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Gdy właściciele kamienicy przy ul. Hożej w Kielcach wygnali ją z mieszkania, myślała, że zawalił
się świat. Nie wiedziała,
co z sobą począć, gdzie
schronić dzieci? Teraz
mają choć dach nad gło
w~ ale czy takie powinno
być życie? Strach wyjść
na korytarz, by nie oberwać od podchmielonego
sąsiada. Pijackie śpiewy,
bluźnierstwa, smród w ła
zience - to hotelowa codzienność.

JAK NA ZESŁANIU

Grzyby ze

ściany

nie

nadają się

na

Jest późna noc, środek tygodnia.
Nie do snu jednak mieszkań c om hotelu
komunalnego przy ul. Skrajnej w Kielcach. Pijackie śp ie wy, bluźn i erstwa ,

zupę ...

Fot. A. Piekarski

spekcji Pracy.

rozl egaj ą s i ę w koło . Sprzątaczka bę
dzie mi ała jutro dużo roboty - do toalety nie da się wejść, również łazienka

"zionie" straszliwym odorem, po korytarzu rozchodzi się zapaszek gorzałki.
- Tak hucznie bywa u nas zwykle
w dni wypłat, popularnych imienin,
uroczystości rodzinnych - opowiadają
lokatorzy z parteru. - Dzieci nie można
uśpić. Strach wyjść na korytarz, by nie
oberwać od podchmielonego sąsiada
lub nie zostać obrzuconym stekiem
wyzwisk. Ale cóż, musimy z tymi meliniarzami egzystować. Nie mamy przecież wyjścia .. .
BEZ

PRZYDZIAŁU

Pani Kasia wraz z mężem i dWÓjką
małych dzieci mieszkała wcześniej
u rodziców. Gnieździli się w jednym
pokoju z kuchnią w 8 osób. Nie dało się
wytrzymać . Nie było też szans na
mieszkanie komunalne, więc poratowano ich w Wydziale Lokalowym,
przyznając miejsce w hotelu przy
Skrajnej.
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Einterwencyjny
~X45898
CIEMNO NA BOCIANKU
Obawiam się , że moja dzielnica Bocianek, w Kielcach, prześcignie wkrótce w złej sławie , którą cieszyły się kiedyś , Herby. Strach wyjść o zmroku na
ulicę , strach wysłać synka, ucznia
szkoły podstawowej, po zakupy, bo jego rówieśnicy mogą mu zabrać pienią
dze i jeszcze poturbować. Zresztą dorośli też nie czują się bezpiecznie.
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Kupon
konkursowy
nr 9
TARGI PIWA
EURO BE ER '92-93
OGARPOL
Produkcja NapOjÓW
Chłodzących

Kalwaria
Zebrzydowska
Wytnij i zachowaj!

Brak stabilizacji gospodarczej, zła sytuacja ekonomiczna
przedsiębiorstw, nieznajomość przepisów przez pracodawców,
a czasem po prostu ich zła wola, przymus ekonomiczny, beztroska i krótkowzroczność pracowników - to najczęstsze przyczyny łamania prawa regulującego stosunki pracy oraz zasad
bhp i ppoż., stanowiącego przedmiot działań Państwowej In-

Impreza z udziałem
J. Cygana
Po raz kolejny przypominamy, że 4 grudnia w hali widowiskowo-sportowej przy ul.
Waligóry w Kielcach odbę
dzie się impreza Jacka Cygana z udziałem wielkich dziecięcych
gwiazd
muzyki
i śpiewu .
Dzięki sponsorom - gazecie "Echo Dnia" i firmie "Piasecki" dzieci będą mogły otrzymać liczne nagrody w konkursach .
Organizatorzy
programu
Fundacja Seminaryjna "Uni-

tas" i Radio "Jedność" oraz SP
nr 32 przekażą datki dla dzieci
z domów dziecka i rodzin najuboższych.

UWAGA!
Poszukujemy
sponsora na duże, główne nagrody publiczności. Czekamy
pod nr telefonów, Kielce 43251 i442~7.

J.

W obecnej sytuacji, gdy rynek
pracy jest zdominowany przez
pracodawców
ustalających
i dyktujących reguły, ochrona
i egzekwowanie przepisów kodeksu pracy ma szczególne znaczenie. Zwłaszcza że do ujawnienia wielu wykroczeń nie dochodzi m.in. ze względu na
obawy zatrudnionych przed
utratą źródła utrzymania. Do
uchybień przyczyniają się niekiedy sami pracownicy, decydując się na podjęcie pracy w skandalicznych warunkach lub bez
uprzedniego zawarcia pisem·
nych umów, co utrudnia lub
wręcz uniemożliwia ewentualne
dochodzenie roszczeń .

Spośród wykazanych przez
PIP naruszeń przepisów w pracy 40 proc. dotyczyło wynagrodzeń i innych świadczeń . Wykroczenia te pol egały na wypła-

W Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie poświęcone
zapoznaniu zainteresowanych z pracą sieci dystrybutorskiej
RADIO-NET w Kielcach. Sieć taką uruchomiła polsko-australijska firma UNI-NET oraz Telekomunikacja Polska SA Centrum
Radiokomunikacji i Telekomunikacji. Przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej MARIAN JAGODZINSKI i reprezentantka przedsiębiorstwa UNI-NET MARZENA OWCZAREK zapoznali zebranych z celem uruchomienia i działalnością w zakresie radloko'munikacji ruchomej lądowej.
Oferta
adresowana
jest.
szczególnie do firm transportowych, budowlanych, handlowych,
ochrony mienia, pomocy drogowej, służby zdrowia, banków,
służb miejskich itp. Radio-NET to
profesjonalna sieć dystrybutorska

ł

zosłac

Gazeta informacją stoi.
Muszą być one interesują
ce, słowem rewelacyjne.
Takich rozmaitych zdarzeń
dostarcza
codzienność,
która jest bardziej bogata
niż nam się wydaje.
Więc
zabaw się we
wścibskiego reportera. Za
sensację lub hit na pierwszą stronę zapłacimy ci nawet milion złotych.

Czekamy na twoje propozycje i sygnały. Najlepiej
przyjdź do redakcji "Echa
Dnia", Kielce, ul. Targowa
18, V piętro w godz. 9 - 10.
Jeśli nie możesz przyjść, to
zadzwoń w tym samym
czasie, tel. 463-02.
Za p rawdz iwą sensację
płacimy od rę ki, czego dowodem są pierwsze, obfite
wypłaty!
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RADIO - NET
w Kielcach

Czy chcesz

milionerem?

canlu pracownikom pensji niż
szej od Obowiązującej minimalneJ stawki (obecnie wynosi ona
1.350 tys.), zaniżaniu wynagrodze ń przewidzianych w umowie,
bąd ź ustalonych w stosunku do
odpowiednich stanowisk na
podstawie wew nąt rzza kłado
wych przepisów płacowyc h,
a także n i ewypłacan i u św i ad
czeń w termin ie.

Dar ucznia

Nieboszczyk inwestorem
Oszustwo
popełnione
w Niemczech na konto nieży
jącego już Polaka, Henryka M.,
ujawniła prokuratura w Radomsku.
Na przejściu granicznym w Lubieszynie k. Szczecina zatrzymano transport 460 telewizorów i 160
magnetowidów. Ich przewoźnik
Jarosław P. posługiwał się dwoma
rachunkami. Jeden dla niemieckich służb celnych mówił, iż zapła
cono za nie 250 tys. marek niemieckich, drugi - dla polskich
służb granicznych stwierdzał, iż
kosztowały one 148 tys. marek.
Podwójne rachunki (te ze zmniejszoną kwotądla polskich celników)
miały umożliwić zmniejszenie opłat celnych i podatkowych - w tym
przypadku o ok. 500 mln zł.
W toku prowadzonego w tej sprawIe p ostępowa nia ustalono, że telewizory i magnetOWidy zostały zakupione
w Bremerhaven w RFN na konto jednej
ze spółek z Gdańska . Jej współudzia
łowcem miał być nieiyjący IUŻ od
dwóch lat Henryk M. Na jego naZWIsko
wystawiono weksel zapewniający zapłatę za zakupIone w Niemczech telewizory i magnetowidy.

Śledztwo objęło przewoźnika Jarosława P. - nie wiadomo bowiem kto
podszył si ę pod nieiyjącego Henryka
M. Jarosław P. stanie wkrótce przed
Sądem Rejonowym w Szczecinie. Ustalenia dotyczące "odpowiednika"

Hen ryka M. trwają.

w
proSto i I~U §
Od czasu do czasu słychat o wła
maniach do szkół. Przeważn i e
sprawcami tych przestępstw są nieletni - najczęści ej uczniowie okra·
danych placówek. Ale czasami tak
.,wielkie " skoki wykon uj ą do roś li
złodzieje . Doroś li j eś li chodzi
o wiek, bo po stępowanie ich świad-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nasza akcja "Pluszowy Miś"
powoli
nabiera
rozmachu.
Uczeń V klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, Jakub
Paluch, zamieszkały na Sło
necznym Wzgórzu, przyniósł do
redakcji książeczki dla dzieci,
zabawki, układanki. W ubiegłym
roku też wziął udział w naszej
akcji.
Nasz adres: Kielce, ul. Targowa 18, wieżowiec, na wprost
wejścia, w Biurze Ogłoszeń
. Echa", tel. 32-45-40.

zapewniająca dwustronną łącz
ność między dyspozytorem i podległymi mu stacjami ruchomymi
oraz między stacjami ruchomymi
użytkowników.
Sieć
pracuje

w sposób automatyczny i zapewnia połączenie w ciągu 4 sekund.
W przypadku, gdy w jednym momencie następuje kilka zgłoszeń
jednocześn ie zostają one ustawione do realizacji w kolejce i są automatycznie realizowane po uzyskaniu dostępu do abonenta, którego wywołujemy. Radiotelefon
montować można stacjonarnie
w pomieszczeniu , w samochodzie lub nosić odpowiedni aparat

z sobą.
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NIE ZE SPIOCHEM
czy niejednokrotnie o pewnym zahamowaniu ich rozwoju. Ot, chotby
przypadek z miejscowości S.
Trzech panów: Tadeusz L (I. 37),
Ryszard G. (I. 29) i Mirosław C. (I.
37) "konsumowało " u tego pierwszego alkohol. I to w ilościach bardzo dużych - jak później ustalono, w ciągu
3 gOdzin wypili 4 butelki wódki. Około
godz. 21 , gdy zabrakło ognistego napOju. postanowili udać się na spacer
i przy okazji uzupełnić zapasy. Gdy
przechodzili koło szkoły podstawo-

wej któryś z nich rzucij hasło : "Obróbmy ją". Bez trudu sforsowali drzwi
we jŚCi owe . Tadeusz L. i Mirosław C.
weszli do w n ętrza budynku. Na zewnątrz, .,na oku", pozo stał Ryszard S.
Początkowo bacznie obserwował, czy
ktoś się nie zbliża, ale ponieważ o tej
porze ruch był znikomy znużył się
prędko "wypatrywamem oczu". Dlatego też odszedł w bok od drzwi i ułożył
się w zaroślach . w któryCh zasnął. Po
pewnym czasie ze szkoły wyszli Tadeusz z MIrosławem .
DOKO ŃCZENIE NA STR. 3
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POLACY

Chrzanowski
w Bundestagu
Marszałek Sejmu prof.
Wiesław Chrzanowski, któ-

•
niestety

W STANACH
Pięciu obywateli polskich oskarżonych przez Stany Zjednoczone o próbę eksportu broni do
Iraku przybyło dziś na lotnisko
w .Nowym Jorku pod eskortą
amerykańskich
konwojentów

Policji amerykańskiej odbierającej Polaków z lotniska towarzyszył
pracownik konsu-

policyjnych. Polacy: Zbigniew
Grabowski, Jan Górecki, Wojciech Barański, Jerzy Brzostek
i Jerzy Napiórkowski - wydani
zostali Amerykanom przez rząd
Niemiec po wyczerpaniu przez
obrońców wszelkich możliwości
wstrzymania ekstradycji.
Tego samego dnia, zgodnie
z amerykańską procedurą ekstradycyjną, Polacy mieli stanąć
przed sędzią lub urzędnikiem
sądowym
sądu
federalnego
w Nowym Jorku, który - na
wniosek prowadzącego sprawę
prokuratora zadecyduje
oskarżonych
o
osadzeniu
w areszcie do czasu rozprawy
sądowej. Według informacji prowadzącej sprawę prokurator Tani Hill, proces może rozpocząć
Się dopiero za dwa - trzy mie-

łudniu.

siące.

Skinheadzi
na ławie
Sąd w Budapeszcie wydał
wyrok w sprawie 48 skinheadów oskarżonych o pobicie
Cyganów, Murzynów i Arabów. Prokurator uznał kary za
zbyt łagodne, a obrońcy za
zbyt surowe. Wszyscy odwołali się od orzeczenia.
Dziewięciu
oskarżonych
otrzymało kary pozbawienia
wolności na okres od dwóch
lat i czterech miesięcy do pół
tora roku. 39 podsądnych
wyszło z procesu z karami
w zawieszeniu . Sąd zaakcentował, że nie był to proces ru-

chu skinheadów, lecz poszczególnych osób, oskarżo
nych o napady na Cyganów
i kolorowych cudzoziemców Murzynów i Arabów. Prokurator uznał te napaści za czyny
przestępcze określone w artykule 156 kk, obejmującym
przestępstwa przeciw grupom
narodowym, etnicznym, rasowym lub religijnym. Obrona
skinów protestowała twierdząc, że oskarżeni powinni
być sądzeni za chuligaństwo.

