Tacy siedzą na miejscu po kil-.
ka miesięcy, mają więc rozeznanie, co i gdzie można najkorzystnJej opchnąć. Coraz częściej jest
tak, że prowadzą nielegalne interesy. Odbierają towar od rodaków, sprzedają i kupują im dolary albo inny towar. Przy czym zakupów dokonują na giełdzie
w Warszawie, bo taniej. Pośred
nictwo przynosi duże pieniądze,
więc przybywa zakotwiczonych
na dłużej .biznesmenów" ze
Wschodu.
Ze wszystkimi jest jednak jeden kłopot - gdzie ich przenocować? Zorganizowane wycieczki pomocy szukają na dworcu PKS
i trafiają do prywatnych hoteli przy
Kopernika i Kilińskiego albo hotelowych baraków na Samsonowicza. Indywidualni turyści radzą sobie sami, czy raczej radzą sobie
z nimi ludzie z .małego hotelarstwa". Nowej dyscypliny ostrowieckiego biznesu.
TARGOWISKO .
Kilkuset handlujących pomimo tego, że nie jest to dzień
'handlowy. Na wielu straganach
kartki z napisem: " Szukam
mieszkania". Między straganami kursują naganiacze. Najczęś
ciej są to .Ruscy". Przyjechali
bez towaru i wykonują czynności dodatkowe. Ale interesu pilnują także nasi. Stoją za sprzedającymi - to już ich łup. U kogo
kartki, z tymi od razu o cenie
i miejscu . Naganiacze muszą
omówić to od razu, bo po pracy

Codziennie na kilkuset handlarzy ze Wschodu przeprowadza się w Ostrowcu
prawdziwe polowanie. Naganiają Ruscy. Pol~ją nasi. Biorą po 5-6 na raz. W sumie
dobry interes, bo 30 tys. zł albo butelka wódki za sztukę dają przyzwoitą dniówkę·
Ale pracować trzeba ciężko. Konkurencja rośnie i niełatwo złapać swoich.
Przyjeżdżają pociągiem z Przemyśla albo kursowymi autobusami. Ostrowiec ma
połączenie z Czerwonogradem, Lwowem i Doliną Linie obsługują autokary stamtąd, panują więc w nich tamtejsze układy. Jeżdżą ci sami. Najczęściej w niewielkich
grupach. Zwykle tylko przywożą towar. Na miejscu wszystko odbiera wspólnik i rozprowadza.
KIELCE-RADOM
Wtorek,
13 października 1992 r.
Nr 201 (4868) CENA 1000

własne

Sposób na

i waha się w granicach 800-2.800 tys.
zł za m kw. Mieszkanie nabywać można
na raty, rozkładając sp/aty na 5 lat lub

Wszyscy doskonale wiemy, jak trudno zdobyć własne "M".
Kredyty są wysoko oprocentowane. Dlatego co obrotniejsi próbują adaptować strychy na potrzeby mieszkaniowe, ale w Kielcach spośród 180 zakwalifikowanych do tego celu w 1990 r. udało się zamieszkać tylko 20.
Tymczasem Zarząd Miasta na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 9
kwietnia 92 r. opracował zasady sprzedaży mieszkań z zasobów komunalnych.

10 lat. Pierwsza wp/ata wynosi 20
proc. ceny szacunkowej. Oprocentowanie kredytu wynosi 5 proc. przy
spłacie rat rocznych przez 5 lat i 10
proc. przy spłacie rat rocznych przez
10 lat. Przy jednorazowej wpłacie należności cena mieszkania obniżona zostanie o 30 proc. Lokatorzy, któl'Z'j wykupili wszystkie mieszkania, przejmują
w zarząd całą nieruchomość i mają
szanse znacznie obniżyć koszty eksploatacji. Przy kupnie mieszkania komunalnego nie uiszcza się opłaty skarbowej z tytułu nabycia praw majątko
wych.
Jak starać się o wykup mieszkania
komunalnego?
Najemca albo wskazana przez niego
osoba bliska, mieszkająca z nim na
stałe powinna zgłosić się do RPGM po
dokument opisujący dane techniczne
budynku. W Wydziale Adminlstracyj-

Właścicielem

mieszkania może zosnajemca lub wskazana przez niego
bliska osoba, stale z nim mieszkająca .
Cena mieszkania zależy od położenia
i standardu oraz kosztów amortyzacji

tać

.

Przechadzka
po smlerc
~

Luty bieżącego roku, podkielecki Słowik. Mężczyzna
przechodzący przez tory kolejowe w niedozwolonym
miejscu ginie pod kołami pociągu. Kwiecień - Białogon.
Spacerujący po torze pijany
zostaje przejechany przez
pośpieszny.
Czerwiec Zagnańsk . Kolejna śmierć,
7D-1etni człowiek nie zdążył
uciec przed nadjeżdżającym
z dużą prędkością pocią
giem. Takich wypadków
rocznie jest kilkanaście.
Tory na wysokości głównej
bramy kieleckiej "Iskry". Po
zakończeniu zmiany setki .
osób przewala się przez "dzikie" przejście. Panie zajęte
rozmową, matki z dziećmi.
Pociąg wyskakujący zza
zakrętu lnOże jechać nawet
80 km na godzinę. Droga

hamowania wynosi wtedy
400 metrów. Na dźwięk kolejowego klaksonu ludzie
najczęściej

"baranieją",

zamiast
uciekać
stoją
w miejscu. 50 metrów dalej
jest kładka przerzucona nad
torami. Dla ludzi idących

w kierunku ulicy Chęcińskiej
to za daleko. Kiedy o 6 rano
Kłą do pracy jest jeszcze

ciefmo. O wypadek

00łrud

no.
KiOia lat

PKP u

w tym miejscu ~
nia. lNknęły w ciągu 2 dni.
.... skułk.ują też mandaty
wystawiane przez poleję kole;ową i SOK. Nie przyj. się
pomysł, aby przechocWtcych w tym miejsc~ .del!kwentów fotografowac I zdJę
cia wystawiać w "czarnej
gablocie" Iskry..
.
podobna sytuacj8 panuJe
m.in. na torach przy ulicy
Piotrkowskiej , na Herbac~,
i przy .,Chemarze". Czy znaJ-

ZŁ

~

dzie się sposób na ludzką
bezmyślność?

P.K.

"M"

n()-{Jospodarczym UM złożyć podanie
adresowane do Wydziału Geologii
i Gospodarki Gruntami, dołączyć do
niego: decyzję o przydziale, dane techniczne z RPGN, znaczek za 15 tys. zł.
Na zlecenie urzędu biegły oszacuje
wartość mieszkania (koszty szacunku
ponosi kupujący) , następnie nabywca
decyduje o formie kupna i podpisuje
umowę, będącą podstawą do zawarcia
aktu notarialnego. Oterminie jego sporządzenia Wydział Geodezji powiadomi
zainteresowanego pisemnie.
(MAF)

zbierają tylko grupę i prowadzą
na kwaterę. Pozostałym składa

ją ofertę :
się oferty

"Kwatiru?" Zdarzają
nie do odrzucenia. Naganiacze dbają o swoich klientów. Pomagają wymienić zło
tówki na dolary i upłynnić to-

MO

Nie pił, nie palił, nie miał kło
potów. Nie odczuwał żadnych
dolegliwości. Był pogodny, zadowolony. Upadł na oczach przerażonej rodziny urywając w pół
zdania żart, który właśnie opowiadał. Zaniesiony na łóżko nie
był w stanie poruszyć ręką ani
nogą Lekarz pogotowia nie miał
wątpliwości - wylew.• Erka" na
sygnale i światłach pognała
z przerażonym chorym do szpitala w Morawicy. Przez pierwsze
trzy doby lekarze walczyli o jego
życie. Dziś , po dwóch miesią
cach leczenia, stawia pierwsze
samodzielne kroki i próbuje
wziąć do ręki widelec.
Dopiero w szpitalu rodzina
i najbliżsi zorientowali się, że
przypadek ich męża, ojca, brata
nie jest wyjątkowy. Na oddziale
neurologicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy,
90 proc. przypadków to wylewy,
udary i zawały mózgu. Zawsze
okoliczności towarzyszące chorobie są dramatyczne, zawsze
oznaczają dług ie i żmudne leczenie.
Z tego powodu poważne zaniepokojenie chorych i ich rodzin wywołała informacja, że
projekt organizacji i finansowania
łóżek
szpitalnych
w woj. kieleckim zakłada
zmniejszenie oddziału o jedną
trzeci~ Z funkcjonujących 53
łóżek ma pozostać tylko 36.
Decyzja ta jest co najmniej
zdumiewająca ,
gdyż
przez
okrągły rok oddział ten jest
w pełni obłożony, a puste łóżka,
które stoją w jednej z sal, są tyl-

Rys. T.

Klub sportowy START W Radomiu to znana firma ci sZi\C8 się dobrą opinią
cyc'" sekcjach juGo, łucznictwa, laJllłurystyki, sanwobrony,
• od paź'
lir. pił I nożnej (tr'ampkarze), młodzież a także tkJrośłi bior'ł\ udział

w mieście. W is ..
zajęciad\,

zawodadl i

'

ch

. cji wI&MydI

skan-

się
części drużyny łuczników będą
cych pod opieką trenera Jana C.

dalicznego

zachowania

oorących udział w finale Pucharu Polski w łucznictwie juniorów.
Impreza odbywała się w Kielcach 18 i 19 września br.
Drużyna Startu zakwatero-

wała się 17 września w hotelu

"Słowik". Tam też w noc:y, z 17
na 18 września zorganizowano imprezę niesłety ~ie
sportową. O godz. 1.00 radiO-

*'-jadł lIhIżących

ro

awftQŚC:ł

fizycz-

spertowycb.
z

Niestety, tę dobrą atmosferę

w pracy klubu zaWócił bułw8rsu
ją;y opinię public2l1~ fała

ko dodatkowymi meblami. Wstawiono je po to, by nie trzeba było
kłaŚĆ pacjenta w stanie zagroże
nia życia na materacu położo
nym na goł~j podłodze.
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Jestem pielęgniarką środo
wiskową, nazywam się ( ... ),
dzwonię do .Telefonu", bo chodzi mi o pomoc rodzicom dzieci
głęboko
upośledzonych.
W ubiegłym roku uruchomiono
~ Kielcach, przy ul. Chęcińskiej ,
Złobek Specjalnej Troski, czyli
dla dzieci z porażeniem mózgowym, a więc zupełnie bezradnych. Decyzja ta była ze wszech
miar słuszna i chwała władzom
miejskim. Z tym że na początku
dowożono dzieci specjalnym samochodem, a teraz dowozi się
tylko dzieci poruszające się na
wózkach, a inne muszą być
przywożone przez rodziców.
Oszczędność ta nie jest znowu
taka wielka, a utrapienie dla i tak
zadręczonych losem matek, ogromne.
Czy nie znajdą się fundusze
na dowóz specjalnym samochodem, aby choć nieco ulżyć tym
nieszczęsnym dzieciom i matkom?
Nie wystarczy trutka
Wracam raz jeszcze do notatki w •Telefonie" - . Plaga szczurów". Rzeczywiście przyszli do
księgami przy ul. Wiśniowej
w Kielcach panowie od deratyzacji, wyłożyli trutki i poszli.
Rzecz w tym, że nie zajęli się zacementowaniem i uszczelnieniem wszystkich dziur i szczelin,
aby gryzonie nie mogły dostać
się do lokalu. Dobre zabezpieczenie l?ię przed myszami
i szczurami, to nie tylko wytrucie
już zagnieżdżonych, ale także
solidna izolacja lokalu, tym bardziej gdy wokół tyle sklepów
spożywczych i wciąż przepeł
niony śmietnik na podwórku. Podobna
zasada
obowiązuje
w mieszkaniach prywatnych.
Telefony w Oyminach
W Dyminach też dostaliśmy
rachunki za rozmowy telefoniczne za parę ' miesięcy do tylu,
a w dodatku nie rozlicza się
kosztów telefonizacji. Płaciliśmy
po 5,5 młn zł, niektórzy nawet
więcej, więc są duże nadpłaty.

Chwaliński

(gi)

Ide_yflbc;i, gdyż w . - "
cie ZlIIVZymanła ... pcMla. la

on.

żadnych

dokumentów
zewodniczka zosłała przewieziona na komendę, gdzie
stwierdzono, że jełlt ona po
spożyciu alkoholu. O godz.
4.00 odwieziono ją z powrotem do hotelu.
Z informacji udzielonych nam
przez prezesa klubu Start, ~o
wiedzieliśmy się, że zawodmcy
łoż_mo8ci.

Następnie

towi zbulwersowani wybrykami
drużyny z Radomia. W najbliż
szych dniach komisja dyscyplinarna klubu Start będzie rozpa-

zatrzymał.
Policjanci zastaij
w nim nietrzeźwego kierowcę
(1,65 prom. alkohokJ) oraz Annę
B. Na dodatek "polonez" okazał

trywała całą sprawę·
18 wrześma odbyły się zawody. Niestety, mająca ogromną
szansę na zwycięstwo Anna B.

się samocłlodem kratł~onym.

Zeznania za&rzyrnanycłlt ~ także sprzeczne. Zawodnic2ł<a zez-

i prawdOpodobnie ich trener
uczestnicZ)'fi w mocno zakrapianych urodzinach jedlleł sportsmenki. ()6(oło godz. 23.00 impreza przeniosła się do samochodu
marki , ,połofteZ", którym ud~o
się na przejażdżkę· Niestety, Jadący samochód natkn. się na
patrol policji, który wykonuJąc rutynowe czynnoścI J:?I'ót;><>wal go
zatrzymać. Jedna~e Imprezowicze nie zatrzyma USię. Natychmiast wszczęto pościg . Pierwsza blokada została ominięta,
lecz druga przyniosła efekt: S~
mochod skręcił do lasu, gdZie Się

http://sbc.wbp.kielce.pl

nała, że chciała przejechać się

z chlopalUem do lasu i tam spożyIł trochą alkoholu. Zaś.lllien;-
ca zeznał, że w przet8Zdzce
uczestniczyło jego dwóch kolegów; wyżej wymieniona
Cała sprawa trafiła do kolegIum ds. wykroczeń w Kielcach,
ponadto prowadzone jest postę
powanie wyjaśniające dotyczą
ce kradZionego samochodu. Jak
powiedział nam prezes klubu
Start cała sprawa była mocno tuszowana. Ujrzała światło dzienne tylko dzięki informacji jakiej
udzielili kieleccy dZlalacze spor-

45898

. Specjalna troska?

1ST

PJ
nej oraz
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Kara dla

W związku z bardzo trudną sytuacją finansową przedsiębiorstwa
i brakiem możliwości zgromadzenia środków płatniczych na wypłatę
wynagrodzenia pracownikom fizycznym, w dniu 12 paździemika wypłacona będzie zaliczka w wysokości 500 tys. zł. Druga rata zostanie
uregulowana do 20 bm.
Takie informacje przekazał w ubiegłym tygodniu .dyrektor ds. finansowych ZM .Mesko" w Skarżysku. Reakcja mogła być tylko jedna protest. Komisja Zakładowa NSZZ Pracowników .Mesko" przesłała
pismo do dyrekcji z żądaniem wypłacenia pełnych poborów, najpóź
niej do 13 paździemika. Wczoraj pracownicy otrzymali tylko zaliczkę·
Związkowcy ponowili protest. Dyrekcja nie zmieniła stanowiska.
Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, że pieniądze jednak są
i prawdopodobnie będą wypłacone jeszcze dziś.
ijok)

•

war, którego nie można wyło
żyć, bo chodzi policja. Przed
zmierzchem całe karawany
z przewodnikami
ruszają
w miasto.

(trzecia w e~nacjach), ~ęfa

dopiero 13 mrejsce. Godme zaprezentowali się jedynie zawodnicy nie biorący ud~181u
w urodzinach. Nie wystawIa to
dobrej noty sekcji łuczniczej,
kierowanej dotyc/'lcZas przez
trenera Jana C., mającej bądź

co bądź duże osiągnięCia sportowe.
(S.B.)
Imiona i pierwsze litery nazWISk bohaterów reportażu zostały

zmienione.

