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Zarządzenie wydane
dyrekcję Wojewódzkiego

przez
Szpitala Zespolonego w Radomiu
o częściowej odpłatności za niektóre świadczenia medyczne już
owocuje dodatkowymi wpływa
mi finansowymi. Od początku
maja od pacjentów poszczególnych oddziałów zebrano 297 miiionów złotycn. W tym samym
czasie pogotowie ratunkowe
zgromadziło blisko 10 milionów,
natomiast w przychodniach
uzyskano 46,5 miliona złotych.
Pieniądze
te przeznaczono
przede wszystkim na zakup leków, sprzętu medycznego jednorazowego użytku i środków
czystości.
Jak się dowiedzieliśmy,

zarówno w Radomiu, jak też
w Pionkach i Kozienicach za po-

płacq

KIELCE-RADOM
Środa,
121ipca1992 r.
Nr 157 (4924)
CENA 1000 ZŁ

byt w szpitalach płaci się Oeszcze dobrowolnie) 50 tysięcy zło
tych, za rejestrację w poradniach służby zdrowia - lOtysię-

W Nowych Biskupicach koło Słu
bic, na wysypisku śmieci , jedna
z osób przeglądających odpady,
znalazła torbę pełną banknotów
o łącznej wartości 900 mln zł.
Wszystkie banknoty o nominałach 100 i 500 tys. są fałszywe pozbawione znaku wodnego. Wy!:<onano je najprawdopodobniej przy
użyciu kopiarki laserowej. Część
banknotów była jeszcze nie rozcięta,
pozostałe - pocięte, zostały celowo
pogniecione, by ułatwić wprowadze.
nie do obiegu.
Zdaniem prokuratora prowadzące
go śledztwo banknoty są nieźle podrobione i na pierwszy rzut oka sprawiają
wrażenie prawdziwych. Przed przeprOYoladzeniem szczegółowych badań
- trudno powiedzieć, gdzie zostały
wydrukowane i czy już wcześniej pojawiły się w obiegu.
(ch)

(włm)

Ra~om Wwoi. war5IaW5~m,
~eke Wkrakow5~m'
Polska Akademia Nauk opracowała dwie koncepcje przyszłego podziału administracyjnego kraju. Jedna zakłada pow-

stanie 13, druga 26 województw.

"Czarny" biznes
Odkryliśmy nowy przestępczy
biznes. Otóż, są ponoć spryciarze, którzy kupują samochody
wiedząc, że są one kradzione.
Ubezpieczają je 'wysoko i. ..

cy, a za wizyty pogotowia ratunkowego - 10 lub 20 tysięcy zło
tych. Chorzy płacza. ale płacą

W pierwszej wersji Radom znajdzie się w województwie warszawskim, Kielce natomiast
w krakowskim. W wersji drugiej
oba miasta pozostałyby ośrod
kami wojewódzkimi.
Plany te wywołały niepokój
w wielu miastach. Na przykład
władze
Zwolenia protestują
przeciw umieszczeniu ich !T1iasta w województwie lubelskim,
chcą do warszawskiego.
T.P.S.

z kolei im ktoś te pojazdy "kradnie':. Na przykład taki gość kupuje trefnego "mercedesa" za 10
tys. dolarów. Ubezpiecza go na
650 mln zł. Oczywiście, kosztuje
go to stosunkowo dużo. Plotka
głosi, że łapówka za takie ubezpieczenie wynosi 120 mln zł.
Jest to "prawdziwy" biznes.
135 mln zł (10 tys. dolarów) plus
120 mln zł łapówki. To są koszty.
Po odjęciu ich od uzyskanego
ubezpieczenia zostaje prawie
400 mln zysku. Mamy nadzieję,
że odpowiednie organy zajmą
się tym rodzajem przedsiębior
czości.

W Kajetanowie, Zabłociu, Siodłach i Jaworze wyschły wszystkie studnie. Od dawna ludzie mówili, że to wodociąg miejski
kradnie wodę, ale zawsze trochę jej jeszcze zostawało. Teraz
obniżył się poziom wód gruntowych, wysychają rzeki, ubyło wody nawet w studniach głębinowych.
paru miesięcy
najbardziej odczujemy
w grudniu - mówi kierownik
Wydziału
Produkcji
Wody
w Zagnańsku, Ryszard Chrzanowski. - Już teraz lustro wody
obniżyło się z 36-38 m do 40-

Trwającą od

suszę

T.P.S.

Wzrosło
• •

miesięczne

wynagrodzenie
Przeciętne
wynagrcdzenie
miesięczne, uwzględniające po-

datek dochodowy od osób fizycznych, w drugim kwartale
1992 r. wynosiło 2.650 tys. zł
i wzrosło w stosunku do pierwszego kwartału 1992 r. o 7,9
proc. - informuje Główny Urząd
Statystyczny.

Przepompownia wody pitnej w lagnańsku.

Fot. J. Mirek

41 m od powierzchni ziemi. Jeśli
będzie następować dalsze obniżanie, będziemy zmuszeni okresowo wyłączać pompy.
Na razie woda jeszcze płynie,
czasem większym, czasem

mniejszym strumieniem. Niestety, płynie nie tylko w mieszkaniach. Mimo apelu wojewody
o jej oszczędzanie, nadal wykorzystywana jest do podlewania
ogródków, do mycia samochodów. Czy ludzie nie zdają sobie
sprawy, że pewnego dnia może
jej zabraknąć nawet do picia?
W blokach nie ma żadnych informacji o niedoborach wody
i potrzebie jej oszczędzania . Nie
otrzymaliśmy
decyzji
z urZędu Miejskiego w tej sprawie - mówi z-<:a kierownika
osiedla KSM II, Włodzimierz
Bienlek. - Ale przecież ludzie
sami wiedza. że wody brakuje,
szczególnie na wyższych pię
trach, więc bez dodatkowych zarządzeń powinni używać jej
z umiarem.
Ci, którzy narażeni są na okresowe braki wody na pewno nie

korzystają z niej rozrzutnie. Bo
gdy kilka razy dziennie trzeba
zejść z ostatniego piętra z wiaderkiem do studzienki Ulicznej,
liczy się każda kropla. A skoro
już mowa o studzienkach,. przy
ul. Leszczyńskiej np. są trzy. Od
blisko miesiąca nie można koto
nich przejŚĆ nie zamoczywszy
nóg. Woda wydobywa się jakby
spod ziemi, rozlewając się szeroko po ulicy i tworząc ogromne
bajora. Czy nie ma sposobu, że
by temu zaradzić? Można by
chyba wykorzystać tę wodę
w lepszy sp'osób.
DOKONCZENJE NA STR. 2

Spór zbiorowy
6 central związkowych oś
wiadczyło wczoraj, że ~szczyna
spór zbiorowy z rządem w spra·
wie spadku wynagrodzeń I dochodów realnych. W liście do
premier Hanny Suchockiej poino tym: Federacja II
Gó.rników, NSll .Solidamość
80", OPzz. ZZ Gómików w Polsce,
Maszynistów Kolejowych
w Polsce,
Rolnictwa ",Samoobrona~.
(ch)
formował

zz.

zz.

od godz. 11 do 15
Drogi telefon
Jesteście ostatnią moją deską

ratunku, bo wszelkie interwencje
w dyrekcji telefonów kieleckich
pozostają bez echa. Chodzi mi
błędne rachunki za telefon,
które otrzymuję od paru miesię
cy, przekraczają one 70~OO

o

Jugosławia

(zystka etniana
Przedstawiciele ONZ poinformowali wczoraj o prowadzonych przez Serbów przygotowaniach do wielkiego aktu .czystki
etnicznej, w Bośni i Hercegowin~. Około 28 tys. osób - ,głów
me muzułmanów - z okolic Bihacza (enklawy mUZułmańSkiej
otoczonej przez Serbów) jest
zmuszana do opuszczenia domów; przygotowywana jest ewakuacja tych ludzi.
Z północnej Bośni uciekły już
do chorwackiego Kartovaca
dziesiątki tysięcy ludzi. Lars
Nielsen - przedstawiciel wysokiego komisarza ONZ ds.
uchodźców (UNHCR) - ma jednak wątpliwości, czy UNHCR
powinien pomagać tym kolejnym 28 tys. w dotarciu do Karlovaca. RPróbujemy nie brać
udziału w polityce «czystek etnicznych,," - powiedział.
Zarzuty dokonywania ,czy5t~k etnicznych" ciążą na wszyst~Ich stronach wojny w Bośni
I Hercegowinie - Chorwatach,
Serbach i muzułmanach; zdecydowana większość oskarżeń dotyczy jednak strony serbskiej.
(ra~

tys. zł miesięcznie. co jest nieprawdopodobne, bo jak dzwonię
raz dziennie, to już jest dużo. Nie
rozmawiam także zbyt długo, bo
przecież zdaję sobie sprawę, że
licznik bije co trzy minuty,
a z mojej inwalidzkiej renty nie
mogę sobie pozwolić na rozrzutność. Z dostarczonych mi rachunków wynika, że lipcu miałam 494 rozmowy, w czerwcu
363, w maju - 490, a w lutym 105. Ten wzrost jest dla mnie
niezrozumiały.

Zadzwoniłam
gdzie przyjmują

pod 52-748,
skargi na telefony, to mi powiedziano, że nic nie mogą poradzić. W czerwcu wysłałam list
polecony do dyrekcji telefonów
przy ul. Jagiellońskiej 109 i do
dzisiaj nie mam odpowiedzi.
A rachunki za telefon przychodzą coraz bardziej fantastyczne.
Nawet za lipiec, gdy dwa tygodnie nie było mnie'w domu, miałam zapłacić

627.600

zł.

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

P~óSto ~ AAdu §
W poniedziałek przed Sądem
Wojewódzkim w Kielcach rozpoczął się proces Marka M. (36

(Rozmowa z kierownikiem Rejonowego Biura Pracy
w Ki~lcach - leszkiem Andrasikiem).
• Kieleckie Rejonowe Biuro Prazarejestrowało rekordową liczbę bezrobotnych 3.494. Wcześniej miesięcznie
przybywało ich od 800 do 1200.
W sumie zasiłek pobiera już 20

cy

w lipcu br.

tys. osób, bez prawa do

zasiłku

jest 10 tys. Na chętnych czeka zaledwie 200 ofert pracy.
- Głównie skierowane są dla .,budowlańców" murarzy, tynkarzy,
blacharzy, dekarzy i stolarzy. Potrzeba też dobrych szwaczek i fryzjerek.
Jest praca dla ekonomistów, informatyków, elektroników. Ale pracodawcy stawiają warunek - chcą ludzi młodych - w wieku do 35 lat.
• Kto w Kielcach faktycznie może dać pracę?
Z przedsiębiorstw państwo
wych łylko .Chema!" i .Iskra" (potrzebują ludzi z wyższym wyksztalca-

jak najgorzej pojętej wiejskiej solidamości, która zamyka ludziom usta, a świadkom każe
opowiadać najbardziej nieprawdopodQbne bzdury, w myśl zasady Ha co mnie to obchodzi, ja
tam nic nie widziałem". Sprawa,

niem). Banki szukają ekonomistów.
Najwięcej ofert pracy spływa od spółek i firm prywatnych. Có piątek pracownicy naszego biura udają się do
kieleckich pracodawców, by nawią
zał z' nimi bHższe kontakty. Próbują
znaleźć kolejne miejsca pracy z różnym s~utkiem. Ale np. w czerwcu i w lipcu mieli sporo szczęścia,
aż 1000 osób dostało dzięki nim nowe zajęcie .
• Podobno ma być wydłużony

czas pobierania

zasiłku?

- Ale nie w naszym regionie, gdyż
nie uznano
Kielecczyzny za
szczególnie zagrożoną bezrobociem.
• Bezrobotnych z dnia na dzień

przybywa. Czy biuro pracy posiada jakiś punkt informacyjny?
- Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 działa telefonicz-

ujęcia .
kradzieże

Wreszcie wpadł za
i wyrokiem sądu z 9
czerwca br. został skazany na
1,5 roku. Rozpoczął wykonywanie kary, ale prawdopodobnie
czeka go większa, gdyż sprawiedliwość, choć czasem nie rychlido

I

.

Z BOJ TWO·CZY WYPADEK?
lat) oskarżonego o to, że w 29
sierpnia 1990 roku zakatował na
śmierć swoją konkubinę, Izabelę
R. Dziwić musi długi okres od

tragicznego zdarzenia do rozprawy, ale to nie wina wyQ1iaru
sprawiedliwOŚCI, lecz ..zasługa"

.

,

choć pozornie ewidentna tak się
w śledztwie "rozmydliła", że prokurator nie mógł aresztować podejrzanego zaraz po zdarzeniu,
ten zaś korzystając z przemyśl
nie urządzonych wyjŚĆ wymykał
- się z domu i praktycznie by/'nie

ny punkt informacyjny, tel. 516-39.
Tu można pytać o p?'flPisy zawarte
w ustawie o zatrudnieniU i bezrobociu, o terminaJZ wypłat zasiłków. Ponadto w Rejonowym Biurze Pracy
pełnią dyżury - radca prawny (co
wtorek), psychołog i doradca zawodowy (w środę) oraz pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (w piątek). Rozm. (bea)

wa, to potrafi

się

o swoje upom-

nieć.

Marek M. rozwiódł się z żoną
jej dWOje dzieci
i do roku 1988 żył w konkubinacie z Izabęlą R.
DOKONCZENIE NA STR. 2
pozostaWiając

http://sbc.wbp.kielce.pl

Komunikat
W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach
na podstawie art. 26 ust. 3 pkt. 2 Ustawy o lasach
z 8 Ii~topada 1991 roku

NAOLESNICTWO KIELCE
wprowadza na swym terenie z dniem 8 sierpnia 1992 roku

ZAKAZ WSlęPU DO LASU do odwołania.
Teren Nadleśnictwa Kielce obejmuje gminy: m. Kielce, m.
i g. Chęciny. DaJeszyce, Morawica, Sitkówka-Nowiny, Mie-dziana Góra, Łopuszno, Strawczyn, Krasocin, Zagnańsk,
Piekoszów, Masłów, Górno.
325 - k
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Od tygodni prawie nie zrasza się zieleni miejskiej . Choć
do jesieni daleko, wiele drzew
i krzewów zaczyna zrzucać
liście. Rejonowe Przedsiębior
stwo Zieleni podlewa tylko
kwietniki , szczególnie rabaty
z różami oraz zasychające
drzewa.
- 60 m sześc. wody na całe
m iasto, to bardzo mało - mówi dyrektor Józef Pokora. -

Skąd ją bierzemy? Ze stawu
w parku miejskim. Ale tam też
jej ubywa.
- W lepszej niż miasto sytuacji są wsie, gdzie wybudowano już wodociągi , a nie zlikwidowano dawnych studni przydomowych, np. w Gruszce,
Chrustach. Wody w nich co
prawda jak na lekarstwo, ale
gdy z kraju przestanie płynąć,
nie trzeba jej szukać daleko.
Czasem wystarczy nawet na
podlanie warzywnika.

13 ;t-IJ Opinie
O zmianach w Polsce
27 proc. respondentów CBOS
w czerwcowym sondażu (wyniki
podobne w sierpniu) spośród kilku przedstawionych im opinii,
podzieliło tę, "że nowa władza
na razie zastępuje komunistów, ale nie wiadomo jeszcze
do czego to doprowadzi".
18 procentom najbardziej odpowiadała opinia, że "za piecami nowej władzy rządzi kler,
Kościół" . 16 procent, że miejsce komunizmu zajęła "nowa
dyktatura pod sztandarem
"Solldarności,," .

Płonq

la"

i zabudowania
Na Kielecczyźnie w ciągu
ubiegłej doby wybuchło 27
pożarów lasów - poinformował 11 bm. oficer dyżurny Wojewódzkiej Komendy PSP. Mimo wysiłkÓW 98 sekcji straży
pożarnych pastwą ognia padło ok. 77 ha lasu. Większość
pożarów powstała na skutek
zaprószenia ognia przez osoby dorosłe.
Największy

pożar

wybuchł

w pobliżu wsi Ludwinów (gm.
Włoszczowa) , gdzie spaliło się
ok. 20 ha lasu. We wtorek rano
trwało dogaszanie torfowiska,
porośniętego lasem, w Białogo
nie koło Kielc, gdzie spaliło się
ok. 4 ha lasu. I ten pożar powstał
prawdopodobnie wskutek lekkomyślności ludzi.
Wczoraj w godzinach przedpołudniowych
przeszły
nad
miastem oraz wielu miejscowoś
ciami burze z niewielkimi opadami deszczu ; w opinii strażaków
zmniejszy to w pewnym stopniu
niebezpieczeństwo powstawania nowych pożarów. Oprócz lasów płoną także liczne zabudowania. zwłaszcza baraki.
(ch)
Fot. J. Mirek

15 procent zapytanych zgoz poglądem, że ,,za piecami nowej władzy rządzą nadaJ ci sami, co za czasów komunizmu", a 9 proc. najbliższy
był pogląd , że "w miejsce dyktatury komunistycznej powstała demokracja". 14 proc. ankietowanych nie potrafiło zająć
w tej sprawie stanowiska.
W opinii 57 proc. respondentów w ciągu ostatnich trzech lat
w kraju "zmieniło się na gorsze", według 30 proc. - na lepsze, a 11 proc. uważa, że w tym
czasie w Polsce nic się nie zmie-

interwencyinv

~g45898
DOKOŃCZENIE ZE STR.
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Oczywiście , z mojej rentyj
850 tys. zł, nie mogę tyle płacić
za telefon, więc wysyłam regularnie, co m iesiąc 150 tys zł,
czyli mniej więcej tyle, ile pła
ciłam przed tą awańą w moim
liczn iku, co uważam i tak za
zawyżo ną opłatę . Mieszkam
w K ie lc ach na Słonecznym
Wzgórzu , tel. 32-21-69.
(gi)

tuał.