Dziewczęta

w skautingu
Organizacja Skautów Kanadyjskich, założona przed 85 laty
i przeznaczona wyłącznie dla
chłopców, od wtorku jest organizacją

koedukacyjną

Jedną

z przyczyn tej decyzji była niemożność zgromadzenia na terenach wiejskich Kanady wystarczającej liczby członków, aby
prowadzić działalność statutową

latu RP w Nowym Jorku, który
również przysłuchiwał się oskarżeniu ich przed sędzią po popoinformował,
że całą piątkę bronić będąadW0kaci z urzędu wyznaczeni
przez sąd. Koszt obrony pięciu
oskarżonych liczy się w setki
tysięcy dolarów. Na taką sumę
nie stać podobno firmy ATS , w

Konsulat RP

której zatrudnieni byli wszyscy
oskarżeni Polacy, z wyjątkiem
Z. Grabowskiego. Konsulat RP
w Nowym Jorku zaoferował
pomoc w miarę swoich możli
wości.

Do czasu wylądowania oskarw Nowym Jorku prokuratura i sąd nowojorski odmawiały wszelkich informacji zwią
zanych z tą sprawą, tłumacząc
się ogólnymi zasadami obowią
zującymi w przypadkach ekstradycji.
żonych

A może uran?
Rosja zaoferowała Japonii
uran, pozyskiwany z rozmontowywanej broni atomowej.
Propozycja dotyczy wykorzystania tego uranu - po odpowiednim wzbogaceniu - jako
paliwa dla reaktorów jądro
wych. Strona rosyjska zgłasza
też gotowość zajęcia się procesem wzbogacania.
Informując
o propozycji
Moskwy, osobistości japońs
kie oświadczyły, że Tokio jest
do niej ustosunkowane negatywnie . Zwrócono uwagę, że
japońska energetyka atomowa zabezpieczyła już sobie
paliwo jądrowe do roku 2000.
Większość
wzbogaconego
uranu Japonia importuje ze
Stanów f jednoczonych.
Rosjanie wystąpili ze swą
ofertą na rozpoczętych rozmowach ze stronąjapońską, poś
więconych energetyce jądro
wej. Podkreślali, że Rosja mogłaby wzbogacać uran taniej
niż czynią to Stany Zjednoczone. Japończycy odparli, że
ważniejsza jest dla nich gwarantowana stabilność zaopatrzenia. Uznali - i powiadomili
o tym Rosjan - że trudno jest
obecnie określić, czy Rosja
może na dłuższą metę zapew-

Badania
psychiatryczne
•
rasIsty
Marcel
Strebel,
działacz
szwajcarskiej skrajnej prawicy
znany ze swych publicznych deklaracji rasistowskich, zostanie
poddany badaniom lekarskim
zgodnie z procedurą przewidzianą dla "przestępców chorych psychicznie" - poinformowały władze szwajcarskie.
Strebel, były przywódca Frontu Patriotycznego, sądzony był
za napad na pensjonat dla osób
' ubiegających się o azyl w Steinhausen w 1989 r., a także rozpowszechnianie ulotek. Skazano go wówczas na 20 dni więzie
nia, ale karę zawieszono ze
względu na konieczność wykonania badań lekarskich. Szwajcarski rasista skazany został
w 1991 r. przez Sąd Najwyższy
w Zurychu na miesiąc ścisłego
więzienia za obrzucenie obelgami i oplucie czamoskórej kobiety
przed kamerami niemieCkOję
zycznej telewizji szwajcarskiej.

nić

stabilne zaopatrzenie
w paliwo jądrowe.
Strona japońska zaproponowała zajęcie się plutonem
z rosyjskiej broni nuklearnej
w ramach systemu międzyna
rodowego. Rosjanie odparli,
że na razie planują samodzielnie zająć się składowaniem tego plutonu .

Koszerny

problem
MiHerranda
Prezydent Francji Francois
Mitterrand zetknął się podczas oficjalnej wizyty w Izraelu z problemem koszerności.
Jossi Hakasch, dyrektor jerozolimskiego hotelu "Król Dawid", w którym w czasie wizyty
mieszka prezydent Francji i 240
osób towarzyszących odmówił
serwowania gościom potraw
niekoszernych.
Mitterrand przybył ze swym
osobistym kucharzem, który zamierzał przywieźć przygotowane wcześniej potrawy własnej
produkcji. Mimo osobistej interwencji wielkiego rabina Francji
u wielkiego rabina Izraela dyrektor postawił na swoim, że w jego
hotelu nie mogą być serwowane
potrawy niekoszerne.
Z tego powodu nieomal nie
odwołano wizyty państwowej.
Goście francuscy ustąpili jednak
i w ten sposób prezydent Francji
i jego świta będą spożywać
w Jerozolimie tylko koszerne
potrawy i napitki, gdyż nawet
francuski szampan podawany
im w stolicy ma na butelkach
stempel koszemości.

remu towarzyszy pięcioo
sobowa grupa posłów,
przeprowadził
rozmowy
polityczne z ministrem
spraw zagranicznych Klausem Kinklem, przewodniczącą Bundestagu prof.
Ritą Suessmuth, na której zaproszenie przebywa
w RFN, a także z szefem
grupy krajowej CSU w Bundestagu Wolfgangiem Boetschem i przewodniczącym
frakcji FDP Hermannem
Otto Solmsem. Na konferencji prasowej po rozmowie z Ritą Suessmuth marszałek Chrzanowski powiedział,
że
cieniem na
rozmowy rzuciły się ostatnie akty przemocy w Niemczech.

aagenCle
iraformu,;:
Rolnicy wdarli się
na giełdę
Rolnicy francuscy wdarli
do gmachu giełdy paryskiej
i
spowodowali
wstrzymanie
transakcji
w jednym z działów , protestując w ten sposób przeciwko porozumieniu EWG
- USA w sprawie ograniczenia subwencji rolnych.
Tysiące
demonstrantów
gromadziło się przed Zgromadzeniem Narodowym,
gdzie odbywała się specjalna debata na temat rolnictwa francuskiego. Demonstrowano również w Beauvais, Clermont-Ferrand,
Calais, Saint Brieuc i Boulogne.
Czechy i Słowacja
Czechosłowackie
Zgromadzenie Federalne przyjęło
projekt ustawy o rozwiązaniu
federacji z dniem 31 grudnia
1992 r. bez rozpisywania referendum. Tym samym parlament federalny usunął ossię

tatnią prawną przeszkodę,
uniemożliwiającą
podział
Czechosłowacji z dniem 1

stycznia 1993 r. na dwa niezależne państwa - Republikę Czeską i Republikę Sło
wacką

Armia autorkq
zamachu stanu?
Według Giennadija Mietkowa, byłego doradcy ministra
obrony Rosji, warmii rosyjskiej dominują nastroje niezadowolenia i rozgoryczenia.
Niezbędne reformy w wojsku
są hamowane przez konserwatywną generalicję, spada
gotowość bojowa nawet w elitarnych jednostkach wojsk
strategicznych, szerzą się korupcja i nielegalny handel
bronią
Jeżeli

w ciągu najbliższego
roku nie dojdzie do gruntownych
zmian w wojsku, to armia nie tylko może się po prostu rozsypać,
ale stanie się instrumentem, który może być z powodzeniem wykorzystany do obalenia obecnych władz Rosji - oświadczył
Giennadij Miełkow podczas
spotkania przedstawicieli partii

Katastrofa gospodarcza
w Jugosławii
Władze
Nowej Jugosławii
(Serbia--Czarnogóra) podkreś
lają, że sytuacja gospodarcza
w federacji ma od jesieni wszelkie cechy katastrofy. W opublikowanej właśnie analizie podano, że inflację mierzy się w dziesiątkach tysięcy procent w skali
roku, a istnieje groźba dojścia do
setek tysięcy procent. ..
Ceny detaliczne od początku
roku do końca września rosły
przeciętnie 60 procent miesięcz
nie, czyli w skali roku - 20 tysię
cy procent. Bezpośrednią przyczyną hiperinflacji, podkreśliły
władze federalne, jest nie kontrolowana emisja pieniędzy.
Wśród przyczyn spadku produkcji wymienia się długotrwałe
załamanie się popytu inwestycyjnego, załamanie się rynków
wschodnioeuropejskiego i irackiego, zamknięcie się rynków
poszczególnych republik byłej
Jugosławii, zerwanie wymiany
płatniczej i wreszcie wojnę, która spowodowała rozpad całej infrastruktury i stworzyła fizyczne
bariery blokujące wymianę gospodarczą

Tym ra'zem w Sztokholmie
Dwa cmentarze żydowskie w Sztokholmie zostały w ciągu ostatniej doby zbezczeszczone przez nieznanych sprawców. Zniszczyli
oni prawie 150 płyt nagrobnych, na pozostałych zaś namalowali
swastyki i inne symbole faszystowskie.
Premier Carl Blldt nazwał w parlamencie te akty wandalizmu hań
bą dla całej SzwecjI.
ProfanaCję cmentarzy wiąże się powszechnie z zapowiedzianym zwołaniem w najbliższych dniach w Szwecji "Światowego kongresu sił antysyjonistycznych·. Jego organizatorem jest znany tu arabski nacjonalista,
Ahmed Rami, który <lo niedawna kierował prywatną stacją radiową Był
on już skazany na karę więzienia za szerzenie nienawiści do mniejszości
żydowskiej. Zaprosił on na kongres ponad 300 ekstremistów muzuhnań
skich z wielu krajów, a ponadto takie osoby, jak np. osławiony profesor
francuski Robert Faurisson, który zaprzecza istnieniu hitlerowskich obozówśmierci.

TECZKI NIE TYlKO UNAS
"New York Times· w środowym
numerze poinformował, że włas
na inspekcja wewnętrzna Departamentu Stanu ujawniła nowe dowody wskazujące, iż nadgorliwi
urzędnicy resortu przetrząsnęli
archiwa w poszukiwaniu materiałów kompromitujących Billa Clintona z inicjatywy Białego Domu .
Informator dziennika, który zastrzegł sobie anonimowość, nie

sprecyzował charakteru tych dowodów, ale według gazety może
chodzić o służbowe notatki z rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Stanu.
Sherman Funk, szef wewnętrz
nej inspekcji w Departamencie
Stanu, powiedział w zeszłym tygodniu, iż nie odkryto dowodów
wskazujących na "koordynację"
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politycznych ds. wojskowo-politycznych.
Anatolij Krawcow z organizacji "Wojskowi na rzecz demokracji" stwierdził, że już teraz
znaczna część oficerów gotowa
jest pójść za rozkazami polityków w rodzaju generała Makaszowa.
Wieniamin Suchocki, były
zastępca dowódcy wojsk obrony
powietrznej w jednym z okrę
gów wojskowych, uważa, że
wśród starszej kadry oficerskiej
przeważają nastroje konserwatywne. 90 proc. wykładowców
w szkołach oficerskich i akademiach wojskowych, gdzie kształ
cą się kadry dla armii rosyjskiej,
jest wrogo ustosunkowanych do
ustroju demokratycznego i do
obecnych władz, najchętniej
przywróciliby stare porządki.

przeszukiwań dossier Clintona
z Bialego Domu. Teraz Funk
stwierdził, że prowadzone pod jego nadzorem dochodzenie ciągle
trwa. Uzasadnił to pojawieniem
się nowych faktów, a także krytyką w Kongresie dotychczasowego śledztwa jako niewystarczają
cego.
Tymczasem inny czołowy amerykański dziennik "Washington

Następstwom sankcji poświę
cono w analizie osobny rozdział.
Embargo doprowadziło do zała
mania się produkcji. W porównaniu z rokiem 1989 produkcja
przemysłowa
jest mniejsza
o ponad połowę . W ciągu pierwszych trzech miesięcy blokady
produkcja przemysłowa zmniejszyła się o dwie piąte. Pod koniec br. produkcja spadnie zapewne do jednej czwartej produkcji lat 1988 i 1989.

Zabrali
mu

•
papierosy
Trzej mężczyźni zaatakowali
sprzedawcę tytoniu pochodzą
cego z przemytu i zabrali mu catowar składający się z 40 paczek papierosów - poinformowała włoska policja. Jest to
kolejny przypadek "tytoniowej
agresji" będącej wynikiem kilkunastodniowego dotkliwego '
dla nałogowców - strajku pracowników włoskiego monopolu
tytoniowego.
17-letni Marokańczyk Abrahim Dulfakar, który doznał niewielkich obrażeń, został opatrzony w szpitalu. Napastnicy
zabrali mu towar o wartości 700
tys. lirów (Około 510 dolarów).
Od czasu rozpoczęcia strajku
pracowników monopolu tytoniowego, a więc od końca paździer
nika, policja skonfiskowała już
77 ton papierosów pochodzą
cych z przemytu i aresztowała
650 osób.
W środę czamorynkowa cena
za papierosy zagraniczne przekraczała 50 dolarów za paczkę.

ły

Post", powołując się na demokratycznego kongresmena Howarda Bermana, przewodniczącego podkomisji Izby Reprezentantów
sprawującej
nadzór nad funkcjonowaniem
Departamentu Stanu, ujawnił,
że złożył w GAO (biuro kontroli przy Kongresie) 3-stronicowy wykaz pytań w związku
z aferą paszportową wokół
osoby Clintona. Uznał, że
dwudniowe przeszukiwanie
dossier Clintona 30 września
i 1 października ostatecznie
okazało

się

niewypałem

i przyniosło więcej szkody
sztabowi wyborczemu Busha.