ZAMIESZANIE

340 zabitych
w trzęsieniu ziemi
Co najmniej 340 osób zgiw największym trzęsie
niu ziemi w historii Egiptu poinformował premier tego
kraju Atef Sidki. 4 tysiące
osób odniosło rany.
nęło

"tuczniku"
Co mogło spowodować, że podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu tak szybko zareagował
na wiadomość o planowanym proteście pracowników
ZM "Łucznik" przed ministerstwem i tego samego dnia
z samego rana znalazł się w Radomiu?
Aż. do piątku sytuację "Łuczni
ka" bardzo oględnie można było
nazwać jako co najmniej dziwną
Zakład bowiem od dłuższego
czasu pozostawał bez kierownictwa. Tego, że Bronisław Kilian pełn ił funkcję tymczasowego kierownika Zakładów Metalowych , z całą pewnością nie
można nazwać zarządzani e m
p rzedsi ębiorstwem . Rozwi ąza
niem byłoby wyznaczenie zarządcy komisarycznego, z czym
jednak ministerstwo j akoś się
ociągało. To, oraz doniesienia

"Gazety Wyborczej", w których
to rzecznik prasowy MPiH
stwierdził, że przedłożone programy naprawcze firmy przez p.
Kiliana i przez p. Gącikowskie
go, . nie zyskały aprobaty ministra", dopełniły czary goryczy.
Obydwaj panowie wystosowali
pismo do Wacława Niewiarowskiego - ministra przemysłu
i handlu, w którym rezygnują
z kandydowania na stanowisko
zarządcy komisarycznego. Okazało się bowiem, że programy
które rzekomo nie zyskały

aprobaty min. Niewiarowskiego, nigdy nie zostały mu
przedstawione.
W tym momencie do akcji
wkroczyły związki zawodowe.
Zapowiedz i ały przeprowadzenie akcji protestacyjnej przed
siedzibą ministerstwa oraz powiadomiły o tym fakcie burmistrza dzielnicy, w której się ono
mieści. Na nic nie zd ały s ię protesty tego ostatn iego.
Wobec takiego obrotu sprawy
burmistrz zawiadomił ministra.
Trzeba przyznać , że reakcja była natychmiastowa. W czwartek
rano przed bramy zakładu zajechał osobiście były jego dyrektor
naczelny, a obecnie podsekretarz stanu Waldemar Stajewski. Zapewnił on p. Kiliana
o mianowaniu na . stanowisko
zarządcy komisarycznego, na
razie nieoficjalnie. Jednocześnie
przywiózł ze sobą zaproszenie
do Warszawy na piątek, kiedy to
oficjalnie zostanie mianowany
na to stanowisko.
Wracając z akcji pod ambasadami autobusy z Radomia pod-

Celny dzi""olqg

50 mln ZG••• 6mld!
50 mln zł nagrody wyznaczył Główny Urząd Ceł dla

osoby, której informacje przyczynią się do ujęcia sprawców
włamania do posterunki.! celnego w Świdnicy, skąd 8 bm.
zrabowano papierosy o wartości nie mniejszej niż 6 mld zł.
O kontakt z prokuraturą lub
policją prosi się osoby, które od

"Wołosatki"

gratis
Z okazji Dnia Nauczyciela
w studenckim klubie . Pod Krechą" (Kielce, al. Tysiąclecia PP
17) dziś o godz. 18.00 odbędzie
się koncert zespołu .Wołosatki ' .
Wstęp wolny.

W drzewo,
pieszego, bez
zamkniętych drzwi
W

• Na trasie Łączyn - Skroniów, gm. Jędrzejów, o godz.
10.20 Mariusz J., lat 19, kierując
motocyklem "CZ-350", na łuku
drogi zjechał z jezdni i uderzył
w przydrożne drzewo. W wyniku
wypadku ki erujący i pasażer
Grzegorz L., lat 23, doznali obrażeń ciała .

• W Starachowicach na ul.
o godz. 13.20, Bogusław
S., lat 59, kierując samochodem
. nissan", potrącił pieszego,
Franciszka T. , który nagle
wszedł na jezdnię . W wyniku
wypadku pieszy doznał obrażeń
Leśnej

ciała .

• W Kielcach przy ul. Waligóry, o godz. 15.50, Krzysztof Z.,
lat 24, kierując autobusem MZK
.jelcz berliet" ruszył z przystanku
z nie zamkniętymi drzwiami ,
przez które wypadła pasażerka
Zen a S., lat 84. W wyniku wypadku pasażerka doznała obrażeń ciała .

Szpitalni i szkolni
złodzieje

• W Kielcach przy ul. Langiewicza, w nocy nieznani sprawcy,
po wypchnięciu okna, włamali
się do pomieszczeń kuchennych
Szpitala Dziecięcego, skąd skradli artykuły spożywcze wartości
700.000 zł.
• W Kliszowie, gm. Kije, w nocy nIeznanI sprawcy po wy·
pchnięciu okna włamali Się do
pomieszczeń Szkoły Podstawo-

4 do 8 bm. w okolicach P9sterunku przy ul. Łęcznej 4 w Swidnicy widziały w godzinach nocnych samochód lub samochody
ciężarowe , prośba dotyczy też
wszystkich mogących udzielić
informacji nt. tego przestępstwa ,
w szczególności miejsca
przechowywania lub sprzedaży
skradzionych papierosów.
Osoby takie proszone są
o kontakt osobisty lub telefoniczny z prowadzącą śledz
two w tej sprawie Prokuraturą
Wojewódzką w Wałbrzychu
z siedzibą w Świdnicy (pl.
Grunwaldzki 14, pok. 41, tel.
52-17-64), z · Komendą Rejonową Policji (Świdnica, ul. Jagiellońska 23, tel. 52-83-65)
lub z najbliższą jednostką policji (tel. 997).

jechały

pod ministerstwo. To co
tam ujrzano, i prowokowało do
śmiechu . Burmistrz tak przejął
się zapowiedz i aną akcją że
zgromadził tam zapory i pol i cję .

Stali i patrzyli na siebie - robotnicy z autobusów, policjanci zza
barierek. Trzyosobowa delegacja udała się do min. Niewiarowskiego, który poinformował ich
o mianowaniu Bron i sława Kiliana na stanowisko zarządcy komisarycznego. Obie strony rozeszły się w zgodzie i spokoju.
Dyrektora Kiliana czeka sporo
pracy. Z przewidywanych zamów i eń dla armii w kwocie 3 bln zł,
zrealizowane zostanie tylko 276
mld zł. Z tytułu utrzymywania
tzw. rezerw obronnych zakład
pon i ósł straty w wysokości 200
mld zł . Zdolność produkcyjna
wykorzystywana jest zaledwie
w ok. 25 proc. Obecny wczoraj
w Radomiu wicepremier Paweł
Łączkowski powiedział, że owszem będziemy utrzymywać
zakłady przemysłu obronnego, ale nie wszystkie.
(kul)

skąd skradli magnetowid
wartości 4,2 mln zł.

Zerwał torebkę
i uciekł

• W KielCach przy ul. Wojska
Polskiego o godz. 20.20 nieznany sprawca zerwał z ramienia
Barbarze T. torebkę 1 zbiegł
w nieznanym kierunku . W torebce znajdowały się dokumenty,
klucze od mieszkania, książecz
ka czekowa oraz pieniądze
w kwocie 60 .000 zł.

Hieny cmentarne
• W Skarży.sku-Kamiennej
przy ul. Cmentarnej, w nocy na
12.X.92 r. nieznani sprawcy
skradli z terenu cmentarza wazon z czarnego granitu wartości
2,5 mln zł.
PAM

Komunikat
Straż Miejska w Radomiu informuje, że z dn iem 12.10.1992
r. uruchomiony został nowy telefon interwencyjny o numerze
(5. B.)
986 czynny całą dobę .

pojechać

na pogrzeb Brandta
Rosyjski Trybunał Konstytu cyjny nie ma nic przeciwko temu, by Michaił Gorbaczow
udał się za gran i cę, jednak
przed tym powinien stawić się
i złożyć zeznania w sprawie

aza:&:.z ZZ&",ą

KPZR - oświadczenie tej treści
złożył rzecznik Trybunatu Konstytucyjnego Rosji.
W związku z odmową zeznań przed trybunałem władze
Rosji zabroniły Gorbaczowowi
prawa wyjazdów zagranicznych, kazały mu zapłacić 100
rubli kary i odebrały mu prawo
do lokalu, w którym znajdowała
się założona przez niego fundacja.
TASS napisała , że - w związku
z oświadczeniem trybunału - Gorbaczow uda się do Niemiec na pogrzeb

Przetarg na zimowe utrzymanie dróg w Skarżysku
Kam. wygrała prywatna firma, ponieważ zdaniem komisji
złożonej z przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich przedstawiła najkorzystniejsze warunki finansowe. Z tą decyzją nie zgadzają się Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność", Rada Pracownicza
i
Związek
Zawodowy
Pracowników
Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej .

Ziemniaków jest mało
Najniższe od 12 lat, bo na
poziomie 128 kwintali z ha,
zbiory ziemniaków w bieżą
cym roku przewiduje w tzw.
przedwynikowym szacunku
produkcji
ziemiopłodów
Główny Urząd Statystyczny.
GUS przypomina, iż plony na
zbliżonym poziomie (113 kwintali z ha ziemniaków) uzyskano
w Polsce w wyjątkowo niekorzystnym dla roślin okopowych
1980 r. Na tegoroczny stan plantacji ziemniaczanych wpłynęła
głównie susza. Brak wilgoci
w glebie spowodował słabe zawiązywanie się bulw oraz zwłaszcza na glebach lekkich przedwczesne zasychanie łę
tów. Stan upraw ziemniaczanych pogorszyło masowe wystę
powanie stonki w okresie wzrostu roślin.
GUS szacuje, iż spadek plonów
ziemniaków wystąpi w 45 WOjeWÓdztwach . Największy, o ponad 60 kwintali
z ha, w poznańskim , konińskim , pil-

• DŚT pałacyk T. Zielińskie
go w Kielcach, ul. Zamkowa 5,
zaprasza 13.X.1992 r. o godz.
18 na .Jesienny wieczór" .
W programie otwarcie wystawy Jolanty Majchrzyk, Elżbiety
Stadowskiej . Dekoracja kwiatowa", Alicji Michalewicz-Kufel .Malarstwo" oraz koncert
·(wykonawcy Barbara Klimekskrzypce, Ludmiła Worowiecskrzypce, Łukasz Woś - fortepian). Mistrzem ceremonii bę
dzie Zofia Zamojska-Pabich.
• Kielecka Szkoła Przeżycia
zaprasza młodzież i dorosłych
do 50 lat na zajęcia z samoobrony. W programie nauka realnej walki , psychologiczne
aspekty samoobrony, akupresura, mudry hinduskie. Zajęcia
w sali Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Kielce , ul. Warszawska 96 we wtorki godz.
17.30 i czwartki godz. 18.30.
• Klub Gimnastyki i Tańca
.Elvis" zaprasza wszystkie panie we wtorki i czwartki na callanetics - ćwiczenia wyszczuplające - godz. 18 oraz na
aerobic - godz. 19. Zaj ęcia
prowadzone są przez instruktora tańca w SP nr 6 w Kielcach, ul. Prosta 27.
(ka)

.

~.

Uwaga PPH GRAFIX
Radom, ul. Kilińsk iego 21, tel. 260-66
zaprasza wszystkich zainteresowanych nowoczesnym
wyposażeniem biur i techniką poligraficzną
do odwiedzenia swojej ekspozycji w hali targowej
I.
przy ul. Kieleckiej w dniach 15-18 października
w Radomiu.

Przedstawimy

ofertę:

• najnowocześniejszych modeli kserokopiarek i maszyn
poligraficznych,
• funkcjonalnych mebli biurowych.
8i221/R
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Brandta, niezależnie od tego cry stawi
się przed trybunałem , Cl!f też nie.

500 lat po Kolumbie

w dniu

obchodów 500 rocznicy
przybycia Kolumba do Nowego świa
ta, amerykańska agencja kosmiczRa
NASA zainaugurowała najwięksry
i najkosztowniejsry z dotychczasowych program poszukiwania cywilizacji pozaziemskich. W programie tym
uczestnicl!fć będą olbrl!fmie radioteleskopy w Kalifornii i Puerto Rico (ten
ostatni jest najwięksZY na świecie).
PAM

,
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Związkowcy żądają unieważ

(P)

wej,

Gorbaczow może

CL5Eez~c~e

skim, leszcryńs kim , skierniewickim,
bydgoskim, kaliskim, gdańskim , łódz
kim rsieradzkim.
Najwyższe zbiory ziemniaków przeWiduje się w woj: siedleckim (ogółem
1,4 mln ton), lubelskim (ok. 1 mln ton),
bialskopodlaskim, białostockim i łom
żyńSkim (po ok. 0,9 mln ton).
(P)

Ral'ui nly

nienia przetargu, niepodpisywania
umów oraz ogłoszenia nowego
przetargu i prowadzenia go
w sposób obiektywny. Swoje stanowisko motywują w liście do prezydenta Skarżyska i dyrektora
WDDM : "Pominięto ofertę naszego przedsiębiorstwa, która
w swym ostatecznym kształcie
była pod względem ceny równa
ofercie pana ( .. .). Takie wyniki
przetargu w świetle faktu, że organem
założycielskim
dla
RPGKjest prezydent m. Skarży
ska-Kam. budzą co najmniej
zdziwienie. W ten sposób prawie 3/4 ulic w naszym mieście
oddano w obsługę pana (... ).
Zaś Przedsięborstwo Komunalne zatrudniające 70 osób posia-

1'1'\ł\fesl'ęl'I'

Podczas obrad walnego zgroma·
dzenia akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń
.Westa" zdecydowano
o podwyższeniu kapitału akcyjnego
wdrodze emisji nowych akcji tzw. serii "B" (11 miliardów zł do podziału
między akcjonariuszy) oraz serii "C"
(pół biliona zł do sprzedaży publicznej). Zapowiedziano odwołanie się do
Naczelnego Sądu Administracyjnego
od decyzji Ministerstwa Finan só~!
o wycofaniu koncesji dla "Westy" na
prowadzenie ubezpieczeń.
Mimo zapowiadanego wcześ n iej
wycofania się z zarządzania " Wes tą
senator Janusz Baranowski nie złożył
rerygnacji z funkcji prezesa Rady Nadzorczej.
(P)

Wiec
antymilitarny
14 października (środa) o godz.
14.00 odbędzie się w Kielcach
przed Domem Towarowym .PUCHATEK" wiec o tematyce antymilitarnej, na który zapraszają kieleckie Autonomiczne Grupy Aktywności.
(sw)

Imieniny obchodzą:
- EDWARD, TEOFIL
jutro - BERNARD, DOMINIK
dziś

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-4540 czynne w godz. 7.30-16.00
TEATRY:
TEATR im. S. ŻEROMSKIE
GO - próby
KINA:
.Kosiarz
ROMANTICA umysłów"- USA, I. 15, g. 11.45,
14.1 5, 17.00, 19.00
VIDEO - "Powrót żywych trupów" - USA, I. 15, g. 12.00,
14.30
MOSKWA - "Na fali" - USA,
I. 15, g. 14. 15, 19.30; " Błęk itna
nuta" - fr.-niem. , I. 15, g. 11 .15,
17.00
ECHO - . Sami swoi" - g.
15.30 (przegląd komedii polskich); .Fischer King" - USA, I.
15, g. 17.30
APTEKI - stały dyżur dzienny, nocny i świąteczny pełni apteka przy ul. Kryształowej 4a.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc drogowa- 66-00-65, Po-

http://sbc.wbp.kielce.pl

KONKURS

,

,

dające potencjał produkcyjny
i wieloletnie doświadczenie po-

zostawiono na lodzie (... ). Uważamy, że takie działanie nosi
znamiona celowego niszczenia
naszego przedsiębiorstwa( ... )u .
W razie niespełnienia postulatów Komisja Zakładowa NSZZ
. Solidarność" grozi przekształce
niem się w komitet potestacyjny.
Naczelnik Wydziału Gospodar·
ki Komunalnej UM w Skarżysku
(jednocześnie

przewodnicząca

komisji przetargowej) Ewa Szatek
powiedzi ała : - Prywatny przedsiębiorca przedstawił równie
profesjonalną ofertę co RPGK,
sprawdził się w czasie ubiegło
rocznej akcji zimowego utrzymania dróg, posiada sprzęt nie
gorszy od konkurenta, a jednocześnie zaproponował dużo korzystniejsze warunki finansowe. Natomiast co do jakości usług świadczonych przez RPGK
były wątpliwości. W sytuacji,
gdy w budżecie miasta brakuje
pieniędzy jest oczywiste, że wybrano tańszą propozycję. I nie
ma żadnych podstaw do unieważnienia przetargu. Nałomiast
RPGK zlecono odśnieżanie
chodników, o czym w piśmie
" nie wspomina się.
(ATA)

"Sprzedawca «ECHA DNIA))"
Drogi Czytelniku, jeśli uwaw punkcie sprzedaży,
w którym kupujesz .Echo Dnia"
spotykasz się z miłą obsługą
(niemiłą obsługą), że gazeta jest
dobrze wyeksponowana (źle
wyeksponowana) i że możesz
tam zawsze ją kupić (nie możesz
jej kupić), to bezzwłocznie wytnij, wypełnij i wyślij pod adresem
redakcji poniższy kupon.
żasz, że

Twój głos zadecyduje, który
sprzedawca będzie najlepszy,
a który najgorszy. Najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody: kolorowy telewizor i dwa radior}"lagnetofony ,oraz .kolorowy parasol", najgorsi .zardzewiały
gwóźdź" .