- Wodę dla Bartkowa dostarczamy w ramach szkód gómiczych mówi Andrzej Kaczmarczyk, pracownik .wodociągów" w
Zagnańsku. Studnie głębinowe spowodowały gwałtowne obniżenie się

poziomu wody w studniach
przydomowych. Susza też zrobiła swoje. Efekt jest widocznywszystkie wyschły.
(jok)

I

Uwaga na fałs~e

marki niemieclCie

W Szczecińskiem pojawiły
się fałszywe marki niemieckie.
W miniony poniedziałek jeden
z mieszkańców Pyrzyc w woj.
szczecińskim próbował wpłacić

Groźny pożar wybuchł wczoraj na siódmym piętrze 6O-I<0ndygnacyjnego budynku w Bostonie należącego do firmy ubezpieczeniowej John Hancock.
Ekipom strażackim udało się
schodami ewakuować wszystkich przebywających w budynku.
Ogień powstał w godzinach
południowych w jednym z transformatorów i w bardzo szybkim
tempie rozprzestrzeniał się na
wiele pomieszczeń . Kilku poszkodowanym, którzy ucierpieli
z powodu duszącego dymu
udzielono doraźnej pomocy.
(ch)

Bramkarz złapał

...dziewczynkę

Bramkarz powracający z meczu piłki nożnej w brytyjskim
mieście Stevenage uratował
dwuletnią dziewczynkę , która
wypadła przez okno.
28-letni Paul Edmonds wracał z towarzyskiego meczu, gdy
na wysokośc i 12 metrów dostrzegł dziecko na krawędzi okna. Wykonując klasyczną
bramkarską paradę, schwycił
dziewczynkę, zanim dotknęła
ziemi.
(ch)

... Moskiewskie . Izwiestia"
opublikowały wywiad, którego
udz i elił korespondentowi tej
gazety prymas Polski kardynał

Józef Glemp podczas niedawnej wizyty w Rosji.
... Lekarze opiekujący się
papieżem zezwolili mu na kontynuowanie rekonwalescencji
w ulubionej miejscowości górskiej Lorenzago w dolinie Ca-

dore we wschodnich Alpach.
Jan Paweł II będzie tam przebywał prawdopodobnie do
końca sierpnia.
... Prezydent George Bush
w Kennebunkport,
w stanie Maine, że Stany Zjednoczone przyznają Izraelowi
gwarancje rządowe, które pozwolą temu państwu uzyskać
kredyty do wysokości 10 mld
dolarów, . przeznaczone na
asymilację imigrantów z terenu byłego ZSRR. (Opr. ch)
\...

do kasy miejscowego oddziału
Narodowego Banku Polskiego
bardzo zręcznie sfałszowany
2()(Hnarkowy banknot.
Prowadzone jest postępowa
nie mające na celu ustalenie, czy
jest to efekt krajowej produkcji
fałszerskiej, czy też banknot pochodzi z .importu".
Dotychczas w Szczecinie
i województwie krajowi fałsze
rze oszukiwali zagranicznych
gości na gorzej lub lepiej podrobione złotówki. Być może, że był
to lichy biznes. Podjęli więc działania bardziej konkretne, no
i bardziej dochodowe. Nic w tym
dziwnego, bo procesy o fałszer
stwa wszelkiego typu, ciągną się
latami. ..
(raf)

Źródełko
Od paru lat każdy dzień Marian B. przeżywał w podobny
sposób: rano rozpoczynał picie
- kończył więczorem lub ... rano. Zawsze byli koledzy i alkohol, a gdy nawet go zabrakło, to
któryś z biesiadników .skakał"
po następne butelki. Pewnego
dnia obowiązek uzupełnienia zapasów przyjął na siebie Marian.
Był już mocno pijany, gdy opuszczał kompanów w poszukiwaniu
.źródełka". Była już dwunasta
w nocy, więc nie niepokojony
przez samochody, nieco chwiejnym krokiem, środkiem ulicy podążał do swojej najmilszej świą-

oświadczył

Bomba
opóinionym la~onem

W okresie radosnej twórczoś
ci, w latach siedemdziesiątych,
w Radomskiem, a konkretnie
w Świerżach Górnych wybudowano ogromną elektrownię .Koniło .
zienice". Instalowane tam 500Na to samo pytanie, ale dotymegawatowe turbiny były chluczące ich miejsc zamieszkania,
bą krajowej energetyki, choć
były też permanentnie napraankietowani odpowiadali: zmieniło się na lepsze - 34 proc.,
wiane i remontowane.
na gorsze - 30 proc., nic się
Elektrownia . Kozienice" pracowała i pracuje na nie najlepnie zmieniło - 32 proc.
szej jakości paliwie. Przez lata
Dla porównania w lutym ub.r.
57 proc. zapytanych uważało, że
uskładało się żużla i różnych odpadów dziesiątki.. . hektarów.
w ciągu ostatnich 3 lat w kraju
zmieniło się na lepsze, 27 proc.,
Zagrażały i zagrażają one Puszczy Kozienickiej. Las dosłownie
że na gorsze, a 14 proc. nie dostrzegało zmian. Pytani o zmiaginie w oczach. Innym niebezpieczeństwem, o którym nie móny w ich miejscu zamieszkania
respondenci CBOS odpowiadali
wiono dotychczas głośno, jest
zanieczyszczenie wód gruntowówczas: zmieniło się na lepsze
- 20 proc., na gorsze - 25
wych.
Ostatnie
badania
proc., nic się nie zmieńiło - 51 . w Państwowym Gospodarstwie
Ogrodniczym w Ryczywole są
proc.
tego
potwierdzeniem.
Jak
W sondażu czerwcowym 60
stwierdzili specjaliści, systema- '
proc. ankietowanych uznało, że
tyczny spadek plonów w szklartacy ludzie jak oni, nie mają
niach spowodowany jest zaniewpływu na sprawy swoje i swoczyszczeniem wody borem.
jego zakładu pracy; 79 proc.
Pierwiastek ten utrudnia rozwój
uważa , że ludzie tacy jak oni nie
roślin, hamuje wydajność piomająwpływu na sprawy swojego
miasta (gminy), a 91 proc. , że na
nów.
Co będzie dalej z PGO Rysprawy kraju.
czywół oraz z gospodarstwami
(Opr. ch)

WBostonie

~

Najgorzej jest we wsiach,
w których nie ma jeszcze sieci
wodociągowej , a w studniach
pozostał tylko piasek. Wodę
dowozi się tam beczkowozami. Z Bartkowa Górnego np.
przyjeżdża dwa razy dziennie
wozak do Zagnańska. Napeł
nianie naczyń wystawionych
przed domy to już niemal ry-

dziło się

Płonqcy wiei~wiec

L

•••

,

rolnymi na tym terenie? Konsuml!nci raczej nie będą skłonni
spożywać warzyw nafaszerowanych różnymi pierwiastkami
ciężkimi.

(WM)

Radomskie
forum

niepełnosprawnych

"lądimy razem"

Cykl imprez poświęconych
problemom osób niepełno
sprawnych rozpoczęto wczoraj w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury i Sztuki .Resursa"
w Radomiu.
Podczas trwającej do 14
sierpnia imprezy obejrzeć
można ekspozycję dorobku
artystycznego
niepełno
sprawnych (rzeźba, malarstwo, grafika). Zaplanowano
otwartą dyskusję pt. "Rozwiązania
prawno-ekonomiczne ludzi
niepełn0sprawnych". Odbędzie się
impreza integracyjna .dzieci
dziedom", a w ramach cyklu
. niepełnosprawni a sport" turniej szachowy.
(ch)

Kuracia

saimoneliq?
Co roku w sezonie wakacyjnym "Sanepid" w Busku
Zdroju informuje o zbiorowych zatruciach wśród kuracjuszy.
Kilka dni temu w domu sanatoryjnym .Mikołaj", u trudnej do
ustalenia liczby osób wystąpiły
objawy salmonellozy. Nie można
stwierdzić, ilu wśród 120 kuracjuszy zachorowało, ponieważ
do zatrucia doszło ostatniego
dnia turnusu. Część osób, które
skarżyły się na dolegliwości, bez
porady lekarskiej udała się w podróż do domu. Z 50, które pozostały, u 12 stwierdzono zatrucie. Prawdopodobnie winne były
surowe żółtka kurzych jaj, z których domowym sposobem kucharki z .Mikołaja" zrobiły majonez.
Pracownicy Rejonowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Busku Obserwują coraz mniej
zatruć zbiorowych, a więcej rodzinnych. Najczęściej podejrzane o spowodowanie choroby
przewodu pokarmowego są wyroby mięsne kupowane na targowisku albo na ulicy oraz potrawy z surowych jaj - ciasta, majonezy. Ostatnio w czasie
rodzinnej biesiady 15 jej uczestników zatruło się po zjedzeniu
ptasiego mleczka domowej roboty, przy czym inspektorzy
.Sanepidu"
stwierdzili
na
wszystkich produktach podawanych na przyjęciu bakterie sal(zyk)
monelli.

WYPADKI
• W Kielcach na ul. Piekoszowskiej,
Maria K. nagle wbiegła na jezdnię,
gdzie została potrą::ona przez samochód rrH<.i . trabant", którym kierował
Andrzej K. Piesza została ranna i przebywa w szpitalu.

Aresztowano fałszerzy whisky
Szefa fałszerzy, zajmujących
się produkcją i sprzedażą podrabianych, wysokogatunkowych, zachodnich wódek i koniaków (gł.
whisky ,johnnie walker") zatrzymała stołeczna policja. Dzień póź
niej aresztowano jego dwóch
wspólników. W nielegalnej rozlewni w Magdalence pod Warszawą
zarekwirowano 10 tys. butelek alkoholu przygotowanych do sprzedaży.

Jak podał Zbigniew Chojnacki,
z-ca naczelnika wydziału do walki
z aferowymi nadużyciami gospodarczymi KSP, jeden ze wspólników aresztowanego bossa ma
podwójne, polskie i niemieckie,

obywatelstwo. Proceder obejmował teren całego kraju .• Były to
osoby, które miały już coś do powiedzenia w tym światku· - powiedział Z. Chojnacki.
Zdaniem policji, wykryta rozlewnia naj prawdopodobniej nie jest
jedyna" w której aresztowani fał
szowali alkohol. Wartość skonfiskowanych dotychczas trunków oszacowano na 2,5 mld zł0tych. Przejęto również linię
technologiczną ao ich produkCji
wraz z urządzeniami do filtrowania wody, specjalnymi kadziami,
maszyną do butelkowania i kapslowania ogólnej wartości 300 mln
zł.
(opr. RAF)

I

ZABOJ51WO czy WYPADEK?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pracował dorywczo, za to wódkę lubił systematycznie, a że nie pogardzała n ią także jego wybranka, więc pili zgodnie. 29 sierpnia 1990 pili także ,
a że pomagali zrywać owoce sąsiadowi, Więc okazja do picia była wyjątkowa, bo gospodarz sadu

alkoholu nie żałował.
Około godz. 19.00 Marek M. rozpoczął awanturę
z konkubina" po wyjściu z obejścia Tadeusza Mariana S. zaczął ją bić. Bił ją w drodze do znajdują
cego się opodal domu, kopał i podnosił, zawracał,
gdy skatowana chc iała uciekać i bił znowu. Trwało
to długo, przechodzący ludzie apelowali do jego
sumienia, ale on czegoś takiego nie wykazywał.
Przed domem rzucił ją na beton, potem wciągnął
do mieszkania i. .. poszedł na wódkę . Na drugi
dzi eń rano lekarz pogotowia stwierdził zgon Izabeli
R. , a sekcja. wykazała uszkodzenia mózgu, które
spowodowały śmierć. I tu zaczęła się kołomyjka.
Świadkowie , bliscy Markowi M. od kieliszka nic nie
widzieli, nie było żadnej kłótn i, tylko Izabela R. była

http://sbc.wbp.kielce.pl

pijana i ciągle przewracała się i wstawała , a raczej
podnosił ją czuły opiekun. Ale ona dalej się przewracała, waliła głową o beton, o ławkę. Mieszkają
ca obok mamusia Marka M. też tylko to widziała ,
więcej, z jej zeznań Oak i zeznań kompanów Marka M. od kieliSZka) wynika, że to przewracanie było
wprost nawykiem Izabeli R., ciągle jakoby pijanej.
Nie można było odszukać ludzi, którzy na pogrze.bie ofiary podeszli do jej ojca twierdząc, że została
wtedy zakatowana. Ale znaleźli się świadkowie ,
którzy nie wahali się zeznać tego, co widzieli, opisuj ąc ze szczegółam i bestialstwo oskarżonego .
Podkreśli li także fakt, że nie mogli tego nie widzieć
inni świadkowie, rzekomo nic nie wiedzący i nie widzący. Na pon iedziałkowej rozprawie .otworzyła"
się inna kobieta, która początkowo nie chciała, czy
też bała się zeznawać. To straszne, jak ludzie mogą obojętn i e przechodzić obok najgorsze go bestialstwa, a późn iej kryć je, bo .co mnie to obchodzi".
Wieś nazywa się Szyby w gminie Bodzechów.
RYSZARD PUCH

tyni -

sklepu monopolowego.

Zatrzymał się przed nim, podumał chwilę, zastanowił się, dlaczego o tak wczesnej porze już
zamknięty, wybił szybę wystawową i wszedł do środka. Długo
nie przebierał na półkach: zabrał ze sobą cztery butelki
zwykłego wina, i dwie... dena-

turatu.
Kumple powitali powrót .dostawcy" okrzykami zachwytu.
Trochę wybrzydzali przy .niebieskim", ale w końcu i on poszedł upały tegoroczne są
straszliwe, tak suszy. Zmęczeni
posnęli, gdzie kto mógł, a że biesiada odbywała się w parku,
miejsca było dużo. Długo nie wypoczywali - policjanci okazali
się bardzo .brutalni" budząc towarzystwo i zapraszając do radiowozu. W komisariacie, gdzie
wylądowała dobrana paczka,
bardzo szybko ustalono kto popełnił przestępstwo.
Marian B. stanął przed są
dem, który skazał go na jeden
rok pozbawienia wolności w za-

wieszeniu na dwa lata. Pewnie
uczcił swój pobyt przed. obliczem
Temidy następną imprezą Jeśli
była huczna na pewno o nim
(det)
jeszcze usłyszymy.

Skradziono
broń

Rewolwer, dwa pistolety
sportowe i 17 pistoletów gazowych skradziono w wyniku włamania do sklepu z bronią w Ursusie, które wykryto
w poniedziałek.
Nie znani dotąd sprawcy
dostali się do magazynu
sklepu .Fuzja" wybijając
dziurę w dachu. Po rozbiciu
szafy pan~ernej skradli rewolwer .,taurus" model 90,
dwa pistolety sportowe .erma" ep 752 ·i .bersa"- 23, 17
pistoletów, i rewolwerów gazowych marki .erma", .arminius", .buss", hs i .,rohm",
amunicję

ostrą,

gazową,

ręczne miotacze gazu i noże

wojskowe.

(raf)

... W Ryl<oszynie gm. Piekoszów,
o godz. 22.30 pociąg relacji Kielce Małogoszcz najechał na leżącego na
torach mieszkańca Kielc Jerzego A.,
który poniósł śmierć na miejscu.

ROZBOJE
... W Kielcach na ul. 1 Maja, wieczorem nieznany sprawca dopuśc~ się roz·
boju na osobie Cecylii G., którą sterroryzował nożem, zabierając jej następ
nie pieniądze w kwocie ok. 4 .000.000 zł
i zegarek.
... W Kielcach na ul. Krakowskiej, tu·
tejszy mieszkaniec Ryszard K. , lat 36,
Zagroziwszy użyciem noża dokonał
rozboju na osobie Wiesława S., któremu zabrał sweter i pół litra wódki.

WłAMANIA
Krzcięcicach gm. Sędziszów,
mieszkańcy Zabrza: Tadeusz O. lat 37,
Marek K. lat 31 i Roman F. lat 20, wła
mawszy się wspólnie do kiosku . Ruchu· , skradli artykuły wartości ok.
1.500.000 zł. Policjanci ujęli sprawców

... W

na gorącym uczynku.

" W Stąporkowie na ul. Niek/ań
skiej, w nocy nieznany sprawca wła·
mawszy się do sklepu spożywczego
GS .SCh", skradł konserwy, papierosy,
wędlinę i inne artykuły, wartości ok.
3.000.000 zlotych.
... W Boleszynie gm. Waśniów, nieznany sprawca włamawszy się do sklepu GS , SCh' , skradł konserwy, słody.
cze i inne artykuły wartości ok.
10.000.000 zł.
... We Wloszcowicach gm. Kije nieznany sprawca włamawszy się do sklepu spożywczego GS . SCh" skradł pa.
pierosy, konserwy, słodycze i inne arty.
kuły wartości ok. 2.120.000 zł.
... W Kielcach na ul. Piolrl<owskiej
nieznany sprawca włamał się do komór·
ki w zabudowaniach Mańusza P., któremu skradł 4 rowery, wartości ok.
6.000.000 zł.
(raf)

Pani zraniła
pana •••
Ciężkie obrażenia odniósł Leszek W z Ożarowa w gminie Jastków, ugodzony nożem przez ~ał·
żonkę w trakcie rodzinnej kłótni .
Barbara W. rzuciła w męża nożem kuchennym trafiając go
w plecy i uszkadzając o~cną,
Leszka W. odwieziono do szpitala.
Wcześniej między małżon~mi
doszło do rękoczynów, w wynikU
których poszkodowana była żona.
Policja prowadzi dochodzenie.
(ch)

Jak zdobyć Własne "M"?