-
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Konstruktywna krytyka
Klub
Parlamentarny
ZChN postanowił nie poprzeć projektu uchwały krytycznie oceniającej rządo
wą analizę tegorocznych
wpływów
budżetowych
i zobowiązującą rząd do

wsparcia ochrony zdrowia
• i oświaty, gdyby wpływy
okazały się wyższe niż planowano.

Geremek uspokaja
Na zebraniu Klubu Parlamentarnego Unia Demokratyczna jego przewodni-

arenCle
in_m1łjq:

czący pos. Bronisław Geremek powiedział: ffW sprawach, które mogą dotyczyć
trwałości koalicji rządowej,
nie ma żadnych oznak

zmiany sytuacji, które by
mogły budzić niepokój".
Rząd dodał jest "poza
konfliktami mającymi miejsce w parlamencie".

Porozumienie Ludowe
.... negatywnie
Klub Parlamentarny Porozumienie Ludowe negatywnie ocenił swój udział
w koalicji rządowej. "Nie
jesteśmy zadowoleni ze
sposobu
podejmowania
decyzji
przez
koalicję
i z przekształcania ustaleń
zapisanych na papierze
w faktyczne poczynania
rządu" powiedział przewodniczący klubu Feliks
Klimczak.

Unia przeciwna
Klub Parlamentarny Unia
Demokratyczna wypowiedział się przeciw przygotowanemu przez sejmową
Komisję

Ustawodawczą

projektowi zmian w ustawie
o rewaloryzacji emerytur
i rent, a za projektem rzą
dowym. yznano za niezbędne, by Sejm zajął się
na najbliższym posiedzeniu
projektem ustawy o podatku od wartości dodanej,
czyli tzw. VAT

W"TRYBUNIE"
Prezydent RP Lech Wałę
sa był w środę gościem zespołu redakcyjnego "Trybu-ny".

Było to spotkanie z inicjatywy prezydenta zaniepokojonego
jednostronnością
ocen fQrmułowanych na ła
mach
gazety. W dyskusji
poruszano m.in. sprawy modelu ustrojowego państwa,
stanowienia prawa, funkcjonowania koalicji, prywatyzacji, partii prezydenckiej, ży
cia naj uboższych warstw
społeczeństwa, a w tym
sprawy bezrobocia i emerytur, Polski C i tych, którzy nie

Bartoszcze
kontra
skanadal
Pos. Roman Bartoszcze
zwrócił się do marszałka Sej-

mu o zbadanie przez specjalną

komisję

sejmową

skandalu obyczajowego dotyczącego członków parlamentu w związku z książką
,,Pamiętnik Anastazji P".
Pos. R. Bartoszcze zaapeby powołanie takiej komisji rozważyć na najbliż
szych obradach Sejmu . Jego
z~:{aniem, sprawa nabiera
charakteru skandalu obylował,

czajoweg(J"wykraczającego

poza granice kraju i konieczne jest niezwłoczne jej wyjaśnienie bowiem społe;
czeństwo "któremu dotychczas nie wyjaśniono do
końca sprawy «agentów»
w Sejmie, będzie przekonane o kompletnej moralnej ruinie naszego parlamentu".

fIlC hN IBLlŻA ' Sl~"
. W

klubie SLD

. Od wysłuchania piosenki zes~
polu "Piersi" pt. "ZChN zbliża
się" rozpoczęło się środowe posiedzenie parlamentarnego klubu SLD. Po raz pierwszy od wielu tygodni posiedzenie klubu
SLD odbyło się przy drzwiach
zamkniętych.
Zapowiedziano
wystąpienie z inicjatywą ustawy
konstytucyjn9jo prawach socjalnych i ekonomicznych obywateli.
Pos. Włodzimierz CimoszeWICZ wyjaśni, że "piosenkę odtworzono z }'T1agnetofonu, albowiem nie wszyscy posłowie SLD
.znali tekst utworu, o którym tak
głośno w kraju".
Z informacji zebranych od
"Posłów SLD wynika, 'że na posfedzeniu omawiano. obok porządku obrad ~ejmu, projekt ustawy konstYtucyjnej regulującej
prawa SOCjalne i ekonomiczne
obywateli RP. "Klub SLD chce
wystąpić z tą inicjatywą albowl~m dostrzega zasadnicze sła
boscl w prezydenckim projekcie
ka:iy praw I wolnosci" - powiedZiał pos. Włodzimierz Cimoszewicz. Dodał. ze projekt wzbudZI/ .rÓzne opinie w klubie, a ostateczna decyzja w tej sprawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Zakładu'Ubezpieczeń "Westa"
w środę w Łodzi nie podjęło
uchwały o ogłoszenil'.l'likwida
cji spółki. Udzieliło natomiast

zostanie podjęta w ciągu najbliż
szych dni, a może nawet godzin".

.
lub nie chcieli wyko-

mogli
rzystac szar'ls, jakie daje im
nowa rzeczywistość, lustraCJi, miejsca wartości chrześ
cijańskich, aborcji i referendum. Dziennikarze pytali się
także o prezydenck~ widzenie roli lewicy w przeobraże
niach w naszym kraju.

pełnomocnictwa
zarządowi
sprzedaży posiadanych
nieruchomości,
przedsię
biorstw i ich wyposażenia,

do

lokalne *

Wręczono, .nie dekorowano
Wczoraj postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
przyznano Brązowy Krzyż Zasługi panu Zdzisławowi lisowskiemu naczelnikowi Oddziału Budynków Kielce. Decyzją min istra transportu
i gospodarki morskiej srebrne i brązowe odznaki ..Za zasługi dla
transportu" otrzymali: Stanisław Arabasz - sI. magazynier ROS Kielce, Kazimierz Orlikowski - stolarz Sekcji Budynków Kielce, Bronisław Walczyriski - ślusarz MO Kielce, Tadeusz Kozieradzki - naczelnik ROS Kielce, Józef Połeć - naczelnik OS Kielce, Jan Wiech
- ślusarz z WGW Kielce. Złotą odznaką "Przodujący kolejarz" odzńaczono 20 osób. Srebrną odznaką .. Przodujący kolejarz" odznaczono 64 kolejarzy.
Wczoraj podczas uroczystości związanych z obchodami Dnia Kolejarza zastępca dyrektora Wschodniej Dyrekcji PKP - Wiesław
Oszast mówtl m.in. o restrukturyzacji PKP. W przyszłym roku planuje
Się podzielić PKP na trzy działy: prze)Nozy osobowe, przewozy towarowe oraz infrastrukturę PKP. Bank Swiatowy w związku z restrukturyzaCJą zamierza przekazać na ten cel 300 mln dolarów. Z 24 tys.
km linii kolejowych na sieci PKP w 1993 r. ma pozostać 14 tys. km,
gdyż wynika to z nierentowności. Jeden kilometr linii kosztuje ok. 1
mld zł
Mimo telegramu z Dyrekcji Generalnej PKP, że kolejarze mogą
zgodzić się na odznaczenie odznaką "Przodujący kolejarz" z emblematem PRL, wszyscy odznaczeni zgodzili się jedynie na to, by wrę
czono im legitymacje, a nie dekorowano.

Włamanie
DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Ponieważ nie zobaczyli w pobliżu pozostawionego "oka", udali się
obciążeni łupem - zabrali magnetowid, magnetofon kasetowy i. ..
dwie piłki do siatkówki - do dom~
Po drodze na melinie zaopatrzyli się
w wódkę, 'Nłamanie do szkoły zostało zauważone przez przejeżdża
jący patrol policyjny - funkcjonariuszy zainteresowało Pfllące się o tak
późnej porze światło w oknach
Gdy zobaczyli wyważone drzwi,
przeszukali teren w pobliżu budynku i odnaleźli śpiącego Ryszarda.
Bez trudu uzyskali od niego adres
wspólników. Byli oni bardzo zdzl-

nie zgłasza liI(widacii

w celu zaspokojenia roszczeri finansowych klientów
"Westy".
Według szacunkowych danych majątek" Westy". oblicza
się na ponad 100 mld zł.
W listopadzie zwolniono
z pracy ponad 10 proc. zatrudnionych w spółce. Jej przedstawicielstwa
wojewódzkie
przygotowują kolejne grupowe
zwolnienia.

Wiadomości

ze śpiochem
wieni, gdy w drzwiach zamiast
kumpla ujrzeli policjantów
Sprawcy włamania stanęli
przed sądem. Zostali ukarani wyrokami w zawieszeniu i grzyWnami.
(DET)

."WESTA"

Były prezes "Westy" senator Janusz Baranowski poWiedział: n Westa" jeszcze
się trzyma. Jest wielu chęt
nych do nabycia naszych akcji. Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda pozytywną
decyzję ("Westa" zaskarżyła
w sądzie decyzję ministra finansów o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działal
ności ubezpieczeniowej), to

Wiadomości lokalne
Nieletni na drogach
w nocy

• W Woli Jachowej gm. Bieliny o godz. 16.30 Łukasz P. lat 6
przebiegając jezdnię został potrącony przez ..poloneza" kierowanego przez Jana M., lat 38.
Chłopca w stanie ciężkim przewieziono do szpitala.
• W Kielcach na ul. Ście
giennego w pobliżu ciepł~wni
w Dyminach o godz. 14.15
kierujący "fiatem 126p" Marcin
T, lat 18, bez upewnienia się
skręcił w lewo w drogę polną
zajeżdżając drogę wyprzedzającemu go "fiatowi 126p", którym kierował Dariusz W., lat
23. Obrażeń ciała doznali pasażerowie "fiatów" Alicja T, lat
41 i Robert K., lat 27.

Autobus
"poszedł mu na rękę"
• W Baszowicach, gm. Nowa Słupia 25.X1.92 1'. o godz.
15.90 będący po spożyciu alkoholu Józef R., lat 47. na
przystanku PKS przewróctl się
i ruszający autobus kierowany
przez Witolda M. najechał mu
na dłoń. Pieszego przewieziono do szpitala.
gwałci

Hans
w Starachowicach

• W Starachowicach przy ul.
Glinianej o godz. 15.00
w mieszkaniu zostala zgwał
cona Agnieszka Z., lat 17,
przez Artura B. zamieszkałego
pod tym adresem i drugiego
dotychczas nie ustalonego
mężczyznę o ps. "Hans".

Konkurs • Konkurs • Konkurs

Sprzedawca "Echa Dnia"
Drogi Czytelniku. jeśli uważasz, że w punkcie sprzedaży,
w którym kupujesz "Echo Dnia"
spotykasz się z miłą obsługą
(niemtlą 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. Twój

głos

zadecyduje, który sprzedawca będzie najlepszy, a który
najgorszy. Najlepsi otrzymająat
rakcyjne nagrody: kolorowy telewizor i dwa radiomagnetofony
oraz "kolorowy parasol", najgorsi - "zardzewiały gwóźdź".
Wszystkie kupony konkursowe - głosy czytelników wezmą
udział w losowaniu dwóch radiomagnetofonów.

Kupon konkursowy
;,Sprzedowco »Echa Onio«"
1. Zgłaszam punkt sprzedaży (imię i nazwisko sprzedaw:
cy, nr punktu, dokładny adres): ......................................:
Wczoraj grupa posł6w z sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu przeDyWała w Muzeum Narodowym w Kielcach. Tematem plenarnych obrad była rola władz rzę.dowych I samorządo
wych w rozwoju kultury. W obradach uczestniczył Tadeusz Ziel. niewicz - generalny konserwator zabytków.
(DMP)
Fot. Ą. Piekarski

2. Krótkie uzasadnienie: .......................................................

................................................................................................
3. Imię i nazwisko zgłaszającego: ........................................
.................. dokładny adres: .................................................

.................................................................................................
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.. Westa" poradzi sobie z kryzysem. Skorzystająna tym przede wszystkim nasi klienci- dodał. - Nie popełniliśmy aż tak
dużo błędów, jak się nam przypisuje. Jak wykazały środowe
obrady. akcjonariusze jeszcze
nie myśląoogłoszeniu likwidacji czy upadłości spółkI. WniesiE!my tylko o poprawki do statutu - pOWiedział J. Baranowski.

•

i

rano

Sprawcy dotychczas nie zostali zatrzymani.

W twarz policjanta
• W Ostrowcu przy ul. Stodolnej o godz. 23.00 będący
po spożyciu alkoholu Krzysztof G. uderzył ręką w twarz
stojącego prLy radiowozie policjanta sierż. Mirosława A.
w związku z wykonywanymi
przez niego czynnościami
służbowymi.

Dwa razy

nożem

• W Kielcach przy ul. Wapiennikowej, w hotelu "Mirion"
25.X1.92 r. o godz. 0.00 będą
cy po spożyciu alkoholu Norbert C., lat 19. ugodziłdwukrot
nie nożem w plecy Dariusza B.
Sprawcę zatrzymano w izbie
wytrzeźwień.

E interwencyjny
~g45898
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

A temu

sprzyjają ciemności,

panujące

na naszym osiedlu
oraz sklep całonocny. W okolicach szkoły, przedszkola, przystanku autobusowego nie świecą
się lampy, a administracja osiedla chyba niezbyt zabiega, aby
ten stan zmienić.
Wydaje mi się także, że obecność patrolu policyjnego na naszym osiedlu też by dobrze podZiałała na tych niesfornych
mieszkańców w wieku od 15 od
60 lat. Niech się chociaż od czasu do czasu pojawi radiowóz policyjny. Przecież wcale nie tak
rzadkie są u nas napady rabunkowe, czemu właśnie sprzyjają
ciemności.