Wszystkie kupony konkursowe - głosy czytelników wezmą
udział w losowaniu dwóch radiomagnetofonów.

Kupon konkursowy
"Sprzedawca « Echa Dnia»"

1. Zglaszam punkt sprzedaży (imię i nazwisko sprzedawcy, nr
punktu, dokładny adres) ............................. ...................... ........... .
2. Krótkie uzasadnienie ............ ... ............................. ........ _...... .
3. Imię i nazwisko zgłaszającego .............................................
................ , dokładny adres ............... .......... ................ .......... ... .

gotowie Energetyczne Kielce-miasto - 991 , Kielce-teren - 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 wolne od pracy tel. 31 - 1647 i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla
młodzieży - czynny w każdy
czwartek w godz. 18.00-20.00tel. 456-70;
TELEFON ZAUFANIA (dla
ludzi z problemem alkoholowym)- od pon i edz iałku do piąt
ku w godz. 18.00-20.00, tel.
573-46 .
RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-1 9,
czynne w godz, 9.00-17.00.
KINA:
BAŁTYK - . Umrzeć powtórnie" - USA, I. 15, g. 13.00,
17.30; .za horyzontem" - USA,
I. 15, g. 15.00, 19.30
APTEKI - stały dyżur nocny
pełniąnr67-<l10, pl. Zwycięstwa
7,61-001, ul. Traugutta 40 .
INFORMACJA O USŁU
GACH - 365-35.

TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna
- 998, Pogotowie Policyjne 997 , Komenda PP - 251-36 ,
Pogotowie Energetyczne Radom - 991.

JĘDRZEJÓW
KINO
DOM KULTURY "Kevin
sam w domu" - USA, I. 12, g.
18.00
OSTROWIEC
KINO
ZDK Huty . Ostrowiec" - "Obcy" - USA, I. 15, g. 17.00
APTEKA dyżurująca - ul.
Waryńskiego 113.

SĘDZISZÓW
KINO
BALLADA "Gladiator" USA, I. 15, g. 18.30
SKARŻVSKO-KAMIENNA
APTEKA dyżurująca - nr
20--074, ul. Starokunowska 1/7.
tel. 565-45.
STARACHOWICE
APTEKA dyżurująca - nr
27-<l76., ul Sta zica 64-79.
Uwaga! Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin re-dakcja nie odpowiada.

Denerwuie mnie
telewizia

Polowanie
na Ruskich
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

DWORZEC PKP

o18.44 zajeżdża pociąg z Przemyś

la. Naganiacze łapią swoich. Nawołują
się po imionach i pomagają opróżnić
najczęściej przez okna przedziały z towaru. Zaraz wi dać , kto pierwszy raz.
Czeka na ofertę , ale tylko chwilę , bo
" myśliwi " dopadają go natychmiast.
Stała klientela czuje się pewnie. Bierze
majdan i rusza najczęściej na Zagłoby
albo Żabią
Wtym rejonie grupuje się najwię
cej " małych hotelarzy". Najczęściej
są to ludzie z marginesu albo meliniarze, którym otrzymana w ramach
zapłaty wódka pozwala żyć, albo
utrzymać interes. Koleją przyjeżdża
najwięcej nowicjuszy. Takich najłatwiej
upolować . Biorąpierwsząlepszą ofertę

i nie narzekają na warunki, czy raczej
ich brak. Skorzystać muszą, bo przed
nimi noc w obcym mieście. Dopiero
jutro pójdą na targowisko. Jeżeli towar
nie pójdzie, zostaną dłużej .

DWORZEC PKS
O19.45 powinien przyjechać autobus z Czerwonogradu. W zacisznym
miejscu dla palaczy komitet powitalny dwujęzyczny. Co b'ardziej podpici
głośno dyskutują o interesach. Wymienia się imiona, sumy, towar. Czekają więc na swoich. Kilku hotelarzy
przyjechało samochodami. Stoi "tarpan" dwa duże "fiaty kombi". Akurat
na kilku klientów z towarem. Wcześ
niej Rosjanie rozwozili się sami motocyklem z koszem. Teraz robią to nasi w ramach usługi hotelarskiej.
. Przyjeżdża wreszcie autobus, tyle że

Uśmiechnii się
- Nowakowie to dziwni ludzie! Kupili drogi dywan i wszystkich gości
zmuszają do zdejmowania obuwia.
- Cóż w tym dziwnego?
- Ten dywan wisi u nich na ścianie ...

ROZMOWA Z ANDRZEJEM KACZMARKIEM,
ARTYSTĄ KABARETO~M I SATYRYKIEM

nie z Czerwonogradu, a Lwowa. Miał
być o 16.05. Spóźnił się prawie 5 godzin. Na granicy było "trzepanie", kierowca musiał wypuściĆ do rowu 360
litrów ropy, którą próbował przywieźć
do Polski w dodatkowych zbiornikach.
W kilka miniut parking dworcowy pustoszeje. Pozostają tylko ci , którzy czekają na Czerwonograd. Kiedy przyjedzie - nie wiadomo. Za dwie godziny
przyjdą następni oczekujący, bo o jedenastej powinien przyjechać autobus
z Doliny.
Polowanie trwa całą dO,bę.
Z. TYCZYNSKI

* Nie tak dawno rozstałeś
z kabaretem "Pigwa
Show"
i
wystartowałeś
z własnym "Expressem Dimanche"? Czy jesteś zadowolony z tej decyzji?
się

- To był czas najwyższy na
usamodzielnienie się pod wzglę
dem artystycznym i pójście
własną drogą Zresztą .Expres
Dimanche" odniósł sukces. Zebrałem bardzo pozytywne recenzje w Opolu, Gdańsku i Gorzowie. Jedyny miejscowy głos
krytyczny odebrałem jako tendencję do przedstawienia w negatywnym świetle kieleckich artystów. Bardziej kochamy obcych.

Przymiarki
antykorupcyine
W wielu miastach rozgorzały dyskusje na temat ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne. Wczoraj w Kiel,ach debatował "w tym temacie" Konwent Seniorów Rady Miasta.
Wzory oświadczeń majątkowych są
już opracowane. Będą poddane zaopiniowaniu przez komisję i po ewentualnych poprawkach puszczone w ruch.
Jeśli chodzi o OSOby zasiadające w radach nadzorczych przedsiębiorstw zarządzanych przez miasto, to są dwie
koncepcje ich wyboru . Według pierwszej, ich członkowie byliby wybierani
w tajnym głosowaniu przez Radę
Miasta, natomiast druga sugeruje typowanie odpowiednich osób przez
Konwent i Zarząd Miasta. Nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się , że większe szanse
"przejścia" ma pierwsza koncepcja.
Ponadto oświadczono nam, że żaden
z radnych nie piastuje obecnie stanowiska w spółce, co zmusiłoby go do
podjęcia decyzji: działalność publiczna albo interesy.
W ciągu najbliższych dwóch tygodni będzie więcej wiadomo na temat
wdrażania w Kielcach ustawy antykorupcyjnej.

***

(d)

Chłopiec w aptece: - Proszę o śro
dek uśmierzający ból. -A co cię boli?
- Na razie nic, ale ojciec poszedł na

* Występowałeś już w kilku
radiowych i telewizyjnych
programach ("Kanał 5"). Jakie
są twoje dalsze plany?

Kolorowy parasol

"CZARDASZ"
Z przytupem
Wiele zmieniło się na gastronomicznej mapie Kielc z nadejś
ciem kapitalizmu. Pojawiło się
mnóstwo .wynalazków" przeznaczonych do konsumpcji
w biegu, na chybcika. A przecież jedzenie to czynność wymagająca skupienia, odpowiedniego nastroju. Dlatego namawia-

my państwa do powrotu do naszych kieleckich, wcale nie najgorszych, placówek gastronomicznych. Właśnie "Czardasz"
jest taką placówką można by
rzec innego państwa. Lokal
czynny od z górą 20 lat ma swoją
węgierską specjalność. Wspaniałe placki ziemniaczane oblane gorącym i ostrym sosem peł
nym mięsa lub pieczarek.

wywiadówkę.

***

Temu specjałowi nie dały rady
pseudopizze, h ot-dog i itp. Pani
Władysława Dziedzic, kierowniczka zakładu rozszerzyła ofer-

Ojciec Romka pyta wychowawcę: Czy mój syn daje sobie radę z historią,
bo ja nigdy nie byłem mocny z tego
przedmiotu.
- No cóż - odpowiada nauczyciel
- historia lubi się powtarzać.
ks

tę dań gorących. Pojawiły się
doskonałe domowe pyzy i pierożki. Jednak społeczeństwo

woli placki. Czasem nawet 300
dZIennie. KOLOROWY PARA"O~ DLA "CZARDASZA"!!!
Fot. A. Piekarski
P

Zapobiec w
Placówki lekarskie realizują tzw. "program
promocji zdrowia", służący przede wszystkim
zapobieganiu chorobom społecznym i cywilizacyjnym, a oparty na stwierdzeniu, że profilaktyka jest bardziej opłacalna niż późniejsze
leczenie.
Naprzeciw temu założeniu wyszła kielecka Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której zorganizowano pierwsze spotkanie dla rodziców
dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju psychicznego. Lekarze z poradni zagwarantowali rodzicom pełną anonimowość, zważywszy na to, że
wielu z nich mówi wstydliwie o swoich problemach
nie tylko w rodzinie, ale i do fachowców. Obserwują własne dziecko i stwierdzaja, że różn i się zachowaniem od swoich rÓWieśników, albo że zaczyna
mieć objawy właściwe chorobom psychicznym występującym w rodzinie. Swoimi niepokojami nie
podzielą się nawet z najbliższymi, a przyjście
z dzieckiem do poradni kosztuje dużo. Malec jest
wtedy zaniepokojony, ponieważ zakazuje mu się
mówienia komukolwiek, że był u psychiatry.
Większość problemów uznanych za dziecię
ce jest problemami rodziców. Właśnie od nich
należy rozpocząć profilaktykę lub leczenie. Na
spotkaniach w Poradni Zdrowia Psychicznego nie
tylko uzyskają poradę, ale stwierdza,. że nie sąodo
sObnieni, że ich trudności są normalne. Może stworzą grupy terapeutyczne, może już po pierwszym
spotkaniu poczują się pewniej, może wzbogacąsię
o nowe doświadczenia i znajomości. Istotą spotkań rodziców przy udziale psychiatrów i psychologów jest pomoc samym sobie. To najrozsądniejszy
rodzaj terapii. Często porady zagubionej kobiecie
udziela inna matka, lekarz tylko się przysłuchuje.
Poradnia jest otwarta dla wszystkich, stąd róż
norodnoŚĆ poruszanych problemów. R<:>dzice proszą O wyjaśnienia dotyczące faz rozw?Ju d,z:lecka,
a' o powody moozenia nocnego, Jąkania, zaprzewodu pokarmowego. Najczęściej jedn~~ rozmowy skłaniają się ku problemom wycho-

byt i!'

wa~~.~mksze trudności dostarcza rodzicom wybór

~ ę . go modelu wychowywawczego.
odpOWie Ole
ób
. k'
Większość z nich patrzy wstecz na spos , w Ja I

d

- Kręcę własny program pl.
.Móżdżek po polsku". To będzie
show, ale nie polityczny, żeby
miał szansę ukazać się na antenie. Jaja w telewizji mogą teraz
robić tylko politycy, a nie satyrycy. Denerwuje mnie nasza telewizja która mierne programy
emituje w porze dobrej oglądal
ności, natomiast takie jak rozrywkowy "Kanał 5" wtedy, kiedy
większość widzów już śpi. Cenzura jest większa niż wcześniej,
co zresztą zasugerował sam
prezydent. I ten straszny bała
gan - nie wiadomo z kim rozmawiać o ewentualnym programie.
'- Czy telewidzowie nie myz Tadeuszem Drozdą?

lą cię

- To się zdarza, kiedy nie znadostatecznie ani Drozdy, ani.
mnie. Patrzą gęba znajoma, ale
skąd - nie wiadomo. Mówią do
mnie "poznaję pana panie Drozda". Natomiast w rzeczywistości
różnimy się zasadniczo. Tadek
ma większe uszy i jeździ .pontiackiem", a ja tylko .audi 80".
A tak poważnie, coraz częściej
poznają mnie jako Kaczmarka.

ją

* Skoro tak, to może zdradzisz
kilka
osobistych
szczegółów. Co lubisz najbardziej?

Szybkie samochody, bo
często
po Polsce,
szwedzką wódkę "absolut", podróże. W tym roku wojażowałem
szlakiem
Austria,
Włochy,
Szwajcaria, Niemcy. Acha, i lubię jeszcze piwo austriackie. Tylko w Polsce niestety, nie można
było się napić w lecie zimnego
piwka. Na Zachodzie to normalne, a u nas pytają ze zdziwieniem - zimne? i wkładają dopiero do zamrażarki.
* Co cię najbardziej denerwuje.
- Co prawda staję się coraz
bardziej gruboskórny i wiele rzeczy po mnie spływa , ale nie znoszę chamstwa, włażenia z butami w cudze życie intymne, tak
jak to robią partie, które chcąza
władnąć naszymi uczuciami.
Drażni mnie złodziejstwo , na
które nie ma żadnej rady, no
i oczywiście to, co lansuje nasza
telewizja. Nie ceni się autorskich
programów satyrycznych, nie
mówi się oficjalnie o wielu sprawach. Preferuje się przerabiane
piosenki harcerskie - nazwisk
autorów nie wymienię, bo to są
moi znajomi.

* Osoby

najbliższe ...

- Żona, pracowita jak mróweczka, która pomaga mi
w trudnych chwilach, córeczka
i syn z pierwszego małżeństwa.

* Twoje skryte pragnienia ...
- Kupno działki, motorówki,
nart wodnych i spadochronu.
Tylko musi to być mocny spadochron. Marzę o sławie nie rozmienionej na drobne i o tym, że
by ze wszystkimi żyć dobrze. To
ostatnie jest niestety, niemożli
we.
Rozmawiała:
MAŁGORZATA PAWELEC

Kara

dla Morawicy
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Pomysł, by pacjenci ze schorzeniami neurologicznymi byli
leczeni w szpitalach rejonowych, gdzie w ramach innych
oddZIałów po wstałyby .łóżka
neurologiczne", należy do gatunku radosnej twórczości i aż
dziw bierze, że na coś podobnego mogli wpaść lekarze. Pomijając już fakt, że neurologia jest
obecnie bardzo wąską specjalizacją to nawet laik orientuje się,
że integralną częścią leczenia
wszystkich przypadków neurologicznych jest rehabilitacja.
A zaplecza rehabilitacyjnego
może Morawicy pozazdrościć
niejedno sanatorium. Jeśli okrojona zostanie neurologia, gromadzony przez wiele lat sprzęt
i aparatura do wszechstronnego
usprawniania ruchowego będą
nie wykorzystane.

porę

sami byli wychowywani. Inni zastanawiają się , czy
istnieje model właściwy kulturze, w której żyjemy.
Psycholodzy alarmują - każde dziecko jest
indywidualnościa, a jego rozwój nie może przebiegać na podstawie sztywnych reguł. To, co
najważniejsze w wychowaniu, to zapewnienie
dziecku miłości, bezpieczeństwa, informacji
i wsparcia. Ponadto konsekwencja w wymaganiach nawet jeśli malec poniesie później porażkę .
Tempo życia sprawia, że wymagamy od dzieci
mniej, robiąc wiele rzeczy za nie. Pójście na łatwiz
nę nie przygotuje do pokonywania życiowych trudności, a już na pewno nie zdobędziemy tym dziecięcej miłości. Wymagać należy od samego początku. stworzyć system zakazów i ograniczeń
respektowanych przez wszystkich członków rodziny. Wczesne pobłażanie i późne nagłe postawienie
granic wyzwala w dziecku poczucie odrzucenia.
Innym poruszanym w poradni problemem było
poczucie niepewności towarzyszące młodym ludziom pełniącym rolę rodziców. W naszym obszarze kulturowym niedojrzałość rodzicielska
często wiąże się z niemożnością ekonomicznego oderwania się od dziadków dziecka. Nie wiadomo, gdzie zaczyna się i kończy rola rodzica, któremu ciężko zadecydować o sobie, a tym bardziej
o dziecku.
Ostatni problem - wytworzenie w domu klimatu
akceptacji. Jeżeli malec nie odzywa się do matki,
zbędzie pytanie ojca, jest cichy lub mrukliwy, to
znaczy, że trudności już się rozpoczęly. Może zbyt
długo rodzinny dialog był zastępowany przez telewizję, może w towarzystwie nie uznano dziecka z~
partnera do rozmowy. Konta~t się urwał, .'!' kolejnym etapem będzie szukanie ,!,~cept~CJI przez
dziecko w nie zawsz~ odpowled(llej grupie rówieś
niczej.
Ile osób, tyle problemów, a każ~y inny, .wymagający indywidualnego podeJ:SC,a ..Wlele z ~lCh zostanie rozwiązanych natychmla~t , Inne po ,?'ku otwartych dla wszystkich spotkaniach organl~owanych
przez poradnię . Może warto spróbowac dostrzec
własną indywidualność w grupie.
(MPB)

-

jeżdżę

Zastanawia jeszcze jedna
sprawa. Może likwidacja jednej
trzeciej oodziału to kara za gospodarność dyrekcji i lekarzy
z Morawicy. Tak się bowiem
składa, że największy w województwie, liczący 928 łóżek
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych jako jedyny
w województwie rozpoczął
nowy rok bez długów. Co gorsze, nie wyciąga ręki do chorych
po .dobrowolne" składki, zapewnia im pełny zakres nawet bardzo kosztownych badań, nie jest
zadłużony w .Cefarmie" i wszystko wskazuje na to, że w bieżącym
roku też wyjdzie na .zero".