Mieszkanie po babci
Zmiany w systemie kredytowania budownictwa mieszkaniowego, gwałtowny wzrost cen nieruchomości spowodowały, że
mieszkanie stało się dobrem luksusowym, dla wielu nieosiągai
nym. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się młode małżeń
stwa, których możliwości zaciągnięcia pożyczki na uzyska!1le
lokum w spółdzielni są bardzo ograniczone. Dlatego zamiast
czekać latami, proponujemy naszym czytelnikom poszukanie Innych - tańszych i szybszych - sposobów zdobycia własnego
"M". Jak to zrobić, radzi Zenon Jabłoński, radomski notariusz,
prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Woda - nie za""sze
•
•
znaczy zycie

- Panie prezesie, jak można
uzyskać mieszkanie bez dużych nakładów finansowych?
- Prawo stwarza kilka możli
wości korzystania z istniejących
już zasobów mieszkaniowych.

wiele osób, zwłaszcza dzieci,
korzysta z kąpielisk w miejscach
niedozwolonych. Skutki niefrasobliwości mogą być tragiczne.
Oby .strażnicy wód" mieli jak
najmniej akcji ratowniczych.
(ws)
Fot. W. Słomka

Jednym ze sposobów jest zapewnienie opieki osobom starszym, niedołężnym , samotnym,
w zamian za ich mieszkanie.
Jeśli w swoim otoczeniu znajdzie się taką osobę, trzeba tyłko
dopełnić określonej procedury,
tzn. przed kierownikiem wydziału spraw lokalowych nąleży pod-

Sezon kąpielowy już się zaczął. Upalna pogoda powoduje,
że każdy akwen staje się kąpie
liskiem. W pobliżu Radomia
znajdują się trzy miejsca (Siczki,
Pionki i Kozienice), gdzie można
pod nadzorem ratowników ką
pać się bezpiecznie. Niestety

pisać

W Radomiu

"Skarbowi" Wakcii
Urzędy
karno-skarbowe
narodziły się z mocy ustawy
z 28 września 1991 r. Swoją
działalność zaś datują od 7 lu-

tego 1992 r. Na skutek braku
wielu przepisów wykonawczych Ich działalność opiera
się na regulacjach ogólnych
zawartych w owej ustawie.
Rozmawiam z kierownikiem
Działu ds. Planowania, Sprawozdawczości i Informatyki UKS
w Radomiu, Tadeuszem Bartoszem.
* Czy wasza działalność polega na ściganiu przestępców
podatkowych, udowadnianiu
im winy i karaniu bądź wnioskowaniu o ich ukaranie?
- Niezupełnie. Działamy jakby dwutorowo. Po stwierdzeniu
uchybień skarbowych wszczyna
się tzw. postępowanie podatkowe, którego celem jęst ustalenie
wielkości uszczupleń w budże
cie państwa powstałych na skutek przestępstwa . Przeprowadzamy również , niesamodzielnie,
postępowanie
karno-skarbowe, które polega
na
zredagowaniu
wniosku
o ukaranie i przesłaniu go do
właściwego Urzędu Skarbowego.

W'1eiowiec bez Wody
Wieżowiec przy ul. Piecka
w Kielcach, ten, w którym był
pożar, od piątku, 31 lipca, do dzisiaj 4.VIII., wtorek, jest praktycznie bez wody, bo zaczyna coś
kapać w kranach między godziną 1 i 2, a później zanika i nie ma
jej przez cały dzień. W administracji KSM-Północ mówią nam,
że hydrofomia jest w porządku,
tyłko elektrownia wyłącza w niej
prąd, a pogotowie wodne - 994
- ciągle zajęte.
(gl)

* Ile takich wniosków przekazaliście do tej pory?
- Około 130, z czego w 24

przypadkach już orzeczono
i ściągnięto grzywny.
* Czy korzystacie z pomocy
płatnych Informatorów?
- Ustawa przewiduje odpłat
ność dla informatorów, jednakże
ze względu na brak regulacji
szczegółowych sprawa jest jakby zawieszona w próżni.
* Jak zatem zdobywacie informacje o przestępstwach?
- Nie ma na razie wyspecjalizowanej komórki przeprowadzającej wywiad gospodarczy.
Jej namiastką jest praca między
innymi mojego działu . Również
inspektorzy podczas kontroli
uzyskują pewne dane. Lecz ci
ostatni przede wszystkim speł
niają funkcje kontrolne. Zresztą
nic w tym dziwnego, gdyż
w świetle prawa stanowią oni
odrębne jednostki inspekcyjne
i są odpowiedzialni za wszelkie
straty powstałe w wyniku ich
działalności . Stąd też przy rekrutacji na inspektorów zwraca się
baczną uwagę na fachowość,
wiedzę i doświadczenie. Wracając jednak do źródeł uzyskiwanych przez nas informacji. Wiele
sygnałów otrzymujemy z zewnątrz, od ludzi, choć często okazuje się, że wieści przekazywane nam w donosach są nieprawdziwe lub ustosunkowanie się do
nich nie leży w naszych kompetencjach. Spowodowane jest to
albo zwykłą ludzką zawiścią,
chęcią zalezienia komuś za skórę, spłatania psikusa lub zupełną
nieznajomością przepisów.
* Czy prowadzicie jakąś ewidencję Informatorów?
- Nie, choć na pewno miało
by to swoje dobre strony. Ludzie
boją się zdemaskowania, wolą
więc pisać anonimy.
WOJCIECH SZALWJCKI

odpowiednią

umowę

o
wspólnym
zamieszkaniu
i świadczeniu pomocy. Taka
umowa o opiekę - zakładająca
życzliwość i uczciwość wobec
podopiecznego - daje pierwszeństwo w otrzymaniu decyzji
o przydziale mieszkania po
śmierci najemcy. Rozwiązanie to
dotyczy tylko mieszkań kwaterunkowych.
- A jak przejąć, np. po rodzicach lub dziadkach, spół
dzielcze mieszkanie lokatorskie?
- Prawo do przydziału spół
dzielczego lokum mogą uzyskać
tyłko dzieci lub wnukowie. Musi
być jednak spełniony warunek
wspólnego zamieszkania przed
i w chwili śmierci głównego lokatora (samo zameldowanie nie
daje prawa pierwszeństwa do
objęcia mieszkania). Następnie
trzeba złożyć deklarację o przyjęcie w poczet członków spół
dzielni mieszkaniowej . Zarząd
zazwyczaj przychyla się do takiej prośby.
- Na jakich zasadach moż
na przekazać osobom bliskim
mieszkanie własnościowe lub
dom jednorodzinny?
- Prawa do lokalu własnoś
ciowego są zbywalne i dziedziczne (dotyczy to także wykupionych na własnoŚĆ mieszkań
kwaterunkowych). Przekazać je
można w drodze testamentu lub
darowizny. Osoba wskazana ma
prawo do objęcia mieszkania,
z tym że darowizna dotyczy scedowania własności za życia
właściciela , natomiast testament nabiera mocy po śmierci
składającego taki akt.
- Jakich formalności powinien dopełnić ofiarodawca,

Problemy, z jakimi boryka się
środowisko
osób niepetn0sprawnych uległy w ostatnim
czasie zaostrzeniu. Chociażby
sprawa utraty części ulg przysłu
gujących dotychczas ludziom
o zmniejszonej sprawności psycho-fizycznej,
ograniczenie
środków budżetowych na rehabilitację czy coraz mniejsze moż
liwości uzyskiwania środków pozabudżetowych, przede wszystkim
z
zakładów
pracy.
Poszczególnych związków i kół
działających w ramach ruchu
niepetnosprawnych nie om inęły
powszechne dziś kłopoty lokalowe i wygórowane koszty prowadzenia działalności. Jednak najważniejszym problemem nurtującym
środowisko
osób
upośledzonych fizycznie i psychicznie jest sprawa zatrudnienia. Zakłady pracy, w których
pracowali niepełnosprawni , nie
mogąc sprostać ostrej konkurencji, ulegają rozwiązaniu . I tak
np. Kielecka Spółdzielnia Niewidomych, która stwarzała możli-

wość szerokiego zatrudnienia

inwalidom od grudnia ub. roku,
ulega likwidacji. Polski Związek
Niewidomych czyni starania
o przejęcie zakładu , aby na bazie jego majątku uruchomić zak-

Być'

Osoby, które były świadkami
wypadków drogowych: 21 .07.
br. ok. godz. 21.30 w Bilczy,
w czasie którego .syrena" jadą
ca od Morawicy i wykonująca
manewr skrętu w lewo w drogę
prowadzącą do miejscowości
Kowala zderzyła się z wyprzedzającym ją w tym samym momencie .oplem betfordem";
25.07 br. ok. godz. 23.30 w Hucie Nowej, gm. Bieliny, w czasie

nych i w szerszym wymiarze gospodarczych.
Wprawdzie nowa ustawa
o zatrudnieniu osób niepełno
sprawnych daje perspektywy
i możliwości powszechnego zatrudnienia
stymulowanego
przez ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw, jednak nie czas na
realne wprowadzenie tych zasad prawnych w życie . Jednostki gospodarcze borykające się

razem •••

ład pracy chronionej dla niewido-

mych.
W sytuacji surowych warunków dyktowanych przez rynek
pracy niepełnosprawni stają się
kan~ydatami gorszej kat~gorii ,
bOWIem trudno wyzbyć Się ugruntowanych stereotypów, które
w wielu przypadkach są krzywdzące. Tymczasem rehabilitacja
zawodowa jest podstawą rehabili~ji psychicznej i społecznej,
a Więc stwarza szanse normalnego funkcjonowania, nie mówiąc już o zyskach indywidual-

należy przeprowadzić postępo

wanie spadkowe stwierdzające
nabycie spadku. Wydane przez
sąd postanowienie stanowi dokument przejęcia praw majątko
wych przez spadkobiercę .
- Czy obdarowani i spadkobiercy ponoszą koszty nabycia własności?
- Tak, są to podatki należne
fiskusowi. Ich wysokoŚĆ uzależ
niona jest od stopnia pokrewień
stwa. Im bliższa rodzina, tym są
one mniejsze. Niestety, obecny
system podatkowy nie jest korzystny dla hojnych darczyńców.
Przy ogromnym wzroście cen
mieszkań i w dalszym ciągu bardzo niskiej kwocie zwolnionej od
podatku (obecnie rzędu 26,4
mln zł) trzeba zapłacić na rzecz
skarbu państwa sumy rzędu kilkudziesięciu milionów za nabyte
drogą spadku lub darowizny
mieszkanie. Na osłodę mogę tylko czytelnikom .Echa Dnia" padać najkorzystniejszy wariant
prawny. W przypadku darowizny
najlepiej jest, gdy dwoje rodziców ofiarowuje dom dla córki
I zięcia lub syna I synowej. Takie rozwiązanie daje możliwość
podwyższenia nie opodatkowanej sumy czterokrotnie, plus odliczenie od wartości mieszkania

Widziałeś, zgłoś

Rynek pracy' niepełnosprawnych przestaje istnieć
Sprawdzianem kondycji rządów I wskaźnikiem rozwoju świa
domości społecznej jest poziom opieki nad niepełnosprawnymi
oraz stopień, w jakim potrzeby tej grupy osób są zaspokajane.
Jak wynika z potocznej obserwacji, daleko nam jeszcze do rozwiązań funkcjonujących w innych państwach.

aby przekazać mieszkanie lub
dom swojemu dziecku lub
bliskim krewnym?
- W przypadku darowizny
wymagany jest akt notarialny,
dOkumentujący
przeniesienie
własności. Obdarowany staje
się właścicielem od momentu
podpisania umowy przed notariuszem. Chociaż muszę tu zaznaczyć, że wielu rodziców woli
sporządzić testament, skuteczny dopiero po ich śmierci. Wynika to z obaw przed nadmiernym
uzależnieniem się od woli dzieci.
W swojej praktyce spotkałem
się z kilkoma przypadkami wyrzucenia niepotrzebnych już rodziców z domu. I tu chciałbym
uspOkoić darczyńców. Nie są oni
bezbronni. Darowiznę zawsze
można odwołać na drodze sądo
wej. Drugim sposobem przekazania mieszkania własnościo
wego jest sporządzenie testamentu, wskazującego następcę
prawnego tej własności. Po
śmierci składającego testament

z poważnymi trudnościami finansowymi, często zadłużone,
z reguły nie są zainteresowane
taką formą obniżania wydatków.
Celem spotkania zorganizowanego na początku sierpnia w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych w Kielcach było nawią
zanie kontaktów z zakładami
pracy i przedstawienie możli
wości zatrudnienia niepełno
sprawnych na podstawie nowej
ustawy, jednak żadne z przedsiębiorstw nie wyraziło zainteresowania.

policii

którego .łada" jadąca w kierunku Bielin, na ostrym łuku w lewo
zjechała na prawe pobocze,
a następnie przekroczyła oś
jezdni i uderzyła w przydrożne
drzewo po lewej stronie drogi proszeni są o kontakt osobisty
lub telefoniczny z Wydziałem
Ruchu Drogowego KRP w Kielcach ul. Buczka 10, pok. 210, tel.
29-159.
(kr)
Zachodzi więc pytanie: czy recesja negatywnie wpływająca
na wszystkie dziedziny życia zahamuje tempo rozwoju ruchu
niepełnosprawnYCh? Okazuje
się, że zwłaszcza teraz jest czas
na inicjatywę; nawiązywanie
kontaktów z bardziej doświad
czonymi działaczami z innych
krajów, czerpanie inspiracji z ich
osiągnięć. I tak przedstawiciele
polskich organizacji zajmują
cych się sprawami niepełno
sprawnych
uczestniczyli
w kwietniu w zorganizowanym
w Pradze seminarium przybliża
jącym efekty działań Rady Osób
Niepełnosprawnych
Stanów
Zjednoczonych. Wynikiem seminarium było zorganizowanie
spotkania w Warszawie pod
nazwą Forum Niepełnosprawni
a Społeczeństwo, a także powołanie Krajowej Rady na przełomie maja i czerwca na Sejmiku
Osób
Niepełnosprawnych
w Konstancinie.
Przewodniczący Zarządu Okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Radomiu - Jan SIdeł wystąpił z inicjatywą do wojewody
o
zorganizowanie
w drugiej połowie września Wojewódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych . W związku
z tym pragnie zachęcić wszystkie instytucje i organizacje do
aktywnej współpracy.
M.G.

http://sbc.wbp.kielce.pl

79 mln, jeśli obdarowani nie
sprzedadzą mieszkania przez 5
lat.
- Z tego, co pan mówi wynika, że Ministerstwo Finansów nie dostrzega tego aspektu
rozwiązania
problemu
mieszkaniowego.
- Zmiana przepisów podatkowych od darowizn i spadków
znacznie ułatwiłaby korzystanie
i nabywanie mieszkań w ramach istniejących już zasobów

mieszkaniowych. Od roku obserwujemy
zdecydowane
wstrzymanie się od darowizn,
właśnie ze względu na wysokie
podatki. Gdyby kwoty podlegające podatkowi zrewaloryzowano adekwatnie do rosnącej wartości mieszkań , myślę, że wiele
osób z najbliższej rodziny zdecydowałoby się na gest pomocy
oczekującym na mieszkanie.
- Dziękuję za rozmow.ę.
WIESŁAWA UPINSKA

Turystyczne dylematy
W poszukiwaniu atrakcyjnej
oferty turystycznej udałem się do
kilku biur tej branży w Radomiu.
Agencja PTTK przy ul. Miłej
- wszystkie skierowania wykupione: ośrodek nad najczystszym zbiornikiem wodnym naszego WOjewództwa, w Chlewiskach, kusi superprzystępną
ceną "Rainbow Tours" zaprasza do Sobieszewa i MyszakaZawadów w drugiej połowie
sierpnia. Ceny do wytrzymania
Oferty do USA, Egiptu, Włoch
czy na francuską R ivierę raczej
dla gruboportfelowców. "Agrokompleks" narzeka na frekwencję . Wczasy w Krynicy
Morskiej wykupiły tylko dwie
osoby ... Podobnie w "B884o-

z

ur" - z pesymizmem mówi się
o turystyce krajowej. Tu nastawiają się głównie na imprezy zagraniczne. A więc handlowo na
Sycyl ię lub rozrywkowo do Eurodisneylandu .. .
Przeciwnie
w "Orbisie", gdzie twierdzi się ,
że .kraj idzie na pniu", zaś za
granicę ludzie nie jeżdżą, bo już
się nie zwraca.
W sumie niewiele ofert krajowych, uwzględniających potencjał naszych portfeli. Jednocze~
nie niemal wszystkie agencje zapewniają że na indywidualne
życzenie klienta są w stanie zorganizować wypoczynek w każ
dym zakątku świata . .. Nawet
w Polsce!
WOJCIECH SZALWICKI

-

r~g.c»"''''

11 sierpnia br. wojewoda kielecki, dr Józef Płoskonka spotkał
się z Danem Croun-Selką ze
Stanów Zjednoczonych, dyrektorem projektu NTCA (Krajowego Związku Spółdzielni Telefonicznych) na Polskę. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego . Kolejna wizyta Dana Croun-Selki
poświęcona była rozwojowi telefonizacji na wsi. Umowa podpisana między NTCA a Fundacją
Rozwoju Regionu Świętokrzys
kiego, w sprawie szkolenia pracowników w USA (na koszt
Amerykanów), pozwoliła kilku
osobom z województwa kieleckiego na wzięcie udziału

w czterotygodniowym szkoleniu
w zakresie organizacji spóldzielni telefonicznych na wsi. Wojewoda kielecki poinformował zebranych o rozmowach , jakie
przeprowadził ze Stanisławem
Popiołkiem pełnomocn i kiem
rządu ds. telefonizacji wsi. Rozwi ązanie problemu współpracy
między gminami a TP SA będz ie
rzutowało na możliwość zainstalowania czterech następnych
central telefonicznych. Wojewoda stwierdził , że wynegocjowanie takich form prawnych z TP
SA, które umożliwi ą współpracę
lub rozwój niezależnego ruchu
spółdzielczego ,

rozwiązałoby

problem telefonizacji wsi w naszym województwie.