NA PLACU WOLNOŚCI
Jestem z zawodu drogowcem
i niepokoi mnie nieco fachowość
prac przy przebudowie chodników i jezdni na placu Wolności
w Kielcach. Błąd w sztuce widać
wyraźnie przy kratkach ścieko
wych, usytuowanych nieraz
wyżej niż chodnik. W rezultacie
woda deszczowa zbiera się
w kałuże, a już beznadziejnie
jest pod tym względem przy ul.
Ewangelickiej i Głowackiego .

RENCISTKA I TELEFON
• Jestem renCistką z niską ren.tą a więc oszczędzam na czym
tylko mogę, także, a może przede
wszystkim na rozmowach telefo. nicznych, bo Wiem, że teraz liczy
Się nie tylko liczba rozmów, ale
także Ich długość. A za paździer
nik przyszedł rachunek na 106
tys. Mój numer 547-34.
(gi)

•

Nowa akcja .. Echa Dnia"

ÓŻ
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BARDZIEJ POTRZEBUJĄCY
ZAPUKAJ DO SĄSIADA
Mam ośmio ro dzieci,
w tym pięcioro chodzi do
szkoły - zwierzyła s ię telefonicznie mieszkanka Kielce
- p. Zofia Płatek. - Przebywam na u.rlopie wychowawczym i opiekuję się najmłod
szą 2-letnią pociechą, Mąż
był rok na bezrobociu, dopiero
przed
miesiącem
otrzymał pracę. Nie da się
utrzymać całej rodziny za
dwa miliony złotych. A tyle

wynosi dodatek rodzinny
i wychowawczy. Za samo
mieszkanie płacę miesięcz-"
nie ponad 1.300 tys. zł.
A przecież są i inne optaty
jak światło, gaz. Z czego
mam kupować jedzenie?
Dzieci korzystają z obiadów'
w szkole. Opłaca je opieka
społeczna . Ale od nowego roku - jak słyszę - nie będzie
dopłat do obiadów. To mnie
bardzo martwi. Zbliżają się też
święta . W naszej rodzinie bę
dą bardzo smutne, bo bieda
nie pozwoli nam na ich święto
wanie. Przyjmę każdą ofiarowaną nam z serca pomoc.
Od redakcji: W tej rodzinie
dzieci często nie mają co
jeść; potrzebują ciepłych
okryć. Każda pomoc w postaci artykułów spożywczych
jak cukier, mąka, kasza I inne, a także ubrań .będzie
przyjęta z wdzięcznością,

Prosimy o kontakt z nami
(adres znany redakcji). Telefon nr 321-210.
DZI~KUJEMY

ZA T~ AKCJĘ

Wiele osób czyta i interesuje się prowadzoną przez gazetę akcją - poinformowała nas
czytelniczka p. Wanda Robak
z Kielc. Dz iękuję redakcjrza to

typu "homo". W naszej rzeczywistośc i hierarch ie wartości
pogub iły się , ale o prawdziwym człow i eczeństw i e świad
czą takie przedsięwzięci a jak

wasze. W upraktycznionym
św i ecie trżeba dostrzegać ludzi, którzy z nie zamierzonych
przez siebie przyczyn są pozornie niepraktyczni. Brakuje
im po prostu siły przebicia. Oni
też czekają często z upokorzeniem na czyjąś pomocną dłoń ,
na przetrwanie . Powinniśmy
im pomóc w miarę naszych
możliwości.

Zainspirowana też tym tematem napisałam kilka wierszy, które pragnęłabym przekazać redakcji. Jeżeli będą nadawały się to proszę zamieścić
w tej rubryce. Może wpłyną na
pobudzenie psychiki ludzi ku
dobrym intencjom. Nie są dłu
gie i noszą wspólny tytuł "Wołanie serc".
Od redakcji : DzIękujemy za
ten telefon . Chętnie zamieŚCimy
w§pomniane wierśze, które także ożywią naszą rubrykę . Czekamy na dalsze podobne sygnały. Pragniemy wspólnie z czytelnikami redagować rubrykę .
Każdy sygnał jest dla nas cenny.

GRANICE BIEDY
Społeczeństwo

nasze biednieje z miesiąca na miesiąc . Coraz więcej' potrzeba pieniędzy
i świadczeń socjalnych dla tych,
którzy potrzebują pomocy.
W ska~ województwa, kraju na
ten cel przeznacza się ogromne
sumy. Jednocześnie wielu z nas
zadaje sobie pytanie - gdzie są
granice ubóstwa? Przecież
większość naszych rodzin żyje
znacznie gorzej niż np. przed rokiem. O tym napiszemy w jutrzejszym numerze "Echa Dnia".
DANUTA PAROL

I

Prled Swiałowym ,Dniem AIDS
Wagę
problemu epidemii
AIDS najpierw doceniło środo
wisko medyczne. Jednak ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu rozszerzaniu się choroby ma współpraca całego
społeczeństwa. 1 grudnia P9 raz
piąty będziemy obchodzić Swiatowy Dzień AIDS pod hasłem
"Problemy AIDS rozwiązujemy
wspólnie". Z tej 9kazji w środę
Zespół ds. AIDS Swięto1<rzyskiej
Izby Lekarskiej zorgat:lizował
konferencję prasową na której
omówiono m .in. sytuację epidemiologiczną zakażeń HIV na
świecie, w kraju i województwie
kieleckim, czynniki sprzyjające
szerzeniu się tej choroby oraz
rolę instytucji odpowiedzialnych
za informowanie społeczeństwa
w ramach profilaktyki. Przedstawiono także program Dnia AIDS,
na który złożą się m.in. sesja popularnonaukowa pt. "AIDS -

Kqpiel za
pięć tysięcy
Związki

zawodowe Zakła
dów Metalowych "Mesko"
w Skarżysku-Kamiennej zorganizowały (dla dzieci których
rodzice są członkami związków)
cotygodniowy wyjazd na starachowicki basen , ponosząc więk- .
szość kosztów cosobotniej przyjemności.

Rodzice,

wpłacając

symboliczną kwotę w wysokości 5 tys.
zł mają okazję dostarczyć swoim
pociechom przyjemności zregenerowania sił po pięciodniowym
wysiłku umysłowym .

K. BILSKI

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Naczelnik "Iokalówki".zapewniał
nas, że pobędziemy tu - góra - pół
roku , a w tym czasie wyszuka dla nas
normalne mieszkanie z odzysku. Tymczasem siedzimy w tych niegodziwych
warunkach już ponad rok. Ciasnota
straszna i żadnych widoków na zmianę
-Elomu . Pokój przedzieliliśmy meblościanką i mamy teraz też coś na kształt
kuchni , tylko że bez wody, bez gazu.
Jedzenie pichcimy na kuchenkach
elektrycznych . Po wodę , za potrzebą
musimy chodzić do wspólnej łazienki
w korytarzu . Jest ona w opłakanym
·stanie. Miesięcznie za te luksusy płaci
my 300 tys. zł. Za światło otrzymaliśmy
niedawno rachunek opiewający na 2
mln zł. Czy to normalne?

zalnte~esowan i e i pięknąakcj ę

wspólny problem", projekcja filmów w miejscach ogólnie dostępnych - na dworcu PKP, PKS,
w sklepach RTV oraz ekspozycje prac konkursowych na temat
AIDS.
O bliższych szczegółach
działalności placówek służby
zdrowia i oświaty w tym zakresie poinformujemy naszych czytelników już w najbliższym "Relaksie". Na razie zapraszamy;,a
projekcję filmów o narkomanii
i AIDS zorganizowaną przez
Krajowy Ośrodek Pomocy Audiowizualnej dla Promocji Zdrowia, która odbędzie się w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul.
Jagiellońskiej 68 w czwartek
w godzinach od 16 do 18.30.
Wstęp wolny.
M.G.
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

W bieżącym roku ze zobowią
zań płacowych wobec pracowników nie wywiązało się 40 zakła
dów państwowych i 13 prywatnych (są to liczby ujawnione
przez PI P) z województw kieleckiego, radomskiego i tarnobrzeskiego na łączną kwotę 5,7.
mld, przy czym 5,3 mld stanowiło sumę zaległych pensji. Przyczyną niewypłacenia pracownikom 5,4 mld stanowiły trudności
finansowe - 18 proc. kontrolowanych przedsiębiorstw, m.in.
skarżyskiej fabryki "Fosko"
! "Metalchemu" z Rudek (po
2,4 mld).
- Niedotrzymywanie warunków umów płacowych przez
właścicieli firm i spółek jest zjawiskiem marginalnym tak
twierdzi okręgowy inspektor pracy, Wiesław Langer. Takie przypadki tworzą negatywny stereotyp prywatnego pracodawcy,
niemniej jednak się zdarzają.
Np. właśc i ciel radomskiej firmy
nie wypłac ił 30 pracownikom

•
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skromne miesięczne wYżywienie rodziny.
Gdy właściciele kamienicy przy ul.
Hożej wygnali ją z poprzedniego
mieszkania - myślała. że zawalił się
świat. Nie wiedziała, co z sobą począć ,
gdzie schronić dzieci? Teraz mająchoć
dach nad głową, ale czy tak powinno
wyglądać życie?
- Jesteśmy tu jak na zesłaniu wi adają kobiety. - Do najbliżsżego

oposklepu kilometr. Autobus podjeżdża tylko trzy
razy w ciągu dnia. Jesteśmy u kresu wytrzymałości , odcięci od . świata i zapomniani przez wszystkich.

U pani Krystyny z '" piętra warunki bytowe są chyba najgorsze. Na ścianie rozpanoszył się ogromny grzyb. W łóżeczku
leży mała Agnieszka, znów ch,ora. Zapadła na górne drogi oddechowe, jest słabiut
wYGNANI
ka, wycieńczona. W ciemnym, ciasnym
W mieszkaniu obok zastajemy' pomieszczeniu jedynym wartościowym
Łazienka w hotelu spełnia też r.olę pralni.
samotną matkę , . wqowę z
trójką
.
sprzętem jest stary, czarno-biaaZlecl, naJ młodsze cnodzl do
ły telewizor. Inne można wyli-----------------------przedszkola, najstarszy syn,
czyć na palcach - wiekowa sza2o-1etni, nie może znaleźć
fa, kredens, stół, krzesła, tabozajęcia, skończył mu
się
ret, na ktorym gospodyni
zasiłek dla
bezrobotnych.
ustawiła kuchenkę elektryczną,
Pani Maria rencistka III
Ona również jest wdową którą
grupy, nie ma nikogo, kto
właścicielkamie.nicy ~yrzucił ~a
.V
·
mógłby jej pomóc. Dalsze żyb~uk. - Tak Się dZI:, traktUje
.' cie w hotelu przeraża ją
biednych, samotnych Inado;J8:Mieszkanie jest zawilgocone,
tek sc~oro":,,a~ych ludzl-. m~wl.
dzieci wiecznie chore - a to
_. M?J& dZI~CI s,\ chore, ja r0Y"DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
ski. W ciągu najbliższych 2
oskrzela to znów angina gnęnl~z jestem rnw~li~ką na renGle.
..
'.
. '
Ale co to za pieniądze, trochę
lat przewiduje się objęcie tą
Organizator sieci uzyskał
b!ąJe. alergle: Ostatnl.o zacz~ponad 600 tysięcy. Zapłacę
siecią 80 proc. kraju.
piła Się n~ p.ół etatu I dorabia
czynsz, światło, co., telewizor
MAF)
od Państwowej Administracji
(
i zostaje mi 100 tys. zł na cały
po 'p~dnlu Jako sprzątaczka.
Rządowej ściśle przydzielaDZięki temu wystarcza na
miesiąc. Jak z tego wyżyć? Na
ne kanały radiowe, które
szczęście dostaję co miesiąc po
z kolei wykupowane są
700 tys. zł z opieki społecznej.
przez abonentów. RadioNie jest to dużo dla trzech osób.
NET rria zakres 450-470
Wiem, że rodziny pijaków dostamHz. W celu kqrzystania
ją po 2 mln. Bo pijak przecież
z jego usług klient podpisuje
musi mieć na wódkę ...
stosowną umowę z TP SA,
dokonuje zakupu urządzeń
SIĘ UŚMIECHNIE?
radiotelefonicznych, które są
W hotelu komunalnym tnieszinstalowane przez autoryzoka 35 rodzin, przeróżni ludzie:
wane dealerskie punkty. Za
młode małżeństwa , samotne
cały serwis odpowiedzialna
matki z dziećmi , rodziny, które
jesffirma UNI-NET, która dystraciły cały dobytek w wyniku
sponuje nowoczesnym ausklęsk żywiołowych, więźniowie ,
tralijskim sprzętem. Sieci poalkoholicy. Ludzie spokojni mają
dobnejak RADIO-NET twojuż zszarpane nerWy, nie potrafią
oostosować się do życia wśród
rzone są w Niemczech,
pijackich burd i skandali. Nie
Holandii, Szwajcarii, Francji
chcą tu mieszkać. Uważają że
Za pokoik, w którym mieszkają w czwórkę płacą 300 tys. zł, za
i innych krajach
Europy
światło rachunek opiewa na 2 mln.
w takim miejscu jak to, powinni
zachodniej . Pracuje ona nieznaleźć się tylko ci nie potrafiący
zależnie od publicznej sieci
współistnieć z sąsiadami, tzw.
telefonicznej. Każdy z abomargines społeczny. Oni tymnentów dysponuje indywiduczasem zajmują standardowe
mieszkania w blokach, nie pozalnym numerem, tak jak
walając spokojnie żyć swoim są
w przypadku zwykłego telesiadom.
fonu.