Poznaj swoje miasto

Rzeki Kielc
Obecnie w granicach miejskich szemrzą trzy rzek,; Silniea, Bobrza I Sufraganiee.
WłaściWie Silnica, ta dawna
JUż nie istnieje. Płynęła koło koś
cioła św. Wojciecha i wzdłuż uhcy SilniczneJ. Obecna rzeka Silnica zwana była pierwotnie Dą
brówką lub Kielczanką (też
Kieleckim Potokiem). Bobrza
ma dwie ciekawe nazwy odcin-

http://sbc.wbp.kielce.pl

kowe: od Stawu BiaJogońsk,ego
zwana jest Starą Rzeką,
a część przepływająca przez
Słowik - Trupieńeem . Sufraganiec miał w przeszłości trzy
nazwy: Gruchawka, Brzuchawiec, Niewachlowski Strumień. Mało kto wie, że przez
Białogon przepływa strumień
o nazwie Silniczka.

(d)

Mam nadzieję, że decydentom zadrży ręka przy podpisywaniu tej decyzji. I że nie będą
musieli stanąć twarzą w twarz
z rodziną pacjenta, który umrze
w drodze do innego szpItala. bo
w Morawicy nie będzie dla mego

miejsca.

MAŁGORZATA

żARNOWSKA

KONTRAKT

Fiat - FSM

na finiszu
Zdaniem dyrektora warszawskiego biura Fiata,
Enrico Pavoniego, wdroże
nie kontraktu FSM z turyń
ską firmą jest na finiszu.
"Nie chcę określać terminu

dnia otwarcia, ale każdy
dzień przynosi satysfakcjonujące postępy" - stwierdził pan Pavoni.
Komentując
zmianę
głównego negocjatora ze
strony polskiej - Ryszard
Jacyno zastąpił Jerzego
Zdrzałkę Pavoni podkreślił, że nfe widzi żadnych
zahamowań w toku prac
i wyraził nadzieję, że ich nie

będzie.

Pavoni dodał, iż rozmaz Turynem i nie stwierdził zaniepokojenia strony
włoskiej zmianą polskiego
negocjatora.
(raf)
wiał

y
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Naszą ambicją jest pomoc
Nie w taki nieszczęsny
naszym czytelnikom w każ
sposób, jak "porsche" na powyższym zdjęciu, ale absodym aspekcie "samochodowego życia". Postaramy się
lutnie pozytywnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwa- . doradzić kupującym w wyniom całkiem sporej rzeszy
borze, sprzedających pokienaszych czytelników intererować , jak najkorzystniej ausujących się motoryzacją
ta się pozbyć . Pomożemy
w szerokim tego słowa zna- państwu w zawikłanej proceczeniu, od dzisiaj począwszy
durze wnoszenia opłat wyniw każdy wtorek otrzymacie
kających z korzystania z popaństwo dwie pełne kolumny
jazdu. Pomożemy w wyboMOTO-ECHO!
rze
najlepszej
firmy

5

ubezpieczeniowej, o ile
jeszcze zdążymy, ponieważ rychły upadek Westy
może doprowadzić do powrotu starych czasów, czyli monopolu PZU. Niemniej
jednak przedstawimy w najbliższym czasie, jak wykorzystać w razie kolizji swoje
prawa wynikające z ubezpieczenia. Postaramy się
w drodze badań i państwa
głosów znaleźć najlepsze
i najtańsze zakłady napraw
samochodów.
Jazda samochodem to nie
tylko płacenie i naprawy. To
przede wszystkim eksploatacja. Dlatego będziemy polecać państwu najlepsze oleje, świece i inne podstawowe materiały potrzebne do
prawidłowego i bezproblemowego korzystania z pojazdu.

Rozmowa'z prezesem T~warZystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA - Andrzejem ~ojtyńsl(im
- Kradzieże samochodów
stały się w naszym kraju przemysłem. Jakie marki są najbardziej pożądane przez zło

teśmy

krajem, gdzie nikt nigdy
nikomu nie ukradł, to śz.aleń-'
stwem byłoby ubezpieczać je od
kradzieży. Jeżeli to się raz na jakiś czas zdarzyło , to mozna powiedzieć, że z tego tysiąca autjedno jest narażone na ryzyko
kradzieży. Wtedy rozkładamy
ciężar na ten tysiąc . Jeżeli zaś
wiemy, że z tego tysiąca 900 bę
dzie ukradzionych - to takie zjawisko nie nadaje się zupełnie do
systemu obliczeń ubezpieczeniowych.
To tak jakby obstawić
wszystkie pola w ruletce, zawsze?
·01 To jest dokładnie to samo.
Nie przegra się dużo, ale musi

dziei?
• W Polsce - .mercedes·,
co może zabrzmi dziwnie. We
Francji - autem najbardziej
narażonym na kradzieże jest
. renault" spośród samochodów
produkcji
krajowej ,
a z zagranicznych - .volkswagen GTi". A jakie są tego
konsekwencje? Konia z rzę 
dem temu , kto znajdzie zakład, który zechce ubezpieczyć
.GTi", łącznie z ryzykiem kradzieży. Albo się takiego towarzystwa nie znajdzie, albo za
taką cenę, że się tonie opłaci.
się wiedzieć po co groo.
Podobnie jest z pojazdami
- Czy są jakieś kategorie
sportowymi szczególnie war"mercedesów"
najbardzIeł
tościowymi, np .•ferrari". Chykradzione i z jakimi skutkami
ba że w grę wchodzi właści
finaASowymi dla wu i dla
ciel firmy, której łączne intere- . nas?
sy p rzedstawiają dla zakładu
• Tak się jakoś dziwnie składa,
ubezpieczeń pozycję tak znaże w okresie, kiedy mamy najczącą, że kosztem ewentualwi~cej trudności finansowych,
nego zwiększonego ryzyka jeprawnych i ustrojowych, pojago auto jest ubezpieczane.
wiają się najczęściej bardzo
I traktuje się to jako, powiedzkosztowne typy. Co działo się
my, koszt promocji, reklamy.
w przedstawicielstwie Mercede- Ale to jest trochę niemosa, które otwierał p. Zasada?
ralne. Towarzystwa ubezpiePrzecież było tam coś w rodzaju
czeniowe są po to, by ubezpiekolejek społecznych. A to są najczać, a nie wybierać sobie
częściej najbardziej luksusowe
klientów, którzy im się podoauta. Być może ten, kto już debają.
cyduje się na zakup .mercede• Tak jest tylko pozomie. Tosa", ma tyle pieniędzy, że chce
warzystwa ubezpieczeń są po
mieć auto, które z daleka widać.
to, żeby stwarzać możliwości
A same kradzieże... Jeżeli
uzyskania odszkodowania lub
prawdą jest, że głównymi ododtworzenia jakiegoś mienia. Na
biorcami tych samochodów są
ileś tysięcy, pewna część ulega
kraje na wschód od nas i kraje
jakimś zniszczeniom. Jeżeli zaarabskie, to nic dziwnego, że poczyna się to stawać organiczną
szukiwane są auta kosztowne.
częścią codziennego życia, to
Tamci odbiorcy, to ludzie lub firwówczas przestają istnieć katemy niezwykle zamożne. Elity są
gorie ubezpieczeniowe. Jeżeli
może niewielkie, ale ich bogacnp. wiadomo, że mamy w Polstwo jest wschodnie, bajeczne. Ci
ce 1000 .mercedesów", a je sludzie nie zamawiają starego
.mercedesa 190", lecz samochód, który będzie widoczny na
całą republikę.

-

Ale w takim przypadku
mógłby kupić po prostu
w Niemczech ...

• Rzecz polega na tym, że jest
to mentalność po prostu chłop
ska. Chk>p jest bogaty nie dlatego, że jest bogaty, ale dlatego,
że nie wydaje. To jest zawsze taniej, kiedy się kupuje coś kradzionego lub jeżeli się VI ogóle
kradnie.
-

Ale samochód to nie

pierścionek, który moina
gdzieś schować. Jak ten sańlochód z Polski wywieźć?

• To jest pewien problem.
Przez wiele lat samochody masowo wyjeżdżały z Europy zachOdniej i przyjeżdżały do Polski. Można było z dużą dozą
prawdopodobieństwa przyjąć,
że co najmniej 80 proc. tych

kosztownych, eleganckiclh Ilut
było VI posiadaniu ludzi, klól'jCłl
aparycja, ubranie, zachowanie
nie wskazywały na to, że posiadają te pojazdy dzięki normalnej
pracy. Otwarcie granic zdejmowało jak gdyby instytucjonalnie
kontrolę graniczną A teoretycznie, gdyby taką kontrolę prowadzono, to ona by tylko paraliżo
wała życie państw na granicach.
Wyobraźmy sobie punkt graniczny między Belgią a Holandią
i sprawdzanie każdego auta. Do

tego byłaby potrzebna cała armia, Wróćmy jeszcze do mechanizmu. Przecież większości tych
samochodów nie porwano, uprowadzono komuś na uHcy, a po
prostu wyprowadzono za wiedzą zgodą właściciela ... w interesie. Gdy auto trafiało na granicę , było jeszcze czyste i żadna
kontrola niczego nie ujawniała
A jeśli był to samochód kradziony, to miał wówczas makijaż, że
żadna kontrola graniczna niczego nie dawała. Teraz, proszę popatrzeć, ileż samochodów pędzi
w kierunku naszej granicy
wschodniej. Część z nich, bardzo kosztownych , ma papierowe tabliczki ze znakami rosyjskimi. I co się dzieje na granicy?
Podjeżdża cZ'lowieł<, pokazuje
jakiś tam paszport i jedzie dalej.
Przecież nie jest wielką tajemnicą ile pobierają cełnicy za niectwieranie TIR, w których wiadomo, że stoją 2-3 samochody. To
określona stawka. Jakie mogły
by być rozwiązania'? No cóż, dopuszczenie jakiejś dodatkowej
ochrony, której funkcjonowanie
finansowałyby np. 3 największe
zakłady, te które UbeZpieczają
praktycznie wszystkie samochody: PZU, WARTA, WESTA (?)

Magia Mercedesa trwa od kilkudziesięciu lat. Jego posiedanie
to nobilitacja. Na zdjęciu - deska rozdzielcza najnowszego "mercedersa 500 SLE·'. Tradycja i
nowoczesność potrafią
współgrać.
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W naszym kraju, a szczególnie w naszym mieście
trudno jest poruszać się po
drogach i uticadl, ponieważ
jeździmy po nich ... zwyczajowo. Tak do końca nikt nie
wie, jak pokonać skrzyżowa
nie z ruchem okrężnym, kiedy niektórzy kierowcy mają
Pfoblemy z włączeniem się
do ruchu na prostej drodze.
Dla nich przewidujemy porady dotyczące interpretacji

•

ę

•••

przepisów ruchu drogowego.
Dla osób wchodzących
dopiero w automobilowe ży
cie postaramy się o fachowe
porady z zakresu kursu na
prawo ' jazdy. Pomożemy
w rozwiązywaniu jakże trudnych testów i problemów
w praktyce.
To oczywiście nie wszystko. Jak zwykle będziemy
przedstawiać samochodowe
nowości ze świata. Nie zabraknie różnorakich nowinek. Zapoznamy państwa
z problemami, jakie gnębią
kierowców w innych krajach.
I oczywiście zaproponujemy
turystyczne trasy dla automobilistów.
Nie zapomnimy o spo~cie
samochodowym' i motorowym. Dla tej dziedziny sportu
zawsze znajdzie się na na- _
szych łamach
miejsce,
zwłaszcza że jesteśmy zobligowani do tego istnieniem
na naszym terenie toru wyś
cigowego i bogatego kalendarium imprez motocyklowych i samochodowych.
Do tego wszystldego potrzebne nam są państwa
uwagi, problemy, sugestie.
Oczekujemy więc na listy
i telefony, za które będzie
my wdzięczni.
PAWEŁ MłJAS

"Mercedes" klasy S

Nawet używany

drogo

koslłuie ·

Posiadanie .mercedesa" to marzenie każdego chyba automobilisty. Jeśli jeszcze na dodatek miałby to być s~ochód sygnowany znakiem S, radość z posiadania nie miałaby granic .• Mercedesy" tej klasy
są wytwarzane od 1979 roku . Tak długi Q:as trwania modelu doprowadził do perfekcyjnego wręcz poziomu. Nie wspominając o najwyż
szym komforcie jazdy poprzez niespotykaną długowieczność . TE
AUTA PO PROSTU NIE RDZEWIEJĄ! Pod jednym warunkiem.
Trzeba o nie dbać , zgodnie z zaleceniami i regułami wyznaczonymi
przez producenta.
Używanego .mercedesa" klasy S, czyli model. W126" możemy kupić już za ... 100 milionów złotych za egzemplarz 1(}-Ietni. Pierwszym
poważnym wydatkiem związanym z zakupem może być ubezpieczenie. Ubezpieczenie auto casco wyniesie odpowiednio - za auto 7letnie - 10 mln, za auto 5-letnie - 12 mln złotych, a za samochód
z 89 roku blisko 13 mln złotych . Na początek to chyba starczy.
Jeśli nasz .mercedes" już się zepsuje, to wiadomo, że usterki należy szukać: po pierwsze w cieknącym oleju, po drugie w zepsutym
hamulcu ręcznym, po trzecie w uszkodzonych oponach. To są najczęstsze - raz na kilka lub kilkanaście lat usterki tego auta.
Silnik tego auta bez problemu wytrzymuje kilkusettysięczny przebieg, jednak gdy nieszczęśliwie się zepsuJe, zamiast go remontować
możemy kupić nowy. Za 285 mln złotych. Nowe sprzęgło kosztUje
zaledwie 6 mln złotych, co niewiele znaczy w zestawieniu z 13 milionami wydanymI za zużyty układ wydechowy. W razie - czego oczywiście nie życzymy - stłuczki, pamiętajmy o cenie blachy. Nowe
drzwi cenione są na ... 9 mln złotych , natomiast przedni błotnik - bagatelka - 6 mln. Jednocześnie przypominamy, że za ostatnią wymienioną przez redakcję kwotę można wyremontować nadWOZIe
- łącznie z malowaniem - całkiem poczciwego " malucha" klasy...
.
PAM

Porwania na drodze

stwa. Po 3 km zmarła z ran. Dziecko, wyrzucone przez okno z fotelikiem, do którego było przytroczoZ amerykańskim terminem
ne, przeżyło. Policja wytropiła
"highjacking" , oznaczającym
zwyrodnialców z helikoptera, kiepiractwo powietrzne, oswoiły
dy po rozbiciu "BMW" uciekali na
nas, często dramatyczne, porprzełaj przez pola. Jeden ma 26
wania samolotów. Termin "carlat, drugi - 16. Poznali się pojacking" jest określeniem nowej
przedniego dnia na melinie narkoplagi, panoszącej się w miasmanów.
tach Stanów Zjednoczonych.
W Waszyngtonie notuje się już
Jest nią porywanie samochoponad 1 carjacking dziennie, co
dów. Nie zwyczajna kradzież,
zagęszcza atmosferę strachu,
lecz brutalne porywanie: wyrzuzwłaszcza w zamożnych dzielnicanie siłą kierowcy i ewentualnych pasażerów, w razie oporu . cach, które dotychczas uważano
za bezpieczniejsze niż pozostałe
nawet ich zabijanie, a następnie
ubogie trzy czwarte miasta. P.rasa
ucieczka tak zdobytym pojazzamieściła wypowiedź anonimodem.
wego, zawodowego carjackera.
Szczególnie bestialskiego naWyznał, że zdarza mu się realizopadu dopuszczono się 8 września .
wać zamówienie na konkretną
34-letnia chemiczka, z pochodzemarkę, modeł , kolor wozu i jego
nia Hinduska, Pam Basu, odwozitapicerki, gdyż pracuje dla pośred
ła swą 22-miesięczną córeczkę
nika, handlującego używanymi sado żłobka . W pewnej chwiH musiamochodami. Wozy porywane .idą"
ła zatrzymać swe .BMW" na czerlepiej niż kradzione, bo są nie
wonym świetle i wtedy podeszli
uszkodzone, mają oryginalne kludwaj młodzi mężczyźni, których
czyki. Idealnym celem carjackesamochód unieruchomiony z brarów są samotne kobiety za kierowku benzyny, stał opodal. Wyciąg
nicą Skoków dokonuje się na
nęli jąsiłązwozu , po czym ruszyli,
czerwonych światłach, na autonie zwracając uwagi, że wloką
stradach. Porywane są też, gdy
nieszczęsną gdyż nie zdążyła wywe własnym zabraknie benzyny
szarpnąć ręki z pasa bezpieczeńlub coś się zepsuje, albo nie ma
się swojego, a trzeba szybko się
dokądś dostać ... Czasem później
wóz się gdzieś zostawia. Wa:szyngton jest miastem o szczególnie złej sławie i wysokiej przestęp
czości. Niedawno szef policji tej federalnej stolicy świadomy
bezsilności - wolał podać się do
dymisji.

