedzi.
* W konsekwencji zmniejszy się liczba osób
otrzymujących prawo jazdy.
- Prawdopodobnie, chociaż zmniejszanie liczby
zdających obserwuje się od początku tego roku. Od
stycznia kandydaci na kierowców z całego województwa egzaminowani są w Wojewódzkim Centrum Egzaminowania Kierowców w Kielcach. Została zatem
podniesiona poprzeczka wymagań w stosunku do lat
ubiegłych. Osoby zamiejscowe, które nie miały do

Śladem

______________

Chciałbym

prywatnei

zaprotestować

przeciw nagonce na mieszkań
ców Józefowa i obrzucaniu ich
.epitetami i poniżaniu. Ich protest
przeciwko ośrodkowi dla chorych na AIDS nie wynika ze strachu,lecz z nienawiści do wartoś
ci, jakie reprezentują obecne elity. Jest bowiem wiele osób
żyjąCyCh w nędzy i głodzie,
w rozpaczy, beznadziei. .Ludzie
żyją w komórkach" - jak stwierdził jeden z mieszkańców. I tym
ludziom uczciwym, którym powinęła się w życiu noga, nie ma kto
pomóc. Są oni obrzucani przez
elitę epitetami .nieudaczników",
.mało aktywnych", .biernych". A
czy cierpienie rozpaczy bezrobotnego, któremu zabrano zasiłek jest mniejsze od cierpienia chorego? Kto to może zmierzyć? Po drugie elita wykazuje
pewną sympatię
dla ludzi

iazdy)

czynienia z sytuacjami na drodze charakterystycznymi dla dużych ośrodków miejskich mają trudności
ze spełnieniem warunków koniecznych dla uzyskania
prawa jazdy. Oczywiście, liczba osób zdających zależy przede wszystkim od poziomu szkolenia. Dając komuś prawo jazdy trzeba mieć pewność, że osoba ta
będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo swoje i innych.
* Czy zmiana sposobu egzaminowania wpły
nie na system szkolenia kierowców?
- Jeżeli chodzi o podniesienie efektywności nauki
teorii istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych
środków dydaktycznych. Skuteczność praktycznej
nauki jazdy zależy w dużej mierze od uczniów, których należy rozpracować i dostosować do nich indywidualne metody. Są oczywiście, osoby, które nie mają predyspozycji do jazdy i nawet długoletnia praktyka
nie pokona barier psychicznych; napięcia i lęku przed
trudnymi sytuacjami na drodze.
Istotną sprawą jest odpowiedni dobór nauczycieli,
dbanie o ich poziom i ciągła kontrola. Instruktorzy powinni wykazywać się inwencja,. stwarzać zagadki wyrabiające refleks, zmuszać do myślenia, a nie jak to
się często dzieje, pomagać . Myślę, że metody spartańskie są najskuteczniejsze, ucząciągłego czuwania
na drodze.

ublikac·i

~______

szkoły

____JL__________________

o skłonnościach przestępczych,
ludzi z marginesu. Prasa nie opisuje biedy zwykłych ludzi, lecz

http://sbc.wbp.kielce.pl

cji mogą w końcu mieć dosyć
tego ciągłego użerania się
z zaległościami I pogoni za limitem.
Prywatyzacja biura w Kielcach być może dojdzie do skutku
z początkiem lipca. W ten sposób można dalej terminy przeciągać i wyznaczać nowe. Tylko trzeba sobie zadać pytanie,
jak długo będzie to jeszcze moż
liwe?
TOMASZ GŁęBOCKl

Ta ruina straszy w samym
centrum Kielc, jest lednocześnie doskonałą meliczasie ktrego motorower "rome!" zderzy
się z samochodem .fiat 126p'
proszone s o kontakt osobisty

W kościele parafialnym we
Włoszczowie odbyla SU} uroczystość patriotyczno-religijna zorganizowana przez tamtejs~e Ko-

ło Światowego Związku Zołnie
rzy AK z okazji 5O-Iecia
powołania AK, 52 rocznicy zbrodkatyńskiej .
Na uroczystość przybyli liCznie wiemi oraz kombatanci, żoł
nierze AK z całej Polski, którzy

ni

walczyli na terenie by!ego powiatu włoszczowskiego w latach
okupacji hitlerowskiej. W zwartym szyku zaprezentowały się
poczty sztandarowe Okręgu Kieleckiego AK, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej,
Narodowych
Sił
Zbrojnych
i włoszczowskiego Uceum Ogólnokształcącego im. gen. Władys
ława Sikorskiego,

Uroczystości

AK- owskie
Przemówienia okol iczn ościo
we wygłosili - minister do spraw
kombatantów mgr Zbigniew
Zieliński i prez~s Koła Świato
wego Związku Zołnierzy AK we Włoszczowie - por. Władys
ław Kościołek,
Mszę św. w intencji poległych
i żyjących żołnierzy 7 Dywizji

Piechoty AK celebrowali dziekan Edward Terlecki
i proboszcz parafii Nakło (woj .
częstochowskie) - ksiądz Bogusław Marcinkowski.
Z ramienia Okręgu Kieleckiego Ak był obecny wiceprezes zarządu por. Edmund
Majchrowicz.
TS

ksiądz

MAŁGORZATA GÓRAK

Jeżeli złodziej, gwałciciel,

okrutny morderca są utrzymywani z naszych podatków, zaś
dla uczciwego, któremu minął
"rok bezrobocia nie ma pienię
dzy na wegetację, to kierunek

Jestem przeciw
wyczyny bandytów i defraudantów. Władza patrzy przez
palce na liczne nadużycia.
AIDS ma źródła zachorowalności nie zawsze czyste moralnie, często prowadzi do
niego narkomania i rozwią
złość moralna. I w tym potę
pieniu mieszkańców Józefowa elita stara się powiedzieć
- cierpiący przestępca jest
ważniejszy _ o,d , cierpjącego
uczciwego.

Mianowicie, prywatyzacji nie da
się przeciągać w nieskończo
ność, gdyż jest to niemożliwe.
Nie można również bez końca
bazować na gotowości do działania i zaangażowaniu części
środowiska notarialnego. Ci,
którym zależy na prywatyza-

jest jasny: pogrążyć ludzi uczciwych. To pogrążenie jest tym
ohydniejsze, że w Józefowie zasłaniano się dziećmi chorymi na
AIDS. A kto pomyślał o dzieciach chorych na inne choroby, które umierają dlatego, że
szpital nie ma pieniędzy na leki? I słusznie rozumieją mieszkańcy Józefowa: nie wolno tworzyć luksusu dla osób zahacza. jących
o margines, jeżeli
pogardza się uczciwym, cierpią-

cym człowiekiem . Jest to kolejny bunt przeciw wartościom
obecnej elity. Ludzie nie wierzą księżom, gdyż ci walcząc
przeciw aborcji nie walczą,
aby urodzone dziecko mogło
żyć. Nie wierzą naukowcom,
gdyż ci twierdzą to, co korzystne dla władzy. Nie wierzą
dziennikarzom, gdyż ci nie dopuszczają poglądów prostych
ludzi na łamy prasy. Ta nienawiść do obecnych elit narasta,
narasta wrogość między społeczeństwem
a
tymi
na
świeczniku : co z tego wyniknie, można tylko zgadywać.
Ryszard Kułakowskl
ul. H. Sawickiej 20 m 70
25-431 Kielce

•

KIELECKIE * RADOMSKIE
Lekarze biją na alarm . Statystyki ukazują Polskę jako kraj
alkoholików. Zresztą, wystarczy wejść do jakiejkolwiek ręs
tauracji czy baru. Frekwencja
jak nigdzie. Wóda płynie strumieniami. A obok tego różne
kluby anonimowych alkoholików, kluby trzeźwości. Bo wódka zabija i prowadzi do degradacji. Takiż klub istnieje też
w Orońsku k. Radomia. To
Bractwo Trzeźwości im. Św.
Maksymiliana Kolbe. Co Bractwo robi?
Przede wszystkim propaguje kulturę picia alkoholu. Jest to
o tyle ważne , że trzeba zacząć
od - rzeczy podstawowych.
Ostatecznie lepiej pić coctaile
czy wino, aniżeli setę za setą,
aby szybko zwalić się pod stół.

Jan

Bułhak

- .. Kościół

św.

Anny" z r. 1919

Dzięki staraniom Towarzystwa Miłośników Wilna "Ostra
Brama" w salach Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
została otwarta wystawa fotografii Jana Bułhaka . Na 113 fotogramach przedstawione jest Wilno z lat 1912-1919. Prace
te zostały wypożyczone z Muzeum Sztuki w Łodzi.

Obok fotografii Bułhaka zaprezentowano także pamiątki rodzinne wilnian, mieszkających w Radomiu.
(ws)
Zdjęcia W. Słomką

lrzeiwosc
Bractwo zajmuje się też organizowaniem pielgrzymek do
sanktuariów kultu religijnego,
bo wszak religia raczej nie zachęca do picia, jest za umiarkowaniem. A więc bardzo pomocna do antyalkoholowej
propagandy.
Bractwo jak każde tego typu
stowarzyszenie ma kłopoty finansowe. Może je uratować
fundacja, sponsorzy. Ci ostatni
sąpilnie poszukiwani. Bractwo
liczy także na pomoc osób indywidualnych. Ostatecznie jego działalność jest bardzo pożyteczna .

Oto konto Bractwa Trzeź
wości: Bank Spółdzielczy Orońsko nr 967358-330011 .

(S9)
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Davvne spravvy kryminalne

Oszuści są mili. Oszuści
wszystkim przypadają do gustu. Są bowiem dobrymi psychologami. Zatem kuszą ludzi,
mamią, np. gospodynie domowe przejęte losem polskich
studentów na Górnym Ślą
sku . . .
Dyrektor administracyjny
kolei w Radomiu , Pisarek, prawie już uwierzył. Młodzieniec
był wszak tak elokwentny, tak
przekonujący.
Poza
tym
przedstawił dokumenty na
nazwisko Stanisława Poniatowskiego. Z dokumentów wynikało, że jest on emisarjuszem Komitetu Ludowo-Narodowego na Śląsku , z siedzibą
w Katowicach. Prawie uwierzył, ale postanowił poradzić
się prezesa kolei, więc powiedział Poniatowskiemu, żeby
przyszedł jeszcze raz o 18.
Prezes zaś żadnych wątpli
wości nie- miał i zawiadomił policję . Pułapka została zastawiona. Jednak nasz oszust
wyczuł
pismo
nosem
i czmychnął spod samych
drzwi dyrekcji. Zachował się
jednak lekkomyślnie , bo po
godzinie został zatrzymany na
peronie, gdy czekał na pociąg
do Warszawy.

Akademii Górniczej. Do Radomia przyjechał w styczniu
1922 roku i zaczął naciągać
gospodynie domowe . Mówił
im o martyrologii studenta
polskiego na Górnym Ślą
sku. Gospodynie płakały
i dawały pieniądze . W sumie wyłudził 46 tysięcy marek polskich.
Znudziły mu się jednak
płaczliwe i sentymentalne niewiasty. Postanowił wykonać
oszustwo na wielką skalę , a że
w Radomiu najbogatsza była
państwowa kolej, udał się do

dyrekcji kolejowej . Niestety,
spotkało go rozczarowanie.
Dyrekcja okazała się nieufna.
Ostatecznie panowie prezes
i dyrektor nie przypominali
w niczym lirycznych kobiet.