RAD I-OI- N EhT
I e c _C
~
K

CZY lOS

Na terenie ~ielecczyzny
istnieje możliwość podłącze
nia 250 środków ruchomych
przy systemie 1 +4-kanało
wym. -Jeśli zainteresowanie

Za kilka dni w kieleckiem
Miejskim zbiera się
komisja zajmująca się rozdzielaniem mieszkań z odzysku. Wielu lokatorów hotelu
z ul. Skrajnej ma nadzieję, że
tym razem uśmiechnie się do
nich ląs, że znajdą wreszcie
normalny cichy kąt
Urzędzie

będzie

duże, można sieć
rozszerzyć nawet do syste-

mu 1 + 14, jaki pracuje w Warszawie. Planowane jest uruchomienie sieci RADIONET
we
wszystkich
miastach wojewódzkich Polw terminie 50 mln zł z powodu zaniedbań , zaś inna prywatna spółka
(również z Radomia) zaniżyła wynagrodzenia 175 pracownikom na
10 milionów.
Do innego typu wykroczeń popełnianych przez pracodawców
należą naruszenia uprawnień

BEATA MŁOTKOWSKA
Gotowanie obiadu

grodzeń. Egzekwowanie przepisów w takich przypadkach nie jest
łatwe ze względu na trudności
z udowodnieniem zarzutów.
Uchybienia wymagające szybkich
interwencji inspektorów PIP z uwagi
na ewentualne groźne konsekwenCJe dotyczą częstego w zakładach

Fot. A. Piekarski

wypadków w zakładach pracy w 40 proc. stanowi ją czynnik ludzki
- brawura i zaniedbania, w 30 proc.
zła organizacja pracy, np. brak nadzoru, natomiast w 25 proc. czynniki
techniczne, m.in. wadliwa eksploatacja urządzeń.
Od początku roku do końca
września w województwi~ kieleckim

SKIWACZE

z zakresu ochrony pracy osób maszczególne uprawnienia
pracownicze, m.in. próby zwalniania kobiet ciężarnych , zatrudnianie młodocianych przy pracach
wzbronionych , przekraczanie dopuszczalnego limitu' czasu pracy.
Jak wynika z obserwacji inspektorów PIP, w niektóryCh zakładach
prywatnych pracodawcy podejmują próby powrotu do .terminowania", zatrudniając mlodocianych
bez zagwarantowania . im wyna-

jących

pracy naruszania zasad bezpieczeń
stwa i higieny. Polegają one m.in. na
zatrudnianiu pracowników bez koniecznych badań. bez odpowiednich
kwalifikacji na stanowiskach wymagających szczególnych uprawn ień .
bądź bez przeszkolenia w zakresie
bhp. Ponadto dopuszczanie do pracy na niesprawnych urządzeniach
bez niezbędnych osłon i zabezpieczer:i . szczególnie w warunkach
szkodliwych.
Nierespektowanie lub lekceważe
nre zasad bhp jest główną przyczyną

http://sbc.wbp.kielce.pl

zanotowano 1458 wypadków (w roku
ubieglym 2365) ze skutkiem ciężkie
go uszkodzenia ciała - 53 i 13
·śmiertelnych . W analogicznym okresie ogólna liczba wypadków w województwie radomskim sięgnęła 563
(w ub i egłym roku 1241), w tym CięŻ
kiego 'Uszkodzenia ciala - 45 i 5
śmiertelnych . Pozytywnym zjawiskiem jest tendencja spadkowa liczby
wypadków przy pracy (która częścio
wo jest wynikiem spadku produkcji).
- Dochodzimy do etapu rzetelnego ujawniania wypadkÓW w sektorze

PS. Imiona bohaterów zostały
zmienione.
prywatnym - stwierdza W. Langer. - Jest to podstawą profilaktyki i egzekwowania bezpiecz. nych metod pracy. Zwłaszcza ze
istnieje tendencja powtarzalności
wypadków. Z przeanalizowanych
600 wypadków śmiertelnych
w skali kraju z ubiegłego roku wynika, że 11 proc. z nich już 'się
powtórzyło w podobnych warunkach. to dowodzi, że nie LJczymy
siW\JiI o/ędach.
Istotnym czynnikiem powodującym utrzymywanie się stanu zagrożenia i przedłużania nieprawidlowości w zakładach jest
nierespektowanie nakazów inspektorów, a także prawomocnych wyroków sądów pracy przez
niektórych pracodawców.
Sankcje. 'jakimi dysponują inspektorzy PIP przy egzekwowaniu
przepisów kodeksu pracy. to kara
grzywny wobec osób uznanych za
winne. W bieżącym roku wydano
juŻ 628 orzeczeń o ukaraniu
grzywną (w wOlewództwie kieleckim 241 , radomskim 208) na łącz
ną kwotę 506 mln zł .
MAŁGORZATA GÓRAK

Echo Region,u
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W K ielcach są cztery sklepy'
specjalizujące się w handlu antykami. Jeszcze pół roku temu
panował w nich duży ruch. Było
wiele osób wstawiających do
sprzedaży starocie, było też wie:
lu nabywających je - zarówno
kolekcjonerów, m~ośników dro-

, .

~

wszystkie meble, jak leci. A nie
czynili tego bynajmniej z miłości
do starych, gustownych wyrobów, a z konieczności - urzą
dzali mieszkania, a w sklepach
nie było regałów, wersalek itp.
Przy placu Tekli mieści się antykwariat
numizmatyczny.
Wąska specjalizacja i mała klientela. Wlaścicieleciesząsię, że
pojawiła się nowa, młoda generacja kolekcjonerów. Na raz,ie są
oni jeszcze uczniami, tak więc
z braku własnej, dużej .kasy" kupują tanie monety i banknoty, ale
w przyszłości. .. Oczywiście są
tu też stali klienci, tylko że są oni
bardzo wybredni, a i rynek kielecki jest ubogi w rzadkie, cenne
numizmaty.

biazgów czy mebli sprzed lat, jak
i tych, którzy w ten Jowar' lokowali pieniądze .
W Salonie Dzieł Sztuki i Antyków "PAGA" przy ul. Staszica
obroty spadły przeszło o 30 procent w stosunku do tego, co było
6 miesięcy temu. Mniej osób oferuje do sprzedaży ciekawe
przedmioty, mające większą
wartość i materialna. i histeryczną Ciekawsze rzeczy oddajątylko kolekcjonerzy, którzy ograniPrzy ul. Warszawskiej wantyczają swoje zbiory lub potrzebukach "W Starej Kuźni" też inteją pieniędzy na jakiś upatrzony
resy nie idą jak wcześniej. Duży
eksponat. Zakupy też zmalały.
wybór gustownych staroci Dużo osób przychodzi systemaszczególnie oświetleniowych:
tycznie ... raz w miesiącu i kupulampy wiszące, stojące, kinkiety,
je drobne przedmioty. Jedna paale mało kupuję.cych. Właściciel
ni skompletowała w ten sposób
twierdzi, że coraz trudniej o ofepiękny zestaw porcelanowy.
rujących ciekawe antyki. Dużo
W Salonie "DESY" przy ul.
osób przynosi drobiazgi nie
Si~nkiewicza od dłużsżego czaprzedstawiające większej warsu więcej osób oglądających niż
tości.
. kupujących. Cóż, można i plaWe wszystkich wyżej wymiecówkę handlową traktować jak
nior:lych placówkach pojawiają
muzeum. Wielu klientów dopytuje się o konkretne meble - zos- . się też osoby usiłujące sprzedać
jakiś staroć, aby . .. przeżyć. Są
tawiają nawet swoje adresy i te"
to osoby w różnym wieku, cholefony, aby ich tylko powiadomić,
ciaż dominują starsze. Z tym że
gdy pojawi się coś atrakcyjnego.
im głównie chodzi o pieniądze
Ale panie prowadzące salon
na zakup lekarstw. Nierzad~o
zgodnie stwierdzają, że to już nie
te czasy, kiedy ludzie kupowali
przynoszą pamiątki rodzinne czy

Wkróke II adomski
Tydzień Teatralny
"Chciałbym, aby to było
święto miasta" powiedział

dyrektor radomskiego teatru WOJCIECH
KĘPCZYŃSKI.
Będą znakomite spektakle,
świetne nazwiska.
Rozpoczynający się 2 grudnia
Radomski Tydzień Teatralny
składać się będzie z trzech bloków.·W pierwszym wydarzenia
prtystyczne, a w nich będzie
można obejrzeć spektakl "zycie
jest cudem" zespołu Janusza
Wiś[liewskiego,
Teatr Tańca
z Poznania pokaże .Faust
Goest Rock" ze scenografią
i choreografią Ewy Wycichowskiej, musical .Love" teatru
.Rampa" z piosenkami czterdziestolecia - zaaranżowanymi
w nowy sposób. Będzie także
komedia .Wszystko jest względ
ne" teatru "Kwadrat" z udziałem popularnego Andrzeja Kopiczyńskiego i Edyty Jungowskiej, której nazwisko staje się
coraz bardziej znane. Propozycja teatru radomskiego to .Oni"
Witkacego. W drugim bloku tygodnia znajdzie się coś specjalnego dla najmłodszej widowni,
którą dyrektor Kępczyński darzy
szacunkiem ' i względami. Mianowicie przyjedzie z Poznania
teatr "Wierzbak" ze spektaklem
"Kto pocałuje żabę", który
przygotowano w kooprodukcji
z belgijskim"Theatre de la Guimade" oraz ze sztuką.Wypukły",
za którą zespół zebrał wiele nagród. Między innymi " Nagrodę
Jury Ogólnopolskiego Przeglą
du Małych Form w Szczecinie
w 1987 r. i Wielką Nagrodę Jury
MłOdzieżowego Międzynarodo
wych Targów Inicjatyw Teatralnych w Pile w 1991 r. Spektakl
te.n był prezentowany w Belgii,
Nle.~czech, we Francji, Szwajcarn, Luksemburgu i Rosji.
trzecim bloku znajdzie się
miejsce dla teatrów amatorskich
z Radomia. Wystąpią: Stowarzyszanie Sceny A z .Urodzina-

."'!

mi Infantki", teatr "Opętany"
z "Kwartetem" i teatr "Na walizkach" z "Pralnią". Po spektaklach widzowie będą mogli spotkać się z twórcami.
Organizatorzy mają nadzieję,
że propozycje na Tydzień Teatralny zadowolą najwybredniejsze gusty.
ena

R5M buduje
Czterdzieści lat temu z górą
przedwojenny działacz polityczny i gospodarczy, Józef Grzecznarowski, założył pierwszą
w Radomiu Radomską Spół
dzielnię Mieszkaniową Począt

kowo radomianie nieufnie przyglądali się tej działalności, choć
głód mieszkaniowy dokuczał
bardziej niż ten w żołądku. 00chodz~o nawet do tego, iż sam
inicjator spółdzielczości mieszkaniowej odwiedzał zakłady pracy, zachęcając zatrudnionych
tam ludzi do składania deklaracji
członkowskich. Trzeba dodać, iż
warunki stania się lokatorem
mieszkalnego bloku były nad
wyraz korzystne, bowiem zakład
pracy udzielał na ten cel potęż
nych pożyczek, które z reguły po
kilku latach były umarzane.
Tak to się zaczęło. DZiś RSM

ma w swojej administracji ok. 20
tys. mieszkań o łącznej powierzchni ok. 300 tys. m kw., co
plasuje ją pod względem wielkości na drugim miejsou po SM
.Ustronie". Zasoby mieszkaniowe tej spótdzielni rozmieszczone są w różnych osiedlach , m.in.
XV-lecia. Gołębiowa I i Goł~
biowa H. Sprawuje też nadzór
nad
niektórymi
budynkami
w osiedlu Akademickim.
W br. spółdzielnia planuje oddanie do użytku w osiedlu Gołę
biów II 4 budynków o łącznej

Ec~o, Reg~pnu

~
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-
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Przez kilkanaście godzin w Sali Koncertowe} Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu wiało morskim wiatrem , szumiały fale , łopotały żag
le - oczywiście w piosenkach żeglarskich . Spiewano także o dZiewczynach w dalekich portach i tawernach podczas XII Spotkań z Piosenką Zeglarską RAFA'92. W konkursie uczestniczyło 9 zespołów
i solistów. Jury pod przewodnictwem Marka Siu rawskiego przyznało
I miejsce zespołowi r-l0lly Roger" z Wałcza . Dwa drugie miejsca przypadły dwóm zespołom: "Jan Marynarz" z Białej Podlaskiej i . Niespodzianka" z Radomia. Dwa wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Ofat
z Radomia i Tomasz.Chmieliński z Wałcza . Z recitalami wystąpiły
znane mflośnikom żeglarstwa zespoły 2ajman i Garkumpel", "Spinakery" i "Mechanicy Szanty".
(ws)

przedmioty, które towarzyszyły
im od dzieciństwa.
DARIUSZ DETKA.
PS. Przy okazji informUJemy,
że Kielecki Klub Kolekcjonera
organizuje 6 grudnia Mikołaj
kową Aukcję Kolekcjonerską.
OdbędZie się ona tradyCyjnie
w WDK. Eksponaty na licytację
będą przyjmowane w dniach 2-

4 grudnia, w godz. 16-18.
Część dochodu z aukcji zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci niepełno
sprawnych.