"CARJACKING"

Międzynarodowy paryski salon samochodowy
po raz kolejny otworzył
swoje podwoje w miniony
czwartek. Jego najwięk
szymi atrakcjami są dwa
samochody małolitrażo
we: francuski "twingo"
oraz japoński "nissan micra".

Nowe dziecko koncernu
samochodowego Renault
"twingo" zostało zaprezentowane już na marginesie salonu. W sprzedaży auto to
znajdzie się na wiosnę przyszłego roku w jednej wersji.
Jego prawdopodobna cena
kształtować się będzie na
poziomie 10 tys. dolarów.
Samochód wyposażony bę
dzie w silnik 1,2 litra o mocy
55 koni mechanicznych
i rozwijać będzie prędkość
150 km/godz.

sieni niczego nowego poza unowocześnieniem wersji już istniejących. I tak
"peugeot
106" pokazany
jest w wersji pięciodrzwio
wej, a "citroen ZX" w wersji trzydrzwiowej . Koncern ,
na którego czele stoi prezes
Jacques Calvet, nie zaprezentuje żadnego prototypu,
ograniczając się do ujawnienia maleńkiego "peugeota"
o napędzie elektrycznym,
który na rynku pojawi się jednak nie wcześniej niż w 1995
roku.
Goście paryskiego salonu
muszą poczekać do wiosny
przyszłego roku, aby po raz
pierwszy zobaczyć "peugeota 306", a także następcę "ci-

troena BX". Uznano, że termin komercjalizacji tych samochodów jest tak odległy,
że nie ma powodu ujawniać
nowego auta już tej jesieni.
Jeśli chodzi o samochody
spoza Francji, to Volvo prezentuje ciekawą propozycję
tzw. "concept car" - samochód ekologiczny, napędza
ny baterią elektryczną bądź
turbiną
gazową General
Motors Europa pokazuje
szeroką gamę wersji modelu
"opel vectra" z silnikiem
6-cylindrowym, a koncern
Fiata nowe wersje "lancii
thema". Również Ford dokonał
zmian kosmetycznych w modelach "escort"
i "orion".
(ch)

Coraz rzadziej na naszych
drogach widzimy "powalone
niemocą" pojazdy. Może to
zaleta lepszej produkcji, może zapobiegliwości kierowców. Jednak mimo wszystko
samochody się psują, zarówno w trasie, jak i przed domem czy miejscem pracy. Co
jest główną przyczyną unieruchomienia naszego autka? Oto odpowiedź :
• w 40 procentach za
unieruchomienie pojazdu
jest odpowiedzialna instalacja elektryczna,

Motorady

.Co naiczęściei
• •
psule Się
na drodze?
• następne trzydzieści
procent to defekty silnika,
• pozostałe przymusowe
postoje to ,,zasługa" - w kolejności:
- układu paliwowego,
u~adu napędowego
(sprzęgła, skrzyni biegów,
półosi) ,

Konkurentem
"renault
twingo" na paryskim salonie
w kategorii małych aut jest
"nissan micra", który podobnie jak "nissan primera" produkowany jest w brytyjskiej
fabryce Sunderland pod
Newcastle. W odróżnieniu
od "twingo" "micra" proponowana będzie w kilku 16-zaworowych wersjach, 3- lub
S-drzwiowych, silnikowych
od 1000 ccm do 1300 ccm.
Klient będzie mógł wybrać
wersję z automatyczną lub
mechaniczną skrzynką biegów.

- opon,
- wydechu, zawieszenia
i hamulców.
Na samym końcu na liś
cie przyczyn postojów
i awarii jest karoseria. Dlatego - wbrew przyzwyczajeniom - o mit dbajmy stosunkowo najmniej.
PAU

Wśród producentów francuskich koncern PeugeotCitroen nie proponuje tej je-

Po wizycie w autokomisie
Mimo podwyzki fabrycznej ceny .fiata 126p" autokomisowe notowania tych samochodów nie wzrosły. Za nowego . malucha" nadal
płaci się ok. 50 mln zł, a za dwulatka - 32-34 mln zł. Nowy "polonez"
to wydatek rzędu 90 mln zł. Za dwuletnie auto tej marki trzeba dać
65-75 mln zł. Zerański dziesięciolatek tego typu jest do zdobycia za
prawie 20 mln zł.
.Cinquecento" właściwie nie widuje się na placach autokomisów.
Prowadzący je gotowi są przyjąć do sprzedaży "siedemsetkę" za
ok. 85-90 mln zł, "dziewięćsetkę" za ok. 95-110 mln zł (I)
Wielu potencjalnych nabywców wstrzymuje się z kupnem nowego
wozu, licząc na obniżkę podatku obrotowego od importowanych samochodów. Taki krok powinien zaowocować spadkiem ceny aut.
Sobiesław Zasada, ur. 1930 r. 3-krotny mistrz Europy (1966,1967,
Zmalało zainteresowanie m.in. "skodami favorit". Nowy samochód
1971) ,zwycięzca 12 międzynarodowych rajdów w latach 1964-75,
tej marki kosztuje w autokomisie ponad 100 mln zł. W W!j sytuacji
H miejsce w Rajdzie Safari (1972) , II miejsce w Rajdzie Dookoła
większe powodzenie mają "łady samary". Nowa, trzydrzwiow.a stanowi wydatek poczynając od ok. 75 mln zł, dwuletnią możne. kupić
Ameryki Pł. Autor książek .Samochód, rajd i przygoda", .SzybkoŚć
bezpieczna" .
od ok. 65 mln, trzyletnią - nawet za 55 mln zł.
Na zdj: Sobiesław Zasada za kierownicą swojego. porsche".
Jeszcze mniejsze jest w autokomisach zainteresowanie drogimi
zachodnimi autami. Nie znajdują nabywców np. nowe "audi 80", których cena przekracza 300 mln zł, "BMW 316" wycenione na ok. 430450 mln zł, czy "mercedesy 300" stanowiące wydatek zbliżony do 700
mln zł.
Wśród wozów dostawczych dużym zainteresowaniem cieszą się
wciąż .nysy"; np. "towos" z 1989 r. kosztuje ok. 25 mln zł. Dziesięcio
letni wóz tego typu wart jest ok. 10 mln zł. Dwuletni "polonez truck"
Gen. Kacziba powiedział, że z powoto wydatek ok. 50 mln zł.•Tarpana" w tym samym wieku można mieć_
du niewłaściwego systemu wymiany
za ok. 1 mln zł mniej.
(oprac. raf)
informacji między policjami różnych
krajów, straż graniczna często otrzymuje dane skradzionych samochodów
ani nie sprzedawali aut. "Wynajzbyt późno. Tymczasem gangi przemyKradzież samochodów jest zmorą
mowali"
wyspecjalizowanych
cająna Węgry tysiące skradzionych aut
nie ty\l(o wPolsce. Ze zło~mi walzlodziei i paserów, opłacal i wyz Europy zachodniej i sprzedają je, zar;zy się różnymi sposobami.
k~ifikowanych
mechaników
opatfZone w fałszywe dokumenty, na
Policja węgierska powo/ala specjali zgamiali pieniądze. Po dwóch
wolnym rynku. Jednocześnie wiele sane
brygady
do
ścigania
gangów
spetygodniach, jakie minęły od ich
mochodów zMa z węgierskich ulic,
cjalizujących się w kradzieżach samoaresztowania, wiadomo, że
aby później . odnaleźć się na .czarnym
chodów.
Jednocześnie podpisała umow ten spOSÓb zmieniło wląści
Z J'lC)licyjnych wykazów wynika, że pouwIaJte się pGlład stu
rynku· w Rumunii, Rosji, na Ukrainie
wę
ze
stowarzyszeniem
firm
cieli co najmniej dwadzi ~ aut
tysięcy zaginionych samochodów. W praktycł 01YUlCZ3 to liczbę
i BUskim Wschodzie.
llbezpieczeniowych, w kt6.ejlObowią
wartości ponad 5 miliardów zło
aut slaadzionycł1 w Poł~ w cł2\9u ostatnich trzech lat i dotychsię one do wpłacania 18 proc.
(RAF)
tych. Tylko podczas porannej
czas nie odnalezionych. Z reguły na każde dziesięć zaginionych
wlłl'ł.Gśel każdego odzyskanego sawrześniowej akcji znaleziono
samochodów policja znajduje zaledwie cztery.
mochodu na konto policji; pieniądze
w garażach 5 kradzionych saMało kto kradnie samochód, żeby znowu nim jeździć. Przebędą przeznaczane .!:la sprzęt techniczmochodów gotowych do sprzeważnie złodziej "poprawia" numery fabryczne, uzyskuje fałszy
ny.
daży.
we dowody rejestracyjne i czym prędzej auto sprzedaje.
Jak poinformował na konferenc~
prasowej w Budapeszcie gen. Antał
Kacziba, wramach specjalnych działań
wyruszyło z Krakowa w kierunPokazowa - wręcz filmowa!
zorganizowano grupę 100 munduroku Łodzi. Sześćdziesięciu kraNa początku tego roku na
- akcja krakowskich policjanwych i cywilnych policjantów, którzy
kowskich funkcjonariuszy, w tym
krakowskich giełdach pojawiły
zatrzymuj, kaide auto przejeżdżające
tów była zwieńczeniem kilkusię luksusowe zachodnie samooddział antyterrorystyczny, wyobok przypadkowo wybranych miejsc
miesięcznego dochodzenia.
chody z wyjątkowo wprawnie
jechało zatrzymać . samochodoposterunków. Kierowcy muszą pokaKiedy zatrzymano paserów, audokonanymi "przeróbkami", któwych bossów".
zać kartę wozu, policjanci sprawdzają
re uniemożliwiały precyzyjne
ta z łódzkich warsztatów na kilka
2 paździemika około 6, jednotakże numer silnika i podwozia. Aby
określenie .tożsamoŚci " auta.
tygodni przestały pojawiać się
cześnie do sześciu willi w Łodzi
ułatwić identyfikację samochodów odNawet policyjni specjaliści mieli
na
krakowskich
giełdach.
i Konstantynowie wpadło trzynotowanych przez Interpol lub policję
kłopoty z ustalemem, czy dany
W czerwcu "bossowie· poczuli
węgierską, radiowozy są wyposażone
dziestu sześciu policjantów. Posamochód pochodzi z kradziesię na tyle pewni, że znów przyw komputery pOdłączone do centra'sypalo Się szkło, popękały listwy
syłal
i
transporty
aut
na
południe.
ży, czy nie .. Dopiero dokładn~
nej kartoteki
w drzwiach. Pod wymierzonymi
W tym czasie policja z jednej
badania (m.In. w podczerwieni)
Do lej pory skonfiskowano 370 aut.
lufami karabinów maszynowych
strony
usypiała
czujność
zło
O udział w kradzieżach samochodów
nie pozostawiły wątpliwości: kilobudziło się siedmiu łódzkich midziejskich
szefów,
a
z
drugiej
podelrzanych lest 300 osób w tym
kanaście zatrzymanych przez
lionerów, którzy majątki zdobyli
zbierała przedw nim dowody wiobywate'" Bułgarii RumunII I Polski.
policję aut wyjechało.z tego saorganizując kradzieże samoOkazało SJl~, ze ok 1BO IIkcyJnych spóny. Dopiero gdy uzyskała' Ich
mego warsztatu. gdzie tą samą
chodów. W ciągu zaledWie kilku
łek z 00. sprzedawało kradzione samodość, by każdego z . bossóW'
Od paru tygodOI czynna jest ob\Vo~
techniką otrzymało. nowe nu~e
minut policja zlikwidowała najchody, posłUgUjąc Się P tym fałszy
wsadzić na kilka lat za kratki,
nica pozwalająca na trasie nr 7 omiwymi rachunkami, pieczęciami I dokury fabryczne i tabliczki znamiowiększy w Polsce .znany gang
zdecydowała się na decydujący
nąć wąskie uliczki Szydłowca . Prace
mentami celnymi
nowe. Aresztowanb kilku pasezłodziei samochodowo
cios.
przy jej budowie trwały klika I~t Obecrów. W trakcie przesłuchan oka~
nie wykonywane sąpodlączema obwo"Bossowie" (w wieku 28 do 40
zało się, że wszystkie nicI
dowel ze starą drogą Wiodącą przez
lat, wykształcenie zawodowe lub
prowadzą do Łodzi.
centrum miasteczka
podstawowe, dwóch Cyganów)
W nocy z 1 na ~ paździe.rnika
sami o.czywiście ani nie kradli,
piętnaście pojazdow po.llCyJnych

Wiele emocji przeżyli obserwatorzy
kolejnych eliminacji do Mistrzostw
Polski samochodów wyścigowych
i motocykli, które zorganizowano 6
bm. w Toruniu. Imprezą towarzyszącą
był bowiem "Wyścig żubrów" - spotkanie na wyścigowym torze dawnych
mistrzów kierownicy. Były wśród nich
takie rajdowe asy, jak Sobiesław Zasada. Adam Smorawiń ski, jego syn Andrzej, Zbigniew Suchard i Longin Bielak.
Spośród startującej dwunastki największe zainteresowanie wzbudzali ,
oczywiście , dwa pierwsi zawodnicy,
obaj - dodajmy - od lat wierni swym
markom, Zasada .porsche", a Smorawiński "BMW". Ola wieltJ z nich było to
pierwsze od lat spotkanie na torze.
Startowali na używanych przez siebie
na co dzień samoclrOltlch. Na znak
startera wyścigowe .sz.aleństwo" rozpoczynały więc (z mp
'ednimi różni
cami czasów) "c~o", .Po!OAezy., .peugeoty", .opłle". ł3yła to raczej
zabawa niż zawody,
....ięc z kronikarskiego obowiązku 8adajmy, że MYciężył Andrzej SR1O(awiński jadący
"BMW", przed Sobiesławem Zasadą

Policia węgierska
••
•
nie
lartule
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lAI Ostrovvcu

Powiększa się
Nasz region dotknięty jest niedoborem wody, a na terenie obu
województw występują pokaźne
obszary o dużym deficycie.
W samym tylko Ostrowcu deficy.! wody osiągnął granicę 8.000
m3 , a ujęcie wody w Kątach
Denkowskich zagrożone jest
skażeniem metalami ciężkimi
i substancjami chemicznymi ze
składowiska odpadów hutniczych.
Deficyt nie jest tak duży, a zagrożenie skażeniem ujęcia w Ką
tach Denkowskich odległe - zapewnia dyr. zarządu spółki z 0.0.
Miejskie Wodociągi I Kanalizacja
mgr inż. Andrzej Kaczmarczykniedobór wody wynika raczej
z nieracjonalnej gospodarki zasobami i marnotrawstwa. Woda
jest bezpośrednio tłoczona ze
studni do miasta. Aby uniknąć
znacznych strat po drodze, trzeba
wprowadzić stopień pośredni -

"Odzyskany"
zalew
w Pinczowie
Od nowego sezonu pińczow
ski 15-hektarowy zalew na Nidzie znów będzie udostępniony
dla amatorów kąpieli i sportów
wodnych. Kosztem 431 mln zł akwen, wraz z częścią starorzecza
został oczyszczony, a zwiększe
nie przepływu wody uniemożliwi
ponowne jego zarastanie i zamulanie. Prace sfinansowało miasto i Wydział Ochrony Środowis
ka UW w Kielcach z Funduszu
Gospodarki Wodnej, a wykonał
miejscowy MOSiR. "Sanepid" nie
miał zastrzeżeń co do jakości wody, a tutejsi wędkarze twierdzą że
siedzi w niej taaaka ryba!
W pobliżu zalewu znajduje się
kompleks obiektów sportowo-turystycznych MOSiR: dom wycieczkowy, autocamping, stadion, korty, boiska, wypożyczal
nia sprzętu sportowego (m.in.
rowerów wodnych i kajaków),
muszla koncertowa, kawiarnia
i dyskoteka. Zimą zalew zostanie
zamieniony w lodowisko, a na
wzgórzu św. Anny działać będzie
wyciąg
narciarski. Wszystko
wskazuje na to, że Pińczów stanie
się najlepiej działającym ośrod
kiem
sportowo-rekreacyjnym
w naszym regionie.
P.K.