8 lutego 1923 roku sąd
grodzki w Radomiu wymierzył
A.N. karę: 1 rok pozbawienia
wolności z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. Nie nasiedział się zatem...
(59)

Piąty

na świecie

Krzysztof Jagodziński, znany
w Radomiu trener i zawodnik
karate, dyrektor Międzynarodo
wej Akademii Sztuki Walki w Radomiu, zostal wysoko oceniony
w dorocznym ·challenge'u mię
dzynarodowej
organizacji
WAKO. Zostal bowiem sklasyfikowany na 5 miejscu na liście
światowej w full-contact w wadze do 75 kg.
(59)

Okazało się , iż naprawdę

jest studentem Magdeburskiej

•
RIala

Jan

Bułhak -

.. Widok z Ostrej Bramy"

Do Polski trafia ogromna
ilość
przeterminowanych
środków chemicznych, żyw
ności , pestycydów. O tym, jakie one wywołują skutki rozmawiam z panią dr T. Kwaś

niak - kierownikiem Poradni
Dermatologicznej ZOO w Ostrowcu. .

_,I

Wszystkie środki chemiczne, które wabią Polaków eleganckim opakowaniem, agresywną kolorystyką wywołu
ją u
naszych pacjentów

dwojakiego rodzaju uczulenia . Jedne, natury ogólnej ,
drugie kontaktowe. Jest taka
prawidłowość , że kiedy pojawia się na ekranie telewizora
reklama kolejnego produktu ,
to wiadomo, że w poradni natychmiast pojawi się grupa
pacjentów z prośbą o pomoc
po ich zastosowaniu. Uczulenia ogólne, albo lepiej powiedzieć , odczyny o charakterze
ogólnym uj awniają się w postaci pokrzywek , duszności ,
zmian skóry. Mamy wielu pacjentów z uczuleniami po
spożyc i u niektórych artykułów spożywczych pochodzenia zagranicznego. Artykuły
te są spożywane, mimo że
nieznany jest skład chemicz~y ani data przydatności.
Zywność ta zawiera ogromną
ilość

środków konserwuJą
cych . One to właśnie wywołu
ją uczulenia.
Wciąż mamy do czynienia
z ogromną ilością uczuleń

kontaktowych po zastosowaniu środków higienicznych
i kosmetycznych . Wielu pacjentów zgłasza się do nas
o pomoc po zastosowaniu re- ·
klamowanego szamponu V idal, po którym nagminnie wypadają włosy, choć miało być
odwrotnie , miały być piękne

i mocne. Tak samo z kremami.
Jeś li krem intensywnie pachnie to panie winny wiedzi eć , że

zawiera dużą ilość środków
zapachowych i one to właśnie
powodują uczulenie. Gdyby
mamy widziały dzieci z uczuleni~mi po stosowaniu pieluszek "pampers", czy też "pe- .
natenu", to nigdy by ich nie stosowały.
Doradzam
stare,
sprawdzone sposoby: zwykłe
mydło, płatki mydlane i dużo
czystej przegotowanej wody.
jk

Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział Wojewódzki w Kielcach oraz PP "Uzdrowisko Busko Solec" organizują w dniach
5-16 maja br. zjazd naukowoszkoleniowy pn. Dni Kliniczne
Buska Zdroju. W ciągu dwóch
dni zjazdu zainteresowani lekarze będą mogli wysłuchać bardzo i nteresujących referatów
naukowych, które wygłoszą znani w kraju specjaliści medycyny.
Oto ciekawsze tytuły referatów:
"Przebieg kliniczny choroby
wieńcowej" dr med. Edward
Pietrzyk, "Wskazania i kryteria
próby wysiłkowej" - dr Marek
Kośmicki, "Diagnostyka elektrokardiograficzna i echokardiograficzna choroby wieńcowej " doc. dr hab. med. Hanna Szwed,
"Niestabilna choroba wieńcowa"
- prof. dr hab. med. Zygmunt
Sadowski.
'

zbudowy oczyszczalni ścieków
Radom nie ma oczyszczalni
ścieków z prawdziwego zdarzenia. Od kilkunastu lat trwa budo-

Galeria
plastyczna

w

Białobrzegach

Pejzaże
spod Białobrzegów,
w tym przyrodę znad Pilicy, ale także
kompozycje kwiatowe prezentuje na
swej wystawie w Białobrzegach
miejscowy artysta plastyk, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Toruńskiego - Zdzisław
Doleżyński . Właśnie tą wystawązai 
naugurowała w Białobrzegach działalność galeria plastyczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Wkrótce kolejne wystawy dziel regionalnych twórców.
(włm)

wa takiego obiektu w Lesiowie,
ale brak pieniędzy uniemożliwia
jej ukończenie. Wykonano: 6 komór osadu czynnego, 3 osadniki
wtórne, stację trafo S0-3 i SO4 oraz - w stanie surowym

Z Radomskięgo
W iednym zdaniu
• W Kazanowie przystą
piono do wznoszenia budynku, w którym znajdą pomieszczenia:
Ochotnicza
Straż Pożarna, Gminny Oś
rodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.
• Spółka "Bags" (Bank
Spółdzielczy i GS w Jedlni)
uruchomiła w Goździe, na
trasie Radom-Zwoleń , stację benzynową

• Z inicjatywy księdza
Henryka Jagiełły w Kłonów
ku i Grzymałkowie miejscowa ludność w czynie społecznym wybudowała betonowe drogi przez swoje
wioski.
• W Białobrzegach trwa
likwidacja miejscowego Pań 
stwowego Ośrodka Maszynowego, łącznie ze sprzedażą dwóch zakładowych domów mieszkalnych.
(włm)

To cię zaciekawi
Współpracują

z rówieśnikami
ze Szwecji
Zespół Szkół Zawodowych
im. Hubala w Radomiu nawiązał
ścisłą współpracę z liceum w Arboga w Szwecji. Delegacja reprezentująca radomską placówkę oświatową odwiedziła już
Szwecję, natomiast w maju "Hubal" gościć będzie uczniów i pedagogów zza Bałtyku.
Do współpracy dwóch szkół
doszło z inicjatywy radomianki ,
p. Zofii Lasoty, która od końca

wojny mieszka w Szwecji, ale
z miastem rodzinnym utrzymuje
ścisłe i żywe kontakty.

Do zakończenia budowy daleko. Władze mia:sta wystąpiły
więc do Nąrodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska o kredyt
w wysokości 20 mld złotych oraz
o 7,5 mld ,złotych do Wydz iału
Ochrony Srodowiska Uw. Ta
kwota oraz środki z budżetu
miasta wystarczą do uruchomienia I etapu części biologicznej
oczyszczalni na
przełomie
1992/93 roku.
(59)

Przy ul. Słowackiego w Radomiu czynna jest nowa kawiarnia
o nazwie "Kornelia", która dysponuje też szerokim asortymentem herbat ziołowych i wód
mineralnych , w tym leczniczych,
w rodzaju "zubera" czy "jana".

Z głowami na karkach
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Jastrzębiu (Radom-

ną.

Prowadzi to do dalszego pogłębie
nia dysproporcji województw posiadających niezwykle skromną bazę , a do

Koniec dzikich wysypisk
Uchwałą RM Skarżyska wprowadzono powszechny obowiązek
wywozu nieczystości. Właściciele i użytkownicy posesji muszązaw
rzeć stosowne umowy z koncesjonowanymi przewoźnikami. Obecnie takich firm jest 3 (państwowa i 2 prywatne). Wdrożenie w życie
uchwały rozłożono na dwa etapy: w I półroczu 1992 r. - os. Bór i tereny ujęć wody, w II półroczu br. - pozostały obszar Skarżyska . Wypełnianie tego obowiązku kontrolować będzie straż miejska i ewentualnie egzekwować kary.
(BP)

na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych z 1991 r., a tym bardziej na dalsze
kontynuowanie robót. Brak pieniędzy
spowoduje konieczność wstrzymania
budowy Szpitala Wojewódzkiego
w Radomiu - gdzie szpitale zlokalizowane są w walących si ę, starych bu-

dające nowe obiekty szpitalne, dobre
wyposażenie w aparaturę diagnostyczną i posiadające dużo łóżek szpi-

talnych.
Nie uwzględniono zatem specyficznej sytuacji Radomia. 25G-tysięczne miasto (nie posiadające
szpitala miejskiego) zostanie w cią
gu 2 lat pozbawione możliwości leczenia szpitalnego chorych z zagrożeniem życia .

tych ostatnich zalicza się - niestetyRadomskie.
Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane przez MZiOS
w budżec i e dla woj. radomskiego
w wysokośc i 19,2 mld zł nie pOZWOl ą

dynkach, wy magających bardzo kosztow.nych remontów.
Srodki na wydatki rzeczowe, m.in.
remonty, zostały tak podzielone, że Radom w efekcie otrzymał proporcjonalnie tyle samo co województwa posia-

http://sbc.wbp.kielce.pl

skie) radzi sobie, jak na dzisiejsze czasy, doskonale, mimo że
posiada "same piachy", coś z pół
tysiąca hektarów. Spółdzielcy
postawili jednak na przetwórstwo ... mięsne . W chlewniach
sukcesywnie tuczy się około;:>O
świniaków, które następnie wę
drują do własnej ubojni. Już
wkrótce RSP .Jastrząb" dorobi
się też masarni, dzięki czemu
wyroby będzie można sprzedawać we własnych sklepach firmowych, pomnażając zysk,
dzielony następnie
między
członków.

Trzeba
kach ...

mieć głowy

na kar-

(whn)

"Kornelia" zaprasza

pompownię recyrkulacyjną

Zamiast 30 jest ~Iko 19 mld
Wojewoda radomski zdecydował
się na interwencję w Ministerstwie
Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie podziału budżetu na 1992 r. resortu. Uznał, że fundusze na wydatki
bieżące (leki , żywienie , sprzęt i materiały medycmo-sanitarne oraz remonty) podzielone zostały według
obiektywnych kryteriów, ale pienią
dze na inwestycje i zakupy inwestycyjne rozdzielono, kierując się zupeł
nie innymi zasadami. Priorytetowo
potraktowano województwa, w których inwestycje mają szansę u koń
czenia w tym roku , a wi ęc regiony
maj ące w przeszłośc i większą siłę
przebicia i pos iadające dobrze rozwi n i ętą bazę leczniczD-<liagnostycz-

Obrady zjazdu odbędą się
w sali koncertowej w sanatorium "Marconi".
(J)

Istnieje natomiast możliwość
oddania 300 łóżek szpitalnych
w ciągu 1 roku kosztem 30 mld zł
w nowo budowanym szpitalu , przy
równoczesnej likwidacji oddzi ałów
zlokalizowanych w budynkach
z XIX wieku. Z bl i żej nieznanych
przyczyn projekt ten znany
w MZiOS - nie został jednak przez
resort u względniony.
(syk)

2.X.1990 r. przy ul. Czarnowskiej
w Kielcach odnalezione zostały zwłoki
nieznanego mężczymy, którego tożsa
mości do chwili obecnej nie zdołano
ustal i ć .

Rysopis: wiek z wyglądu 40-45 lat,
budowy ciała , włosy krótkie szatyn , łysina czołowa z widocznymi
zakolami, ciemne krzaczaste wąsy, nos
średni szeroki, uszy średnie przylegające . Znaki szczególne: na wewnętrznej
stronie prawego przedramienia tatuaż
serca przebitego sztyletem, na nadgarstku lewej ręki tatuaż kreska-kropka-kreska.
Denat ubrany był w brązową marynarkę , jasnopopielate spodnie, zieloną
koszulę polo 'i brązowe sznurowane
krępej

półbuty.