(d)

Mirek Kowalewski z zespołu
"Zejman i Garkumpel" i gwiazdeczka - Dorotka Nowakowska.

Ostrowiec pO literacku
W ostatni piątkowy wieczór w ostrowieckim MCK rozstrzygnięty został
I Miejski Konkurs literacki pod hasłem
"Ostrowiec - moje miasto". W konkursie wzięło udział 49 autorów, którzy
nadesłali setkę prac. Zawężenie tematyki konkursu do problematyki miasta
sprawiło duzo kłopotów piszącym.
W prozie przewaiał opis, a pracom
brakowało pomysłu oraz refleksji
i przeżyć . Więcej ciekawych fragmentów zawierały nadesIane wiersze.
Jury w skladzie: J. Stok/osa przew., H. Kilianek, H. Kolczuga, J. Stasińska, i A. lak przyznawało nagrody
i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych. Wśród najmłodszych (klasy lIV) wyróżnienie w dziedzinie poezji otrzy. mała Marta Kurek - SP 7, w prozie
pierwszą nagrodę przyznano Agnieszce
lwierzyk SP 2, a wyróżnienia Magdalenie Ignalewskiej, Agacie Słowikowskiej
i Karolinie Grzesik - wszystkie SP 2
oraz Joannie Oględzińskiej SP 14.
W grupie dZieci I młodzieży klas V-VIII
w dZIedzinie poezji III nagrodę otrzymała
Katarzyna Pik - SP 14, a wyróżnienie
Anna Mika - SP 6. W dziedzinie prozy
przyznano tylko wyróżnier1le Marcie
Wronie z SP 14. W grupie twórców najstarszych za poezję nagrodzono II nagrodą Monikę Majeską - I lO i Danutę
Chrzanowską - 11\ lO oraz 11\ nagrodą
Jacka Gryza. Wyróżnienia otrzymali: Karol Cena, Agnieszka Wykrot, Joanna
Chruszczyńska, Kazimierz Brodawka
i Rafał Buśko. W dziedzinie prozy III nagrodę przyznano Andrzejowi Szczep-'
kowskiemu, a wyróżnienie Jolancie
Kaczmarskiej.
W pOdśumowaniu pracy jury znalazła
się także uwaga, że na konkurs nie wpły 
nęły ulwol)' o wybitnych walorach artystycznych. Niemniej pomysł mgr Ewy
liczbie 80 mieszkań. W realizacji
natomiast są2 bloki, wykonywane przez RPB, również w osiedlu Gołębiów II (134 mieszkania).
Pierwszy z nich planowany jest
do zasiedlenia w marcu , drugi w III kwartale przyszłego roku.
Realizację frontu budowlanego
hamuje, niestety, brak środków
finansowych. Gdyby nie hamul'ce finansowe RSM mogłaby
przystąpić do budowy trzech dalszych bloków mieszkalnych, pod

Stencel oraz mgr Reginy Zdonek z MCK.
organizowania konkursów literackich
w Ostrowcu jest dobry i będZIe kontynuowany. Impreza cieSzyła się duzym powodzeniem i wywołała wiele emocji. Przyszłoroczny konkurs Ole będZie zawęża! tematyki. co tym bardziej powinno zachęcić
do pisania albo otwierania szuflad.
Laureaci radomskich Spotkań z Piosenką Żeglarską
Rafa '92 - zespół .. Jolły
Roger" z Wałcza.
Zdjęcia W. Słomka

Uśmiechnij się
- Nie wydaje ci się kochanie, że twoja spódniczka jest
za kusa? - zwraca się mąż do
ż()ny.
- Ależ skąd? - słyszy wodpowiedzi. - Przecież wiesz, że
nie lubię ubiorów rzucających
się za bardzo w oczy.

• ••

Kabaret Show
6 grudnia o godz. 17.30 i 19.30 w sali widowiskowej Domu Kultury
w Kozienicach odbędzie się Show Kabaretowy z u działem Tadeusza
Drozdy, Jana Płócienniczaka i Jacka Szczygła . Artyśc i występują z
programem dla widzów dorosłych .
S. B.

wzniesienie których posiada
plac z uzbrojeniem .
- W spółdzielni naszej - mówi wiceprezes inż. Janusz ŚWi
dziński - mieszkania nie są relatywnie droższe niż w inn)/ch
jednostkach
spółdzielczych.
Koszt 1 m kw. pow. mieszkalnej
skalkulowany jest na 3,5 mln zł.
Z ciepłem nie ma większych
problemów, ponieważ mieszkania zasilane są bezpośrednio
z ciepłowni " Północ" i elektro-

własny

ciepłowni. Jeśli

chodzi o ogrzewanie, to pewne kłopoty w tym
zakresie występują na osiedlu
XV-lecia i związane sąze starą
instalacją,

wymagającą częs

tych prac konserwatorskich i remontowych . Drobne awarie sieci
grzewczej. elektrycznej i wod.kan ., zgłaszane są do naszego
pogotowia przy ul. Sportowej 5.
W br. ekipy remontowe zakończyły ocieplanie dwóch wieżowców w osiedlu Gołębiów

Dwóch mędrców rozmawia
o tym, kto jest głupcem .
Głupiec powiedział
pierwszy mędrzec - to czło
wiek, który wyraża swoje myś
li w taki sposób, że inni go nie
rozumieją Zrozumiałeś mnie?
- Nie - odpowiedział drugi
mędrzec.

ks.

cenia przez lokatorów czynszu .
Na 30 października zaległOŚCI
czynszowe lokatorów wynoszą
4,1 mld zł . W zaległościach tych
przodują lokatorzy osiedla Gołę
biów " , gdzie czynszą są wyższe
niż w innych budynkach . Wśród
dłużników spółdzielni są i tacy,
którzy z płaceniem zalegają nawet pół roku. W celu wyegzekwowania należności wysyłane
są najpierw ponaglenia, a gdy to
nie pomaga - sprawy kieruje się

Problemy mieszkaniowe pozostaici

Osiedle Gołębiów.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot. W. Słomka

I i kilku ścian szczytowych budYnków na osiedlu XV-lecia. W kolejności na tę operację czeka ok. 20
dalszych budynków. W miarę zbliżania się zimy prowadzone sąpra
ce zabezpieczające budynki przed
utratą Ciepła, a więc reperacja
drzwi i okien na klatkach schodowych oraz szklenie otworów okiennych. Zgromadzono też odpowiednią iloŚĆ piasku do posypywania oblodzonych dróg i chodników
osiedlowych. RSM posiada rewnież odpowiedni sprzęt do utrzymywania przejezdności szlaków
komunikacyjnych osiedli.
Spółdzielnia , podobnie jak
wiele innych tego typu Jednostek
administracyjnych , nie jest pozbawiona kłopotów . finansowych . Nawarstwiaj ą Się one
główn i e z nieterminowego pła-

do sądu . Aktualnie 5 wniosków
znajduje Się już u komornika.
W uzasadnionych przypadkach
spółdzielnia stara się lokatorom
iŚĆ na rękę w formie rozłożenia
należności na raty. Zaległości
w czynszach odbijają się negatywnie na funkcjonowaniu placówki , która z kolei nie płaCi
w terminie należności dostawcom ciepłej i zimne wody, centralnego ogrzewania oraz firmie
zajmującej s i ę wywózką śmieci.
I tak kółko się zamyka, a proble-

my

pozostają

J. RYBCZVŃSKI

ECHO CZVTELNIKÓW * ECHO CZVTELNIKÓW
Witamy

Państwa

na nowej kolumnie.

Chcielibyśmy redagować ją razem z Wami.
Będzie tu miejsce na Wasze listy, polemiki,

Hyde Park. Liczymy, że będziecie nam podpowiadać ciekawe tematy, z których potem
powstaną reportaże na zamówienie. Jężeli
uda nam się za pośrednictwem publikacji
komuś pomóc, będzie nam bardzo przyjemnie.

Nieiedna chciałaby się za niego wydać.
Jednak iemu nie do bab. Nie te lata,
woli 5Woie zegary.

Choroba :sieroca trzeciego wieku

Pan Antoni patrzy w okno
pokoiku jest przytulnie - tykaz przyzwyczajenia. Nie spoją stare zegary. Zwozi je
dziewa się nikogo. Od wczoraj
z miasta, reperuje i sprzedaje.
leje deszcz i nie chce się wy- ' Chce sobie dorobić. Z renty
oraz z Domu Pomocy Społecznej, informachylić nosa za drzwi. W jego
zostaje mu bardzo mało piecji konsumenckich.
niędzy, ale w zamian ma zapewnione całodzienne wyży
wienie, opierunek i mieszkanie. W sumie można przeżyć.
Nie pije, nie pali, czasem kupi
sobie trochę słodyczy.
W Domu Spokojnej Starości
w Kielcach mieszka od lat.
Trafił tu, gdy córka Jadwiga
wyjeżdżała na stałe 'do USA.
Gdy Leszek, robotnik wykwalifikowany, lat 27 roże na Zachód [lie pojedzie, chyba że prywatnie. Po
- Tato, kto cię będzie piebił rachunek sumienia, jego żona Grażyna, nau8 latach małżeństwa nadal korzystają ze starych
lęgnował tłumaczyła.
czycielka, lat 31, w 6 miesiącu ciąży doszła do
mebli odziedziczonych po teściach. Nie zmieniali
wniosku, że najwyższa pora coś zmienić w ich ży
też zasłon i naczyń. A w kawalerskim mieszkaniu
Przenieś się do domu rencisciu. Liczyła, że mąż pojedzie do pracy na budowie
u kolegi tych wsZystkich rzeczy brakuje. Zatem batów, będzie ci dobrze. Lekarz,
zagranicznej w Niemczech i wreszcie chwycą zują na najniezbędniejszych sprzętach. Mają kilka
pielęgniarki na miejscu. Kiewiatr w żagle. Marcin, ich 7-łetni syn cieszył się,
garnków, talerzy, sztućce - tak, żeby wystarczyło, • dyś przyjadę, to cię zabiorę.
że wkrótce będzie dostawał od ojca atrakcyjne pregcjy odwiedzą ich znajomi. Najskromniejszy serwis
Załatwiania
było
sporo.
zenty.
do kawy kosz~uje dziś 300 tys.
Ciągle musiał podpisywać jaJednak jak to w życiu bywa, na kontrakt pojeChał
Czasami, gdy Grażyna wraca do domu obłado
kieś papierki. Nie bardzo się
jego kolega. O tyle dobrze się stało, że zostawił
wana siatkami, w których oprócz jedzenia upchała
na tym wyznawał, ale podpisymieszkanie. Przenieśli się więc z wynajmowanego
jeszcze kilka drobiazgów, szampon do włosów,
' wał. Nawet nie czytał, o~zy'
M-2 na Czarnowie do M-3 na Uroczysku. Przynajproszek do prania, papierosy, jakieś kredki, czy
słabe. Rodzona córka przemniej przez trzy)ata problem dachu nad głową maksiążeczki dla dzieci a w portmonetce pustkCi1' ma
cież wyroku ojcu nie podpisze.
ją rozwiązany. Swiadczenia za miesz~anie wyniowrażenie, że zgubiła pieniądze. Siada, bierze kartNo i stało się. Upływały dni,
są około 300 tysięcy, dotychczas za kawalerkę pła
kę, ołówek, zaczyna liczyć. Okazuje się, że nikt jej
miesiące. Czekał...
cili 1 mln 100 tys. zł.
nie oszu.kał, nie zgubiła złotówki - tyle kosztuje
Kiedy go wreszcie odwiedziPlanowali dziewczynkę, jest drugi chłopak - Łu-• . życie.
.
ła o wspólnym wyjeździe nie
kasz. Zdmuchnął właśnie pierwszą w życiu
Dawne żale rodziców, że córka popełniła mezabyło mowy. Widział jej nowy,
świeczkę. Różnica wieku między dziećmi jest zbyt
lians, urazy do zięcia, rozmyły się z czasem. Rolśniący wóz, piękną toaletę.
duża, więc wózek, łóżeczko, ubra(lia wszystko mudzice zaczęli pomagać im tak gorliwie, jakby chcieli
sieli kupić nowe. Obliczyli, że koszt urodzenia
Podziwiał nowe mieszkanie
zrekompensować dawny brak zainteresowania.
dziecka plus podstawowe zakupy, to mniej wię
A to jakiś sweteręk przyniosą wnukom, który wyutrwalone na zdjęciach, ale
cej Smln zł.
dziergała babcia, a to słodycze. Gdy kupią pół świ
tam dla niego znów nie było
Nie szaleją bo nie mają za co. Nie kupują dzieniaka za mięso nie biorą grosza. Również warzywa
miejsca.
ciom frykasów. Ich synowie .. humany" i bananów
i owoce z uprawianej przez dziadków działki płyną
- Wiesz, tato, życie w Stanie jedzą Muszą się również zadowolić polskim
do nich nieprzerwanym strumieniem. Gdy trzeba
nach nie jest takie łatwe - mópudrem i polskim mydłem ..bobas" lub .. kajtek", zakupić marchewkę, pietruszkę, szczypiorek, jabłka,
wiła Jadwiga. Żeby to
możniejszym zostawiają wyroby firmy ..Johnson
wie się jaka to .kolosalna oszczędność. Przynajwszystko mieć, trzeba ciężko
and Johnson" czy .Pena'ten". Maść tej ostatniej
mniej 500 tys. miesięcznie.
pracować całymi dniami, po 16
marki w niewielkim pudełku, kosztuje 20 tysięcy zł.
O życiu z jednej pensji najprawdopodobniej nie
godzin. A kto by się pod moją
Na szczęście Łukaszowi wszystko jedno czym
ma co się rozwodzić. Jak się żyje w 92 roku, wie
nieobecność tobą zajmował?
smaruje się mu odparzoną pupę. Grażynie nie, ale
przynajmniej co czwarta młoda rodzina z małyiłli
Wkrótce pojechała. Pan Annie ma większego wyboru.
dziećmi, na dorobku. Oni przynajmniej nie mają
spogląda na fotografię
toni
Poza narodzinami dziecka w zasadzie nic w ich
złudzeń, że kiedykolwiek się dorobią Na razie ciecórki na nocnym stoliku, czyta
życiu się nie zmieniło. Leszek pracuje w prywatszą się, że przez te. wszystkie lata pomimo tylu
kąrtki od niej. Łzy płyną po ponym zakładzie, narobi się dwa nązy tyle co w państ
przeciwności ich małżeństwo nie' rozpadło się.
policzkach.
marszczonych
wowym, a zarabia tylko o 100 tysięcy więcej. Wie,
BEATA Mł.OTKOWSKA