(5)
Boleśnie myli się czytelnik,
który sądzi, że rozdział ten pomoże mu wybrać najdogodniejszy moment w życiu małżeń
stwa na dokonanie skoku w bok.
Badania naukowe prowadzone
z narażeniem zdrowia, tak fizycznego, jak i moralnego uczonych, których poglądów jestem
skromnym wyrazicielem, wykazały bowiem, że dobry jest w tym
celu każdy okres. Jedni zaczynają zdradzać żony zaraz po zło
tych godach, a drudzy już na weselu, najczęściej z druhną i każ
demu idzie to jak z płatka .
Zależy to bowiem od tak wielu
czynników, jak indywidualne
upodobania, powody dla których
zawarło się małżeństwo , uroda
druhny, charakter żony, sytuacja
bazy hotelowej kraju, ilość plam
na słońcu i tym podobne, że nie
wyprodukowano jeszcze na
świecie tak wielkiego komputera, który byłby w stanie objąć to
swym rozumem . i przedstawić
rozwiązanie - czyli termin - optymalne.

Musimy tu poddać się nastrojom i przypadkowi. Oto żona
kwęka nam nad głowa" że za mało zarabiamy, że ona nie ma co
do garnka włożyć, a Kowalski
z drugiego piętra kupił był właś-

•

KIELECKIE * RADOMSKIE

Miejska Biblioteka Publiczna
w Skarżysk~ zajm~je. się nie tylko
wypożyczaniem kSlązek . Poszczę

deficyt wody

zbiomik czystej wody. Obecnie
. posiadane są za małe jak na potrzeby miasta. Z kolei wcześniej
przygotowan~ projekt zbiomika
na 40 tys. m jest przesadzony.
Zamierzamy wybudować zbiornik
o pojemności 5 tys. m3 .
W Ostrowcu dużo wody jest
zwyczajnie
marnotrawione.
Średnie zużycie wśród odbiorców zbiorowych wynosi 250 I na
dobę i w skrajnych przypadkach
osiąga 400 l! Opomiarowani odbiorcy zużywają już tylko 120150 I na dobę. Zatem zainstalowanie wodomierzy pozwoli na
40% oszczędności w skali miasta i oddali konieczność inwestycji. Doświadczenie uczy bowiem, że nie ma co liczyć na
świadome oszczędzanie wody.
Apele prezydenta o ograniczenia w czasie suszy, spotkały się .
z żadnym odzewem. Braki, które wówczas wystąpiły na wyż
szych kondygnacjach budynków, gdzie nie ma hydroforów,
na osiedlu Piaski wynikały i wynikają z 25- metrowej (a to 2,5
Atm.) różnicy poziomów między
ujęciem wody na Romanowie
a osiedlem. Stąd duże straty na
tłoczeniu i niskie ciśnienie w kranach.
Jakość wody nie budzi zastrzeżeń i należy do najlepszych
w kraju. Migracja metali ciężkich
to długi proces. Woda jest bez
przerwy badana i na pewno zanim jeszcze metale ciężkie zagrożą ujęciu w Kątach Denkowskich, będziemy mieć nowe.
Najlepszym rozwiązaniem dla
miasta byłby zbiornik "Wióry",
w sprawie którego toczą się rozmowy w ministerstwie.
Spółka zajmuje się nie tylko
produkcja" uzdatnianiem i dostarczaniem wody, ale także odprowadzeniem ścieków. Skanalizowanie miasta sięga 70%.
Znaczy to, że od 30% korzystających z wody nie możemy odebrać ścieków. Wszystkie dzikie
wlewy do Kamiennej, a jest ich
sporo, pozostają w gestii wydziału ochrony środowiska. Ostrowiec dysponuje wybudowaną
w roku 1969 i później modemi-

kiem do Zarządu Miasta o ich
wprowadzenie. Oznaczać to bę
dzie, o ile zostanie opłata zatwierdzona, że "producenci ście
ków" będą musieli obok stałych
opłat za wodę i odprowadzenie
ścieków
wpłacać
określoną
kwotę z przeznaczeniem inwestycyjnym. Pieniądze te albo bę
dzie można zbierać na rozbudowę, albo przeznaczyć oa spłatę
kredytu wcześniej zaciągnięte

go. Praktycznie 4-osobowa rodzina dopłaci miesięcznie na
oczyszczalnię 24 tys. zł. Już po
trzech latach udałoby się w ten
sposób zgromadzić ok. 60 mld
czyli 50% szukanych środków.
Dodatkowo jest to dobry interes
dla wszystkich. Ponieważ począwszy od roku 1996 podniesione zostaną drastycznie -normy określające (z fosforem
włącznie) jakość odprowadzanych ścieków, kary za zanieczyszczanie środowiska spowodowałyby drastyczne podniesienie opłat za wodę i ścieki.
Pieniądze zainwestowane teraz
w unowocześnienie i rozbudowę oczyszczalni umożliwią speł
nienie zakładanych norm i utrzymanie opłat na dotychczasowym poziomie.
Ogłosiliśmy także konkurs na
projekt .oczyszczalni ścieków na
miarę 2000 roku, ale to dalsza
przyszłość. W najbliższym czasie w oparciu o doświadczenia
rocznej działalności chcemy
opublikować plan pracy na rok
1993.
not. TeZ

golne jej filie prowadzą znacznie
szerszą działalność . Placówka przy
ul. Sokolei główny nacisk kładzie na
pracę z dZiećmi.

W październiku przygotowano 3
imprezy pt./?Bajki z koszyka". Do 23
bm. trwać uędą spotkania, na których uczniOWie klas pierwszych uroczyśc ie pasowani zostaną na czytelników. Przy okazji zapoznają się
z funkcjonowaniem biblioteki oraz
formami pracy.
Poza tym w poszczególne dni tygodnia prowadzone są stałe zajęcia.
r tak np. w każdy. wtorek odbywają
się projekcje filmów dla dziec~
w śrOdy - spotkania z cyklu "Cos
z niczego" oraz słuchanie bajek
z płyt i kaset, w piątki - dyskoteki
oraz wieczory bajek z wideo. Dla
tych, którzy są, częstymi bywalcami
"wieczorów bajek" przygotowywany
jest tematyczny konkurs rysunkowy,
który zakończony zostanie wystawą
prac dzieci.
(BP)

Stromiec
ma 750 lat
Stromiec - mała miejscowość
w województwie radomskim - obcliodził piękny jubileusz 7SD-lecia.
Ztej Okazji odbyły się liczne imprezy
kulturalne, sportowe i rozrywkowe,
w tym koncert organowy w wykonaniu Roberta Grudnia.
Trwałymi owocami jubileuszu są:
koloro:vvy folder poświęcony historri
i teraźniejszoścI Stromca oraz ...
nowy budynek Urzędu Gminy.
.
(whn)

owstał projekt wybudowania
w Kielcach wielkiego centrum
usługowo--handlowego: siedziba
banków, ubezpieczeń, salonów wystawowych, kawiarni itp. Kolejna władza
w każdym kraju chce pozostawić po
sobie jakąś wspaniałość, nie bacząc na

P

W Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku otwarta została wystawa rzeźbiarska Stanisława Kulona. Artysta wykonuje swoje rzeź
by głównie w drewnie, a prace eksponowane są w .Oranżerii"
i "Kapliczce". (zb)
Fot. Z. Bąk

Baba·z rzybami
Na bazarach, placu Partyzantów, ulicy Sienkiewicza
pojawiło się pełno osób oferujących grzyby. W grupie handlarzy "darami lasu" dominują kobiety. Nie są one bynajmniej "zgrzybiałe". Raczej
pełne werwy, niektóre mimo
podeszłego wieku zachęcają
głośno do kupna miski czy koszyka wypełnionego "oporzą
dzonymi" smakowitymi rydzami, maślakami czy najbardziej
szlachetnymi
borowikami. Ceny różne - od
25 tys. za miseczkę rydzów do
120-180 tys. zł za łubiankę
prawdziwków.
trzeb społecznych . W Kielcach nie
brak pomieszczeń handlowych ani
gastronomicznych,
przeciwnie,
można łatwo wskazać istniejące,

a nie wykorzystane. Kielcom przede
wszystkim tirak miejsc pracy produkcyjnej, gdyż produkcja urucha-

Czego chcq Kielce?

zowaną oczyszczalnią ścieków

przy ul. Mostowej. Obecnie jest
ona przeciążona hydraulicznie
i wymaga rozbudowy. Kosz1 takiej inwestycji to 100-120 mld
złotych . Gminy nie stać na taki
wydatek. Możli~a jest jednak
praktykowana w krajach rozwiniętych forma ' sfinansowania
rozbudowy z opłat inwestycyjnych. Wystąpiliśmy już z wnios-

nie swojej żonie futro, w związku
z tym wyraża nasza towarzyszka życia pogląd, że jesteśmy :
niedorajda i pierdoła saska,
a ona mogła nie trwać tak niezłomnie przy swych purtańskich
zasadach, kiedy Kowalski proponował jej (podczas pobytu
swojej żony w sanatorium) obejrzenie u niego w mieszkaniu kolekcji sztychów. Wtedy przypo-

Na targu para tych gołębi
kosztuje 100 tyś. zlotych. Kupców nie brakuje... Fot. Z. Bąk

nie działa winda i na' drugie pię
tro musiałaby nasza małżonka
iść pieszo, co dla niej szkodliwe,
bo znów zacznie ją łamać lumbago - powtarzam, bez sensu!
Trzeba po prostu nałożyć jesionkę, trzasnąć drzwiami i nie licząc
się z kosz1ami, taksówką jechać
do pani Basi. Nic bowiem tak nie
uspokaja nerwów, jak pozamał
żeński stosunek płciowy. Pod-

krytykę współczesnych. Paryżanie 80
lat temu psioczyli na wieżę Eiffla, bo że
lazno-obskurna, 10 lat temu - na
centrum kultury im. Pompidou, bo rurowo--pokrętne, kielczanie - na nowy
teatr, bo zwalisty i nie wiadomo co
z nim zrobić.
Projekt centrum usługowo-han
dlowego będzie zapewne krytykowany nie jak tamte, z przesłańe'k estetycznych, lecz z punktu widzenia po-

mia koniunkturę gospodarczą, odczuwa się też dotkliwy brak mieszkań. Takie właśnie są potrzeby blisko
ćwierćmilionowego miasta.
Potencjalny inwestor, wspólnie
z władzami, zapowiedział starania
o uzyskanie wielomilionowych (licząc w dolarach) kwot na realizację
swego pomysłu . Może by tak sprobował pomyśleć , czego naprawdę
potrzebują Kielce?
(M N)

zentują

pobudzają niewiast erotycznie,
a raczej do przyrządzania nam
napojów złożonych z mleka
i miodu, czego wypicia najgorszemu wrogowi nie życzę . Męż
czyzna stworzony bowiem został do innych napojów, o których
nie będę pisał ze względu na zagrożenie ustawą antyalkoholową (skauci piwni już swoje odcierplieli).

się najokazalej, bo
w nieWielkiej ilości przyodziewku, zasłaniającego właściwie tylko to, co niezbędne, poza tym
zaś w miejscowościach podgórskich i nadmorskich panuje
wówczas tzw. "moralność wczasowa", która pobudza damy bawiące na wywczasach do bicia
rekordów swych koleżanek
w ilości uwiedzionych w czasie
turnusu mężczyzn. Najambitniejsze osiągają wynik do stu
dwudziestu chłopów w czasie
dwutygodniowego turnusu, nie
licząc kaowca i ratowników, którzy mają wpisane obligatoryjnie
w zakres obowiązków służbo
wych zaspokajanie najróżniej-

Są i tacy uczeni, którzy polecają zimę, podczas trwania której organizmy męskie znajdują
się pod wpływem działania róż
nych temperatur. Z zewnątrz
oziębieni jesteśmy chłodem,
mrozem,
lodem,
śniegiem

Nailepsza pora na zdradę
minam.y sobie, że pani Basia
z . księgowości, osoba cicha
i subtelna, nosząca z wdziękiem
mini spódniczki (i słusznie, ponieważ nogi ma jak topola) powiedziała nam ostatnio, poprawiając przy tym nasz krawat, że
chętnie porozmawiałaby z nami
o subkontach kosz1ów materiałowych, najlepiej u niej, przy herbacie, bo spokój, gdyż jej rodzice
od wiedzić
stryja
pojechali
w Szkocji i nie wrócą przed Nowym Rokiem. W takim przypadku bez sensu jest opowiadanie
żonie, że o Kowalskim zas i ęgał
już u nas opinii dzielnicowy, ponieważ wszyscy wiedza" że Kowalski jest rzadki złodziej, a jego
żona pojechała do sanatorium
leczyć nerwicę seksualna" której
nabawiła się wskutek wojującej
impotencji swego męża , że
tychy też kradzione, poza tym

czas gdy, nota bene, małżeński
- usypia.

szych potrzeb wczasowiczów (a
właściwie wczasowiczek).

Jeśli natomiast pani Basia nic
takiego nam nie mówiła, tym
bardziej zaś nie poprawiła nam
krawata, w ogóle od dnia rozpoczęcia pracy nie spojrzała w naszym kierunku, wtedy siedzimy
cichutko, nos wtulamy w gazetę
i cierpliwie czekamy na lepszą
okazję , która pojawi się na pewno, w myśl zasady: " każda potwora znajdzie amatora". Prę
dzej czy później .

Drudzy wyznają pogląd , że
najlepszą porą jest wiosna, gdy
przyroda budzi się do życia, trawa zielenieje, rozkwitają pęki
białych róż i last but not least wzbudza się męska chuć .
Wzbudzać to ona się wzbudza-

Przedmiotem bowiem niniejszych rozważań jest pora roku,
miesiąca i dnia najstosowniejsza w dokonywaniu zdrad mał
żeńskich. Jest to przedmiot zaciętych sporów naukowców.
Jedni z nich uważaj a" że taką porą jest lato, kiedy niewiasty pre-

dodajemy od siebie - ale przychodzi i wiosenne osłabienie organizmu , grypy, anginy, katary
(nasmork - jak mówią Rosjanie), które przytępiają nasze zamiłowanie do rui i porubstwa.
Przy silnym katarze zdarzają się
wypadki uduszenia na śmierć
podczas miłosnego pocałunku .
Próby mówienia damom komplementów z chorych gardłem
brzmiąjak skrzek piłowanej tępą
piłkądo metalu chorej na dyfteryt
papugi i w żadnym wypadku nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

i czym tam jeszcze, a od wewnątrz grzeją nas kalesony, podkoszulki, serdaki zakopiańskie ,
kamizelki kuloodporne, rajstopy,
skarpetki wełniane i majtki typu
.ocieplane dynamo". Pomiędzy
tymi przeciwstawnymi temperaturami znajduje się tylko gamitur, koszula i krawat, niekiedy
jedwabny. Jasne, że tak jak róż
nica potencjałów elektrycznych
wywołuje burzę, a ciśnienia wichury, takoż amplituda wahań
temperatury w męskim ciele wywołuje burzę zmysłów, wichurę
pożądań i wyzwala tajfun erotyczny. Stąd i większość dzieci
rodzi się jesienia" po dziewięciu
miesiącach od tych wyładowań .
Jest więc w tym jakaś logika.
Jednakowoż trudności związa

ne ze stratą czasu, jaki potrzebny jest w tej porze roku na wydobycie na ŚWiatło dzienne zakuta-

Towaru obfitość , handlują
cych dużo, więc czy jest to dla
nich interes? Czy z grzybów
można wyżyć? Stwierdziliśmy,
że najlepiej odpowiedź uzyskać
u .grzybiary". Wybraliśmy babinę z placu Partyzantów, która
mimo piątkowego zimna twardo
stała na stanowisku i czekała na

klientów.
* Ile pani misek sprzedaje
dziennie?
- Różnie. Zależy ile uzbieram. Wczoraj sprzedałam 16 samych rydzów i pięć "kupek"
prawdziwków.
* Wiele pani na tym zarobiła?