OSOby mogące udzielić pomocy
w identyfikacji zwłok proszone są
o zgłaszanie się do KomendY ,Rejonowej Policji w Kielcach przy ul . Sniadeckich 14, pok. 300 lub powiadomienie
najbliższej jednostki policji. Kontakt telefonicmy pod nr 29-012 lub 997.

Człowiek

choremu
.wilkiem

Jego dom to od roku klatki
schodowe, dworce ... Jeździ
od miasta do miasta i żebrze,
by nie kraść. Marian od ponad
roku jest nosicielem wirusa
HIV. Obecnie nie narkotyzuje
się .•Grzał" przez pół roku, to
było 4 lata temu. Przebywał na
detoksykacji w Szpitalu Psychiatrycznym w Jarosławiu.
***
Od początku był inny niż
wszyscy. Nosił długie włosy,
specyficznie się ubierał, lecz
nikomu nie wchodził w drogę .
Wychowywała go ' samotnie
matka, kobieta w podeszłym
wieku. Kręgowi wiejskiemu nie
trzeba było wiele, by przyczepić komuś łatkę i uprzykrzać
życie. Mimo iż Marian zerwał
z nałogiem, opinia ćpuna, jaka
o nim krążyła, pozostała w pamięci gminy.
Kiedy okazało się, że Semen - bo tak też nazywają
Mariana - jest zarażony wirusem dżumy XX wieku, ży
cie wśród tych ludzi okazało
się niemożliwe. Napadano na
niego, przysyłano anonimy,
grożono podpaleniem domu.
Nikomu nie wolno było nawet
z nim rozmawiać. Mszczono
się również na tych, którzy
traktowali Mariana jak człowie-

Pomyślane,
zasłYszane
.My nie będziemy pić zę wspólnej szklanki f Nieczystej wody, ni
słodkiego wina, f Nie dla nas peł
ne pocałunków ranki f Ani wieczornych zapatrzeń godzina. f
Tyś jest słoneczny, jam jest księży
cowa, f Choć nam przyświeca miłoŚĆ jednakowa f ... "
Pozwoliłem sobie przywołać tu
Annę Achmatowa. by myślącemu
czytelnikowi powiedzieć, że ten
skrawek jej cudownego wiersza,
tak nieodparte ma pokrewieństwo
z innym, równie pięknym klejnocikiem poezji - naszej poetessy
Marii Konopnickiej. Pamiętacie
jej .Kubek"?
~ jednego kubka ty i ja f Piliś
my onej chwili f Lecz, że nam
w wodę wpadła łza f Więc kubek
my rozbili. . ./ Dziś, kiedy w skwary
znojnych susz f Samotne kroki
niosę f ~wiazdy mi jasne z zło
tych kruż f Srebrną podają rosę ...
f Lecz wiem, że w żadnych
z gwiezdnych czasz f Nie znajdzie się ochłoda f Jaką miał zwykły kubek nasz f Gdzie były łzy i woda .. ."
Czy ktoś kiedy napisze wzru~zającą książkę o poetach i o tym
Jak bardzo oni są ludźmi jednej
krwi?
. Popiel się nazywam. Z Szustaków. Byłem powołany do junaków
w Wolanowie. Mieszkaliśmy w barakach, ciężarówkami wozili nas
do roboty. Ta robota była cholernie
ciężka, a karmili nas brukwią
i gorzką kawą UGiekłem w czasie
zbiórki. Przez druty i w kartofle .. .
Przyszedłem do znajomych, napiłem się herbaty i dalej ... przywlokłem się do domu, a tu policja. Granatowa, nasza niby. Ale jakby
mnie złapali - bunkier. A tam czło
wiek - prosił się, by mu choć parę
kropel- w gębę naszczano ...
... Zawędrowałem na Gruszkę.
Do ciotki, mamy siostry. I tam przystałem do tych partyzantów co
tak. zapamiętale bili się później
z hitlerowcami. Byłem w tej bitwie .
I cud, że jeszcze żyję .. ."
(Popiel żołnierz spod
Gruszki)
TADEUSZ BARTOSZ
W niedzielne przedpołudnie
w Kuźnicach pod Zakopanem ,
gdzie usytuowano kolejkę linową i wyciąg na Kasprowy
Wierch, rozległy się strzały. To
straż prezydencka wraz z prywatnymi detektywami rozprawiali się z nielegalnymi handlarzami biletów na szczyt. Postrzelono
mężczyznę ,
następnie skuto go kajdankami
i przewieziono do komisariatu
policji. Naoczni świadkowie
zajścia byli oburzeni,
nie
szczędzili slów krytyki pod adresem kierujących całą akcją
W Zakopanem od pewnego
czasu nasilił się nielegalny proceder wykupywania przez
miejscowych biletów wjazdu
na Kasprowy i odsprzedawania ich z zyskiem zapaleńcom
zimowego szaleństwa . Nagminnie dochodzi do sytuacji ,
że w weekendy w kasach biletów nie ma, za to u górali nie

ka. Dla reszty w wiosce był trę
dowatym, nie mającym prawa
istnienia wśród normalnych ludzi.
Rok temu Semen podjął decyzję o opuszczeniu domu.
Nie było mu łatwo zostawić
60-letnią matkę. Ona go nie
wyrzuciła, nie chciała by syn
odszedł, lecz sytuacja i ludzie
zmusili ich do rozłąki, a Mariana do tułaczki.
Pod koniec stycznia Semen
pojechał go gminy po odbiór
dowodu. Jego pojawienie się
wywołało
niezadowolenie
i agresję mieszkańców. Komendant tamtejszego posterunku powitał Mariana bluzgami. Groził, że jeśli nie wyjedzie, to pobyt w domu
może skończyć się dla niego
tragicznie.
Tak też się stało. Marian
został dotkliwie pobity. Po 24godzinnej amnezji obudził się
w .psychiatryku" w Jarosła
wiu, na oddziale II B. Dowiedział się , że przywiozła go tu
policja z powodu zamroczenia
alkoholowego. Natomiast na
oddziale postawiono inną
diagnozę, że jest ćpunem i że
jest pod wpływem narkotyków.
Ordynator oddziału znał Mariana z czasów, gdy jeszcze
był narkomanem. Marian krzyczaŁ, że jest nosicielem wirusa, ale nikt na to nie zwracał
szczególnej uwagi. Sanitariusze poczęstowali go za krzyki
uderzeniami w twarz, później
podduszali go ręcznikami. Po
szarpaninie
postanowiono
sprawdzić

prawdomówność

Semena. Wykonano parę telefonów, które potwierdziły nosicielstwo. Wtedy to lekarz po-

stanowił bezzwłocznie wypuś
cić chłopaka z .psychiatryka".
Pozostaje kilka pytań bez

odpowiedzi. ..
Dlaczego policjanci odwieźli
Mariana do szpitala a nie do
Izby Wytrzeźwień , skoro według nich był pijany?
Dlaczego ordynator oddziału II B wypuścił Mariana po 12
godzinach? .
W jego karcie oprócz adnotacji o nosicielstwie HIV była
także notka, że Marian jest
człowiekiem o nieprawidłowej
osobowości.
Mało tego, jeśli stwierdzono,
że jest pod wpływem narkotyków, to czy powinni wyrzucić
go w takim stanie z oddziału?
Przecież przy jego nieprawidłowej osobowości mógł być

niebezpieczny dla otoczenia.
Na odchodne ordynator oddziału II B kazał się Marianowi
za wszystko przeprosić. I pewnie Semen by go przeprosił,
gdyby wiedział za co.
Dlaczego ludzie zdrowi

za

uważają się
lepszych, zachowują się gorzej od zwierząt w stosunku do słab

szych, do takich jak Semen?
Czy można spokojnie patrzeć na taką znieczulicę?
Przecież ta choroba może dotknąć każdego z nas. Nie tylko
narkomanów, prostytutki, homoseksualistów. Wystarczy
jedna
noc
zapomn ienia,
szczepienia zbiorowe ...
Zastanawiam się, czy ci,
którzy dzisiaj są zdrowi, potrafiliby z taką pokorą jak
Marian pogodzić się ze swoją chorobą Zapłacić za jedną noc wysoką cenę, cenę

Po obejrzeniu fotoreporta
żu nikt nie
ma wątpli
w o ś c i
dlaczego
dziury są
"szybsze"
od tych co
je usiłują
łatać ...

własnego życia.

Mimo wsżystko Semen jest
bardzo łagodnym, spokojnym
człowiekiem, z poszarpaną
psychiką i chorobą pożerającą
go żywcem!
A. STĘPIEŃ

odrzucili jego wniosek o otwarcie
Wielu mieszkańców Goerlitz stałego burdelu, powołując się na arjak donosi agencja DPA - chętnie
gumenty, że nie występują odnośne
udaje się na drugą stronę granicy,
potrzeby. Jednak "autobus miłości"
by korzystać z .usług miłosnych"
i wspomniane wyprawy do Polski
między Zgorzelcem a Jelenią Gómogą świadczyć o czymś innym.
rą Oceniają oni ofertę jako bogatą
W każdym razie władze Goerlitz są
a zarazem stosunkowo tanią
pewne, że jeśli w końcu zgodzą się
Tymczasem władze miejskie
na otwarcie burdelu, to w żadnym raGoerlitz zastanawiają się, czy zezie nie w historycznej części miasta.
zwolić na otwarcie burdelu na
swoim terytorium. Według przepisów niemieckich uruchomienie takiego przybytku jest dopuszczalne
w miastach liczących co najmniej
. 50.000 mieszkańców. Goerlitz
spełnia to kryterium, ale dawniej
nikt się tu nie zastanawiał nad
"Śpiewogranie" to impreza już
czymś podobnym.
Na początku kwietnia pojawił Się
powszechnie znana i lubiana
w Goerlitz "autobus miłości", czyli pc • przez szerokie kręgi młodzieży.
prostu burdel na kółkach . Ojcowie
Odbywa się raz w miesiącu
miasta złożyli na właściciela skargę
w kieleckim klubie "Sabat". Swodo sądu . Przed kilkoma miesiącami
je umiejętności prezentuje tu każ
dy kto chce: indywidualni wykonawcy, amatorskie zespoły i in .
Przeważnie są to ludzie, którzy
pragną pokazać się przed publicznością a nie mają gdzie występować (wiadomo jakie dziś
trudne czasy, nie tylko dla artystów zresztą) . Rock, blues, poezja
Podejrzany o zamotdowanie
śpiewana, hard rock itp. - taką
w Poznaniu 12-letniego chłopca
muzykę można usłyszeć na
został ujęty. Policja dysponowała
.Śpiewograniu".
tylko portretem pamięciowym wyDla najlepszych są nagrody,
konanym na podstawie informacji
o przydzieleniu których decyduje
uzyskanych od dwojga dzieci.
jury, składające się z młodych luPo upływie zaledwie jednej dodzi wybranych spośród publiczby, w zakładzie poprawczym
ności. Wstęp na tę imprezę koszw Grodzisku Wlkp. zatrzymano
tuje 10 tys. zł. Nigdy nie brakuje
S.
podejrzane17-letniego Artura
chętnych . Stali bywalcy wiedzą że
go o popełnienie 1ej zbrodni. Zamożna tu słuchać niezłej muzyki
trzymany czynu tego dokonał
i 'f'łYżyć się przy pogowaniu. Tak,
w drodze powrotnej do zakładu
"Spiewogranie" wyrobiło sobie
z 14-<lniowej przepustki.
dobrą markę .