Dziś zaprasżamy do lekturY listów od czytelników, reportaży - "Ile mieć, żeby być"

BEZ

14 pąździernika ukazał się
w .. ED" mój artykuł pt. .. Iskrzenie" na temat związków
zawodowych w Fabryce Ło
żysk Tocznych "Iskra" w Kielcach. Zawierał on wypowiedzi założycieli nowego
związku - .. Solidarność 80",
m.in. p. Waldemara Gołę
biowskiego. Kilka dni później
r?ecznik prasowy Regionu
Swiętokrzyskiego .. S", p. Mariola Warmuzek przysłała artykuł polemiczny. Dziś publikujemy list p .
Gołębiow
skiego, nawiązujący do
tamtych artykułów, zawierający propozycję publicznej
dysputy na temat roli związ
ków zawodowych w zakła
dzie. Próbowałąm zaprosić
do dyskusji przedstawicieli
Zarządu Regionu .. S': na razie bezskutecznie.
J. KĘPA'

ZŁUDZE

i innym panom z Zarządu Regionu, choć nie wątpię, że pan
Bartosz dosko~ale mnie pamięta z wyborów w naszym
zakładzie. Zdobyłem wówczas
największą liczbę głosów.

"ISKRZENIE"
- ciqg dalszy

Drugie moje spotkanie z panem Bartoszem to zjazd regionu. Po perfidnym paszkwilu
nadesłanym przez panów Gajosa i Jaworka. na własnych
Regionu 2.1V.1992 r., któredelegatów (porozkładany był
go kopię posiadam. Pismo to
na wszystkich stołach prócz
przyjął pan Grzesik, aktualny
naszego, za wiedzą pana B'arwiceprzewodniczący Regiotosza) i przeczytaniu go zaraz
nu. Zapoznał się z jego treś
na początku zjazdu, nasze piscią jak również z innymi ma. mo kontrujące pan przewodniteriałami, które mu przedstaczapy odczytał dopiero na mowiliśmy. Powied!iał, że jeśli
ją osobistą interwencję · w oswszystko co słyszy i czyta
tatnim dniu zjazdu, około
jest prawdą to widzi jedno
godziny 22. Pragnę w tym
wyjście - zmianę przewodmiejscu przypomnieć, że paniczącego związku w "Isnowie Gajos (wówczas już
krze". Myślę, że jest człowie
przewodniczący) i pan Jaworek (późniejszy wice) odpadli
kiem honoru i się tego nie
zdecydowanie podczas wybowyprze.
ru delegatów ( ... ).
Inni oddawali legitymacje,
Główny zarzut, który mi
gdyż nie mogli się pogodzić
postawiono usuwając mnie
Zar~ą~u
z tym, co wyprawiają dwaj paze związku to to, że mam koSwiętokrzys nowie: Gajos i Jaworek. Ja po- legów w OPZZ. Nigdy się
stanowiłem inaczej. Do końca
z tym nie kryłem, że miałem,
walczyłem z głupotą i perfidią
mam i będę miał kolegów
tych ludzi. Czułem, że w.końcu
"Solidarność"
w tamtym związku, bo przebędą mnie chcieli usunąć ze
związku, tylko zastanawiało . cież razem z nimi pracuję.
Do napisania listu zmusiła
Panowie Gajos i Jaworek
mnie, jak to zrobią Funkcję
mnie wypowiedź rz~cznika
uważają inaczej. Do tego
przewodniczącego
w
dziale
prasowego Regionu Swięto
NKJ pełniłem drugą kadencję,. doszło, że publicznie wyzwakrzyskiego NSZZ .. SolidarW dniu 1.IV. t992 f. zostali od morderców (l) kolegów
ność" pani Marioli Warmuzek
łem usunięty ze związku.
z OPZZ z wydziału narzę
na temat mojej osoby (... ). PoDlap~ego? Wyjaśnia to pisdziQwni (są świadkowie)
stanowiłem jeszczą raz przy(00 .).
mo skierowane do Zarządu
pomnieć się panu Bartoszowi

.w

List otwarty do
Regionu
kiego
NSZZ

·W kilka dni po usunięciu
mnie ze związku członkowie
"Solidarności" mojego działu
wystosowali oficjalny protest
do komisji zakładowej FŁT
"Iskra", przyjęty 8.IV.1992 r.
Następnego dnia to samo
pismo zostało złożone w Zarządzie Regionu, osobiście
wręczone panu Grzesikowi.
Pod protestem podpisało się
29 członków "Solidarności"
mojego działu (na ogólną
liczbę 34). Kilka dni pó.źniej
zostało mi doręczone oficjalne pismo z Regionu. Podciągnięto mnie pod § 15, który mówi że członkostwo
związku ustaje na skutek
wystąpienia ze związku, wykluczenia za postępowanie
niegodne członka związku,
zgonu.
W związku "S" byłem od jego powstania, nigdy nie miałem najmniejszego upomnienia bądź nagany, bo i za col
Aktualnie jestem członkiem
"Solidarności 80". List napisałem tylkO dlatego, że artykuł,
który przeczytałem dotyczył

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wie, że ten tu, to jego ostatni
dom.
Idzie przez czysty hol.
Z kuchenki dobiega syk gazowego palnika. Ol , Kowalska coś pichci, zagaduje.
Pan Antoni macha ręką Spokoju nie dająl Niejedna
chciała się za niego wydać,
ale on woli swoje zegary. Nic
mu do bab, nie te lata.
Wśród mieszkańców kieleckiego Domu Spokojnej Jesieni niewielu jest zadowolonych
z pobytu tutaj, choć w koło
czysto, elegancko, dywany,
palmy, wygodne fotele. Dostali
się przecież do .. koszar". Nie
są przystosowani do życia
zbiorowego. Manifestują swą
niechęć do wszystkiego. Raczej nie potrafią nawiązać ze
sobą serdeCznych kontaktów.
Są rozżaleni,
zawiedzeni.
Gasną w oczach, brakuje im
apetytu, chęci do życia. Uciekają w stan odrętwienia, otę
pienia psychicznego: choroba
sieroca trzeciego wieku.
BEATĄ MŁOTKOWSKA

Dwie ~apy

- poli~Clna. ii,marmurexowa"
Dało się zauważyć, że ostatnio nasz radny z Kleryko-

osobiście. A że nie lubię
kłamstwa i obłudy, jestem nawet gotów spotkać się oczy
w oczy, w obecności' prasy,
z panami Zarządu Regionu
i udowodnić im wszystko t(), co
tu jest napisane, gdyż są na to
oficjalne dowody. Słyszałem,
że z zawodu pan Bartosz jest

• mnie

psychologiem. Niestety, w tym
przypadku potrzebny jest drugi psycholog. Na koniec pragnę zaznaczyć, że sprawa ta
jest moją osobistą sprawą
Proszę nie mieązać w nią mojego związku "Solidarności
80". Zrobiono ze mnie komunistę tylko dlatego, że byłem
w ZMS. Moich niektórych kolegów też ubrano w ten mundurek ( ... ).
Nieważne w co kto wieu;zy,
ważne aby być prawym, uczci~
wym Polakiem. Kto nim jest
naprawdę, przyszłość na pewno nam pokaże. A moje pieniądze, które płaciłem co miesiąc na związek, od 1980 r., ży
czyłbym
sobie.,
.ab~
przekazano na szpitalik dziecięcy w Kielcach. Jeśli tak się
nie stanie, będę się czuł okradziony. Uważam , że moje ży
czenie ma .odpowiednie pod'stawy, aby było spełnione,
gdyż ja nie wypisałem się ze
związku , ale mnie z niego wykluczono tylko dlatego, że starałem się pomagać ludziom.
Jeśli jesteście innego zdania,
panowie z Regionu, to postar~j:ie się mi to udo~odnić.
WALDEMAR

GOŁĘBIOWSKI

Jerzy Jarmołowicz
zajmuje się polityką
niż warsztaciną co się zowie ~
"Marmurex" i znowu posypały się bardzo krytyczne
publikacje w miejscowej prasie na temat partactwa budowlanego . w robotach komunalnych w wydaniu "Marmurexu". Wiemy już o dokładnie
sknoconej konserwacji Silnicy, o nieudanej przebudowie
ul. Siennej, czy bezsensownym pomyśle na sadzawki
(na razie bez ryb) przy ul.
Piecka.

wa -

więcej

Dłubanina przy placu Wolności miała być zakończona
w październiku br., a gdzie
. tam jeszcze do końca ... Tylko patrzeć, jak śnieg przywali tę babraninę. To jest tak jak
dwie sroki chce się łapać za

ogon. Ale widocznie nasz
radny z Klerykowa skalkulował sobie, że bardziej opła
calna jest teraz polityka I rozwijanie kampanii do wyborów na radnego.
Zdecydowanie uważam,
że kierunek walki politycznej
wyrażony w wypowiedzi pl.
"Ra'dny Jarmołowicz ma
głosl~' został zupełnie chybiony. Postkomuna nie ma żad
nych szans zmie'lzenia się
z ZChN, toteż przewiduje, że
będą dwie klapy: polityczna
i "marmurexowa".
ZYGMUNT JAROSZ

Opracowała
-hata- Młotkuwska

Wydawane
pod
patronatem
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KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Od iutra

W

26.XI.-2.XII.1992 r.

Warszawie
ł

KONGRES TECHNIKOW POLSKICH
Jutro, 26 bm. rozpocznie się
w Warszawie XXII Kongres
Techników Polskich. Polscy in-

"Złoty As"
Otrzymaliśmy wiadomość, że

znana radomska firma OKLAND
otrzymała .Złotego Asa" - czyli
najwyższe wyróżnienie w imprezie promocyjnej "Odrodzenie
1992 - Tradycji polskiej nie gaś
my". Wręczenie nagród 12 grudnia w hotelu "Bristol" w Warszawie.
(czyk)
Krupier - to zawód do niedawna nieznany w krajach byłego obozu socjalistycznego. Powstające jak grzyby po deszczu kasyna gry spowodowały konieczność zorganizowania szkół dla
przyszłych krupierów. Na zdjęciu - nauka zawodu w szkole dla krupierów w Ostrawie na Morawach, gdzie zajęcia prowadzą Anglicy.

Co

tym

O

sądzimy?

NOWE ZASADY KR~DYTOWANIA
W "Interesach" ("Echo Dnia" z 2 listopada br.) pisaliśmy o projekcie proinwestycyjnych zasad kredytowania. Projekt opracowany przez Edwarda Wójcika przewodniczącego Rady Okręgowej Stronnictwa Demokratycznego w Kielcach spotkał się z zainteresowaniem wielu środowisk. Jakie korzyści daje drobnym
i średnim producentom? Czy w obecnych warunkach
jest możliwy do realizacji? Co o nim sądzą przedstawiciele rzemiosła i handlu w Kielcach?
Dr Krzysztof Orkisz, przew_odniczący Rady Izby Rzemieślniczej: Projekt jest
wręcz rewolucyjny. Przede

wszystkim daje szanse tym,
'którzy nie mając dużych pieniędzy chcieliby inwestować
w rozwój produkcji i usług.
Dotychczasowy system kredytowania jest hamulcem dla
rozwijania tej działalności.
Nowy projekt daje duże szanse. Mam tylko obawy, czy
kwartalne
wykupywanie

udziałów
nie będzie ryzykiem? Tu musi być spełniony
podstawowy warunek - stabilna gospodarka. Natomiast
zagrożenie to może wystąpić
przy gwałtownym wzroście inflacji. Wówczas np. metr kwadratowy powierzchni lub śred
nia płaca może wzrosnąć kilkakrotnie, a nie nadąży za tym
dochód, jaki będzie uzyskiwał
rzemieślnik. I wtedy nie
z własnej winy znów popadłby
w kłopoty finansowe i nie-

MAty SlOWNIK BIZN~~M~NA
SZCZVT KONIUNKTURY - pojawia się wtedy, gdy
ogólny poziom aktywności gospodarczej przestaje się
podnosić,

SZYBKOŚĆ OBIEGU - oznacza, ile razy przeciętna
jednostka pieniężnp wydawana jest w ciągu roku,
ŚREDNI DOCHOD RODZINY - przeciętny poziom dochodów, albo inaczej, łączne dochody wszystkich rodzin
POdzielone przez całkowitą liczbę rodzin,
ŚWIADCZENIE W NATURZE - jakikolwiek towar lub usługa dostarczona przez rząd określonej grupie obywateli.