\~I
Truią cię· tytonieITI
- firlTla zapłaci
W szkołach, szpitalaCh, niektórych biurach zakaz palenia zaczął
faktycznie obowiązywać. Na Zachodzie coraz większą furorę robi hasło,
że tytko niecywilizowani ludzie palą
papierosy. Palaczom trudno się
z tym faktem pogodziĆ , aniepalący
mogą wreszcie odetchnąć z ulgą
Dotychczas za nietakt poczytywane
było zwrócenie uwagi kolegom
w pracy, by nie palili w naszej obecności. Teraz, jeśli chcemy iJć
w zdrowiu, jeżeli kobiecie zaleiJ na
donoszeniu zdrowego płodu , nie należy się wahać , tylko żądać zgaszenia
palonego przy nas papierosa.
Jeżeli Jednak kto~ zachoruje na
chorobę "odtytoniową" • a sam nigdy nie palił I może dowle~t, Iż najwalniejszym zagrotenlem było dla
niego pełne palaczy miejsce pracy,
może zaskar1yt swoją firmę do są
du. W Polsce do tej pory nie było
takich procesów. Na Zachodzie
zdarzają się często I są wygrywane.
Dane o szkodliwości palenia, które podają onkolodzy brzmią naprawdę groinie. Sir Richard 0011 z Cambridge wyraził opinię, że połowa raków
płuc
występujących
w niepalącej tytoniu populaCji, spowodowana jest najprawdopodobniej
ekspozycją na bierne palenie. Przebywanie w dymie tytoniowym przez
&-10 godzin dziennie odpowiada
wypaleniu
kilku
papierosów.
Szczególnie zagrożeni są chorzy na
astmę oskrzelową, niewydolność
układu oddechowego, niewydolność
naczyń wieńCOWYCh i chorOby aler-

giczne.
Lekarze apelują: - palaczu, jeżeli
już musisz palić papierosy, oglądaj
dokładnie ich opakowanie. Szanują
cy się producent deklaruje na nim zawartość nikotyny i substancji smołowych. Spośród papierosów polskich Pracownia Toksykologii Dymu
Tytoniowego przy .Sanepidzie" zakwestionowała . popularne" (zawar-

tość nikotyny - 1,89 mg na 1 papie-

ros), .extra mocne" (21,86 mg substancji smołowych) , . klubowe"
(23,24 mg - zawartość nikotyny),
.wiarusy" (Bułgaria, 23,44 mg substancji smołowych , 1,79 - zawartoŚĆ nikotyny) oraz .dalat" (USA,
22,53 mg substancji smołowych) .
Projekt ustawy antynikotynowej,
mający chronić nasze zdrowie, utkwił, niestety, gdzieś w Sejmie. Tymczasem więc presję na palaczy wywiera silna reprezentacja lekarska onkolodzy, kardiolodzy oraz Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecz
nej.
(bea)

Urzqd sprzeda
Urząd Miasta w Kielcach informuje, że posiada do sprzedania centralę telefoniczną systemu PENTACONTA 7 E-32
o 150 NN wewnętrznych i 14 liniach miejskich , rok produkcji
1983.
Szczegółowe
informacje
można uzyskać pod nr tel. 6761-48 i 434-60 lub osobiście
w Urzędzie Miasta, p. 148.

Uśmiechnii się
Szkot kupił żonie na imieniny
nocną lampkę.
- To niepotrzebny wydatek! mówi małżonka. - Teraz musimy jeszcze kupić książkę ...
ks
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Skorzów k. Buska.
W gospodarstwie Henryka
Kańskiego pod jego nieobecność rozmawia ze mną jego
teść, Bolesław Gawlik i reszta
rodziny. Kiepskie tu ziemie,
V i VI klasa, ale i tak jakoś szło
na tych 11 hektarach, gdyby nie
ta fatalna susza ...

Notatka

li: podróży

U harcerzy

...

łódzkie

"Kraiki"

W Ośrodku SzkoleniowoKursowym Kadr Instruktorskich
w Sielpi Wielkiej, którym od
dziewięciu lat kieruje pan Lucjan
Widera, w tym roku wypoczywają dzieci z różnych zakątków
kraju.
W I turnusie przebywała 60osobowa grupa dyspanseryjna
z Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej z Łodzi , w drugim gościliśmy
110 dzieci - w ramach wymiany
z kieleckim kuratorium oświaty
pracowników szkolnictwa z woj.
słupskiego, w trzecim 50 dzieci,
których rodzice pracują w Zakła
dach Przemysłu Dziewiarskiego
.Jarlam" z Jarosławia oraz
członków Zespołu Artystycznego .Krajki" dzfałającego.przy Pałacu Młodzieży Łódź Sródmieście. W tym samym czasie
kielecka chorągiew ZHP - jak
co roku - zorganizowała w oś
rodku obóz komputerowy (40
osób).
- W sierpniu przyjadą do naszego ośrodka - mówi pan Widera - również dzieci (50 osób)
z .Jarlamu", a także ponad 120
sportowców - członków Szkolnego Związku Sportowego
w Kielcach, którzy tu będą trenować i wypoczywać. Jeszcze kilka lat temu w tym ośrodku przebywali tylko harcerze z kraju,
a nawet z zagranicy. Dzisiaj oferujemy miejsca także cywilom.
Specjalnie nie zabiegam - mówiąc językiem handlowym o klienta. W okresie wakacji nie
można narzekać. Sądzę , że oś

rodek jest znany i cieszy się dobrą opinią

(TS)

Na Politechnice Świętokrzys
kiej istnieje od niedawna nowa
specjalizacja:
architektura
i ochrona zabytków. Kierownik
zakładu, prof. dr hab. Tadeusz
Polak, wprowadz~ do programu
praktykę wakacyjną W tym roku, trzeba przyznać , była tó bardzo atrakcyjna zagraniczna
dwutygodniowa praktyka. Na
zlecenie Fundacji Kultury Pol. skiej dwie 20-0sobowe grupy
studentów w lipcu wykonywały
inwentaryzację ruin zamków
w dwóch białoruskich miejscowościach , znaczących dla naszej historii Nowogródku
i Krewie.

Co tu dużo liczyć - mówi
gospodarz. - Wsialiśmy 3 metry
żyta , zebraliśmy 14! To klęska,
powinno być co najmniej 25 metrów. Ziemniaki to takie, jak gołę
bie jaja, jak tu panie będzie żyć?
Wszystko wypalone.
Dopiero nas bieda i głód czeka, jak gadzina wymrze - wtrą
ca jedna z kobiet. - Już teraz
musimy świnie sprzedać , choć
ważą około 60 kilogramów. Kto
to słyszał takie świnie sprzedawać, powinny mieć chociaż po
setce! Ale czym mamy je żywić?
Siana też nie ma, łąki tak samo
wypalone, przyjdzie i krowy
sprzedać! Proszę pana, my nie
lamentujemy, my się naprawdę
boimy!
- Panie, wam tam w mieście
głód nie grozi - mówi Bolesław Gawlik. - Wam państwo
zakupi zboże za granićą pensje
na chleb macie, to sobie kupicie,
a my za co mam sobie kupić ,
gdy nie będziemy mieli pienię
dzy?
to

- Zarzucają rolnikom, że na
wszystko narzekają - mówi córka gospodarza. - My nie narzekamy na wszystko, tylko ... na
kieszeń, bo powoli stawała się
coraz bardziej pusta, a teraz
opustoszała zupełnie.

W pobliskiej wsi
Młyny
w gospodarstwie Jana Pabisa,
który posiada 4 hektary, nastrój
równie, a może jeszcze bardziej
przygnębiający. Gospodarstwo
na pierwszy rzut oka (podobnie
zresztąjak i poprzednie) okazałe i zamożne.
- Plony zebrałem o połowę
mniejsze - mówi Jan Pabls i żeby przeżyć muszę do paź
dziemika uciekać z 14 świniami
i 2 buhajkami, bo nie mam paszy. Kupić? A kto mi sprzeda,
skoro wszędzie ta sama bieda?
Zresztą ja myślę, że najgorsza
bieda dla państwa to stąd, że
upadają.pegeery" i spółdzielnie
produkcyjne, od nich państwo
miało najwięcej i zawsze tak było, że jeszcze chłopi w polu,
a oni już zboże do magazynów

przyznał, że pochodzi z .. . Wą
chocka.
W paździemiku przewidziane
jest otwarcie wystawy prac wykonanych podczas inwentaryzacji zabytków.
(jot)

Plener uciniows~
Marcin Chmielnicki w
sali gimnastycznej rozpoczęty przed południem
obraz_

chłopi, to głównie
produkowaliśmy dla siebie, a oni
- to były prawdziwe . fabryki
żywności ". A teraz niech pan

wozili. Bo my,

spojrzy,

wszystkie

okoliczne

spółdzielnie produkcyjne padają: w Skorzowie, Sladkowie,
Kotlicach ... Aż przykro na to patrzeć.

W tych okolicach znacznym
finansowym zastrzykiem dla rolników jest uprawa tytoniu, ale i tl:l
susza zrobiła swoje.
- Już trzykrotnie obrywaliśmy
tytoń - mówi żona gospodarza
- ale na końcach już usycha
i nic na to nie można poradzić .
Po dwa - trzy razy spryskiwaliś
my ziemniaki, a stonka jak siedziała, tak siedzi.
Można by obejść wszystkie
okoliczne wsie po to tylko, aby
wysłuchać identycznych prawie opowieści. Przed rokiem
w okolicach Młynów, jakiś rodzimego chowu biznesmen
zaczął skupować ziemię, bo
zamierzał
budować
hotel.
Ach, co za radość tu była! Niedawno przybył znów prosząc,
aby ziemię zaorali i coś posiali, bo nie wyrobi finansowo na
taką inwestycję. Ludzie biadolili, że tyle ziemi się zmarnowało, ile to można było pszenicy na tym zasiać! Ale teraz
to już nikt nie biadoli, bo wiadomo, że przez tę suszę i tak
by wszystko przepadło.
RYSZARD PUCH

Do szydłowieckiego zamku,
który daje dziś schronienie m.in.
Muzeum Instrumentów Ludowych, przylega park nazywany radziwiHowskim. Obiekt ten poddawany jest właśnie rewaloryzacji.
Posadzono już !l0we drzewa

Awans radomskiei
Prace adaptacyjno-remontowe, mimo wakacji i potwornych upałów, trwają w najlepsze. Fachowcy w Rzemieślni
czej Spółdzielni .Budowlani"
spisują się dzielnie. Nic nie powinno więc stanąć na przeszkodzie przeprowadzki zaplanowanej na przełom września
i paździemika. Mowa o Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Radomiu, która opuszcza pomieszczenia przy placu Konstytucji 3 Maja, by z pełnymi honorami zająć piękny budynek pomuzealny
przy
ulicy
Piłsudskiego 12. A oznacza to
awans radomskiej książki publicznej, gdyż czytelnicy (nie mówiąc o personelu WBP) otrzymują znacznie lepsze warunki
kontaktu z literaturą Co tysiąc
sześćset metrów kwadratowych powierzchni , to nie trzykrotnie mniej, co piękne magazyny, to nie uciążliwa prowi~orka. ..
'
Czym będzie dysponować radomska książnica po przeprowadzce? Na parterze zaadaptowanego do jej potrzeb budynku
znajdzie siedzibę czytelnia naukowa z 40 miejscami dla czytelników i .podręcznym" księgo
zbiorem liczącym 8-9 tysięcy
książe.k. W drugiej części parteru - wypożyczalnia główna licząca około 25 tysięcy książek.
Tu też przewidziano czytelnię

i wypożyczalnię książek dla
dzieci, zaplecze administracyjne, salę katalogową, działy: informacji i bibliograficzny, wreszcie część magazynów.

a jednocześnie o zabytki.
Fot. W.

(włm)
Słomka

ksiqżnicy
. lam i pierwszej w Polsce biblioteki publicznej.
ŁUKASZ

opinię, być może znajdą się

w wyposażeniu nowych pojazdów.
Firma nie ustaje w działal
ności promocyjnej i akwizycyjnej swych wyrobów. Testowane na rynku niemieckim wkrę
taki elektrotechniczne do 1000
V zyskały tamtejszy znak bezpieczeństwa, co otwiera im
drogę również do innych
państw EWG. Istnieją perspektywy ich wysyłki do Anglii,
Niemiec, Francji, Włoch i Austrii.
(BP)

Na pierwszym piętrze zlokalizowano czytelnię czasopism i literatury regionalnej, salę ekspozycyjno-odczytową (wystawy,
prelekcje, spotkania), wreszcie
czytelnię zbiorów muzycznych
i czytelnię literatury obcojęzycz
nej. Być może w sąsiedztwie
rozpocznie też działalność nastrojowa kawiarenka oraz antykwariat.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - o czym mieliśmy już
okazję informować czytelni~ów

- postawiła na nowoczesność
i zaczyna komputeryzować niektóre swoje działy. Sieć komputerowa jest już zainstalowana
w nowym budynku. Najpierw na
dyskietkach zgromadzi się całą
bibliografię, potem kolej przyjdzie na komputeryzację wszystkich zbiorów, a na koniec - danych o czytelnikach.
Na razie personel radomskiej
biblioteki sposobi się do jeszcze
jednej uroczystości - oficjalnego nadania książnicy imienia
braci Załuskich, prekursorów
Oświecenia, w dodatku patronów urodzonych w niedalekiej
Jedlance, którzy byli założycieJedna z kieleckich fabryk
przed kilku laty
w Szwajcarii zespół nowoczesnych maszyn niezbęd
nych dla dalszego polepszenia jakości swojej produkcji.
Zanim to się stało, do tamtych fabryk wyjechała grupa
zakupiła

Nowogródek to obecnie hiewielkie miasteczko. Należał kiedyś do Rusi, Utwy, Rosji i Polski.
Był stolicą księstwa, obwodu,
województwa, siedzibą Trybunału. W nim nasz wieszcz Adam
Mickiewicz rozpoczynał naukę .
szkolną (lata 1807-1815). Kieleccy studenci pracowali przy ruinach XIV-wiecznego zamku.

i krzewy, alejki zyskają kolorowy
grysik, a cały park - ogrodzenie.
Podoba nam się ta dbalość władz
miejskich o estetykę Szydłowca,

W skariyskiej Spółdzielni
Pracy "Wkrętaki-Elektromet"
letnia kanikuła nie sprzyja
sprzedaży wytwarzanych tu
wyrobów, a także eksportowi,
na który stawia zakład . Stąd
113-osobowa załoga wykorzystuje rotacyjnie urlopy. Jest
szansa, że większe ożywienie
produkcyjne nastąpi na przełomie sierpnia i września .
- Mimo nie najlepszej sytuacji, jak w całej gospodarce mówi wiceprezes ds. technicznych Paweł Kapusta
.Wkrętaki" w ciągu półrocza
sprzedały towary za około 4
mld zł, gdy w analogicznym
okresie ub. roku - za 3 mld zł.
Wzrósł też eksport i osiągnął
wartość 458 mln zł. Systematycznie rozszerza się również
asortyment produkcji spół
dzielni. Aktualnie wytwarza się
80 typów i rozmiarów śrubo
krętów elektrotechnicznych,
ś l usarskich, dla mechaników
i specjalistycznych oraz 35 zestawów kompletów narzędzio
wych. W trakcie badań w Fabryce Samochodów Osobowych są prototypy zestawów
narzędziowych do samochodów. Jeżeli zyskają pozytywną

Zaniedbane centrum Kielc przy ulicy IX wieków.
.
Fot. A. PIetras

"Dromadery" i śmigłowce
strlegq kielecko-radomskich laSÓw
Rejon Dyrekcji Lasów Pańs
twowych w Radomiu wyczarterował w bazie lotniczej w Piastocujących w ich bliskości na-

szych ... Narzędzia nagle zaczęły żnikać, to jedno, to drugie ... Wystarczyło zostawić
któreś na chwilę kamień
w wodę .
Wstyd, plama, jak mówią
na Herbach i na Malikowie.

wie 3 "dromadery" i 2 śmigłowce
do akcji patrolowania kieleckoradomskich lasów,no i gaszenia
zauważonych pożarów. Jak do
tej pory, dniem ciężkiej pracy dla
pilotów i mechaników był 4
czerwca. Tego dnia do gaszenia
ognia maszyny startowały aż 50
razy. A trzeba wiedzieć, że .dromadery" zabierają do pożaru
jednorazowo t.500 tysięcy litrów
wody.
Akcja profilaktyczno-gaśni
cza z powietrza jest bardzo
kosztowna. Jedna godzina lotu
kosztuje 3.650 tysięcy złotych .