Fot. A.
Piekarski

Nie spodobało się młodzieiy

~ociany morderca

opOdal można je dostać, ale o 50
tys. zł drożej. Miesięcznie tym
sposobem zakopiańczycy mogą
utargować ok. 1,5 mln zł, ale mogą też stracić , gdy niewielu jest
narciarzy.

kwalifikować nielegalny handel
biletami pod Kasprowym Wierchem. Proceder ten oburza turystów, wystawia fatalne świa
dectwo zimowej stolicy Polski,
szczególnie w oczach obco kra-

Ale kwietniowe wydanie tej imprezy okazało się wielkim niewypałem . Dowodem na to było nie
tylko zachowanie publiczności. Po
pierwsze nie wystąpił zaproszony
gość -zespół . Dekret" z przyczyn,
jak podano, technicznych. Inne zaś
grupy nie zaprezentQwały najwyż
szego poziomu. Początek wystę
pów zapowiedziano na godz. 17.
Tymczasem pierwsi wykonawcy
pojawili się na scenie dopiero przed
19. Co ciekawsze - już po godz. 20
werdykt jury zamknaJ tę nieudaną
zabawę · Zwycięzcami okazali się
" Pożeracze Niewieścich Serc". Jeden słuchacz określił ich - . najlepsi
z najgorszych", ale chyba trochę
przesadził, bo grupa nie była aż tak
zła . Jednak nie ma co krytykować
tylko organizatorów i wykonawców,
bo i publiczność nie zasłużyła na
pochwałę. W połowie imprezy jej
ilość zmalała o co najmniej 40%,
ale nie o to chodzi. Karygodne było
zachowanie niektórych młodych
zasiadających na widowni. Gwizdy,
szyderstwa, przekleństwa pod ad-

szych posunięć w tym kierunku ma być wybudowanie drugiego po Kasprowym
z prawdziwego zdarzenia oś
rodka narciarskiego. Gdzie?
Zaledwie dwa kroki od Krupówek-. Polskie Koleje Linowe
musiałyby w tym celu zagospodarować południowe stoki
Gubałówki, założyć wyciągi
krzesełkowe
na Kotlenicy
i Giągłówce - Furmanowej.
A oprócz tego rozbudować bazę hotelową zwiększyć liczbę

Najwięcej wśród

handlarzy biletów, bezrobotnych . Jest ich
w Zakopanem 2.740, w tym
1100 nie.ma już prawa do zasił
ku. Handlują biletami, żeby sobie dorobić , żeby żyć. Czasami
jest to jedyne źródło utrzymania
całej rodziny.
Nasilające się bezrobocie
prowadzi zatem do mniejszych
i większych przestępstw. Jak za-

jowców. Jednak, czy jedynym
sposobem na ukrócenie działal
ności jest mierzenie do koników
z broni palnej? Sensowniejszy
wydaje się pomysł braci Bachledów. Chcą oni przy współpracy
z grupą francuskich specjalistów
od turystyki stworzyć z Zakopanego wspaniały ośrodek miejsce do wypoczynku i uprawiania sportów. Jednym z pierw-

obiektów
balneologicznych
i naturalnych terenów ćw i
czebnych.
Projekt jest śmiały, a jego realizacja przyniosłaby dużo frajdy
narciarzom i nie tylko. Byłaby to
szansa dla Zakopanego na
wzbogacenie się . Na pewno
spora grupa bezrobotnych znalazłaby przy okazji zatrudnienie.
BEATA MŁOTKOWSKA

http://sbc.wbp.kielce.pl

resem wykonawców - to nie tylko
przejaw niezadowolenia młodzieży
o tak niskim poziomie kultury, ale także skutek alkoholu. Wiadomo, że
czekali na coś mocniejszego ze strony występujących , na coś przy czym
mogliby wyładować energię przez
pogowanie. To, że nie zostali usatysfakcjonowani nie usprawiedliwia ich
nietolerancyjnego, wręcz brutalnego
zachowania w stosunku do prezentujących się na scenie, bo ci mimo
wszystko mieli swoich odbiorców.
Jednym słowem impreza się nie udała . No cóż, miejmy nadzieję , że
w przyszłym mies~u będzie lepiej.
A.M.

TORT
- BIBLIA
SZATANA!
Ostatnio w kieleckich księ
garniach pojawiło się kolejne
wydanie kart tarota, które cieszy się zainteresowaniem
klientów.
Pierwsza znana talia pochodzi z Włoch i datuje się ją na
XV w. Niektórzy twierdzą iż ojczyzną tych kart jest Egipt. Tarot szyb.ko rozprzestrzenił się
w Europie, fascynując ludZi
przez wiele stuleci. W"Polsce
stanowił 1emat tabu . Dopiero
pod koniec lat osiemdziesią
tych nasze.Q0 stulecia ujawniono istnienie tarota -szersz-emu
odbiorcy.
Obecnie każdy ma możli
wość kupienia pozY-9ji .Tacot
Magów", która składa .s i ę""Z -za
kart malowanych 'Przez J .
Opalińskiego i instrukcji autorstwa J. W. Suligi.
Tajemniczość symboli, przy
jednoczesnej prostocie rysunków - to niektóre z przyczyn
fascynacji tarotem. Gdy dołą
czymy do 1ego pewien obrzą
dek, np. konieczność trzymania
kart w jednym miejscu, zakaz
dotykania ich przez osobyobce,
to . nasiąkną" one specyficzną
atmosferą tajemniczości.
Wszystko to sprawia, że mimo

wielu sceptycznie nastawionych
przeciwników, tarot cieszy s ię
popularnością

(Maja)

RZ ŻÓ
POZIOMO: 1) lekki pojazd konny wynajmowany za opłatą 5) roślina z rodziny turzycowatych, roś
nie na brzegach wód, 6) utrata powonienia,
niemożność
rozróżnienia zapachów, 7) ubiór
domowy, szlafrok, 11) roślina warzywna o liściach zwijających się
w twarde główk i, 12) zapora saperska z drutu kolczastego, 13)
kwaśność , zakwaszenie,
PIONOWO: 2) niejedno w PKO,
3) gmina w woj. radomskim, znane miejsce plenerów rzeźbiar
skich, 4) młotek mechaniczny napędzany sprężonym powietrzem
do wykuwania w skale gniazdek
na kliny, 7) wilcza jagoda, belladona, 8) telegram, 9) miasto w woj.
szczecińskim , 10) przeprowadzana w laboratorium.

Słowniczek: ANOSMIA.
Rozwiązania krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji
"ED" wyłącznie na kartach poczto-

wych w terminie siedmiu dni od
daty niniejszego numeru. Pomi~
dzy prawidłowe odpowiedzi rozlosuje się nagrodę książkową Na
karcie prosimy dopisać: . Krzyżów
ka nr8?".
Rozwiązanie krzyżówki nr 74
blamaż,

POZIOMO : konwój.
otolit, motyka, leżnia,
kwarta.

zazula,

PIONOWO: oślątko, Wembley, jeżatka, milczek, tężyzna,
kriolit.

NATURA
Taniei

zapobiegać

nii...

- CZŁOWIEK - ZDROWIE

leczyć

oprofilaktyce raka szyiki macicy
lrozmowa z~ .1łpIyc~ ·»ImIl&J.6JPIlIl
o

profilaktyce raka szyjki
macicy rozmawiam z profesorem nauk medycznych - Andrzejem Malarewiczem, ordynatorel11 OddziałU Położni
czo-Gi nekologicznego
Szpitala Miejskiego w Kielcach, przewodniczącym oddziału kieleckiego Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego.
Od dziesięciu lat prof. n. med.
Andrzej Malarewicz zajmuje
się profiłaktyką raka szyjki macicy. Jej podstawą są badania cytologiczne, którym poddawana
jest co dwa lata ta sama grupa
kobiet. - W Kielcach przez dziesięć lat udało się przebadać 60
proc. populacji kobiet, tj. 60 proc.
powyżej 18 roku życia , czyli ta
grupa, która powinna się poddawać tym badaniom - mówi prof.
Andrzej Malarewicz. W porównaniu z innymi ośrodkami w kraju to dużo i trzeba powiedzieć,
że jest to wielki sukces pionu położniczo-ginekologicznego

w Kielcach.
- Podstawą prowadzonych
badań jest założenie, że każda
kobieta, która nie przechodziła
badań profilaktycznych w ostatnich dwóch latach nie może
opuścić gabinetu ginekologicznego bez badań cytologicznych.
W przypadku, gdy w danym gabinecie nie są wykonywane musi
otrzymać skierowanie do innego. To także dotyczy kobiet cię
żarnych .

- Jakie są wyniki stosowanej profilaktyki?
- W pierwszych latach dzięk i
badaniom cytologicznym rozpoznano 51 raków szyjki macicy
nadających się do leczenia i 105
chorób tzw. przedrakowych.
W następnych dwóch latach
przy badaniach tej samej populacji kobiet rozpoznano 58 raków
i 81 chorób przedrakowych. Natomiast w trzecim etapie (następne dwa lata) rozpoznano już
tylko 14 raków i 40 chorób
przedrakowych. Zaobserwowaliśmy więc, że w następują
cych po sobie etapach badań
zmniejszyła się - i to znacznie - wykrywalność raka szyjki macicy. Wśród tych ujawnionych większość nadawała
się do leczenia.
- A co z kobietami, które
unikają tych badań?
- Martwi nas, że pomimo ogromnej dostępności badań profilaktycznych wiele kobiet ich nie
wykonuje. Do naszych oddziałów szpitalnych trafiają pacjentki
z zaawansowanymi i trudnymi
do wyleczenia rakami szyjki macicy. Okazuje się, że kobiety te
nie były do tej pory badane. Stąd
moim marzeniem jest, by każda
kobieta poddała się systematycznie co dwa lata badaniom
profilaktycznym, bo to jedyna
szansa na uniknięcie zachorowań . Każda !)oradnia . K" w Kielcach, jak również każdy gabinet
ginekologiczny, jest przygotowany do wykonania takich badań.
Jakie są możliwości
w obecnej sytuacji gospodarczej prowadzenia tych badań?
- W tragicznej sytuacji służby
zdrowia niejednokrotnie zadawane jest pytanie, czy ta profi-

Warto

- Gzy profilaktyka
kontynuowana?

mamy przeszkołony personel.
Przede wszystkim są położne,
które widzą sens tych badań
i ich wyniki, chętnie je wykonują. Profilaktyka może być
rea1izowana dzięki ogromnemu zrozumieniu ze strony kieleckiego Zakładu Anatomii Patologicznej, dokąd kierowane
są przypadki budzące nasze
wątpliwości. Niepokojące jednak są sygnały, że zakład 
obecnie nie ma pieniędzy na
Ich prowadzenie. Prowadzone
od dziesięciu lat badania raka
szyjki macicy będziemy nadal
kontynuować. W tym roku
zostaną podsumowane dane
za kdejne dwa lata.

będzie

- Widząc potrzebę prowadzenia badań nie można ich
zaniechać. Tym bardziej że

Rozmawiała

Liczni amerykańscy homeopaci, lekarze medycy naturalnej,
psychoterapeuci widzą w .samouzdrowieniu przez immunoterapię" drogę leczenia, skuteczniejszą od medycyny opartej na
aparaturze i chemii. W klinice
psychiatrycznej na Florydzie
stosuje się terapię grupową której celem jest wsparcie siłą woli
białych c iałek krwi w walce ze
złośliwymi guzami.
.
Proponuje się wiele metod obrony immunologicznej, w tym
także działanie poprzez siłę woli
i wyobraźni , mające na celu
pomnożenie i umocnienie pomocników wewnętrznych w walce z chorobą Dla chorych sporządza się indywidualne statusy
immunologiczne - czyli opis
stanu zastępów komórek obronnych, po czym stosuje różne ćwi
czenia w celu zwiększenia ich
aktywności. Twierdzenia o wpły
wie duszy na zdolność do przeciwstawienia się chorobom są
bardzo stare. Obecnie także liczni naukowcy znajdują poprzez
doświadczalne wskazówki, że
dusza i ciało, mózg, system odpornościowy i system hormonalny są ze sobą ściśle związane.