- P.anie, czy z kontroli skarbowej jesteś? Policz pan sam: rydze po 30, a prawdziwek po 50.
* Skąd pochodzą te dary lasu?
- Miejsca dokładnie nie podam, bo najdzie się kupę ludzi
i dla mnie nie starczy. Mogę tylko
powiedzieć, że spod Sukowa.
* Ile czasu poświęca pani na
zbiór i handel?
- Wstaję o piątej. Pokręcę się
po domu i w las. O 1D-11 już
stoję na placu. Czasamizbieram
sama, ale najczęściej to z mę
żem. Dorabiamy tak do emerytur. A handluję do 15-16 po południu. Zależy jak towaru starczy.
.
* Dużo zużywacie grzybów
na własne potrzeby?
.
- Sporo. To sos się zrobi, zupę ugotuję· Dużo też suszę na
handel i dla siebie.
* Dziękuję za rozlT)owę i ży
czę udanych zbiorów.
Wypytywał: DARIUSZ DETKA

nej w dwa miliony różnych
szmat niewiasty, dyskwalifikuje
w naszym pojęciu zimę, jako okres przydatny do zdrad.
Nam bowiem najbardziej podoba się jesień. Przede wszystkim ze względu na rozpoczynanie
się w październiku roku akademickiego (a także we wrześniu roku szkolnego liceów ogólnoksz1ałcących i medycznych, niekiedy także ekonom icznych
i gastronomicznych). Damy wracają z wakacji, szczęśliwe i rozpłomienione, usposobione przychylnie do świata i kolegów biurowych. Rozbudzone w nich latem
zmysły wcale nie mają zamiaru
przygasać. Rozglądają się więc

bacznie wokół, co by tu jeszcze,
tylko ieby było w spodniach i nie
ukończyło stu dwudziestu lat. Ratowników i kaowców nie widać,
najczęściej bowiem leczeni są
wtedy w sanatoriach przeciwgruźlicznych, czasami nawet skutecznie. Medycyna czyni cuda
i coraz częściej zdarzają się przypadki udanej regeneracji wycień
czonych organizmów ratowników
wodnych, instruktorów narciarskich i samochowych, a także
kaowców.
I wtedy pojawiamy się my.
Może nieefektowni, ale pod ręką
Może nie Don Juany czy Casanovy, ale przecież szarmanccy
i pachnący wodą po goleniu .Potrójna". Może nie kulturyści czy
inni atleci, lecz przecież i one nie
wszystkie są wypisz wymaluj
Raquel Welch czy Nasstasja
Kinsky. To wtedy właśnie pani
Basia poprawia nam krawat, to
wtedy uśmiecha się pani Zosia,
a Kasia puszcza oko. I niech
wtedy spróbuje nam żona powiedzieć choć słowo o Kowalskim .
(CDN.)

Kielce (Herby) - ul. Górnicza 490
tel. (~1) 507-30, 506-88
fax (0-41) 506-86
tlx 61-24-40 LGRSC PL
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Bezpośredni importer odzieży

"TERen"
KIELCE, ul. Mielczarskiego 121
(dawnv WZOS)

• WłOSIENIA • DRUKI FIlMOWE
• WImOWKI • AKCYDENSY
• AFISIE
• BROSIURY

z IndonezjL TajlandiL Chin

SZWAJCARSKA PRECYZJA
Ponad 100 p'unktów serwiso~ch wPolsce.
Nowe modele: 2On, w,yświe~anie funkcji,
eurozłqcze, wył~nik czasowy,
I
tuner kablowy, (telegazeta).

ł

zaprasza do hurtowni.

I

Kielce (Herby), Górnicza 49a
codziennie 8-16,
sobota 9-14.
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MIĘDZYNARODOWA

Budowlana Spółdzielnia Pracy
"Rembud"
w Kielcach, ul. Magazynowa nr 6
posiada w ciągłej sprzedaży

relestar Electronia ~ 00-976 Warszrwa ul. DomanMo 42/44
ttJ.,/o-'ll/ 4J.J0.03 fax 48·81·80

:

POCZTA

·:

KURIERSKA
Kielce, ul. Wesoła 13,
pok.24

wyroby betonowe, beton towarowy oraz
LASTRYKOWE CEMENTOWE i KOLOROWE.

tel. 420-55
(9.00-13.00).

PŁYTKI

Wydzierżawi również pomieszczenia magazynowe, warsztatowe
i biurowe przy ul. M. Curie- Skłodowskiej 62.
Kontakt: telefon 31-16-65 ul. Magazynowa nr 6.
415-k

021/WZa
WYTNIJ ZACHOWAJ

ZAPRASZA DO SWOICH SKlEPÓW; Kielce, ul. Buczka 6,
PROPONUJEMY:
.TV COLOR

•

wiEżE

•
•
•
•
•

RADIOMAGNETOFONY
RADIA
KALKULATORY
BATERIE
WTYKI

•
•
•
•
•
•
•
•

KASETY WIDEO
KASETY AUDIO
ANTENY
ZWROTNICE
SYMETRYZATORY
ZEGARY WISZĄCE
ZEGARY KOMINKOWE
LAMPY

Likwidator Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Radoszycach
ogłasza przetarg nieograniczony

Polsko-Zagraniczne

na sprzedaż
ciągników, maszyn rolniczych oraz samochodów•

z dobrą znajomością
języka rosyjskiego i angielskiego oraz umiejęt
nością obsługi PC.

Przedsiębiorstwo

poszukuje
sekretarki

Przetarg odbędzie się 17 października 1992 r. o godz. 10 w biurze spółdzielni.
Biorący udział w przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
w kasie SKR najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.
SKR zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu .
121KO

SPRZEDAŻ HURTOWA

Kielce, ul. Żniwna 4/6, h~1. 482-92 w godz. 9-16
NA RATY

.•......•.•...•.•..............
TKANINY

AKTIV KAPSELN
KLOSTERFRAU '
zapobiega miażdżycy tętnic
pobudza aktywność
ciała i umysłu

Kupię "malucha" po wypadku
1983-1986- tanio. Kielce, 117014.
5879:9
Sprzedam .renault 25" (koniec 1985) turbo-diesel (bez cła
i podatku). Kielce, 489-37 po
18.00.
5858:9
.Forda oriona" (1986) sprzedam. Kielce, 562-86.
5824:9
Sprzedam .golf II" diesel
(1984). Kielce, 260-50. 5867:9
Sprzedam .poloneza" składa
ka (1991). Kielce, Warszawska
109/68.
5870:9
Sprzedam "FSO" (1986). Kielce, 11-72-09.
5890:9
Kupię przedpłatę. Kielce, 3221-87.
5885-g

Zawiera:
kiełki

pszenicy
czosnek bęz zapaChY
wyciąg z dziurawca
witaminy: A+E
tel./W 32-21-12
tel. 32-47-46
Oddz.. Kraków
tel. ,55-41 -76
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CARIIO
1'yI:by
ItJAax ~710 lei. 27-(11·28 Katowice
lei. 271-~
27-53-49 teł. 155-36-33

Olsztyn

"."

Wanuwa
tel. 33-00-30. 33-00-38
fax 33-1~8S
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/
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- ski'n peach
- jedwabie
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- żorżety

Poradnik dla bezrobotnych.
Zamów - dowiesz się jak zdobyć pracę. "DEM EX" 50-945
Wrocław 1 box 2059.
4121k
Odstąpię adresy organizacji
charytatywnych przesyłających
paczki (odzież, żywność) B.C.,
51-351 Wrocław, ul. Malborska
8.
411/k

Duży

wybór,
atrakcyjne ceny

"MARITEX"

Bramy garażowe.
Kielce, Zgody 3,

łódź, ul. Anyżowa

7
tel. 042/ 34-22-89.

66-35-87.
5762·-0

379-k

BIURO
REKLAM i OGŁOsZEŃ

Sprzedam
"wartburga"
(1987). Kielce, 11-17-75.
5892:9

"ECHA DNIA"

Kredę pastewną, nawozową,
malarską, dolomit. Kielce, 53&-24.

365-k

NERVE.NDRAGEE5-ratiopharrp®
drsżet::ki.

Kielce, tel. 475-42, 48251 wewn. 284 od 8 do 16.
5889-g

Zakładanie żaluzji aluminium 90.000, kolor od
135.000. Kielce, tel. 288-08.
5771:9
Produkcja drzwi harmonijkowych cena 150 tys. Suchedniów
E. Peck 31A, tel. 449, Kielce
473-44.
384/92
żALUZJE. Kielce, 267-52.
5745a:9
ZALUZJE. Kielce, 265-41 .
5745--g
Odnawianie wyrobów ze skóry licowej (odzież, torby). Kielce,
Mieszka I 22a, tel. 549-72.
5880-g

KIELCE

5881:9
Sprzedam parkiet bukowy. Kielce, tel. 557-75.
5864:9
Sprzedam tanio "atari 65 XE"
z magnetofonem. Kielce, 61-6595.
5883:9
Sprzedam "skodę 105" 1985
r. Kielce, tel. 569-38.

DYSTRYBUTORZY

PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA

ZATRUDNIĘ DZIEWCZYNĘ

W

sklepie "Delikatesy".
Dworzec PKS - Kielce.

5877-g

KOLEŻANCE

E
wyrazy gł bokiec1o
Z

CH
spółczucia

powodu snli rei

K. SIKORA
Zaprasza do gabinetów:
.: ul. Targowa (budynek UW), tel. 488-67
~ uL Słoneczna l (róg
Karczówkowskiej)
tel. 511-47

RADOM
•

codziennie w godzinach
8-14. 15-20
soboty w godz. 8-15.
Przyjmują lekarze wszystkich specjalności.
5713-g
.....

-

c.t1; :t.l'.1 ił"'"iQ*
•

Redakcja 'nie odpowiada .
. ' '-za treść ogłoszeń " :" 1.

-

• M_ Reia 1
0lr0deIt KsmIcs1io ~
tel. 219-46

Wideofilmowanie. Kielce, 6643-77.
5110:9
WIDEOFILMOWANIE. Montaż elektroniczny. Kielce, 3240-26.
5693-g

_:iitt<·WAttt.,.
• pl. Targo'Wy- 7
Zakład

5869--g

http://sbc.wbp.kielce.pl

KoIp. -HandJ. ,Ruch'

teJ. 38-32
KOŃSKIE
• ,..zarnkoYo'C 17
lcino~

matematyka .

tel. 31-50

5888=g

•

•

Ag. Reki. Paligr.
",GRAFIKSW'arszCNVlJka 3

5891-g

_

STĄPORKÓW
~rn
Kultury
ul.

giełda.

Z dnia 10 na 11.X. skradziono
,audi 100 turbo quattro" - granatowy metalik (WYSOKA NA·
GRODA). Kielce, 32-21-87.
5882-g

Sokola 2 - Orbis
tel. 51-25-54

-:t'3tt.1I4i${;E-

korepetycje.
Kielce 31-32-25. 31-53-18.

Ostrowiec, 200-92.

Rynek 45
tel./fax 527-.44

(iij;$fiitt·!!łJM'

Niemiecki -

garaże

Li poV\fOl 29
Miejska Biblioleka Publiczna

tel. 71-.4.4

190/Slg

Sprzedam dział-kę budowlaną Kostomloty I 234.
5865:9
Zdecydowanie sprzedam 2
działki w Jaworzni. Kielce, 56371 .

Korepetycje -

Holandia -

Żeromskiego 65
tel. 235-·1 9

.ił·'i'·'3:'·t~4'3·

Sprzedam działkę leśną - powierzchnia 33 ary. Oferty nr 190
Biuro Ogłoszeń "Echa Dnia".

Kielce , 253-23, po 19.

Siatki ogrodzeniowe na wymiar Kielce Zagórska 103.
,
5519:9

18
teL/fax 32-45-040
Sienkievvic:za 704
BUT _Łysogóry'"'
tel. óó-2A-204
ELEKTRONIK
Sienkievvic:za
17

-

5834-g

NAPRAWA TELEWIZORÓW
- przestrajanie. Kielce, lisowczyków 38b, mgr Walczak, 6120-40.
5587:9
Telewizja - naprawa, przestrajanie - piloty. Kielce, 53793.
5857:9
TELEWIZORY - naprawa,
przestrajanie. Kielce, 11-16-47.
Naporowski.
5715:9
Naprawa pralek. Kielce, 27135.
5402:9
Naprawa mebli u klienta. Kielce, 32-42-87.
5886-g

Tara~

-

tel.

3-pOkojowe, stare budown!ctwo 117 m we WrocłaWIU zamienię na mniejsze lub sprzedam.
Wiadomość: tel. 44-41-92,
Wrocław .
413Jk

22 Lipca,
141-086

-fi.·:t-X!.'4 IM
-

Sklep ,.CASSIE"
ul. Kielecka 1 2

Zapraszamy

•

Jak
będzie?
Jutro dla polskich piłkarzy bardzo ważny mecz. W Amsterdamie spotykają się z reprezentacją Holandii w ramach eliminacji do mistrzostw świata.
Piłkarze już od soboty przebywają w Holandii, ale trener Andrzej Strejlau ma duże trudności
z zestawieniem ostatecznego
składu. Jak wiadomo nie będą
grali Warzycha i Wandzik, których Grecy nie zwolnili oraz Juskowiak. Kto zajmie ich miejsca
w zespole zadecyduje Andrzej Strejlau dopiero w dniu spotkania.
W zespole polskim
panuje doskonała atmosfera, piłkarze są
pełni
optymizmu
stwierdzając, że gra
Holendrów im .Ieży".
Jak będzie przekonamy się już jutro, ale na
pewno urwanie rywalom chociażby jednego
punktu będzie dla bia-

Kolarska wiosna
w... Australii
(Korespondencja własna).
Jak co roku, wraz z nadejściem australijkiej wiosny, na szosy
tego kontynentu ściągają najlepsi kolarze - amatorzy z całego
globu, by wziąć udział w dorocznym, wieloetapowym wyścigu
" Cycle Classic".

ło-czerwonych dużym

sukcesem.
Pojedynek będzie
my mogli obserwować
na ekranach telewizorów, gdyż Telewizja
Polska przeprowadzi
bezpośrednią transmisję w programie
I o godz. 20.
(j)

Jak wygrać?
Fot. W. Słomka

Organizowany i finansowany przez
Commonwealth Bank kilkunastoetapowy wyścig, rozegrany zostanie
w tym roku już po raz jedenasty. Dla
reprezentantów Polski, którzy już aklimatyzują się pod Krzyżem Południa bę
dzie to piąty, kolejny start.
Kolarstwo na antypodach nie ma tak
wielkich tradycji jak bicyklizm europejski,
jednakże w ostatnich latach, zainteresowanie tą dyscypliną sportu wzrasta tam
w zawrotnym tempie.
W przededniu startu tegorocznej edycji "Cycle Classic", godZI się przypomnieć o udziale Polaków w poprzednich

wał

PIĄTEK. PojeChał najlepiej z biało-czerwonych zajmując szóste miejsce w końcowej klasyfikacji.
Drużynowo Polacy uplasowali się na

ZBIGNIEW

drugim miejscu.
Jak będzie w tym roku , zobaczymy.
Pod okiem trenera Stanisława Gazdy,
piątka naszych kolarzy odleciała do Australii
Jest wśród nich-kielczanin TOMASZ
BROŻYNA . Trzymajmy kciuki. D przebiegu wyścigu i udziale w nim naszych
reprezentantów szczegółowo poinformujemy.
(mim)

Polski pięciobój triumfuje!
Wczoraj zakończyły się w Budapeszcie mistrzostwa świata
pań. Ostatnią konkurencję sztafety wygrały oczywiście ...
POLKI w składzie: Dorota Idzi,
Iwona Kowalewska i Edyta Małoszyc.
Nasze zawodniczki
zgromadziły 5474 pkt. i wyprzedziły Francję 5143 i Węgry 5059.
Grad medali w mistrzostwach
świata kobiet zakończył niespotykanie udany sezon dla polskiego
pięcioboju. W sumie Polacy zdobyli osiem medali na mistrzostwach świata: 5 złotych (drużyna
juniorów, sztafeta seniorów oraz
indywidualnie, w drużynie i sztafeta seniorek), 2 srebrne (drużyna
juniorek i indywidualnie juniorów),
1 brązowy (indywidualnie seniorek). Dodając jeszcze dwa złote
medale olimpijskie otrzymujemy
imponujący bilans. W naszym pię
ciobojowym światku obok Arkadiusza Skrzypaszka na wielką

Zmiana trenera
w Pilicy?
Po przegranym meczu z rawojskowego klubu podobno szukają trenera dla Ill-ligowych
piłkarzy Pilicy Nowe,..-Miasto.
Być może zostanie nim WŁO
DZIMIERZ ANDRZEJEWSKI,
były zawodnik I-ligowego Radomiaka, a obecnie nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 4
w Radomiu. Czy tak się stanie? Przekonamy się podczas
najbliższych występów naszej
drużyny!
(jn)
domską Bronią działacze

wyścigach .
I '