(włm)

Krewo w naszej historii znane jest z unii kreWSkiej, zawartej w 1385 r. między Polską
a Litwą Władysław Jagiełło
w zamian za rękę Jadwigi i koronę polską zobowiązał się
przyjąć wraz z poddanymi
chrzest w obrządku łacińskim,

a ziemie Litwy i Rusi włączyć
do Polski. Krewo to dziś wioska. Zamek, obecnie w ruinach,
pochodzi z XIII w.
Kieleccy studenci przeżyli
w obu miejscowościach bardzo
przyjemne chwile. W ko~iele
nie opodal Krewa spotkali polskiego księdza, który z dumą

Fot. W.

Słomka

najlepszych fabrycznych fachowców kieleckiej fabryki.
Wraz z maszynami przybyła ze Szwajcarii grupa
monterów - specjalistów,
którzy pokierować mieli ich
instalowaniem. Szwajcarzy
przywieźli z sobą całe
komplety precyzyjnych narzędzi, które trzeba by nazwać instrumentami wysokiej
technicznej próby. I co powiecie? Te właśnie narzę
dzia przyciągać rychło zaczęły oczy kręcących się
przy Szwajcarach oraz pra-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ktoś jednak z dyrekcji wpadł
na zbawienny pomysł. Kazał
komendantowi fabrycznej
straży zaciągnąć warty.
Odtąd dzień i noc, bo tak
pracowali również Szwajcarzy - strażnicy zamieniali
się , bacząc pilnie na narzę
dzia i w ogóle na całość
monterskiego obrządku.

Nie wiemy co tam
Szwajcarzy sobie o naszych, o nas - pomyśleli.
Ale pewnie pomyśleli. ..
TADEUSZ BARTOSZ

Radomska Oficyna Wydawnicza •Tramp" przekazała do księ
garni cenną książkę pod tytułem
"żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim". Autor tego unikatowego wydawnictwa, radomianin Adam Penkalla,
kreśli dzieje ludności żydowskiej
na Kielecczyźnie i na ziemi radomskiej, prezentuje też historię
cmentarzy i synagog.
Publikacja - jak pisze autor-:
powstała w związku z pracami
inwentaryzacyjnymi obiektów
' żydowskich w dwóch województwach.
(MW)

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego przez
wiele lat finansowała morderstwa polityków w ZSRR
i akcje terrorystyczne za granicą. Takie zeznania złożył
w Moskwie przed Trybunałem Stanu Andrzej Makarow
_ przedstawiciel prezydenta Jelcyna w czasie rozprawy mającej rozstrzygnąć, czy dekret Jelcyna o delegalizacji partii komunistycznej był zgodny z konstytucją.
Makarow powiedział, że KPZR powołała specjalne grupy do wykonywania zadań terrorystycznych.

K'ZR fINAN~OWAłA

czona terrorystom . zgodnie
z decyzją Komitetu Centralnego". Dokument nosi datę 16.
maja 1975 roku. Właśnie wtedy ówczesny szef partii Leonid
Breżniew oficjalnie deklarował
politykę odprężenia wobec Zachodu.
Dokument ten jest jednym
z wielu ze specjalnego archiwum oznaczonego .ściśle tajne" znalezionego w budynku
byłego Komitetu Centralnego,
kiedy w sierpniu zeszłego roku
- po nie udanej próbie puczu
- został on przyjęty przez rząd
Rosji. .Niestety, jest wiele dokumentów takich jak ten" powiedział Szachraj. - .Są ich
tysiące".

Przyczyną bardzo wielu
chorób nękających ludzi jest
.choroba duszy". Zamiast
kierować się miłością i tolerancją ludzie niszczą się
wzajemnie nienawiścią zazdrością, strachem. Hans
Seyle, odkrywca stresu
twierdzi, że jesteśmy tyle
warci, ile warta jest nasza
zdolność zdobywania miłoś
ci bliźniego. Nasze pragnienie aprobaty i uznania jest

jedną z głównych sił napędo
wych życia. Któż z nas nie
pragnie być kochanym?
Rozkwitamy w atmosferze
aprobaty, więdniemy przy
braku przychylności. W codziennym życiu, w domu,
w pracy nie potrafimy na
dłuższą metę egzystować
bez aury życzliwości i odro-

biny uznania. Gdy tego nie
ma pojawiają się apatia
i zniechęcenie, a potem ner-

MIAIOWY llRRORYIM
Od·lat 50. aż do upadku komunizmu, pod różnymi nazwami, działały one poza granicami ZSRR, jak i na jego terytorium. Koordynowaniem
tych zadań w ZSRR kierownictwo partii obarczyło specjalne biuro w KGB , kryjące
się pod kryptonimem .Biuro
Nr 2". Zajmowało się ono tę
pieniem działań szkodliwych
dla państwa. To .tępienie"
obejmowało tortury, porwania oraz morderstwa. Makarow powiedział, że każda
akcja Biura Nr 2 musiała być
zatwierdzona przez kierownictwo partyjne. Za granicą
takie same akcje wykonywał
specjalny departament KGB
Nr 12. Według instrukcji Komitetu Centralnego KPZR
departament ten miał zajmować się akcjami terrorystycznymi przeciwko głównym
przeciwnikom ZSRR, a mianowicie Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii.
Siergiej Szachraj - do niedawna bliski doradca prezydenta Rosji Borysa Jelcyna
przeczytał fragmenty ściśle
tajnego niegdyś dokumentu,
który dowodzi, że Komunistyczna Partia Związku Ra-

dzieckiego miała ścisłe kontakty z międzynarodowym terroryzmem. Oto ten fragment:
.transport zagranicznej L:lroni
i amunicji 14 maja 1975 roku
został dostarczony przez KGB
kierownictwu operacji zagranicznych Ludowego Frontu
Wyzwolenia Palestyny". Organizacją tą z siedzibą w Damaszku kieruje George Habaszo Jest ona jedną z frakcji,
tworzących Organizację Wyzwolenia Palestyny. Wyznaje
marksistowską ideologię i odrzuca wyrzeczenie się walki
zbrojnej jako środka do uzyskania przez Palestyńczyków
samostanowienia.
Pod koniec lat 70. i na po80. wielu amerykań
skich i izraelskich dyplomatów
zostało zastrzelonych w Europie i w innych częściach świa
ta lub zginęło w zamachach
bombowych. Zachodnie służ
by wywiadowcze wyrażały
wtedy opinię, że odpowiedzialnoŚĆ za te morderstwa ponosi
właśnie Front Habasza. Cytowany przez Szachraja dokument z archiwów KPZR głosi
dalej, że owa broń ma być uży
ta .do przeprowadzenia operacji przeciwko personelowi
amerykańskich i izraelskich
placówek w krajach trzecich,
do przeprowadzenia akcji sabotażu i terroru".
czątku

Amerykańskie i izraelskie
służby wywiadowcze często
oskarżały Związek Radziecki

Jednego tylko dnia, 7 sierpnia
niemieckie przekazały
polskiej straży granicznej 120
obywateli Bułgarii, w tyrry ok. 20
dzieci, którzy w rejonie Zytowania przekroczyli .zieloną granicę" na Nysie.
Cała grupa została zatrzymana około godz. 22 po zachodniej
stronie Nysy.
służby

o wspieranie terroryzmu.
Moskwa zawsze kategorycznie zaprzeczała. Według dokumentu zacytowanego przez
Szachraja, broń została dorę-

może zniszczyć psychikę
człowieka . W Polsce dopiero
dziś okazuje się, jak nigdy
dotąd, że ten kto ma pienią
dze ma nie kończącą się wła
dzę. Niestety, często wykorzystuje ją przeciwko bliźnie
mu, wywierając na niego
presje, tłamsząc jego godność. Pieniądz stał się mier-

Tegoroczne upały doskwierają nawet tak ciepłolubnym zwierzętom jak ten nosorożec z hamburskiego ZOO Hagenbecka.

Morze, nasze morze•••
Kiedy ciepło,
kiedy zimno
w morskiej wodzie.
Kiedy woda w morzu jest najcieplejsza? Oczywiście, w lecie
i, oczywiście , w dni upalne - odpowie laik. O ile to pierwsze jest
bezwzględnie prawdziwe, z tym
drugim bywa różnie, a nawet
rzec można, że na ogół w dni
upalne woda u naszych brzegów Bałtyku bywa chlodniejsza.
Pozomy paradoks polega na
tym, że upałom towarzyszy
zwykle wiatr z południa, od lądu.
Wiatr ten spycha na pełne morze
nagrzaną
powierzchniowa.,
warstwę wody, a na jej miejsce
napływa dołem woda zimna, głę
binowa. Przy wietrze północ
nym, z reguły chłodniejszym,
dzieje się odwrotnie.

ściemisku
ściernisk

może

być przyczyną tragicznych wypadków. W płomieniach wznieconego w ten sposób pożaru
zginął 68-letni rolnik ze wsi Niż
na Łąka.
Wzniecony ogień błyskawicz
nie rozprzestrzenił się. Zapaliły
się sąsiednie ściemiska i skła
dowana na nich słoma. Rolnik
nie zdążył uciec przed ogniem.

Barwy morza
Terminem

.kolor

morski"

określa się na ogół barwę poś
rednią pomiędzy niebieska., zieloną i szarą Gdyby przyszło podać definicję bardziej precyzyjna., bylibyśmy w nie lada
kłopocie. Po prostu dlatego, że

morze ma kolory bardzo rozmaite. Ot, choćby Bałtyk. W dni sło
neczne jest granatowy, zimą
. przy zachmurzeniu - szarostalowy. Generalnie jednak zaliczany jest do mórz zielonych . Ten
odcień świadczy o żyzności morza, o obfitości drobnych organizmów morskich. Morza niebieskie zawdzięczają tę barwę
większej przezroczystości wyni-

Hanna Suchocka ...
żyrafą

Na wystawie "Rzeka '92" rosyjski politechnik z Niżnego Nowogrodu zaprezentował platformę własnego projektu do rozbijania lodu. Ta dziwna platfonna z poduszkami napełnionymi powietrzem potrafi wyrąbać w zamarzniętej rzece kanał o szerokości do 20 metrów, nawet gdy lód jest metrowej grubości.
jający ekologii, wydaje się, że
znalazło już prawo obywatel-

Przez całe lata dużo mówiło
się na temat ekologii, a sytuacja
p'ogarszała się z roku na rok.
Sląsk, Kraków, trójkąt przygraniczny koło Zgorzelca i kilka innych regionów czy miast można
już uznać za strefy ekologicznej
tragedii. Błędna polityka przemysłowa, głupota lub niefrasobliwoŚĆ dyrekcji niektórych zakła
dów, ustawienie .ekołogii" na
szarym końcu w kołejce po pieniądze - wszystko to spowodowało, że jesteśmy krajem cho-

Miłośnicy kąpieli w ciepłej wodzie morskiej powinni wybierać
się raczej nad Adriatyk czy Morze Czerwone, ale jeśli poza Bał
tykiem nie mają wyboru, doradzić im można miejscowości nad
Zatoką Gdańską i zachodnią
częścią Zatoki Pomorskiej. Tam
woda jest na ogół cieplejsza o 23 stopnie niż w kąpieliskach nad
otwartym morzem.

choć jakże odległe

od tych, na
które czekamy.
Sypią się kary za ekologiczne
zaniedbania. Mówi się nawet
o zamykaniu zakładów, jeśli ka-

stwa
Zjednoczenie Europy, zbliże
nie na linii Wsch6d-Zachód, jak
rzadko w którym dziale działal
ności społeczno--ekonomicznej,

sprzyja rozwiązywaniu problemów ekologicznych; czy to
w skali Bałtyku, czy słynnego

Podczas pobytu w Poznaniu
tuż przed konferencją prasowa.,
wręczono pani premier, Hannie
Suchockiej - w imieniu czytelników .Gazety Poznańskiej" - kolorową grafikę , na której przedszego zainteresowania naszych
służb dyplomatycznych szeroko
pbjętą problematyką ekologiczną

Te dalekosiężne zamierzenia
w niczym nie umniejszają bieżą
cych spraw, do których należy
wciąż otwarty problem efektywnego wykorzystania środków
przeznaczonych na ekologię·

Na tle tej "czamej mapy ekologicznej" radośnie zabłysła informacja, że z ogłoszonej przed
dwoma laty listy 200 zakładów
trucicieli zostało dziś tylko 80.
A więc okazuje się , że klimat publicznego potępienia. awans
ekologii na poczesne miejsce
w polityce społecznej i ekono":,lCzneJ, zasilenie tej działalnoś
CI ~r~kami z zagranicy, przynoSI JUz jakieś wymieme korzyŚCi,

Barwa morza zależy od wielu
czynników i pogody, pory roku
i dnia, ilości zawiesin, zasolenia,
głębokości, położenia geograficznego oraz różnych lokalnych
osobliwości. Zatoce Gdańskiej
wczesnym latem zdarza się
przybierać barwę żółtą Alarmy
plażowiczów, iż chodzi o skaże
nie wody przeładowywaną
w porcie siarka., są zupełnie fa/szywe. Tak się przejawia .kwitnienie" glonów.

ry nie wystarczą Pieniądze na
ekologię napływają Fachowcy
podkreślają jednak, że obecnie
sprawą numer jeden jest opra-

trójkąta - u zbiegu granic Czech~SłowaCJi, b. NRD i Polski.
Niestety, wciąż otwarte są te
sprawy w kontekście Polska -

cowanie kompleksowej ustawy
ekologicznej, która usprawni całokształt prac w tym zakresie.
A dopiero później, jako problem
numer dwa, stawia się optymalne wykorzystanie krajowych
i zagranicznych środków finansowych. To, co kiedyś było również ważnym problemem, a mianowicie edukacja i klimat sprzy-

Kresy Wschodnie i dalej. Ekologia nie znała nigdy granic pańs
twowych. I tylko przy współpra
cy w znacznie szerszym wymiarze niż jeden kraj, można
należycie dbać o czystość powietrza czy wody. Rozumie to
dobrze kierownictwo resortu
ekologii i nie przypadkiem chce
ono wystąpić z postulatem więk-

Wśród

tego typu zagadnień
znajduje się także nie rozwiąza
na dotychczas - może nie najważniejsza, ale spektakulamie
jakże wymowna - kwestia przerostów
administracyjnych
w sferze ekologii, z ministerstwem tejże na czele. Rzecz bowiem nie rozgrywa się w gabinetach urzędników, lecz w fabrykach, w służbach wodnych,
w wyspeCjalizowanych rolnych
agendach.
ANDRZEJ HETMANEK

http://sbc.wbp.kielce.pl

nikiem wszystkiego.
Niezależnie od tego jednak, czy jesteśmy bogaczami, czy nędzarzami , powinniśmy się opanować i uzmysłowić sobie najprostsze
prawdy - jeśli chcesz być
szczęśliwy, dawaj szczęście
innym, jeśli chcesz być kochany - kochaj. Nie małostko
wo, z wyrachowaniem , ęle
z pełnym przekonaniem. Zycie jest tak krótkie, że nie
warto go mamować na niszczenie pomyślności innych,
bo może nam zabraknąć
czasu na budowanie włas
nej.
(bea)

Krzyżówka nr 151

Lokalne osobliwości wpływa
na barwę mórz znalazły
w wielu przypadkach wyraz
w nazewnictwie geograficznym.
Morze Czerwone bierze miano
od czerwonych pyłów pustyni
i. planktonu tegoż koloru, Morze
Zółte barwi wynoszona przez
chińskie rzeki z lądu glina;
Morze Białe jest przez długie
miesiące pokryte lodem, a Morze Czame przybiera ponurą
barwę podczas burz.

jące

stawiona została jako ... żyrafa .
Czytelnicy tej gazety uznali, że

właśnie żyrafa symbolizować
powinna panią premier w telewi-

zyjnym .Polskim ZOO". Jak wiadomo, większość telewidzów
optowała za lamą i tak już zostało . Wielkopolanie jednak wiedzą
lepiej o Wielkopolance.

Kaczka pilnuje obozu
pod Staszowem
Kaczka w towarzystwie 3
psów pełni funkcję strażnika na
obozie w Golejowie k. Staszowa, na który TPD zaprosiło 80
dziewcząt i chłopców z rodzin
najuboższych . Obóz prowadzi
małżeństwo społeczników i pedagogów: Teresa i Ryszard Majowie, którzy od 30 lat organizują
kolonie i obozy letnie. Właśnie p.
Ryszard Maj twierdzi, że kaczka
jako strażnik jest najlepsza: na
widok obcego podnosi taki
wrzask, że w całej wsi ludzie zrywają się na równe nogi.
Do ślubu W asyście

karetki pogotowia

rym, z zatrutym powietrzem, wodąi glebą

kającej z lepszego prześwietle
nia i mniejszej ilości planktonu.
Najczystsza woda morska
w słoneczny dzień ma kolor szafirowy.