Jak twierdzą gemoterapeuci,
najodpowiedniejszym miejscem
do noszenia klejnotów są palce
ręki. Ważna jest także oprawa
klejnotu. Ich wzajemne współ
granie gwarantuje dobrą emisję
energii. Wiedzą o tym dobrze
hinduscy jubilerzy.

FAKTY
***
Gemoterapia, czyli leczenie
klejnotami sięga czasów starożytnych. W Indiach np. zbadano
i wyróżniono niektóre kamienie
szlachetne i półszlachetne uży
teczne ze względu na właści
wości lecznicze. Każdy z nich
posiada własną wibrację, czyli
promieniuje energią o określo
nej długości fali i częstotliwości
oraz odpowiadającym jej kolorze. Choroba zaś to-utrata energii z organizmu. Odpowiednio
dobrany klejnot uzupełnia powstały niedobór energetyczny
i brakujący kolor. Dzięki swym
właściwościom korzystnie oddziałuje na organizm człowieka ,
przywracając zakłóconą równowagę czynników fizjologicznych ,
a tym samym polepsza stan
zdrowia.

zobacz

ć

cach - DYPLOM' 92. Galeria czynna wgodz.
11.00-17.00, w niedziele w godz. 11.0015.00, wponiedziałki - nieczynna
Dom Srodowisk Twn:zydl . Pałacyk Zielińskiego" - wystawa fotografQna wzwiązku
zDniami Ziemi, prace plastyczne dzieci regionu
kieleckiego, czynna wgodz. 9.00-18.00.
MUZEA
Narodowe - Pałac, pl. Zamkowy 1 •Wnętrza zabytkowe XVII-XVIII w.", .Galeria
malarstwa polskiego", .Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskiego" , . Broń europejska i wschodnia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach" - czynne w godz.
9.00-16.00, w poniedzialki - nieczynne.
Oddział - pl. Partyzantów 3r.i - wystawy stale - .Pr'zyroda Kielecczyzny"; ~ta
wy czasowe - .Pradzieje Regionu ŚWiętO
krzyskiego. Epoka żelaza", .Ku pokrze~ieniu
serc", .Wsp6lczesna sztuka ludowa Kielecczyzny". Muzeum czynne w godz. 9.0016.00, w poniedziałki i środy - nieczynne.
Oddział - Muzeum Lat Szkolnych S. Że
romskiego, ul. Jana Pawła 11 - czynne wgodz.
9.!XH5.00, wśrOOy- wgodz.12.00-18.00,
wsoboty i niedziefe - nieczynne.
Oddział - Muzeum Henrylla Sienkiewicza w Obl,gortu - czynne wtorek - nie-

o

I IE
***

Nos nie tylko ozdabia natwarz, ale też świadcz y
o naszym zdrowiu. Klasycznymi greckimi nosami chlub ili się Aleksander Macedoń
ski i Elvis Presley. Jednakże ich nosy zdan iem
fizjonomistów - były w górnej części nieco poszerzone.
Ten element braku proporcjonalności, zapowiada duże
prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci. I faktycznie, Aleksander Macedoński
zmarł w wieku 33, Elvis Presley - 42 lat.
szą

l

Sprawdź

Popatrz
na OCzy
pokrywający źrenicę ~st oznaką tworzenia się katarakty,
przyczyną może być
nadmieme ' spożywanie artykułów nabiałowych i tłuszczu
oraz słodyczy.
Worki pod oczami świad
czą o gromadzeniu się płynu
albo śluzu w organizmie lub
śluzu i płynu łącznie, co

- Test opracowany przez
F.A. Archdale:
1. Stanąć w postawie wyprostowanej z twarzą zwróconą
w kierunku zachodnim.
2. Maksymalnie odprężyć się.

Po tych kilku artykułach dotyczących radiestezyjnej ekologii
człowieka, otrzymałem wiele pytań, czy każdy może zostać radiestetą i jak to sprawdzić. Otóż
jak podaje literatura (w więk
szości przypadków) około 8595% populacji ma większ.,e lub
mniejsze uzdolnienia radiestezyjne. Czasami nawet o tym nie
widząc . Prawdąjest też, że tylko
około 5-7% jest wybitnymi radiestetami, u których nawet rozwin ęły się zdolności jasnowidztwa. Pomijając"to, należy jednak
stwierdzić, że dobrymi radiestetami są te inne osoby i mogą wykonywać
zawód radiestety
(uwaga: radiestezja jest zawodem!). Istnieje wiele sposobów,
aby określić owe uzdolnienia.
Są to specjalne testy i psychologiczne, i zdrowotne, no i radiestezyjne. Literatura radiestezyjna podaje wiele takich sposobów. Z uwagi na to, że
w najnowszej literaturze autorzy
niejednokrotnie pomijają nazwiska twórców takich testów

Testy do

wrażliwości

3. Lewą dłoń położyć na splot
słoneczny (wewnętrzna strona
dłoni zwrócona do ciała), palce
złączone .
4. Prawą ręką ująć zawieszenie wahadła radiestezyjnego
i umieścić je w odległości około
20 cm od centrum lewej dłoni
umieszczonej na splocie sło
necznym.
5. Chwilę odczekać, aż wahadło ruszy i zacznie wirować.
Wtedy zaczynamy liczyć kompletną liczbę obrotów w poszczególnych seriach (wahadło po
wykonaniu kilkunastu lub kilku-

• Warto

dzielawgJdz. 10.00-16.00. wp01iedzB11d - rieczynre.
Wsi Kieleckiej w Tokarni Park Etnogra·
liczny - .Wnętrza XIX w. chałup , dwór".
Wystawa .Wdawnym miasteczku", wystawa
. Ocalić od zapomnien~"; Jan Bernasiewicz
- twórca grodu rzezb. Czynne w godz.
10.00-16.00. Wponiedzialki- nieczynne.
Dworek Laszczyków w Kielcach, ul. Ja.
na Pawła 116 - nieczynny do 15 maja.
Zabawkarstwa w Kielcach, ul. Kościuszki 11 - "Zabawki świata" - czynne
wgodz. 10.00-17.09·.
ROZNE
APTEKI- staly dyżur nocny pełni apteka
przy ul. Pocieszka 17.
TELEFONY
~,:~~:~!=~n:;e - 999
Pogotowie Policyjne - 997
Pomoc drogowa - 981 , Pogotowie
Enervetyczne Kielce-miasto - 991 , Kiel·
ce-teren - 956, Pogotowie Gazowe- 3120-20 i 992, Pogotowie Wod. -ł<an., CO.,
Elektryczne, RPGM, tel. 46~O, czynne
w godz. 15.00-23.00 w dm powszednie,
w godz. 7.1Xl--:23.00 w dni wolne od pracy
tel. 31-1~7 I ~30-94. Pocztowa informa·

Wiosenne maseczki

Wiosenne słońce bezlitoś
nie odsłania mankamenty
twarzy. O tej porze roku
szczególnie uwidacznia się
nasza cera - blada, zanieczyszczona trądzikiem, wą
grami i zmęczona. Po zimie
organizm spragniony jest witamin,
biopierwiastków.
W kłopotach z cerą znakomicie mogą pomóc maseczki.
Oto przepisy na niektóre:
Z mniszka lekarskiego.
Garść świeżych, posiekanych
na drobno listków mniszka lekarskiego zalać w małym gamuszku wrzątkiem i gotować na wolnym ogniu pod przykryciem 1
minutę. Odstawić na około 5 minut. Następnie rozetrzeć rozgotowane listki na papkę. Dla zagęszczenia można dodać <;lo
nich trochę drożdży lub sproszkowanych płatków owsianych.
Papkę nakładamy na twarz. Maseczkę zdejmujemy po 15-20
minutach, w twarz przemywamy
ciepłym naparem z rumianku lub
nagietka. To maseczka bardzo
bogata w witaminy, sole mineralne oraz enzymy. Doskonale
odżywia skórę, leczy trądzik
i odmładza. Polecana jest

szczególnie dla nastolatków
z tłustą cerą
Cudowna maseczka z sała
ty. Zdrowy, świeży liść sałaty ro-

zetrzeć drewnianąłyżką. Miazgę
tę nałożyć na twarz, a po upływie
20-25 minut zdjąć. Przemyć
twarz ciepłym naparem z kwia-

tów bzu czamego, rumianku, nagietka. Taka maseczka wzbogaca cerę w wiele cennych witamin, a najbardziej w witaminę C,
która ma cudowny, odmładzają
cy wpływ, leczy też trądzik.
Warto też pamiętać, że świet
ny wpływ na naszą cerę mają soki z pokrzyw i mniszka lekarskiego, które warto wyciskać z roślin
zebranych wiosną.
Chłorofilowa
maseczka
z pokrzyw. Zerwać młodziutkie
listki pokrzywy (przed kwitnieniem), zalać wrzątkiem i gotować w garnuszku na małym ogniu ok. 1-2 min. pod przykryciem.
Rozgotowane
listki
rozetrzeć na papkę. Jeśli trzeba
zagęszczamy sproszkowanym i
w młynku do kawy płatkami owsianymi i nakładamy na twarz.
Po 15 minutach należy zmyć
ciepłym naparem ziół.

artykułów nabiałowych, mię

pragnę opisując te testy podać
ich autorów. A więc:

osłuchać

Zadbaimy O ceręI

wskazuje na zaburzenia
w pracy nerek, pęcherza
i układu wydzielniczego.
Jeśli na workach występują
jeszcze krosty lub niewielkie
ciemne punkty, może to
oznaczać tworzenie się kamieni nerkowych. W stanach
chronicznych śluz akumuluje
się w moczowodzie, na
ści ankach pęcherza, w jajnikach, macicy, jajowodach, co
w konsekwencji może doprowadzić do t*orzenia się torbieli lub guzów. Opisany
wyżej stan powodUje obniże
nie witalności fizycznej i psychicznej , czyli zmęczenie,
ospałość,
rozleniwienie,
osłabienie pamięci. W takim
przypadku należy ograniczyć
spożywanie płynów oraz
substancji tworzących śluz tj.
tłuszczu zwierzęcego i oleju,
sa, cukru, białej mąki.