Zakończyły się rozgrywki kieleckiej
piłkarskiej ligi .szóstek" organizowanej
przez ZW TKKF pod patronatem naszej redakcji. Dużąpomoc w organizacji tej imprezy okazali Wydział Kultury,
Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu
Miejskiego, kierownictwo Woj.
Szkolnego Ośrodka Sportu z dyr.
Henrykiem Bysieckim na czele oraz
KS "Iskra".
Impreza została bardzo sprawnie
zorganizowana, a jej uczestnicy mieli
możność sportowego wyrycia się na
boisku. Rozgrywki zakończyły się niespodziewanym zwycięstwem Jagiellon-

Dodatkowe'
medale
Mimo, że sezon łuczniczy już
się zakończył, medalowe konto
zawodniczek Startu Radom powiększyło się jeszcze o dwa
krążki. Po rozegranych niedawno mistrzostwach Polski juniorów młodszych ekipa radomska
złożyła protest, dopatrując się
niedokładności w pracy sędziów
liczących punkty.
W efekcie, po sprawdzeniu
i poprawieniu punktacji okazało
się, że brązowy medal zdobyła
Edyta Adamczyk oraz drużyna
Startu. W miniony piątek oba
krążki dotarły do Radomia.
(sts)

OZłŚ

-

PROGRAM I
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: •Tik-Tak" oraz
film z serii "Dennis - zawadiaka"
16.50 Język angielski dla dzieci
(21 )
17.00 teleexpress
17.20 . Królik Bugs.przedstawia"
- ser. a~. USA
17.50 .Murpłly Brown" - ser.
kom. USA
1 8.15 .Encyklopedia U wo;ny
światowej"
Eben
~mael, cz. ni
1 8.45 Sciśle jawne - wojsk. pr.

p&.IbI.
1 §.OO
19.30
19.55
20.10

WIeczorynka
Wiadomoścr

7 minut dla ministra pracy
Arcydzieła sztuki filmowej
- "Niepotrzebmogą odeJŚĆ" (Old Man Out) - ang.

ki, która wyprzedzija tak renomowane
zespoły, jak Ars Granit czy zwycięzcę
poprzedniej edycji zespół Promontu.
A oto końcowa tabela rozgrywek.
1. Jagiellonka
2. Ars Granit
3. Promont
4. Chemar
5. Familia
6. Piwosze
7. Gaz
8. Winkiel
9. Atlanta
10. Społem
11. Barna
12. Markus
13. VFB Czarn.

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

20
19
17
16
15
14
12
10
10
9
7
6
1

26-4
26-3
17-7
1~12
1~

18-15
22-17
21-18
16-15
16-20
8-33
10-24
5-40

Zaledwie zakończyły się rozgrywki
kieleckiej ligi ,szóstek", a już rozpoczął
się nQWY tumiej piłkarski, tym razem
o puchar Zarządu WojeWÓdzkiego
TKKF. Mecze rozgrywane są systemem pucharowym, tzn. przegrywający
odpada.
(j)

W 1988 roku reprezentanci naszego
kraju wystartowali po raz pierwszy i od
razu zachwycili Australię . Indywidualnie
zwyciężył Marek Kulas, a drużynowo POLSKA.
Następne lata byly mniej udane ale Polacy zawsze brylowali w barwnym peletonie, pędzącym szosami tego kontynentu.
Kielecczyzna dwukrotnie miała swego
reprezentanta w australijskiej imprezię.
Dwa lata temu startował ADAM WOLANSKI, dla którego wyścig zakończy/się bardzo pechowo. Na przedostatnim, .pechowym" 13 etapie złamał obojczyk i stracił
szansę na czołową lokatę. W ubiegłym roku. w X. jubileuszowym wyścigu starto-

Z Iskrq do Warszawy.
DZiałacze Iskry organizują wyjazd dla kiblcow na arcywazny
mecz ligowy z Warszawianka.
Koszt wyprawy ok. 50 tys. zł. Zglaszać nalezy sie w klubie jzisial
I Jutro do godziny 12.00.
Mamy nadZieje. ze doping kieleckich KID'COW pomoze naszym
piłkarzom ~ecznym odnieść zwyClęSt.vO
Wyjazd w srodę ok.
1200 z parkingu przy hall ISKRY
(sw)

-'- Liga polska
Zakłady na dzień 17-18 października
1. GKS Katowice - Legia Warszawa 442
Legia zawodzi na wyjazdach, chociaż
w ZablZU pokazała, że może wygrać i na Ślą·
sku. Najbardziej prawdopodobny w tym spotkaniu jest jednak remis. TYP .. Echa" X2.
2. Gómik Zabrze - Hutnik Kraków 442
Dla Gómil<a to już najwyższa pora na odniesienie zwycięstwa. TYP 1.
3. Pogoń Szczecin - Siarka Tarnobrzeg

541
Bardzo wazny mecz dla obu drużyn i Po·
goń zrobi dosłownie wszystko, aby wygrać
z

Siarką

TYP 1.
4. Szombierki Bytom - Zaglęble Lublin
343

film fab. (1947 115
min.); reż. Caro! Reed,
wyk.: James Mason, Robert Newton
22.15 Listy o gospodarce
22.45 Wiadomości
23.05 .Inne kino" - pr. J. Kapuś
cińskiego (.Przez pole" film anim. J. Kuci; . przy
torze" - film A. Brzozowskiego)
23.45 Powrót bardów - Tomasz
Olszewski (poeta i pieś
niari z Gdańska)
0.30 Zako=AIlagramu

PA

n

H5.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 .Z kart krał<owskie90 archiwum" - Hotele
16.55 .Kapitan Planeta i Planetarianie" - ,.Konferencja
na szczycie" - ser. anim.
USA

Tak jak się spodziewałem Szombie",i są
drużyną własnego boiska, ale Zagłębie gra
nadsp<;>dziewanie doblZe. TYP 1X. •
5. Śląsk Wrocław - Stal Mielec 442
Wroclawianie kryzys formy mająjuż chyba
poza sobą co pokazali na Łazienkowskiej i są
faworytami w tym meczu. TYP 1X.
6. Widzew Łódź - Ruch Chorzów 541
Mecz kolejki i każdy wyniki jest możliwy.
TYP 1X2. 7. Wisła Kraków- ŁKS Łódź 352
Typowy mE11'2 na remis i chyba taki packlie
rezuKaŁ TYP X.
8. Zawisza Bydgoszcz - Jagiellon ia
Białystok 721
Wszystko zależy od tego, czy działacze
Zawiszy dogadają się z buntownikami. Jeśli
tak, to ZaWISza wygra W plZeciwnym razie

. 17.20 . Ojczyzna
polszczyzna" - Crucitti, Sapieha, Zieja
17.40 Moja wiara - Katecheza
na Białorusi
18.00 Programy lokalne
18.30 . Poko4enia" - ser. USA
18.55 Europuzzle
19.00 .W roli główneł Gary
Grant" - film dotc. USA;
reż . Geoe Feldm.,
20.00 Reporterzy
"Dwójki"

Rozgrywający wszpitalu,

trener na-boisku
W 2 kolejce ligi makroregionalnej
siatkarzy dwie nasze drużyny KSZO
i Czarni II odniosły przekonywające
zwycięstwa. Przegrali tylko siatkarze
Pilicy Pułaski Warka. Uderem pozostał zespól KSZO, mimo gry w osłabieniu. W piątek do szpitala .powędrował" rozgrywający Jacek Sałapa, więc na boisku godnie zastąpił
go trener Andrzej Zborowski.
Oto wyniki 2 kolejki i tabela:
* Czar.ni II Radom - Opolanka
Opole lubelskie 3:0 (6,11,3).
Radomianie grali w składzie:
Spadło, Urbanowicz, Brygiel, Kalita, Kosztowniak oraz Banaszczyk,
Skrok, Malecki, Kapcia i Bujanowski. Mecz bez historii, przewaga
Czamych przygniatająca dzięki czemu trener skorzystał z wszystkich
zawodników.

,Jaga' wreszcie zdobędzie dwa pll1kty. TYP
12.
9. GKS Tychy-- Bałtyk Gdynia 433
GospodaIZe u siebie są bardzO" grożni
i ciężko będzie gościom wywalczyć remis.
TYP 1.
10. Lechia Dzierżoniów - Ślęza Wroc/aw343
Wszystko wskazuje na to, że gospodaIZe
znów nie osiągną upragnionego zwycięstwa.
TYPX2.
11. GKS Bełchatów - Polonia Warszawa442
Bełchatowianie grają solIdny futbol I Polo·
nia będzie miała ciężką plZeprawę. TYP 1.
12. Górnik Konin - Karpaty Krosno 433
To spotkanie moina typować tylko tlZydrogowo. TYP 1X2. 13, Stal Rzeszów - Stal StaIOW8 Wola 442
W meczu dwóch Stali więcej atutów mają
goście, ale tlZeba pamiętać, że remis na wyjeździe w mniemaniu wielu polskich drużyn
oznacza .. . zwycięstwo. TYP X2.

PlOTA SZPAK

22.15 Klub filmowej . Dwójki" .Lata świetlne" (Light
Years Away) - franc.szwajc. film fab. (1980/81
r. - 106 mirL); reż. Alain
Tanner; wyk.: Tre\lOr Howard, Mick Ford
0.05 Panorama
0.15 Zakończenie programu

przedstawiają

20.30 "La la mi do, czyli porykiwania szarpidrutów"
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny - teletumiej

PROGRAM I
8.00 ,.Dzień dobry" mag. rozm.
9.00 WiadOOlOści
9.10 .. Mama i ja"

poranny

• Skropol Siennica - KSZO Ostrowiec 0:3 (-2, -7, -2)
KSZO wystąpiło w zestawieniu:
Peć , Pecholczak, Kochański, Nowakowski, Janda, Zborowski oraz
Orłowski, Woźniak, Sajda i Kłoni
ca. Mecz do ..jednej bramki".
* Pilica Pułaski Warka - KORlunalni Chełm 1:3 (-8,-10,14, -8).
Tylko w trzecim secie gospodarze
nawiązali równorzędną walkę .
W pozostałych meczach: MOSiR

Siedlce - Orlęta Łuków 3:0, Stal
Stalowa Wola - Cisy Nałęczów brak wyniku.
1. KSZO
MOSiR
3. Czarni II
4. Komunalni
5. Orlęta
6. Cisy
7. Pilica
8.0polanka
9. Skropol
10. Stal SW

2
2
2
2
2
1
2
2
1

4
4
3
3
3
2
2
2
1

6:1
6:1
5:3
4:4
3:5
3:2
3:6
2:6
0:3
(sw)

• 18 partia meczu szachowego
Robertem Fischerem
i Borysem Spasskim zakończyła
się remisem. Ponieważ remisy nie są
uwzględniane w punktacji, nadal
prowadzi Fischer 7:3.
• W eliminacyjnym meczu piłkar
skim mistrzostw świata grupy .B"
strefy afrykańskiej Zair pokonał
pomiędzy

9.25 .Domowe przedszkole"
9.50 . Porozmawiajmy o dzieciach"
10.00 .Arcydzieła sztuki filmowej" - .Niepotrzebni mogą odejść" - ang. film fab.
(powt. z wtorku)
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna

PROGRAM łt
8 .00 Panorama
8.10 Program Iokalfly
8AO .Piłkarze" - ,.Dzień pełen
przygód" - jap. ser. anim.
9.10 . I:'okolenia" - ser. USA
9.30 .Swiat kobiet' - mag.
10.00 Język angielslQ (2)
10.30 Język niemiecllii (2)
11.00 Na życzenie - powtórka
najciekcnvszycł1 programów .. Dwójki"
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gWiazdę wyrosła Iwona Kowalewska, która w Budapeszcie
zdobyła trzy zlote medale!
Rywalizację sztafet zdominowały Polki nie dając rywalkom najmniejszych szans: WYNIKI - 1.
POLSKA 5474, 2. Francja 5143,
3. Węgry 5059, 4. ChRL 4963, 5.
Dania 4958, 6. Rosja 4779. (sw)

PllKAR~

"ECHA"
Sponsoruje przedstawicielstwo'firmy SCALA,
Kielce. ul. Waligóry 1.
W klasyfikacji piłkarzy II ligi
nadal zdecydowanym liderem
pozostaje leszek Lipka, który
ciągle zwiększa przewagę nad
rywalami. Za jego plecami ciągłe
zmiany. Wiesław Szwajewski
odniósł kontuzję i na pozycję wicelidera .wskoczyf' bardzo równo grający w tym sezonie bramkarz Korony, Piotr Gil. Oto czołowa dziesiątka:

II LIGA: 1. Lipka (B) -

65

pkt.; 2. Gil (K) - 57; 3. Megier
(B) - 56,5; 4. Szpiega (K) - 55 ;
5. Kozak (K) - 53; 6. Graba (B)
- 52,5; 7. Borycki (K) - 51; 8.
Sulite (B) - 50; 9. Zając (B) 47; 10. Parzyszek (K) - 44.
W klasyfikacji młodzieżowców
(do lat 21): 1. Kozubek (K) 43,5; 2. Stefański (K) - 41; 3.
Heinrich (K) - 37,5; 4. Grzesik
(K) - 35,5; 5. Wołoszyn (B) 26,5; 6. Gorszkow (B) - 22,2.
W III lidze nadal wysoką formę
prezentuje Marek Ogorzałek , który dzięki dobremu występowi przeciwko Bucovii uzyskał niewielką
przewagę nad następnymi zawodnikami. Powoli pnie się w górę najlepszy piłkarz KSZO Marek Patuszka. Utrzymali się w czołówce
dobrze grający w Radomiu piłka
rze z Bukowej. Oto czołówka klasyfikacji:
III LIGA: 1. Ogorzałek (Radomiak) - 54 pkt.; 2. Wawrzyńczak
(Granat) - 53; 3. Czupryn (Radomiak) - 50,5; 4. Bilsld (Granat), Pastuszka (KSZO) po 50; 6.
Sroka (Bucovia)- 49,5; 7. Opera, Chołuj (obaj Granat) po 49; 9.
S. Malaga (Bucovia) - 48,5; 10.
Rysiewski (Radomiak) - 4ę; 11.
Pawlik (Bucovia) - 47; 12. Jakóbczak (Radomiak) - 46,5; 13.
Klimek (Granat) - 46; 14. Wesołowski (Bucovia), Łopata (Radomiak); Fiedońw (Granat) po 45;
17. Jaskulski (Granat) - 44,5;
18. Toczyński (Pilica), Żelazowo.
ski (KSZO) po 44; 20. Wawrzyń
czak
(Pilica);
Biełozerski
(KSZO) po 43 pkt. W klasyfikacji
młodzieżowców: 1 . Bilski - 50,2;
2. Rys!ewski - 48; 3. Fiedoriw45; 4. Zelazowski (KSZO) - 44.
(sw)

w obecności 90 tys. widzów Liberię
4:2.
• Po pierwszym dniu rozpoczęte
go wczoraj samochodowego rajdu
San Remo prowadzi WIoch Andrea
Aghini na .Ianci delta".
• Dziś w Toruniu rozegrany zostanie mecz europejskiej superligi w tenisie stołowym pomiędzy reprezentacjami Polski i Niemiec. W ekipie
niemieckiej zabraknie mistrza świata
z 1989 roku Steffena Feoznera.

(j)

Prog ram
n(!

;I K ~"'1

IC K O !ny

15 MHz

5.00 - Takty i minuty, 6.00, 16.00,
22.00 - BBC, 6.15 - AktualnoŚCI dnia
wopr. T. Wosia, 8.10 - Program reklamowy, 8.30 - Radomski Magazyn Niepełnosprawnych, 8.50 - Radiowa gieł
da pracy, 9.00 - Wiadomości i radio
kierowców, 9.10 - Nie czytałeś - posłuchaj, 9.15 - Muzyka dla wszystl<ich,
10.00, 14.00, 20.00 - Magazyn informac~ny, 10.1 0, 12.05 - Kurier 0gło
szeniowy, 10.30 - .Misja rodziny Kormanów" cz. 2 - ,Przyjazd Dawida" rep.
M. Karpińskiej, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 19.00 - Wiadomości , 11.10Sprawa na dz iś: .Fundacja Rozw{)ju
De",okracji LokaIflef' w KieIc~, 12.30
- W ludowydl rytmact>., 13.10- Rozmaitości i roozyka wopr. D. Słoń, 14.15
- Sou1and - aud. T. Jakutowicza,
15.10 - Koncert dła fOflOamatornw,
16.05 - Aktuafności dnia wopr. B. WIŚ
licłtiej. 18.30 Radiowęzeł Pirania
(powtl

prowadzący:
Paweł Młjas

Redaktor