, To i owo ,

Śmierć na płonącym
Wypalanie

wica. Świat poznał już dawno te prawdy. A w Polsce?
Tu nastała jakaś dziwna moda na obrzucanie się błotem,
wytykanie dawnych win , błę
dów. Nic nie pomagająapele
psychologów, socjologów
i księży, żeby dążyć do zgody. Niszcząca siła opanowała wszystkich. Walczymy ze
sobą w miejscu pracy i w domu. Dlaczego? Czy tłuma
czy to pogoń za pieniądzem,
chęć zdobycia kolejnego
szczebla kariery i niemoc
osiągnięcia celu?
Na pewno ciężka praca nie
nagrodzona godziwą zapłatą

Przechodnie ze zdumieniem
patrzyli na mknący ulicami
Gdańska orszak ślubny, ubezpieczany przez jadące na sygnale karetki pogotowia. Okazuje
się, że karetkę można wynająć,
gdyż zubożała służba zdrowia

w Trójmieście ratuje w ten sposób swoją kasę . Szef transportu
pogotowia Jacek Usazewicz jest
zdania, że taki sposób zarabiania na benzynę dla kolumny sanitamej jest lepszy od braku benzyny. A karetka pogotowia na
weselu - jak uczy życie - może
się przydać.

POZIOMO: 1) niejedna w bibliotece, 4) korzyść , użytek, 5)
próżniak , leniwiec, 6) moneta
srebma bita od XIII w. w Tyrolu,
Austrii i krajach sąsiednich,
w Polsce XVI-XVIII w. , zwana
krucierzem, 10) stary dzik samiec, 11) jedno z imion Mozarta,
12) trąbka sygnałowa lub krótki
utwór muzyczny grany na czyjąś
czeŚĆ.

PIONOWO: 1} piec służący
do topienia żeliwa , 2) lewy dopływ środkowej Wisły, przepływa
przez Iłżę, 3) sposób odtwarzania przez aktora jakiejś postaci

w utworze scenicznym, 7) lewy
dopływ środkowej Wisły, płynie
przez Puszczę Kozienicka., 8)
W mit. potwór z paszczą lwa,
ogonem węża, ciałem kozy, póź
niej fantastyczna postać różnie
wyobrażana, 9) okres stagnacji

w koniunkturze gospodarczej.
Rozwiązanie krzyżówki należy przesyłać pod adresem redakcji .ED" ~nie na kartach
pocztowych w terminie 7 dni od
daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
rozlosuje się nagrodę książko
wą Na karcie pocztowej prosimy
dopisać: .Krzyżówka nr 15r.

Rozwiązanie krzyżówki

. nr 141
POZIOMO: plantacja, Eliza,
kąsek, nalot, opona, Komar, zioto, widły, sieci, zakładnik.
PIONOWO: piernik, Ariel,
traktorzysta, ciasto, atak, amoniak, mędrek. ocean, wesz.

Nie chcieli łapówki

170 KM
dla "vectry"
Na początku przyszłego roku
drozsze modele wjeżdzającego na
nasz rynek .opla vectra" otrzymają
. nowy silnik.
Lżejsza i węźsza, niemal kwadratowa w kształcie, jednostka napędo
wa ma 6 cylindrów w układzie V, 24
zawory, pojemność 2 ,5 litra. Moc 170 KM.
Jedną z ciekawostek technicznych jest umieszczenie wymiennika
ciepła między rzędami cylindrów. Zapewnia to szybkie nagrzanie oleju tuz
po uruchomieniu zimnego silnika
i procentuje mniejszym zU:Zyciem
paliwa oraz mechanizmów - informują specjaliści z General Motors
Poland.
(raf)

Jak

uniknqć cła

Fot. A. Piekarski

Nie wiemy, niestety, jakich
sztuczek użyłby wspomniany
właściciel .forda" w czasie rejestracji tego pojazdu w Polsce. Ale
właśnie, .właściciel". Czy jest on
rzeczywiście właścicielem praw-

Na niemieckiei
giełdzie

samochodowei

Przedstawiamy wyrywkowo ceny wywoławcze uży
wanych samochodów oferowanych na niemieckim
rynku i na giełdach. Dotyczą one samochodów standard bez dodatkowego wyposażenia , mających waż
ne przez rok świadectwo

dopuszczenia do ruchu . Dla
ułatwienia porównań przedstawiamy ceny samochodów
wyprodukowanych
w 1985 roku.
"Fiat 126" - 2500 marek,
"skoda 105 S" - 2350 MO,
"łada 1200 S" - 1800 MO,
"audi 80" - 6600 MO, BMW
216 - 8500 MO, "citroen BX
14" - 4000 MO, "ford fiesta
S 1,1" - 6100 MO, "mazda
626 LX" - 5800 MO, "mercedes 240 D" - 11.850 MO,
"opel corsa" - 5800 MO, "renault R5 C" - 5000 MO, "toyota corolla DX" - 5600 MO,

"volkswagen polo" (C) 6200 MO i "wartburg 353W"
- 1750 MO.
Kto ma czas i ochotę niech
zabawi w przeliczenie
marek na złote i doda do nich
cło oraz podatek.
się

(bs.)

Kryminalne "Moło

nym tego pojazdu, wkrótce się
okaże . Odpowiednie służby badają właśnie okoliczności , w jakich samochód ten zmienił właś
ciciela.

Tak więc podmianka numerów rejestracyjnych nie wchodzi Już w grę. Celnicy to dawno "przerabiali".

Spadek eksportu
iapońskich aut do USA i EWG

Według federacji, taki stan
rzeczy jest spowodowany złą sytuacją gospodarczą i zmniejszeniem popytu w krajach Europy
zachodniej oraz kampanią prowadzoną w USA pod hasłem:
"kup amerykański".
Całkowity eksport japońskich
samochodów, autobusów i cię
żarówek w pierwszych sześciu

benzyny bezołowiowej "postawito paliwo w rzędzie luksusowych, zaraz po etylinie 98-<>ktanowej".
pos. Ryszarda
. Zdaniem
Zochowskiego zwiększenie zainteresowania
. kupujących
i ' użytkowników samochodami
o najmniejszym stopniu zanieczyszczenia atmosfery powinno
stanowić pierwszy krok do integra:cji z Europą

ły

•

KIELCE
16.00

KINA:
ROMAN"TlCA - .Smród :Zycia" USA,I. 12, g. 14.45, 17.00, 19.00, 20.45
VIDEO - .Tlffany" - wI.-fr., I. 18, g.
15.00, 17.45;

MOSKWA - .DuZy" - USA, I. 12, g.
13.30; .podWójne uderzenie"- USA, i.
15, g. 15.30,17.30,1 9.30
ECHO - .Hook" - USA, I. 12, g.
13.00, 15.00; ,.Matador" - USA, i. 18, g.
17.00,19.00

GALERIE
Galeria BWA " Piwnice" - wystawy: Jana Bumata - .Malarstwo tuszowe", Władysława Szczepańskiego W poszukiwaniu formy". Galeria czyn~a w godz. 11 .00-17.00, w niedziele od
11.00-15.00, w poniedziałki - nieczynna'Dom Środowisk Twórczych "Pała
cyk Zielińskiego · - wystawa prac
Krzysztofa Jackowskiego ze zbiorów

18.00.

Galeria Fotografiki, pl. Partyzantów 16 - Wystawa fotografii Aleksandra Salija pn .•Fotografia analityczna"

MUZEA
Narodowe - Pałac, pl. zamkowy 1
- ,Wnętrza zabytkowe XVII-XVIII w.",
.Galeria malarstwa polskiego", .Sanktuarium marszałka Józefa Piłsudskie
go", , Broń europejska i wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach", . Europa - Exlibris" (z Muzeum
Historycznego Miasta Norymbergi).
W okresie wakacyjnym pałac nleczynny będzie w poniedziałki I wtorki
w pozostałe dni czynny w godz. 9.0016.00.

pl. Partyzantów 315 - .Przyroda Kielecczyzny"; wystawy czasowe - ,Wokół secesji", .Współczesna sztuka ludowa Kielecczyzny", .Pradzieje regionu święto
krzyskiego. Epoka zelaza". Muzem
nieczynne będzie w poniedziałki i śro
dy, we wtorki czynne od 12.00 do 19.00,
w pozostałe dni od 9.00 do 16.00
Oddział - Muzeum Lat Szkolnych
S. Żeromskiego, ul. Jana Pawła 1125
- nieczynne w soboty i nledziełe,
w środy czynne od 12.00 do 18.00,
w pozostałe dni czynne od 9.00 do
Oddział wystawy stałe

15.00
Oddział - Muzeum Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku nieczynne
w poniedziałki I wtorki, w pozostałe
dni czynne od 10.00 do 16.00.

Kanciasta sylwetka "Ianci delta integrale" powoli się przeży
wa, choć, sam samochód odnosi
sukcesy w wielu rajdach. Już
w przyszłym roku ma pojawić się
druga generacja tych samochodów. Nadwozie zaprojektuje firma stylistyczna "IDEA", w której
jednym z dyrektorów jest Polak
- Justyn Norek.
***
.,Alfa romeo SPIDER" jest produkowany we Włoszech od ponad 25 lat. Mediolańska firma
postanowiła przeprowadzić .face lifting" tego na wskroś sportowego auta. Nowy projekt - 2miejscowego, krytego nadwozia
zamówiono u znanej firmy stylis-

(raf)

osłuchać

Warto wiedzieć zobacz ć
15.00

Zabawkarstwa w Kielcach, ut.
Kościuszki 11 .zabawki świata' 
czynne w godz. 10.pO-17.00

RÓZNE
pełni

911 . Informacja PKP- 930, lnfonnacja PKS - 66-<>2-79. Hotel "Centralny" - 66-25-11 .
Telefon Zaufania dla młodzieży czynny w każdy czwartek w godz.
18.00-20.00 - tel. 456-70; Telefon
Zaufania (dla ludzi z problemem alkoholowym - od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00-20.00, tel. 573--46.
Postoje taksówek: osobowe - pl.
Dworcowy, tel. 534-34; ul. Piekoszowska, tel. 515-11 ; ul. Toporowskiego, tel.
31-29--19; ul. Konopnickiej, tel. 31-Q967; ul. Jesionowa, tel. 31-79-19; bagażowe - ul. Annii Czerwonej, tel. 3109-19; ul. Mielczarskiego, tel. 5n-15.

RADOM

Biuro Ogłoszeń, tel. 279-95, czyn-

ne w godz. 9.00-17.00.

DYZURY OSTRE
Oddz. Wewn. I Oddz. Chirurg. -

Szp. Czerwona Góra.
Glnekologlczno-Potożniczy
rejonizacji, teł. 5HHJ6, 497-43.

w "mercedesie"
Wielu kierowców twierdzi, że
prowadzenie samochodu jest
dla nich życiową pasją Niestety,
zdarza się, że 4 kółka i kierownica rzucają się komuś na umysł
w sposób równie niszczący jak
alkohol i narkotyki.
Idę oto kilka dni temu ul. Zagórską w Kielcach. Nagle przy
skrzyżowaniu z ul. Chopina .

potworny ryk silnika. Dwóch
mężczyzn w pięknym "mercedesie" gwałtownie hamuje .
Podnosi się kurz. Maszyna
wchodzi na wysokie obroty
. i w poślizg na środku skrzyżo
wania. Znowu pisk hamulców,
gaz do dechy i z powrotem
w ulicę . Po chwili zatrzymali
się i w gronie znajomych zaczęli rozmawiać o zaletach
zachodnich samochodów.
Sądzę, że do rozmowy powinien włączyć się policjant i wrę
czyć im wysoki mandat. Nie zaszkodziłaby też obecność psychiatry. Przydałyby się może
badania w szpitalu w Morawicy.

(bs.)

Takich konkurencji nie oglądali
dawno obserwatorzy rajdów samochodowych. Jazdy na regulamość,
próby dzielności , czy konkurs elegancji wys7ły juz z mody. Znalazły

tycznej Pininafarina. Zmieni się
również .wnętrze" - układ napędowy przeniesiono z klasycznego na przedni. Oficjalna premiera nowego "pająka" ma nastąpić na początku 1994 r.
(b)

W autosalonie Toyoty
w Tokio odbył się pokąz samochodów, które poruszać
się będą po Japonii na początku XXI wieku.
Futurystyczny
pojazd
"shanary". Zamiast kierownicy, drążek sterowniczy.

Wzrasta iakość
polskich opon
Fabryce opon .Stomil" w Olsztyni!;! udało się wejŚĆ na rynki 40 krajów
świata, dzięki czemu eksport nie
zmalał, mimo utraty rynków w Iraku,
Jugosławii oraz b. Związku Radzieckim.
. Korzystna okazała się współpraca
z koncemem . Continental", którego
znakiem firmowym .Stomil" od półto
ra roku opatruje swoje wyroby. Dodatkowym efektem tej współpracy
jest poprawa jakości olsztyńskich
opon. Fabryka zamierza przedłu:Zyć
gwarancję na swoje wyroby do
dwóch lal
(ch)

się one w programie Międzynaro
dowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych, który odbył się w Warszawie
i jej okolicach. W imprezie wzięto
udział ponad trzydziestu kierowców
starych samochodów i motocykli.
Najstarszy wehikuł - .chrysler" pochodził z 1927 r., niewiele młodsze
bo z .1928 r. były dwa małe .BMW
dixi". Warto dodać, iz staroświeckie
samochody i motocykle uczestniczą w wielu pokazach i rajdach.
Ten był III eliminacją Mistrzostw
Polski PZM.
Na zdjęciu: Doskonale prezentował
się najstarszy z pokazanych w czasie
rajdu samochodów - ,.chrysler" z 1927
r., z kolami na drewnianych obręczach,
należący do p. Juliusza Siudzińskiego
z Warszawy.

Z "hyundaiem" łatwiei
Jeżeli jeździsz południowoko
reańskim "hyundaiem", który nie
przejechał więcej niż 100 tys. km

i nie przekroczył 3 roku życia,
możesz liczyć na pomoc drogową tej firmy, m.in. holowanie,
udział w kosztach noclegu lub.

kosztach wynajęcia nowego pojazdu. Wystarczy zatelefonować
pod numer 0611-179100. Szkopuł w tym, że ten numer jest
osiągalny tylko w Niemczech.

(bs)

• Warto wiedzieć zobacz ć

Wsi Kieleckiej w Tokami Park Etnograficzny - •Wnętl78 XIX w. chałup,
dwór". Wystawa .W dawnym miasteczku", wystawa .Ocalić od zapomnienia';
Jan Bemasiewicz - twórca grodu
rzeźb. Czynne w godz. 10.00-15.00.
W poniedziałki - nieczynne.
Dworek Laszczyków w Kielcach,
ul. Jana Pawła 116 - wystawa czasowa
pl. .Sztuka zachodniej i środkowej Afryki w zbiorach Anny i Adama Trybusów"
- czynne codziennie w godz. 10.00-

APTEKI - stały dyżur nocny
apteka przy 41. Wiśniowej 3.

Szaleńcy

Motoryzacyine to i owo

Echo"

tykami.

BWA. Galeria czynna w godz. 9.00-

(Opr. ch)

(raf)

części.

Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40 lub
32-47-73, czynne w godz. 7.30-

miesiącach tego roku wyniósł
2.896.552 pojazdy i był o 1,7
proc. większy w porównaniu
z tym samym okresem roku
ubiegłego. Eksport do USA
spadł w tym czasie o 11 proc.
(do 845.406 sztuk), a do państw
EWG o 2,9 proc. (do 747.661
sztuk), w tym do Niemiec, największego europejskiego importera, spadł o 11 proc. (do
316.922). Eksport do wszystkich
krajów europejskich wyniósł
968.091 sztuk.
Eksport do krajów Środkowe
go Wschodu wzrósł o 8,2 proc.
(do 243.257), do Ameryki Połud
niowej zwiększył się o 5 ,7 proc.
(do 105.674), do centralnej
Ameryki wzrósł o 23 proc. (do
61 .452).
Eksport do krajów azjatyckich
spadł o 2,3 proc. (do 275.905),
a do Oceanii wzrósł o 3 ,8 proc.
(do 160.482).
Szacuje się, że trzy czwarte
deficytu handlowego USA z Japonią jest spowodowane kupowaniem przez Amerykanów japońskich pojazdów.

Eksport japońskich samochodów do USA i krajów EWG
spadł w pierwszej połowie tego roku, ale ogólna liczba
wyeksportowanych pojazdów
wzrosła po raz pierwszy od
sześciu lat - podała Japoń
ska Federacja Producentów
Samochodów.