siebie

~~'9tt. łIIIonnlC1lf1ł11P

można powiedzieć, że źreni

ca oka odpowiada nerkom,
a tęczówka - wątrobie, biał
kówka - płucom , zaś brzegi
powiek reprezentują śledzio
nę i żołądek. Zewnętrzny ką
cik oka - to pęcherzyk żół
ciowy, a wewnętrzny - pę
cherzyk moczowy.
Częste mruganie powiekto także objaw niedyspozycji
wątroby
oraz zaburzeń
"'! układzie nerwowym.
Swiadczyć może o lękliwoś
ci, nieśmiałości i drażliwości.
. Stale załzawione gałki oczne
oraz pojawienie się zaczerwienionych żyłek na białków
ce może oznaczać jaskrę,
a niekiedy odklejanie się siatkówki. Biały nalot śluzowy,

czego

Danuta Parol

CIEKAWOSTKI

wiedzieć

Imieniny obchodzą:
IRENA, WALDEMAR
jutro - DOMINIKA, FILIP
KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32~0 lub 3247-73, czynne w godz. 7.3~16 . 00.
TEATRY:
PTlIA . Kubuś" - . Baśń o Emilianie" SP nr 1 Kielce,.Wielka tajemnica" - Łagów
KINA:
ROMANTICA - •Więcej czadu" - USA, I.
15, g. 13.00, 17.30; " Sypiając zwrogiem"USA, I. 18, g. 15.00, 19.30.
MOSKWA - .Europa, Europa" - fr.-f1iem.,
I. 15, g. 9.00; .Hook" - USĄ l 12, g. 14.30,
17.00; "Zielona karta" - USĄ I. 15, g. 11.45,
19.30. ECHO - . Niekończąca ~ię opowieść II"
- USA, I. 12, g. 15.00; .PocaIunek przed
śmiercią" - USA,I. 18, g. 17.00. 19.00.
GALERIE
Galeria BWA - wystawa prac uczniów
Państwowych Szkół Plastycznych w Kieldziś -

laktyka powinna być kontynuowana. Otóż obliczyliśmy dokład
nie, że każda poradnia .K"
w Kielcach, aby mogła prowadzić systematycznie profilaktykę
raka szyjki macicy, musi wydać
na to' tYlko 50 tys. zł miesięcznie
(odczynniki). Oznacza to, że
miasto potrzebuje na ten cel 20
mln zł rocznie. Wydaje się więc,
że kwota ta wobec wielkich korzyści nie uszczupli zbytnio funduszy ZOZ. Natomiast niewykrycie jednego raka doprowadza
do tego, że koszty leczenia osią
gają kwotę około 100 ml~ zf

Według irydologii oczy są
znakomitym świadectwem
naszego zdrowia. Ogólnie

_T.

Łabędzie wróciły

do kieleckiego parku - widomy
znak wiosny ...

dziesięciu obrotów zatrzymuje
się, by po chwili zacząć wirować
i wykonać tyle samo obrotów) . .
Uzyskaną liczbę
obrotów
w serii porównać z podaną
przez Archdalego liczbą i oceną
uzdolnień radiestezyjnych:
- poniżej 15 obrotów - brak
uzdolniąń rad.

określenia

radiestezyinei
- 15-30 obrotów - uzdolnienia słabe,
- 31-50 obrotów - uzdolnienia średnie ,
- 51-100 obrotów - uzdolnienia 'dobre.
Badania powinno przeprowadzać się w godz. 7-11,15-17 albo 20-23.
Test ten można także przeprowadzić SAMEMU.
- Test mgr. Zbigniewa Zbiegieniego - 1- Ustawić się twarzą w kierunku wschodnim.

wiedzieć

zobacz

. - Ująć prawą ręką zawieszenie z wahadłem.
- Umieścić je w odległości
30 cm od splotu słonecznego.
- Odczekać chwilę, aż wahadło zacznie wirować.
- Po upływie około 20 sek.
osoba badana podaje rękę radiestecie. Odczekać 1-2 min.:
• gdy wahadło zmniejszy
obroty - uzdolnienia mniejsze,
• gdy wahadło zwiększy uzdolnienia większe niż ma
badający radiesteta,
• gdy wahadło się zatrzyma
- brak uzdolnień.
Test mgr. Zbigniewa
Zbiegieniego - ,,- Badana osoba kładzie
przedramię na stole.
Radiesteta (lub sama
osoba badana) ustawia w odległości około 5-10 cm w środ
ku przedramienia.
- Po chwili wahadło powinno się wahać wzdłuż przedramienia, co wskazuje na uzdolnienia radiestezyjne.
Brak takiego ruchu to brak
uzdolnień.

Janusz Wilczewski

ć

osłuchać

930, Informacja PKS - 6&-02-79. Hotel
tawa Krzysztofa Mańczyńskiego "Miasto archeologiczna i dwie podziemne trasy tury"Centralny" - 66-25-11.
wsi".
styczne. Muzeum czynne wtorek - piątek
Telefon Zaułania (dla ludzi z prOblemem
RÓŻNE
wgodz. 9.00-15.00, sobota i niedziela- tylalkoholowym - od poniedziałku do piątku
APTEKI- staly dyżur nocny pełniąnr67ko telefoniczne zgłoszenia . tel. 20-978.
w godz. 18.00-20.00, tel. 573-46.
010, pl. Zwycięstwa 7,61-1>01 . ul. Traugutta
SKARŻVSKO-KAMIENNA
Postoje taksówek: osobowe - pl. Dwor40.
Muzeum Im. Orła Białego wSkarżyskucowy, tel. 534-34; ul. Piekoszowska, tel.
Informacja o usługach - 365-35.
Rejowie, ul. Słoneczna 90 - czynne
515-11 ; ul. Toporowskiego, tel. 31-29-19;
TELE~ONY: Pogotowie Ratunkowe w godz. 9.00-17.00
ul. Konopnickiej, teł . 31-Q9-67; ul. Jesiono999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Poli- •
RÓŻNE
wa, tel. 31-79-19; bagażowe - ul. Armii
cyjne - 997, Komenda PP - 251-36, Po'
Postoje taksówek: Dworzec PKP - tel.
Czerwonej, tel. 31-1>9-19; ul. Mielczarskiegotowie Energetyczne - Radom - 991.
51-37-1>5.
go, tel. 577-15.
JĘDRZEJÓW
Zakład Pogrzebowy przy RPGK. SkarRADOM
KINO
iysko, tel. 51-37-87 - dyżur całodobowy.
Biuro Ogłoszeń, tel. 279-95, czynne
DOM KULTURY - .Szpieg bez matury" STARACHOWICE
w godz. 9. 0~17 . 00.
USA, I.15, g. 18.00
RÓŻNE
KINA:
Muzeum, im. Przypkowskich, pl. KośApteka dyżurUjąca nr 27-1>76 .. ul. StaBAŁTYK - .Switch - trudno być kobiecluszkl 7!8 - Unikatowa kolekcja zegarów
szica 64-79.
tą" - USA, I. 15, g. 13.30, 15.30, 17.30,
słonecznych i przyrządów gnomomicznych,
Postoje łaks6wek - tel. 53-10, 58-30.
19.30.
zabytkowe wnętrza i piwnice XVIII-XIX w.,
RÓŻNE
HEl- "Więcej czadu" - USA, I. 15, g.
dawne mieszkanie Przypkowskich z petnym
Apteka dyżurująca - nr 2!HJ74, ul. Sta12.45, 15.45,19.45.
wystrojem, dokumenty i pamiątki rodzinne,
rokunowska 1n,tel. 565-45.
MAtE KINO (os. Południe) - .Indiana Jazbiory gastronomiczne. Czynne oprócz poPosłoje taksówek - pl. Wolności - tel.
nes i ostatnia krucjata" - USA, I. 18, g. 18.00.
n iedziałk6w w godz. 8.00-16.00.
537Ą8, ul. Sienkiewicza, tel. 282~1.
MUZEA
OSTROWIEC
SĘDZISZÓW
Muzeum Okręgowe, ul. Piłsudskiego 12
KI~ą
"
KINO
- Bogurodzica"
ZOH Huty .Ostrowlec - .Hook - USA,
BAlLADA - .Ptaszek na uwięzi" - USĄ
"Muzeum Szt~ki Współczesnej, ul. Ry1.12, g. 17.00.
•
1.15, g. 18.30.
nek 4/5 - Wysta~ malarstwa Ryszarda
_.~ _~ ~_ ..~...;,...;
-wotni:lka'pt.":;"fytIrollla ctorostyth"1lratwyS-" __ ~uzeurn ~tcl}eo!9glc.znel...8mllW~ ~~. _
w Krzemtonlcacll k. Ostrowca - Wystrwa

http://sbc.wbp.kielce.pl
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JESTEŚ
CHORY???

"GABINET BIOTERAPII" Kielce

7 i 21 maja br., w godz. od 9 do 12,
indywidualnie przyjmować będzie
z najświeższą i najsilniejszą bioenergią
p. Monika Walkiewicz.

14-28 maja w godz. 8-18, p. Zygmunt
Ryczkowski

dyplomowany ekspert w zakresie bioenergoterapii.
O efektach leczniczych możesz przekonać się osobiście
w gabinecie przy ul. Zagórskiej 177 w Kielcach tel. 22-924.

ogłasza
przetarg nieograniczony.

BPBBO
"Miastoprojekt-Kielce"

zapewnia ulgę Twoim cierpieniom współpracując
z najlepszym i bioenergoterapeutami.

na wynajem pokoi biurowych o pow. 25 m
w cenie po 75.000 zł za l m.
Przetarg odbędzie się w siódmym' dniu po ukazaniu się ogłoszenia,
o godz.·11, w budynku "Miastoprojektu",
Kielce, ul. Wesoła 47/49, p. 208.

2267-g

Zastrzega

się

prawo wyboru oferenta.
2001k

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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SPOŁECZNY

KOMITET TELEFONIZACJI
osiedli
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,
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,,
,,
,

.

-:Bukówka,
.. Ostra Górka,
OGŁASZA

I •
I •

... Podhale
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE SIECI TELEFO-

NICZNEJ

I •
I •
I •

I •

I.

..
.
.

I •
I •

,

na terenie osiedli Bukówka, Ostra Górka, Podhale.

,,

I •

Dokumentacja do wglądu znajduje się u przewodniczącej Heleny Cierpiał, pokój
1101, ul. Targowa 18 w Kielcach.

I •

I •
I •
I •

,

I •

Oferty należy składać w terminie do 9 maja 1992 r.

•••••••••••••••••••••••••••
Likwidator
"CHEMOOERM"

USŁUGOWA

sp. z 0.0. Białobrzegi, ul.
Krakowska 70a zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Wspólników, rozpoczęto
likwidację Spółki. Wzywa
się wierzycieli do zgłasza~
nia
swoich
roszczeń
w czasie 3 miesięcy od daty trzeciego ogłoszel')ia.
Niniejsze ogłoszenie jest

DRUGIE.
2426-iJ

AGENCJA
HANDLOWO-

, chło
chłodziarko
zamrażarki prod. duń

dziarki,

skiej
* art. gospodarstwa
domowego,
* sprzęt AUDIO-VIDEO

B-103-R

••••••••••••••••••••••••••••
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* wyposażenie zakła-

dów
nych

,

HURTOWNIA PAPIEROSOW

"WITOLD"

KIELCE, ul. Mieszka I 77, telefon 559-83

ZAPRASZA
po papierosy krajowe udzielajqc
handlowych:
~ZRADOMIA- 17%
~ Z KRAKOWA - lS<}'o
~POZNAń/AUGUSTÓW- 16-18%,

marż

Proponujemy 40 gatunków papierosów zagranicznych, zapałki, zapalniczki, tytonie do fajek produkcji krajowej i zagraniczne, tabakę.
2234-g

Gabinet Dermatologiczny

KOMPlEKSOWE
MYCIE I CZYSZCZENIE

Kielce, ul. Zagórska 56/7, tel. 434-78

dr Barbara
Mikusińska-Świqtek

SAMOCHODÓW

POLECA

wtorki-czwartki 16-17

MYJNIA

dr Marła Szajewska-Kruk
poniedziałki-piątki

16-17

KIELCE,
ul Zagórska 12a

2213-g

poniedziałek

- sobota 8-18
niedziela - 9-13
11M

Tanio działkę pracowniczą
Kielce, tel. 226-05.
278O=g
Siatki ogrodzeniowe. Kielce,
Zagórska 103.
2272-g
Tania odzież. Kielce, Kościuszki 7/9.
2393-g
Rower terenowy .shimano" nowy. Kielce, 229-24.
2401-g
Prasa mimośrodowa, piec do
przetopu aluminium. Kielce, 22924.
2401-jl
Kamerę VHS .panasonic" profesjonalna, za 15 mln. Kielce,
2401-g
229-24.
Sprzedam .vw transportera"
1980, benzyna. Skarżysko, tel.
53-78-20.
128/82
Sprzedam nową maszynę cio
produkcji słonych paluszków. Wiadomość: Skarżysko, ul. Waryń
skiego 10, tel. 51-41-24 do 17.
131/92
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną w Jaworzni. Kielce,
Ciepła 217 (wieczorem).
2368-g
Sprzedam działkę budowlaną
1,10 ha, szer. 53 m, możliwość podziału na dwie 60.000.000Ciekoty. Kielce, 32-24-74.
2300-g
Sprzedam .forda sierrę" po wypadku. Kielce, 32-21-87. 2310-g
.Volvo 340 GL", benzyna
(1985). Kielce, 31-63-82 po 16.
2433-g
Garaż metalowy. Kielce, 1137-88 po 18.
2414-g
Sprzedam .tawriję" (1992). Kielce,446-82.
2411-g
Komplet nowych błotników do
.wartburga" tanio. Górki Szczukowskie 18 k. Kielc.
2412-g
Odstąpię dzierżawę i wyposażenie sklepu spożywczo-mięsne
go w Kielcach. Kielce, 286-86.
2424-g
Garaż blaszak (koło zalewu),
syntezator .yamaha" PSR-48,
głośniki 200 W. Kielce, 286-86.
2424-g
"Audi 100 LS" na części. Wiśniówka 30 (po 16).
2413-g
Sprzedam .ładę samarę", poj.
1500 (199O). Kielce, 2IHJ48 (1622).
2418-g
"Audi 80 GLS" (1980). Kielce,
25--620.
2445-g

gastronomicz'

GWARANCJA
telefon

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

457-52
telex

»SKLEP" KIELCE, pl.
Wolności 8 2141-g

613697

ZGUBY
Michał
cję LE.

Jaros

zgubił

Organizuje

legityma2440-;-9

po cenach konkurencyjnych

KURSY
PRAWA .JAZDY
kat. A i B.
Kielce, ul. Warszawska 34
.Dom Rzemiosła", pok. 614,
tel. 411-41 w. 273 w godz. 8-17

Wynajmę mieszkanie osobie
samotnej. Kielce, 61-35-63 po
17.
241D-11

Żaluzje . Kielce, 61-73-26,
464-39.
2254-g
TELERADIONAPRAWA.
Kielce, 11-16-47.
2403-g
Układanie boazerii, szafy,
pawlacze. Kielce, 32-56-90.
2423-g
Naprawa pralek. Kielce, 27135.
2409-g
Malowanie,
tapetowanie.
Kielce, 563-01.
2416:9

Zatrudnimy instruktqrów nauki jazdy. Kielce, 274-75, 42891.
2428-g
Zatrudnię akwizytora. Lublin,
tel. 321-15 po osiemnastej.
203-k
Poszukuję wykonawcy stanu zerowego pięciu domków szeregowych
w osiedlu Dąbrowa. Oferta 2421 Biuro Ogloszeń .Echa Dnia". 2421-g
Chcesz zarobić , dorobić napisz:
Agencja .Szarotka" proponuje prace
chałupnicze dla każdego. Poradniki,
informatory, technologie. Informacje
bezpłatne : .Szarotka" Agencja Wielobranżowa, skr. poczt. 9, 26-110
Skarżysko 2. Koperta, znaczek.

łi{·I~;I.

136192

Zamieszkanie 0bo1.800.000, adres
+ znaczek 6.000, Kwieciński, 60-398
Poznań, Bukowska 132/819.
~

Chałupnictwo .
jętne , zarobek

Wyrób i montaż żaluzji alumi105.000, kolor nium 160.000 za m. Skarżysko--Ka
mienna, tel. 513-081 . Zatrudnię
akwizytorów.
1432-g
Sklep Meblowy . CDN". Kielce, ul. Solna. Zapraszamy.
2279-g
Trzy miejsca do RFN - koniec
tygodnia. Kielce, 15-11--02.
2439-g
Przewóz osób - kraj - zagranica, rachunki. Holandia - gieł
da. Kielce, 31 - 93-16.
2447-g

Kupię przedpłatę .

Kielce, 312419-g
Kupię osobowego .Diesla"
(1981-1985) do 1600 cm 3 . Kielce, 61-25-87.
2427-g

59-69.

CENNIK REKLAM i OGł.OSZEŃ
lekarza

JERZEGO DZIEDZICA
składajq żonie

w

Skarżysku-Kam.

137/92

I

ADRESY

BIURA REKLAM
i OGŁOSZEŃ

4 cm x 5 cm
20 cm kw.

Zdrowia
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(str. ogl.)
(str. 1)
(przy tv)

100.000
400.000

wielokrotność modułu

1 MODUł

wraz z rodzinq
Służby

l
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chirurga-orłopedy

pracownicy Kolejowej

wyd. codz.

Wielkość
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elaks"
200.000 zł
700 000 zł
300.000 zł
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Już za trzy dni zjadą do Miedzianej Góry
gwiazdy Enduroł Uwaga
do wygrania
kilka milionów zł w konkursie ekologicznym
PZMot., "Echa Dnia" i TOYOTYł

..·IIE1 .1. _
t·...

łego świata. Już
dziś wiadomo, że
przyjadą
ekipy

EUROSPORTU
i SCREENSPO
RTU. Posiadacze
satelitaranten
nych będą więc
mogli oglądać rajd
nie tylko na żywo,
ale także dzięki
przekazom telewizyjnym.
I
wreszcie główni
bohaterowie
zawodnicy. Przyjeżdżają wszyscy
najlepsi, zapowiada się kilka niezwykle atrakcyjnych pojedynków.
Jakie bym pańs
twu polecał? .. W
klasie 125 ccm

Kozieł; Gonera - Czerkawski,
Maj, Pacu la - Steblecki, Świs
tak, Matczak - Koszowski,
Adamiec, Bujar - Kuzniecow,
Tkacz, Bryjak.
Agencje podkreślają, że był to
najsłabszy mecz Polaków, grających' zupełnie bez koncepcji:
Zajęliśmy ostatecznie ostatnie, 6
miejsce w grupie i przyjdzie nam
grać o utrzymanie się w grupie
A - z Francją (mecz w środę) . •
. Oto inne wyniki i 'o stateczne
tabele po I rundzie mistrzostw

świata

Włochy

BA
HL
W lidze NBA kończy się powoli I ronda play ott. W nie. dzielnych meczach: New York
Knicks Detroit Pistons
94:87. Awans Knicks 3:2;
Portland Trail Blazers Los Angeles Lakers 102:76
PTB wygrali 3:1,
/
Los Angeles Clippers Utah Jazz 115:107
. W serii best-of-five jest
remis.2:2.
W NHL początek " rundy
play oft.
Oto wyniki (w nawiasie bilans meczów):
Edmonton Oilers - Van. couver Canucks 4:3 (1 :0),
Boston Bruins - Montreal
canadiefls 6:4 (1 :0),
Pittsburgh Penguins New YorK Rangers 4:2 (1 :0).

W Klubie KS "strzelec" Radom odbył się .Mój pierwszy turniej" dfa początkujących adeptów szachów.
Oło uzyskane rewltaty:
1: Janusz Dulęba 6,5 pkt. (7
rund)
Z. Marek Woźniakowski 6 pkt.
3. Bogusław Leżucha 5 pkt.
Odbyły się również mistrzostwa SP nr 31 w szachach.
Oto wyniki:
1. Jarosław Sobolewski 5 (5
rund)
2. Arkadiusz Mizera 4
3: Karolina Sroka 4

On)

DZiŚ
PROGRAM I
16.10 Program dnia
16.15' Dla dzieci: "Tik-Tak" oraz
f~m z seńi: "Dennis zawadiaka"
17.05 Jęz. ang. dla dzieci (43)
17.15 Teleexpress
17.35 "Tom i Jeny" (1) - ser.
anim. USA
18.00 "Druga rewolucja rosyjska" (6) - ang. ser. dok.
19.00 "Narodziny firmy" - elementarz.
przedsiębiorczości

Dodatkiem do bokserskiego
weekendu w Ostrowcu był rozegrany w sobotę i niedzielę Turniej o Puchar Mistrzów Olimpijskich. Wzięło w nim udział ok. 40
zawodników z Błękitnych Kielce,
Staru Starachowice, KSZO Ostrowiec, Wisły Kraków, Igloopolu
Dębica i Hetmana Zamość . Opinie o turnieju były bardzo różne.
Bokser pierwszej drużyny KSZO,
Kola Miełandowicz porównując
poziom wyszkolenia Polaków z Ukraińcami był bardzo krytyczny. Innego zdania był trener bokSerów
KSZO Z. Płoszaj, a obu pogodził
sędzia główny zawodów twierdząc,
że poziom był niezły, ale zróżnico
wany. Rzeczywiście trudno przyrównać umiejętności najlepszego
zawodnika tumieju Mariusza Szeremety (nie zrzeszony) do nieskoordynowanych ruchów kilku chlopCÓW wywołujących uśmiechy publiczności.

zwycięzcy : 48 Radwański (KSZO), 51 - Oerlatka
(Star), 55 - Gardziński (Błękit

Oto

Szwed JEFF NILSSON broni
mistrza świata, ale atakuje
"wielki
przegrany"
z ubiegłego roku, uważany za
najlepszego w crossach na
świecie Anglik PAUL EDMONDSON. Numery startowe:
Nilsson - 52, Edmondson 38. Niezwykle ciekawa będzie
też klasa "czterosuwów" o pojemności powyżej 500 ccm. Tam
wystartuje
mistrz
świata
w ,,250" Fin Kari Tiainen, jego
rywalizacja z Czechem Katrinakiem będzie na pewno niezwykle ciekawa. Tiainen - numer 239, Katrinak - nr 231.
A o wspomnianych gwiazdach
tytułu

możecie

państwo

leader •Broń' wII lidze! ~

Szeremeta, 67 - Nawrocki (lgloopol), 71 - Lelonek (Błękitni),
75 - Wrona (Star).
Drużynowo wygrał Star 16
pkt. przed Błękitnymi 11, Igloopolem 6 i KSZO - 4 pkt.
(TeZ)
To był udany weekend dla uprawiających sporty motorowe w naszym regionie. Automobiliści po
czteroletniej przerwie wystartowali
w górskich samochodowych mistrzostwach Polski (woj. wałbrzys
kie) i zespołowo triumfowali w I eliłT)inacji! Ostatnio właśnie w 1988
Paweł Kałuża był na tej trasie najszybszy - teraz wyczyn powtórzyli jego koledzy z kieleckiego
Automobilklubu, zwyciężając
przed AK częstochowskim i AK
krakowskim. Oto indywidualne
osiągnięcia naszych kierowców:
Dariusz Strużyk - 2 w klasie
A-l (silnik do 850 ccm) - zdobył
aż 15 pkt. (liczba punktów zależy
od liczby startujących w danym
wyścigu);

Czarnocin (prawdopodobnie z przyczyn finansowych).