Jakie było jego zdziwienie (i nadzieja), gdy w pojeździe znalazł podwójne dno. Tam zaś 5,2 kg haszyszu (a nie złoto, jak się spodziewał).
Stojan nie stracił głowy, nie próbował sprzedać
narkotyku, lecz po prostu fakt odnalezienia go zgło
sił policji. Uniknął w ten sposób kłopotu, a policja
bez trudu ustaliła, że "mercedes" należał poprzednio do Ubańczyka, podejrzanego o handel narko-

Imieniny obchodzą:
- HILARY, KLARA
jutro - HELENA, HIPOLIT

Sprawa i tak bardzo poważ~
na, stała się jeszcze poważniej-

Cz. CHAŁAT

Stojan Dimitrow z Pazardjika (południowo-za
chodnia Bułgaria) , z zawodu kierowca ciężarówki,
kupił na licytacji w 1984 roku starego, wysłużonego
.mercedesa". Stojan jeździł .mercedesem" i skła
dał pieniążki na inny, nowszy wóz. Wreszcie uzbierał potrzebne pieniądze i samochód zmienił. "Mercedes" nie nadawał się już, niestety, do dalszej
sprzedaży i Stojan postanowił rozebrać go na

dziś

(raf)

Bez zbędnej dyskusji zaoferodwóm policjantom dwa miliony złotych za puszczenie
sprawy w niepamięć. Okazało
się, że przedstawiciele prawa
potraktowali wykroczenie bardzo serio, tak jak na to zasługi
wało ,
sporządzili
meldunek,
wzmiankując oczywiście o próbie przekupstwa. Zdenerwowany kierowca podarł "papiery"
i zaatakował jednego z policjantów.

benzyna bezolowiowa
albo mnieiszy podatek

Pos. Leszek Bubel pisze, że
ostatnie decyzje Ministerstwa
Finansów podnoszące cenę

łatv{o zauważyć. Okazało się
też, że policjanci rutyniarze
nie mylili się . Kierowca nie posiadał prawa jazdy, właściwie nie
miał też innych dokumentów, za
to był pijany. Miał też niezły refleks, jak na faceta "pod wpły

wał

Tańsza

Preferencji cenowych dla
benzyny bezołowiowej albo
korzystniejszych stawek podatku obrotowego od samochodów wyposażonych w katalizatory spalin domagają się
- w interpelacjach do ministra finansów - posłowie: leszek Bubel (PPG) i Ryszard
Żochowski (SLD).

sza. Dowiedział się o tym niefortunny kierowca nazajutrz w izbie wytrzeźwień. Nie chciał
uwierzyć , bo nic nie pamiętał.

wem" . .

Celnicy to znaiq ...
Na przejsclu granicznym
w Kołbaskowie koło Szczecina, celnicy zatrzymali samochód )ord taunus", którym
przybył do kraju z Niemiec
mieszkaniec Bydgoszczy. Samochód miał przyczepione
polskie numery rejestracyjne,
• Pożyczone " od innego pojazdu . Nie zmyliło to celników.
Szybko wykryli fałszerstwo
i chęć uniknięcia w ten sposób opłat celnych i podatku
obrotowego.

Motocross ma bardzo wielu
zwolenników. Nic dziwnego, bowiem jest to dyscyplina tylko dla
mocnych mężczyzn .

za samochód?

Podejrzliwi policjanci zatrzymali w jednym z miast kierowcę
.malucha", który z wielkim trudem prowadził auto, co dało się

wg

TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999,
Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc drogowa - 6600-65, Pogotowie Energetyczne
Kielce-mlasto - 991 , KlelCłHeren 956, Pogotowie Gazowe - 31-20-20
I 992, Pogotowie Wod.-Kan., CO.,
Elektryczne, RPGM, tel. 463--80, czynne w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie, w godz. 7.00-23.00 w dni woł
ne od pracy tel. 31-16--47 i 430-94.
Pocztowa Infonnacja o usługach -

KINA:
BAt.TYK - .;l;ł wcześnie umierać"
- USA,I. 15, g. 15.30, 17.30, 19.30
HEL - .Przylądek strachu" - USA,

pszczelarski
czynny
codziennie
w godz. 8 .00-15.00, w poniedziałki
nieczynne, w soboty i niedziele w godz.
10.00-18.00. W zabytkowym spichlerzu - wystawa .Opoczyńskie - region
etnograficzny - tradycja i współczes
ność'. w sześciobocznej stodole wystawa .środki transportu i komunikacji ziemi radomskief , galeria nestorów
sztuki ludowej.

RÓŻNE

APTEKI - stały dyźur nocny pełnią
nr 67-010, pl. Zwycięstwa 7, 61-{)()1 ,
ul. Traugutta 40.
Infonnacja o usługach - 365-35.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Komenda
PP - 251-36, Pogotowie Energetyczne - Radom - 991 .

BUSKO

RESURSA - .Wojownicze zółwie
Ninja II' - USA, I. 12, g. 11 .00, 15.30;
.Na fali" - USA, I. 15, g. 17.30, 19.30

Galeria ,.zielona", ul. Mickiewicza
7 - wystawa Ryszarda Kwietnia ,Rzeźba, malarstwo, rysunek". Galeria
czynna w godz. 11.00-17.00, w niedziele 11.00-15.00, w poniedziałki nieczynna.

MUZEA

JĘDRZEJÓW

I. 18, g. 15.00, 17.30, 20.00

Muzeum Sztuki Współczesnej, ul.
Rynek 415 - Wilno w fotografii Jana
Bułhaka (ze zbiorów Muzeum Sztuki
w Łodzi). Ekspozycja stała: . Połska
sztuka współczesna".

Muzeum Wsi Radomskiej, ul. Szydłowiecka 30 - Skansen bartniczo--

http://sbc.wbp.kielce.pl

Muzeum Im. Przypkowskich, pl.
Kościuszki 7/8 - Unikatowa kolekcja
zegarów słonecznych I przyrządów
gnomomicznych, zabytkowe wnętrza
i piwnice XVIII-XIX w., dawne mieszkanie Przypkowskich z pełnym wystrojem, dokumenty i pamiątki rodzinne,

osłuchać

zbiory gastronomiczne. Czynne oprócz
poniedziałków

w godz. 8.00-16.00.

OSTROWIEC
Muzeum Archeologiczne I Rezerwat

w Knemlonkacll k. Ostrowca - WystrNa
archeOlogiczna i dwie podziemne trasy turystyczne. Muzeum czynne wtorek - sobota
w godz. 9.00 - 17.00, niedziela - 11.00 17.oo.Muzeum
Hlstoryczno-Archeolo,
glczne - wystawy CZ31OW8: .zabytkawa
porcelana tmlelowska", .Sport w kultUrze
antyczneJ", .Eglpt - IalIj faraonów I fellachów". Wystawy czynne wtonlk - piątek
w godz. 9.111-16.30, sobota 9.111-14.30,
niedziele 13.111-16.30

SKARŻYSKo-KAMIENNA
Muzeum Im.

Orła Białego

żysku-Rejowie,

w Skarul. Słoneczna 90 -

czynne w gocIz. 9.op-17.00

RÓZNE

Aptekadyżurująca- nr20-074, ul.
Slarokunowska 117, tel. 565-45.
Postoje taksówek: Dworzec PKPtel. 51-37~, pl. Wołności - tel. 53798, ul. Sienkiewicza, tel. 282-61 .

STARACHOWICE
RÓŻNE

Apteka dyżurująca nr 27"'()76., ul.
Staszica 64-79.
117, teł . 565-45.
Postojetaksówek - teł. 53-10, 5830.

Uwaga! za ewentualne zmiany
w repertuarze kin redakcja nie 0dpOwiada.

C

WYKONUJE

samochodów .)
~MERCEDEsn

NAPRAWY

(na

osobowym

i dostawczym
krajowych i zagranicznych)

częściach

• Naprawy
podwozia

• Remonty

sllnlk6w

• Naprawy
bł. . .

CENY USt.UG KONKURENCYJNEI
Zarząd

Naprawa sprzętu radiowo-telewizyjnego. Kielce, Armii Czerwonej 112, tel. 28-583 (godz. 917). Gwarancje.
O2IDZ

AUTOMOBll.KLUBU

RADOMSKIEGO W porozumieniu

z WłADZAMI KOŚCIELNYMI
uprzejmie informuje Klientów
i Sympatyków GIEłDY
SAMOCHODOWEJ w RADOMIU
przy ul. Warszawskiej 17/21, że ze
względu na wielkie święto

Sprzedam szyberdach. Kielce, 23-793.
4436--g
Tanio sprzedam suknię ślub
ną - atłas . Kielce, 401--D8.
079IMX
Sprzedam nową zamrażarkę
duńską. 350 litrów, wagę uchylną
legalizowana" akordeon
.weltmeister~O". Kielce, 3148-04.
4479=$1
Sprzedam tanio pralkę automatyczną Kielce, 32-24--D5.
449O-il
Sprzedam tapczan używany400.000. Kielce, 233-96.
4494:11
Sprzedam tanio kolumny .alton" 70W. Kielce, 32-24--D5.
4499:11
Kserokopiarkę .canon" sprzedam lub zamienię na samochód.
Jędrzejów, 612-48.
Sprzedam rottweilery. Kielce,
tel. 31-98-23.
4449-g

Remonty mieszkań . Kielce,
531-30.
4476:11
żALUZJE. Kielce, 26-541.

NAJŚWltTSZEJ MARll PANNY

4233b--g

giełda

Serdecznie przepraszamy.
Zapraszamy na następne
giełdy w każdą sobotę.
Zarząd

Automobilklubu Radomskiego
303-k

,

-

-(I

. .4

0an:>r1.,....·92

Q5e.9

do
Londynu
Przejazdy
w czwartki, soboty. •McDumar"
Kielce, ul. Głowackiego 1, tel.
485--{)1 .
O6IHE

436&-g

WNIEBOWSTĄPIENIA

samochodowa 15 sierpnia
1992 r. nie odbędzie się.

Sprzedam działkę budowlaną
bardzo atrakcyjnie położoną
w pobliżu lasu. Miedziana Góra
53.
4471=$1
Sprzedam dom w Kazimierzy
Wielkiej. Kielce, 31-26-32, 3184-74.
~
SprzeQam działkę budowlaną
przy ul. Sciegiennego 165. Kielce, 61-39-51 .
4451-g

Sprzedam M~ - komfort.
Kielce, 31-37-82.
4463-g
Poszukuję domku lub mieszkania trzypokojowego w Kielcach, najchętniej z telefonem,
na okres ok. 2 lat. Czynsz płatny
miesięcznie. Kielce, 4~5,
440-91 .
4474-jj
Lokale handlowe do wynaję
cia. Kielce, ul. Zagórska, tel.
470-97.
4472-g

żALUZJE. Kielce, 26-752.
4233a=$l
ANTYWŁAMANIOWE, przeciwsłoneczne, lustrzane folie
okienne posiadające atest, mon-

tuje RADFOL. Radom, 485-55.
27/N
Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kielce, 32- 22-45.
4401=$1
Telewizory - naprawy, przestrajanie. Kielce, 11-16-47.
4433=$1

specjalne z okazji
igrzysk olitnpijskich

261~0.

o
cze, montażowe i izolatorskie.
Kielce, os. Słoneczne Wzgórze
tel.
31 - 19-17. P2/41,
290005679-92800000 59-2--D
68-29101 .
4488--g
Produkcja drzwi harmonijkowych. Cena 140.000. Suchedniów, ul. E. Peck 31a, tel. 449.
Kielce, tel. 473-44 (do 15).
4148-9

Sprzedam . poloneza" (1990).
4481=$1
Kielce, 61-13-86.
Sprzedam .skodę
130L"
(1987) . Kielce, pl. Wolności
4/10.
4478-i1
Sprzedam . mercedesa 2ooD"
(1980/81), stan bardzo dobry mały przebieg. Miedziana Góra
53.
4471=$1
Sprzedam . 126p" (1 986) .
4453-il
Kielce, 31-13-00.
Sprzedam .fiata 126p" (1981),
wymaga naprawy ślusarsko-la
kierniczej. Kielce, 558-64, po
17.
4498-i1
Sprzedam . simsona enduro"
(1990). Kielce, 527~8 (po 18).

0801MX

Dnia 3.08.1992 r. zgi nął pies
rasy doberman, czamy, podpalany. W iadomość : (wysoka nagroda) Radom, tel. 259-51 ,
514-37.
BIR

REKLAMUJ SIĘ
W .. ECHU"
~

W Czechosłowacji
z wycieczką

do Wiednia

15-29.08,
cena:
1.960.000 zł.
"Mc Dumar"
Kielce,

Kielce, 66-

* 4000 zł

(ekspres
5000 zł)

322-łc

O3alBO

• • •TO.... ' .
~
~
• kosmetyki dziecięce
• PAMPERS, KAJTUŚ,
SCANDIA
• Always, Silhouettes
• akcesoria niemowlęce
• odzież dziecięca
• zabawki WADER, pluszowe i inne
• odżywki dla dzieci
• łóżeczka, materacyki,
kocyki

1

tel. 485-61.

OGŁOSZENIA

1 słowo
w "RELAKSIE"

Autoryzowany dealer
JOHNSON & JOHNSON

Głowackiego

ul.

~

DROBNE
1 słowo
w wydaniu
codziennym
* 1500 zł

inforInacje
w kolekłurac,h TOTO.

.Informacje telefoniczne można uzyskać w siedzibie przedsię
biorstwa ul. Zakładowa 1 tel. 562-69 lub 562-71.

Marek Zawada zgub ił legityZSE.
4483--g
Ewa Sygit zgubiła leg itymacj ę
studencką WSP Kielce.
mację

Kolonia - obóz

,

Dokładne

- zasieki z siatki obramowanej przy ul. Chęcińskiej 14 a
- kraty metalowe usytuowane w OH ul. Solna 3
- urządzenia biurowe - biurka, szafy, krzesła
- reg~ły magazyno~e (po demontażu mają zastosowanIe do ogrodzen, budowy wiat, garaży itp.
- samochód NYSA - Mikrobus
- wó~i wysokiego podnoszenia, prostowniki, destylatorkI
- palety drewniane
- obra:nowania metalowe do ogrodzeń
- drabIny przystawne do regałów
- maszyny fakturujące, sumatory
- druki biurowe

ZGUBY

4464-g

Wysokie wygrane pienię:ine oraz
atrakcyjne wygrane rzeczowe:
"polonez caro", "fiat 126p" i wiele
innych!

Handlu Wewnętrznego w Kielcach
ul. Zakładowa 1

MEDIN - Medycyna Dalekiego Wschodu . Leczenie kamicy
żółciowej , nerkowej (bezoperacyjne) . lnformacje, zapisy: Łódź,
37-36-38. Adres korespondencyjny: Łódź - 1, przegródka - 1.
(Lekarze przyjmują także w Kielcach.)
3361 -g

49-82.

BARCELONA '92

Przedsiębiorstwa

4454=$1

4503-g

Kupię przedpłatę .

LIKWIDATOR

Kielce, 314459=$1
Kupię przedpłatę. Ostrowiec,
215-31, po 18.
172/9210
Kupię przedpłatę. Kielce, 27499.
4496:11
Kup i ę przedpłatę .
Kielce,

Unieważnia
się
pieczątki
treści: A. Maj Usługi spawalni-

Zatrudnię dwóch szewców.
Robota ręczna . Obuwie damskie. Radom, Sadowa 26, 501 75, końcowy 2 i 11.
B/181/R

Zakłady

Kupię przedpłatę.

06-81.

...•..........•••....

@
•

BIURO

REKLAM i OGŁOsZEŃ

"ECHA DNIA"

KIELCE
• Ta~ 18
teI./fax 32-4,5-40
• Sienkiewicza 74
BUT .Łysogóry'"
• Sienkiewicza 17
kiosk MX.

tel. 66-24-24

OSRODEK

RADOM
• Żeromskiego 65
tel. 235-19

KIEROWCÓW

UWAGt:

uprawniający

dopnewozu
materiałów

niebezpiecznych.

Kielce. ul. W. Witosa 76
tel. 31-72-38.

zatrełć

KSZTAŁCENIA

PRZEWO NICY I FIRMY
TRANSPORTOWE
22 sierpnia 1992 r. o godz.
10.00
rozpoczynamy kurs "PMN"

I

.Redakcja
nie Odpowiada

Zgłoszen i a

indywidualne
lub grupowe przyjmuje Oś
rodek Motorowy ZOZ Kielce ul. Buczka 55 pok. 23,
7.15 - 15.15 tel. 66-4971 w21

Z.9l!P1(MZM.1y!

012IMŁ

1701S1g
• • • • 1 1 •• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

-"·'i
-

M3:t·1'IU3-

LipoVlł'o 29
Miejslco 8ibIiaIab:. PIH.c:zna
tal. 71-44

C·tiid·ilłJił4W»
•

Rynek AS
tel./fax 527-.4.4

(1tfj;$tt1t<·!ttM"
• Sokola 2 - Orbis
tel. 51-25-54

·t~Mt.miStI1·
• M_ Reio 1

~KsdriI~

tel. 219-46

. ;li11t<••~.];t.'.
Wszystkim,
którzy okazali życzliwość
tragicznie

• pl. Targowy 7
r~~zil":ie

zmarłego ··

Edwarda Stępnia
serdeczne podziękowania

326-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

składa

rodzina.
4489-g

Zakład

KaIp.-HoncI. .,Rud.-

tel. 38-32
KOŃSKIE
• .zamkowo 17
Icino ".Antycz:ne-

tel. 31-50
• Ag. Reki. PoIigr.
.GRAFIKS·
Warszawska 3
033cJI0

Zaprmz.amy

.. '.'

\

ał

kit

* Andrzej Juskowiak: "Mo-

I

~
I

I

I

I

gliśmy zostać mistrzami"
* Dziesięcioboista z C-SRF
z ubił medal ! * Castro
chwali swoją gwardię -

Stranieri
.

Zapowiadane przez działa
czy Błękitnych Kielce wzmocnienia drużyny piłkarskiej zaczynają
być
realizQwane.
Wczoraj kielecki klub podpisał 2-letni kontrakt z Rumunem CYPRIANEM AURELIANEM SOLITE.
Rumuński

słownik

• Wczoraj powróciła do kraju
ostatnia grupa polskich olimpijczyków wśród których znaleźli
się srebrni medaliści - piłka
rze nożni, brązowy medalista pięściarz Wojciech Bartnik
oraz brązowi medaliści w turnieju drużynowym we florecie,

pił-

karz grał dotychczas w II-ligowym
klubie CFR Pascani, gdzie występo
wał
na pozycji
ofensywnego pomocnika lub napastnika. Ma 22 lata i co ważne dla
kielczan, jego zaangażowanie nie
kosztuje dużo .
Jak poinformował
nas prezes
Błękitnych Gabriel
Szemraj, zapłaco
no tylko za certyfikat umożliwiający
grę w Polsce, na
miejscu zapewniono zawodnikowi
stałą pensję w wysokości 1,5 mln zł
plus premię za
mecz oraz wy.żywienie i noclegi
w klubowym hote• lu. Solite szybko
uczy się języka polskiego, jego głów
ną lekturą jest ...

Radomiak w III rundzie Pucharu Polski

•

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

.~---"=--==--.....:...._ _
•

Piłkarze Błękitnych przed treningiem.
Z prawej stróny 22-letni zawodnik rumuński
grający dotychczas w U-ligowym CFR Pas~
cani Cyprian Aurelian Solite.

Fol S. T. Sijer

Przykrą przygodę przeżył jeden ze znanych kieleckich piłka
rzy ręcznych wracając z Francji,
g5izie występował ostatnio jako
grający trener w jednym z tamtejszych klubów. Jadący nowiutkim .,polonezem caro" zawodnik
zderzył się: Z'... dzikiem, który
nagle wtargnął na jezdnię.
ei8mnościad'l Rie udało się
Wż 2Bhamować i niestety, auto
zostało niemarzupełnie zniszczone. Go ciekawe, poszkodowany został ~o samochód.

...........................
MOTOR-ZBYT

:- . . . . ul. "1g6i'Y 315, te!.

-

:-

1117-78

afaruJe'

•
"'c:zęK1 zamienne do SIł
: mochod_ ".ada 105",
: "120", "skoda ..vortt"
:. .. sprowadzamy części na
Indywidualne
zamówienie
., klienta
:. * c:zęici zamienne do lnOtocykJ/ i motorowerów "mu,
: ,.jIIwa", "wsk", .... mson", ,,1'0: met", "jawa 50" .
:
zapraszamy codziennie
• w godz. "17, w soboty ...13.

=
=:

:-

CENY KONKURENCYJNE!

-...........................

:-

07/HE

DZiŚ

Błękitni starają się o jeszcze
jednego zawodnika z Rumunii.
W kręgu zainteresowań jest wy.
soki Libero (185 cm) występują
cy dotąd w klubie Solite.
(sw)

dzikiem

a sprawca wydarzeń - dzik uszedł z miejSca wypadku.
Niesprawnego
"poloneza"
trzeba bylo doholować do Kielc
i 09dać do remontu.
(sw)

PROGRAM I
16.20 Program dnia
16.25 Kino Telefeńi: "znak orła"
(3) - ftPierścień" - serial
prod. polskiej
17.00 Teleexpress
17.20 "Bill Cosby show" - serial
prod' USA
17.45 "Prawa miłości" (5) ".Granice wiemości" - seńal dok. prod. ang.
18.35 ft Londyńskie pracownie"·reportaż Krzysztofa Miklaszewskiego
18.45 ...10 minutdfa ministra pra-

W Le Havre odbywają się XVI Mistrzostwa Świata w Akrobacji Samolotowej. W składzie polskiej reprezentacji - obok Janusza Ka&perka ze Świdnika i Marka Chm~la z Rybnika - znalazł się DAdyrektor Aeroklubu Radomskiego
RIUSZ ANDRZEJEWSKI w Piastowie k. Radomia. .
Akrobacja samolotowa to sport,
w którym nie wszystko Z4leży od 14wodników. Nasi reprezentanci, startujący na samolotach "zlin 50 LS", mimo
wysokich umiejętności sportowych
mieli szanse jedynie na miejsce w drugiej dziesiątce . Niestety nie znalazły się
pieniądze na wypożyczenie niemieckiego samolotu "extra 300", na którym
ma praktykę Marek Chmiel, być może
wszedłby on do pierwszej dziesiątki.
Najlepszym samolotem akrobatycznym jest dziś produkowany w b. ZSRR
SU-26. O klasie tego samolotu najle-

piej świadczy fakt, że jeden z Hiszpanów, który przez długie lata plasował
się w czwartej dziesiątce, po wystartowaniu na SU-26 od razu Z4jął 8 miejsce. Jednak wypożyc1enie tego samolotu to 500 dolarów dziennie. Do tego
dochodzą jeszcze koszty szkolenia
w Rosji, również płatne w dolarach.
Pozostaje to poza możliwościami naszej ekipy, gdyż obecnie kluby same
pokrywają koszty występów swoich
Z4wodników. Toteż liczba kadrowiczów
w poszczególnych aeroklubach świad
czy nie tylko o umiejętnościach sporto-

Międzynarodowy Piknik
Country - Sopot '92
22.45 Wiadomości wieczorne
23.00-23.55 "życie Kamila Kuranta" (4) - serial TP

I

PROGRAM II
r6.25
16.30
16.40
16.55
17.00
18.00
18.30

%eczorynka
Wiadomości

Studio Sport
. Moje miejsce" - Wę
drowcze, wróć - rep.

Po raczej bezbarwnej I połowie, kibice w II części spotkania przeżyli trochę emocji. Mimo iż faworytem była
Siarka, to więcej sytuacji podbramkowych stworzył Radomiak. Po jednej
z nielicznych kontr Roman Duczek, po
nieudanej pułapce ofsajdowej uzyskał
prowadzenie dla Siarki. Bramkarz Radomiaka Edward Minda przy tej sytuaGji był bezradny. W kilku innych natomiast wykazał się dużym refleksem,
broniąc strzały napastników gości
z najbliższej odległości. Gdy niektórzy
kibice zwątpili już w awans do następ
nej rundy, wprowadzony po przerwie
Roman Rogala znalazł się w 88 min.
na pozycji.sam na sam z bramkarzem
Siarki i pokonał go doprowadzając do
dogrywki. W dodatkowym czasie gry
radomianie wykazali dużo ambicji
i stworzyli sporo sytuacji podbramko-

Zaplanowane na dziś
spotkanie w ekstraklasie
tenisa ziemnego Błękitni
Kielce - Legia Warszawa nie
odbędzie się z powodu wycofania się drużyny warszawskiej z rozgrywek

wych. Jedna z nich zakończyła się golemzdobytym w 116 min. przez Marka
Jakóbczaka (głową) , po centrze Zbigniewa Wachowicza. Następna runda
PP 26 sierpnia. Czy znowu będzie zwycięSka?

JACEK NOWAK

Wligach iuniorów ~
W ślad za rozgrywkami ' seniorów
od 22-23 Sierpnia rozpoczynają
mistrzowskie zmagania juniorzy we
wszystkiCh kategoriach wieku. Najwcześniej bo już 22-23.VIII. br. wystartują zespoły w lidze makroregionalnej. W rozgrywkach tej grupy biorą udział następujące zespoły : z woj.
kieleCkiego - Błękitni Kielce, Star
Starachowice, KSlO Ostrowiec, MKS
Neptun Końskie, Korona Kielce, Ruch
Skarżysko, z woj. radomskiego - Radomiak, Broń Radom, Proch Pionki,
z woj. tarnobrzeskiego - Siarka Tarnobrzeg, Stal Stalowa Wola i Metalowiec Janów lubelski. W lidze makroregionalnej występują junior~ starsi
i młodsi. Mecze obu grup ~eRowych

odbywają się

w tych samych terminach.
Kielecka liga juniorów starszych
została podzielona na dwie grupy.
Pierwsza startuje już 23 sierpnia, natomiast druga 30 sierpnia. W grupie
I znalazły się następujące zespoły:
Unia Sędziszów, Hetman Włoszczo
wa, Partyzant Wodzisław, Sparta Kazimierza Wielka, Piaski Jędrzejów,
Granat II Skarżysko, Granat I Skarżysko, Orlicz Suchedniów, Spartakus
Daleszyce, Błękitni Kielce, Górnik
Miedzianka. W grupie /I wystartują:
Victoria Skalbmlerz, MKS Stąporków
Astra Plekoszów, Wierna Mało
goszcz, Nowiny, Gallech-Pogoń MiechÓW I Bucovia Bukowa. •
Młodzicy i trampkarze okręgu kieleCkiego rozpoczynają rozgrywki 5
września br. W rozgrywkach biorą, ud-

już

ział następujące zespoły:

22.15

( ,,,>

19.00
19.30
20.10
22.00

nowaniu w I rundzie Pucharu Polski
Startu Krasnystaw (rzutami
karnymi), kolejnym przeciwnikiem radomian była drużyna l-ligowej Siarki
Tarnobrzeg. W Radomiaku Z4debiutowali dwaj nowi zawodnicy: Grzegorz
Łopata (poprzednio Stal Gorzyce) oraz
Marek Oczkowski, którzy po zgraniu
z kolegami powinni stanowić mocny
punkt zespołu.
zespołu

rJJmuń

Zderzył się I •••

·-

•

Piłkarze Radomiaka udanie rozpoczęli nowy sezon piłkarski . Po wyelimi-

s

----

Na lotnisku Andrzej Juskowiak, najlepszy strzelec w olimpijskim turnieju piłkarskim powiedział, że ftdo dziś pozostaje
niedosyt. Może Hiszpanom to
zwycięstwo nawet się należało,
ale przy odrobinie szczęścia,
mogliśmy zostać mistrzami".
* Dziesięcioboista z CSRF
Robert Zmelik przez dwa dni
walczył o swój złoty medal,
a stracił go w o wiele krótszym
czasie. Do organizatorów w Barcelonie zgłosił się kierowca taksówki z tC5rbą którą roztargniony

RADOMlAK RADOM - SIARKA TARNOBRZEG 2:1 (0:0,1:1)
Bramki zdobyli: dla Radomiaka - Rogala w 88 min. i Jakóbczak w 118 min.,
dla Siarki Buczek w 72 min.
RADOM lAK: Minda-Bińkowski, Siara, Wachowicz-Czupryn, Oczkowski, Ło
pata (Od 80 min. Wilkowski), RyslewskHlgorzałek, Jakóbczak, Kowal (od 58
min. Rogala). Żółte kartki: Walski, Klich (obaj Siarka) i Czupryn (Radomiak).
Widzów 500. Sędziował Marek Czerwiński z WarsZ4wy.

sko-polski. Koledzy z drużyny
ciepło przyjęli nowego gracza
i prawdopodobnie wystąpi on
już w najbliższym ligowym meczu Błękitnych w Warszawie
z Polonią

Q%)
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Powitanie
Panorama
Sport
Losowanie gier liczbowych Totalizatora Sportowego
"Ulica Sezamkowa" program dla dzieci
Program lokalny
ftHistoria cyrku" (5) ft Chodzenie po lini e
na wysokości" - serial dok . prod. francusk iej
"Pokolenia" - serial prod.
USA

wych zawodników, ale i o możliwoś
ciach finansowych.
Większość polskich aeroklubów
jest zadłużona. Potrzeby Aeroklubu
Radomskiego na bieżący rok przekraczają 1,5 mld zł. Dotacje są znikome,
a o sponsorów też coraz trudniej,
zwłaszcza że przepisy prawne nie zachęcają do dofinansowywania. Aeroklub nie mógłby więc istnieć bez prowadzenia działalności gospodarczej.
Oprócz dzierżaw, hangarowania obcych samolotów i okresowo prowadzonej kawiarni szkoli się pilotów szybowcowych, samolotowych, helikopterowych i świadczy usługi lotnicze
Jedną z usług cieszącą się najwięk
szym powodzeniem są loty nad Radomiem i okolicami.
(zb)

m

• Meksykańska Federacja Pilkarska

odwołała swoje europejskie tournee
i w związku z tym nie odbędzie się planowane na dziś w Bełchatowie spotka-

nie Polska - Meksyk.
• Dwa zlote medale zdobyli polscy
szechiści na zakończonych w CSRF
mistrzoslwach Europy. W konkurencji
dziewcząt do lat 12 pierwsza byIa Alina
Tarachowicz ze Słupska, a w rywałiza
cji chlopcÓWdo lat 10 zwyciężył Krzysztof Gratka z Łodzi. Ponadto brązowy
medal wśród dziewcząt do lat 14 zdobyła Monika Bobrowska z Rybnika.
• Na mityngu lekkoatletycznym
w Monte Carlo uzyskano kilka doskonałych wyników. W biegu na 3 km
z przeszkodami aż 5 zawodników uzys-

I

o

I

19.20 ftCienie życia" (2) - "Rosjanie na saksach"
19.30 Wielka piłka
20.00 ftOdlecieć stąd" (7) - serial prod' USA
20.45 "zwiedzisz w jednym
dniu" - samochodowy
przewodnik znawcy sztuki
21.00 Panorama
21.30 ftEkspres reporterów"
22.00 Zaproszenie do Teatru
STU "Markietanki, czyli
kobiety na tyłach w walce
o pokój", według .Opery
za trzy grosze" Bertolta
Brechta i Kurta Weilla,

Naprzód Jt'rzaj6w, Korona Kielce, Sparta Kazimierza Wielki, Nida PI6cz6w, Bł_
lllillce, AD ....., PlIII, ....p.
Mokra - Łysica Bodzalllyll. KSlO
Ostrowiec, Star SlIracllowlce. .S
Nepł1ll1 Ko6lkla, Granit Skariylko,
Ruch SIIarłysko I Stal.

reż.

Krzysztof Jasiński ,
wyk.: Dariusz Gnatowski,
Elżbieta Wojnowska, Halina Wyrodek
23.00 Przegląd kronik filmowych
film
23.30 .Czarne, białe" dok. Macieja Ślesickiego
24.00 Panorama

TP
10.05 Family Album - Amerykański kurs języka angielskiego
10.30 ..,Abigail" (1) - serial prod.
węgierskiej

11 .50 ftSto lat" -

magazyn

ubezpieczeń

społecz-

nych

PROGRAM II
7.30
7.40
8.00
8.30

Panorama
Przeboje MTV
Program lokalny
"Nowe przygody He-Mana" - serial animowany
prod. USA
8.55 "Pokolenia" - serial prod '
USA
16.25 Powitanie

JUTRO
PROGRAM I
8.00

9.10 Kino Telełerii: ftW piątą
stronę
świata" (7) ~Męska sprawa" - serial

ft Dzień

dobry" - poranny
magazyn rozmaitości
9.00 Wiadomości poranne
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pasażer zostawił
Okazało się, że
w niej złoty medal

na siedzeniu.
znajduje się
olimpijski. Organizatorzy po numerze seryjnym medalu poznali, że należy
on do mistrza olimpijskiego
w dziesięcioboju.
• Na Kubie panuje wielka euforia po sukcesie sportowców tego kraju na olimpiadzie, gdzie
w klasyfikacji medalowej zajęl i
bardzo wysokie 5 miejsce. Sam
prezydent Fidel Castro pogratulował sportowcom i podkreślił,
że zademonstrowali na olimpiadzie swój patriotyzm i ducha rewolucji.
opr. (j)

~
~
#

#

SMIEle

boksera
Z Katowic

nadeszła

tragicz-

na wiadomość. Jeden z najlepszych pols~ich. pięściarzy LESZEK BŁAZYNSKI, mistrz Europy z 1977 r., dwukrotny
brązowy medalista igrzysk
olimpijskich w Meksyku i Monachium oraz wielokrotny
mistrz Polski, popełnił 6 sierpnia br. samobójstwo.
Prawdopodobną przyczyną

tego tragicznego kroku była
śmierć żony w lutym br. Od tego czasu Leszek Blażyński nie
mógł dojść do siebie i tu należy
upatrywać tej niepotrzebnej
śmierci. ?marły miał 43 Jata
i osierocił dwóch synów.
Wczoraj w Katowicach na
cmentarzu przy ul. Murckowskiej odbył się pogrzeb. W ostatniej drodze Leszka Błażyń
skiego towarzyszyli działacze
Polskiego Związku Bokserskiego, przedstawiciele śląskich
klubów, w których barwach występował oraz liczne grono
wielbicieli jego niekwestionowanego talentu.

Komunikat
Totalizatora Sportowego
PP Totalizator Sportowy zawiadamia, że w zakładach Dw:ego
Lotka na 8.08.92 r. wg wstępnych
danych stwierdzono: 242 rozw. z 5
traf. - wygrane po ok. 7.600.000
zł.

15673 rozw. z 4 trat. - wygrane
po ok. 200.000 zł.
350642 rozw. z 3 traf. - wygrane gwarant. 6.000 zł.

Sprintem
kalo rezultaty poniżej 8.15 min. Zwycię
Kenijczyk Kiptanul wynikiem
8.12,98. W biegu na 1500 metrów najlepszy był Algierczyk Morcell uzyskując czas 3.32,75. W skoku wzwyż star·
tował również nasz brązowy olimpijczyk
Artur Partyka, zajął on trzecie miejsce
ze słabym rezullatem 2,24 m. Zwyciężył
mistrz olimpijski Kubańczyk SoIomlyor wynikiem 2,31 m.
żył

(j)

PROGRAM
LOKALNY
na UKF 71 .15 Mhz

12.05 K~rier ogłoszenio
wy, 12.30 W ludowych ryt:
mach, 13.10 Rozmaitoscl
i muzyka wopr. D. Słoń ,
14.00,20.00 Magazyn informacyjny, 14.15 .Top 30" aud. M. Sołtyka, 15.10 Muzyka kameralna, 16.00, 18.00,
22.00 BBC, 16.05 Aktualnoś
ci dnia, 18.30 Przegląd prasy
literackiej - aud. M. Bednarskiej, 19.10 Rockowa fala,
20.10 Radio po kolacji.
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