Oto uzyskane wyniki spotkań:
* Lewart II Lubartów - "Leader"-Broń Radom 10:4. Punkty dla
naszego zespołu zdobyły : Anna Mirowska-Janicka 3, Wioletta Kardasińska 1.
* Lewart II Lubartów - Sokół
Zwierzyniec 10:2. Punkty zdobyły:
Mirowska-Janicka 3, Bernadetta
Piotrowska 3, Kardasińska 2, Mał
gorzata Brodowska 1, debel Piotrowska-Kardasińska 1.
Awans do II ligi wywalczyły druży
ny Lewarta II Lubartów i "Leadera"-Broni Radom. Serdecznie gratulujemy! Najlepszą zawodniczką
w naszej drużynie była MirowskaJanicka, która wykazała się opanowaniem i rutyną zdobywając komplet
punktów w obu meczach! W drugim
spotkaniu na wyróżnienie zasłużyła
15--letnia Bernadetta Piotrowska.
Zespół Broni to mieszanka rutyny
z młodością Oprócz Piotrowskiej 15
lat liczy sobie również Kardasińska,

a 16 Magdalena Kacprzak, która
podczas tumieju była zawodniczką
rezerwową (podobnie jak Barbara
Szust). Trenerem zespołu jest p. Andrzej Wiatrak. Transport na wyjazd
do Zwierzyńca zapewnił bezpłatnie
p. Mieczysław Majewski - właści
ciel zakładu rzemieślniczego z Wacławowa. Sponsorem drużyny jest p.
Zbigniew Smoluch - właściciel firmy .Leader". -Pokrył koszty pobytu
ekipy na tumieju i obiecuje kolejny
awans w najbliższej przyszłości.

On)

Rozpoczyna się półfinałowy turniej mistrzostw Polski juniorek młod
szych w piłce ręcznej, z udziałem

Wygrali po 4 latach
Andrzej Dąbrowski - 3 w N-2
na "toyocie cQrolli" - 12 pkt.;
Andrzej Godula 1 w Formule E2, ale zdobył ,tylko" 10 pkt., lecz wygrał w klasyfikacji generalnej;
Tadeusz Batlej 2 w klasię H+C
2 (silniki do 1600 ccm) i także 2 Jarosław Paja w N-3 na "mitshubishi
galant.

Natomiast w Koszalinie odbyły
kolejne eliminacje kartingowych
mistrzostw Polski. Oto miejsca naszych reprezentantów: Marcin Masię

jewski 3 w klasie Intercontinental,
wygrał V eUminację. w VII był piąty
w kI. wyścigowej; Marcin Biernacki. Wygrał IV eliminację, w VI był
trzeci. Natomiast w klasie Młodzik
02 3 lokatę zajął Damian Dąder, 4
- Piotr Graczylt. Oczywiście zespołowo wygrał Automobilklub Kielecki. W niemal wszystkich konkurencjach nasi zawodnicy byli widoczni.
(sw)

ni), 57 - Scandali (Star), 63,5-

19.15 Dobranoc: "Mały pingwin
Pik-Pok"
19.30 Wiadomości
20.05 "Dynastia" - ser. USA
21.00 Publicyst. studio ~pis"
22.15 "Rock-express"
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00 "Wódko, pozwól żyć"
23.25 Family Album - amer.
kurs jęz . ang.
23.50 Poezja na dobranoc

PROGRAM II
16.15 Sport: High 5 - Spadochrony i szybowce (1)
16.30 Panorama
16.40 Tragedia Czarnobyla pr. publ.

...,j

Iy

o

I

17.05 Przegląd kronik filmowych
17.40 Moja modlitwa
18.00 Program lokalny
18.30 .. Pod wspólnym dachem"
(42), "Pokój do wynajęcia"
18.55 "Europuzzle"
1g.oo "Pokolenia" - ser. USA
19.20 "Rozmowy o Rzeczyniepospolitej'

I

19.30 Język angielski (30osL)
20.00 Wielki sport
20.30 "Moje książki": Wiktor
Woroszylski
21.00 Panorama
21 .30 Sport
21.45 "Ekskalibur" - ang. film
fab., reż. John Boorman
24.00 Panorama

JUTRO
PROGRAM I
8.00

.Dzień dobry" maitości

mag. roz-

9.00 Wiadomości poranne
9.10 .Domowe przedszkole"
9.35 "Porozmawiajmy o dzieciach"
9.40 Program dnia
9.45 "Głowa do góry" (1)
10.00 "Kobieta za ladą" (8)
.Opowieści o dwóch kasjerkach" - ser. czechosł.

PROGRAM II
7.30 Panorama
7.40 "Rano"
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pełnego śmieci nazbieranych
w pobliskim lesie. Worki moż
na pobierać i oddawać w każ
dym punkcie kontroli czasu patrz mapka w gazecie ENDURO. Sam worek nie weźmie jednak udziału w konkursie, musi
być kupon wycięty z nabytej
podczas imprezy gazetki ENDURO!

Uwaga: nakład gazety jest
niewielki nie zwlekajcie
więc państwo z kupnem. Nagrody PZMot., "Echa Dnia"
i cenna niespodzianka od TOYOTY czekają!!
S. WRÓBEL

Sukcesy

przeczytać

w specjalnie wydanej przez
ECHO i PZMot. gazecie ENDURO. Mało tego, można za jedne tysiąc złotych wygrać milion - rozlosujemy 3 nagrody
po milion zł, wiele upominków
rzeczowych i niespodziankę.
Wystarczy wypełnić zamieszczony w gazetce ENDURO kupon i dołączyć go do worka

Sponsor obiecuie następne awanse pingpongistek

W sobotę odbył się w Zwierzyńcu
(woj. zamojskie) turniej barażowy
o wejście do II ligi w tenisie st%wym
I kobiet. W zawodach oprócz miejscowego zespołu Sokoła Zwierzyniec
wystąpiły również Lewart II Lubartów oraz "Leader"-Broń Radom.
Na tumiej nie dotarła drużyna LZS

lO

~

z

wizyjnych,
tylu
dziennikarzy z ca-

* GRUPA A: Finlandia 6:1
(1 :0,
4:0,
1 :1), Szwecja - USA
4:4
(1:1,3:1,0:2)
1. Finlandia
5 10 32: 8
5 8 30:14
2. Niemcy
5 5 14:15
3.USA
4.Szwecja
5 4 14:12
5 3 10:18
5. Włochy
6. POLSKA
5 O
8:41
GRUPA B: Rosja - Kanada
6:4 (2:0, 3:0, 1 :4), NorwegiaFrancja 1:0 (0:0, 1 :0, 0:0),
CSRF - Szwajcaria 2:0 (0:0,
1:0,1:0
1. Rosja
5 9 23:10
2. CSRF
5 8 18: 7
3. Szwajcaria 5 6 12:11
4. Kanada
5 5 15:18
5 2
8:16
5. Norwegia
8:22
6. Francja
5 O
opr. (sw)

50 R," S.... "kTly><I.9·lOma'"

całą pewnością można już napisać, że III i IV eliminacja mistrzostw świata w rajdach Enduro będzie jednym z najważniej
szych sportowych wydarzeń roku w Polsce.
Wątpię, by pojawiło się gdzieś
aż tyle stacji tele-

Wczoraj polscy hokeiści znów
dali sobie strz€lić ponad 10 bramek. rym razem przegrali
z prezentującymi na tych mistrzostwach znakomitą formę
Niemcami 1:11. Jedynego honorowego gola dla naszych
barw zdobył Wojciech Tkacz
w 47min. spotkania. W tercjach
przeg,rywałiśmy - 0:4, 0:4, 1:3,
był to więciypowy mecz "do jednej. bramki". Podajemy jednak
r dziennikarskiego oóowiązku
skład naszej drużyny: Hanisz
(Batkiewicz) Garbocz,
Gruth - Kądziołka, Jurek -

• world chamPio.nshlPdi.~4
Kielce '92 • Poland p •• ~

wKap50var
W węgierskiej miejscowoś
ci Kaposvar odbyła się I runda
mistrzostw świata w rajdach
ENDURO. Znakomicie zaprezentował ~ię nasz lider - MACIEJ WROBEL, zajmując drugie miejsce w klasie 80 ccm.
Polak pojechał wypożyczonym
od Tomiczka TM wspaniale
i przed zbliżającą się polską
rundą w Kielcach jest jednym
z faworytów w swojej klasie.
Nieźle spisali się też zawodnicy
jadący w mistrzostwach Europy
Wiktor Iwański był 4 w kI. 80
ccm, a Wojciech Rencz 13
w kl. 125 ccm.
Oto zwycięzcy w el. mistrzostw świata: 80 ccm - Rossi
(Włochy) - ARO, 125 ccm Vojkuvka (CSRF) - TM,250
ccm - Grasso (Włochy) - Kawasaki, 350 cm - Karlsson
(SzWecja) - Husaberg, 500
ccm - Sala (Włochy) - KTM,
ponad 500 ccm - TIainen (Finlandia) - Husqvarna, 2.
trinak (CSRF) - Husaberg. (sw)

«a-
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...;I

szczypiornistek Budowlanych: Oto
terminarz spotkań rozgrywanych
w hali przy ul. Krakowskiej:
WTOREK5.V.
g. 16.00 Junak Włocławek Zryw Chorzów
g. 17.30 BUOOWLANI- PM Tarnów
ŚRODA6.V.
g. 16.00 PM Tarnów - Junak
g. 17.30 BUDOWLANI - Zryw
CZWARTEK 7.V.
g. 10.00 Zryw - PM Tarnów
g. 11 .30 BUDOWLANI- Junak
(sw)

Sprintell'l
* Aleksahdra Olsza dotarła do
półfinałów tenisowego turnieju
dla młodzieży Orange Bowl
przegrywając z Magdą Gargulakovą 4:6,

3:6.

8.10 "STARCOM- kosmiczne
siły zbrojne Stanów Zjednoczonych" (8) - "Trudne
szkolenie" - ser. USA

Program lokalny
naUKF71 , 15MHz
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Wiadomości ,
12.05 Kurier ogłoszeniowy. 12.30 W ludowych
rytmach. 13.05 Sprawa na dziś - podatki,
14.00, 20.00 Magazyny informaCYine. 14.10
. Souland' - aud. J . Jakutowicza. 15.05 Kon·
cert dla fonoamatorów. 16.00, 18.00, 22.00
BBC . 16.05 Aktualności dnia wopr. Ewy
Okońskiej, 18.30 Radiowęzeł . Pirania", 19.05
Rockowa fala. 20.1 0 Radio po kolacji.

Redaktor dyżurny
Jerzy Kosowski
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Paweł Mijas