ANGIELSKO-POLSKI

IOU :: I owe jou - zobowiązanie dłużne
ISSUE :: 1. emisja, nakład, 2. emitować,
CAPITAL ISSUE - emisja papierów wartościowych
(Opr. Kos.)

możliwość

wywiązania

się

z umów bankowych.
Jedna sprawa to pozyskanie inwestycji, druga zaś zbyt na produkcję . Trzeba bezwzględnie preferować produkcję krajową A dzieje się źle , bo
pada rzemiosło.
Andrzej lawicki, zastępca
dyrektora Biura Zrzeszenia
Prywatnego Handlu i Usług: Projekt dobry, dopracowany
w szczegółach. Moim zdaniem może być zrealizowany
pod jednym warunkiem - przy
stabilizacji gospodarczej kraju. Biorąc pod uwagę obecną
sytuację w kraju system kredytowania
proponowany
przez p. Edwarda Wójcika
jest znacznie lepszy od
obowiązującego.
_
Edward Wójcik, przewodniczący Rady Okręgowej SD:
- Z roku na rok stabilizacja
gospodarcza kraju postępuje.
W roku bieżącym mamy
mniejszą dewaluację złotówki
niż miało to miejsce w latach
ubiegłych. A lata następne powinny przynosić dalszą poprawę·

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

i technicy

chcą

prezentować własny

odejść od sporów politycznych
i zająć S ię upadającą gospodarką Prezes Lewandowski podkreś lił, iż środowisko polskich
techników rózni się w ocenie

stanu reform . Ostrej krytyce
poddawane są takie sprawy, jak
dotychczasowy system finansowy lansujący zbyt drogie kredyty,
system podatkowy, który nie zachęca do inwestowania, wiele
krytycznych uwag mają także inżynierowie pod adresem samej
prywatyzacji, zarzucając jej autorom to , że zyski każą odprowadzać do budżetu, zamiast przeznaczać je na rozwój firm.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Polskie nie musi

być złe

nie? Są pięknie opakowane, ale
często przeterminowane, gorsze jakościowo od naszych.
Piotr K., właściciel straganu
na bazarze: - Handluję różny
mi artykułam i. Zwykle przewazają zagraniczne. Nie dlatego,
że uważam je za lepsze, tylko do
nich akurat mam dostęp . Poza
tym klienci wolą niemieckie czy

dOJŚĆ do wniosku, że ludzie patrzą nie tylko na jakoŚĆ wyrobów,

Produkty polskie są złel Taka jest Ich generalna ocena na
Zachodzie i Wschodzie. Z danych opublikowanych nietygodnik
dawno
przez
"WPROST" wynika, że wśród
20 krajów, których wyroby
poddano ocenie najgorzej wypadła Polska. W skali ocen od
-100 do +100 punktów, otrzymała -75 według ocen mieszkańców Europy wschodniej.
Zachód w ogóle się nie wypowiedział. Najwyżej oceniane
były produkty niemieckie, japońskie, szwajcarskie, francuskie i amerykańskie.
Czy nasze wyroby są rzeczywiście tak złe, czy raczej przegrywają z zachodnimi mało
atrakcyjnym opakowaniem, sła
bą promocją? Co myślą o tym
nasi czytelnicy?
Józefa Obara, szefowa
Świętokrzyskiej Szkoły Biznesu: - Na negatywną ocenę naszych produktów ma wpływ reklama z Zachodu. Sprawia ona,
że mamy zakodowane w podświadomości , iż wszystko co zagraniczne jest superdobre. A to
nieprawda! Nasze artykuły żyw
nościowe jabłka, marchew,
ziemniaki zawierają mniej metali
ciężkich niż zachodnie. Dlaczego? To proste. U nas rolnicy nie
stosują nawozów sztucznych,
bo ich na to nie stać. Znajomy
sadownik z Grójca sprzedaje na
Zachodzie jabłka robaczywe
drożej niż zdrowe. O wiele
zdrowsze jest także mleko. I tylko niedbalstwo sprawia, że jest
ono brudne. A artykuły zachod-

Jak wyposaiyć mieszkanie?
Jutro, tj. 26 bm., otwarte zostaną w Łodzi I Międzynarodowe
Targi Wyposażenia Mieszkań
"Interflat 92". Wystawcy z kraju
i zagranicy zaprezentują m.in.
meble, dywany i wykładziny, firanki, tkaniny dekoracyjne i poś
cielowe, sprzęt elektrotechniczny i oświetleniowy, tapety,
kompletne wyposażenie łazie
nek i kuchni, artykuły gospo-

zaprogram
gospodarczy, alternatywny wobec rządowego . Kongres ma
być niejako wyjściem z cienia rodzimej myśli technicznej po trzyletniej prawie stagnacji, spowodowanej nowymi warunkami
ekonomicznymi i sytuacją polityczną w kraju.
Na niedawnej konferencji prasowej prezes Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych, Lech Lewandowski, powiedział, że jednym z głównych
celów kongresu jest wypracowanie programu gospodarczego
dla Polski. Inżynierowie chcą
żynierowie

darstwa domowego, boazerie,
podwieszane sufity, kominki itp.
A więc każdy, kto chce mieć
mieszkanie nowoczesne, wygodne i estetycznie urządzone ,
ma okazję zapoznać się z aktualną ofertą producentów tej
branży.

Targi
pada.

http://sbc.wbp.kielce.pl

trwać będą

do 29 listo(JPA)

austriackie dezodoranty, kremy,
rajstopy czy sweterki. A ja chcę
zarobić. Gdyby sytuacja była odwrotna i większą popularnością
cieszyłyby się wyroby polskie,
handlowałbym nimi z przyjemnością

Agnieszka W., studentka: Kupuję zwykle to, co tańsze, bo
muszę się liczyć z groszem.
A wiadomo, że towary z Zachodu są drogie. Ale i na ogół lepsze . Mogę zrezygnować z wystrzałowego swetra , włoskich
butów czy lakieru do włosów. Na
pewno jednak nie kupię polskich
podrabianych "jeansów". Wolę
nie dojeŚĆ , a kupić oryginalne.

Joanna P., kosmetyczka: Pracuję już kilka lat w tym zawodzie. Próbowałam kiedyś uży
wać polskich kosmetyków. Nie-

stety, ani ja, ani moje klientki nie
były zadowolone. Teraz stosuję
wyłącznie preparaty renomowanych firm zachodnich: "Dr Babor", .Oris Cosmetics". Nigdy nie
miałam żadnych skarg, zażaleń.
Nie są to kosmetyki tanie, ale
warto więcej zapłacić, by mieć
pewność, że nie dostanie się
żadnego uczulenia.
Waldemar J., bezrobotny: Mnie tam wszystko jedno co
jem, w co się ubieram. Zakupy
zawsze robi żona, więc miałaby
więcej do powiedzenia na ten temat. A jeśli chodzi o reklamy
firm zachodnich, denerwują
mnie bardzo, szczególnie proszków do prania. Każdy jest najlepszy, najskuteczniejszy, nie dość,
że wybiela, to jeszcze rozróżnia
kolory.
***
Opinie na temat oceny polskich produktów są podzielone.
Prezentowane wyżej wypowiedzi, wybrane spośród wielu, są
najbardziej reprezentatywne.
Próbując
uogólnić
zawarte
w nich spostrzeżenia, można

ale i na ich opakowanie. A to pozostawia wiele do życzenra .
(JOK)
Interesy umiemy robić
jednak pod warunotacza je przekorna
aura. Ostatnio działacze i menedżerowi e pewnej dziedziny
zac hły stują si ę z zachwytu .
Dz iedz iną tą jest kinematografia, zaś powodem zapierającej dech radości - wielkość
tegorocznej produkcji filmowej. Okazuje się , że taka Wielka Brytania, choć pogrążona
w kryzysie , przecież mocarstwo, zdołała w bieżącym roku nakręcić jedynie sześć filmów. My, dotknięci dopustem
przekształceń , restrukturyzacji, reprywatyzacji, recesji, dekomunizacji, klerykalizacji i innych trzęsień sumień i kiesześWi etne
kiem, że

forsa czy duma1
wykonaliśmy 30 pełno
metrażowych obrazów!

ni -

Jest powód do dumy. Jednak przekorność nagłego
rozkwitu filmowego biznesu
polega bardziej na profitach
ducha niż finansów. Sukcesem jest pozyskanie przez filmowców różnych sponsorów, którzy sfinansowali około połowy kosztów. To że
resztę , czyli dobrze ponad
100 miliardów złotych dopła
ciło państwo, nie byłoby żad
ną tragedią pod warunkiem,
że towar będzie się dobrze
sprzedawał.

No właśnie, a tu kina pustoszeją zamykanie kolejnych
trwa, więc jaki pieniądz i skąd
przyjdzie, żeby nakręcić następne filmy i nadal zawstydzać
ich liczbą dumne Albiony?
Cóż, umiemy robić świetne
interesy, pod warunkiem, że
produktem finalnym nie jest
forsa, lecz duma.
SUPERACIK

BUSTIP - przyszłość budownictwa?
Sytuacja budownictwa w Polsce to temat ogólnie znany. Brak
funduszy zmusza producentów
oraz wykonawców do ograniczania swojej działalności . Wiele
przedsiębiorstw z tego powodu
nawet zbankrutowało . Tym bardziej cieszy fakt istnienia firm, które łącząc produkcję materiałów
budowlanych z własnym wykonawstwem całkiem nieźle daje sobie radę w nowych warunkach
gospodarczych. Takim przykła
dem w Radomiu jest spółka BUSTIP. O tym, jak firma funkcjonuje
w tych trudnych czasach rozmawiam z jej prezesem, HENRYKIEM SZYDLOWSKIM.
- Czy może pan przedsta-

- Problem ten nie istnieje. Zamówienia czasami przerastają
nasze możliwości , dlatego przyjmujemy je z miesięcznym wyprzedzeniem. Ograniczenia produkcyjne wynikają z posiadanej
małej powierzchni zadaszonej,
która szczególnie daje o sobie
znać jesienią i zimą Każdy np.
świeży pustak musi stać pewien
okres pojedynczo. Spora liczba
zamówień wynika z rzetelności
firmy, terminowości , z małej us-

br. gwarantujemy ceny tegoroczne.
- Jak przedstawiają się piany firmy na przyszłość?
- W nadchodzącym roku planujemy zwiększenie produkcji o 30 procent. Związane to będzie z rozbudową
zakładu (wiata o pow. 500 m kw. i hala
produkcyjna o pow. 300 m kw.)
i wzrostem zatrudnienia. Niestety, niepewna sytuacja gospodarcza, niemoż
ność uzyskan ia kredytów na inwestycje mogą postawić znak zapytania nad

w

•
ciemno

Jak wiadomo, Kolumb dociedo Ameryki, był święcie
przekonany, że odkrył nową drogę do Indii.
Ale Almirante dei Mar Oceano
(Admirał Oceanu), jak tytułowa
no Krzysztofa Kolumba, nie ograniczył się tylko do tego błędu.
Często ląd stały brał za wyspę
i odwrotnie. Tak było np. z pół
wyspem Paria, który uznał za
rając

wyspę·

Stąd utarło się powiedzenie:
Jak to zwykle bywało z admirałem, nie wiedział co odkrył.ZEM

Co OIym sqdzlmy1
DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Henryk Kochanowski, wiceprzewodniczący Rady Izby Rzemieślniczej: - Uważam, że nowy projekt kredytowania mógłby
rozwiązać problem rozwoju rzemiosła. Tragiczna wręcz sytuacja rzemiosła, to wynik braku zamówień na produkcję i usługi.
Spowodowane to zostało z jednej strony zubożeniem społe
czeństwa, a z drugiej zalewem rynku krajowego produktami zagranicznymi niskiej jakości.
Obecnie istnieją zakłady, ale nie
ma produkcji. Wprowadzenie
proinwestycyjnych zasad kredytowania pozwoliłOby na unowocześnienie produkcji , tworzenie
nowych technologii, a także
miejsc pracy.
Autor projektu - Edward
Wójcik przesłał założenia proinwestycyjnych zasad kredytowania do wiadomości wojewody, dr. Józefa Płoskonki, Izby Rzemieślniczej, Zrzeszenia
Prywatnego Handlu i Usług,
a także do Izby HandlowoPrzemysłowej. Liczy na to, że
projekt zainteresuje kieleckie
władze i że pomogą w jego
realizacji.
DANUTA PAROL

osób czeka na mieszkanie, podczas
gdy kredyt pod zastaw hipoteczny
wzięło 1600 (słownie: jeden tysiąc
sześćset) zainteresowanych. Wia-

BANK

•
W natarcIU
domo, beznadziejnie drogo, przeciętniak ma jedynie szanse na pomnażanie kredytu w nieskończo

•

ność.

Rewelacja pani z NBP polega na
tym, iż oświadczyła co następuje:

wić swoją firmę?
- Powstaliśmy w

lutym 1991
roku. Nasze biuro mieści się
w Radomiu przy ul. Malczewskiego 3 (tel. 636--952), zaś zakład produkcyjny zlokalizowany
jest w Rajcu . Zatrudniamy 15
pracowników etatowych oraz kilkanaście osób na umowę-zle
cenie . Naszym klientom może
my zaoferować produkowane
w zakładzie materiały budowlane, takie jak stropy TERIVA (licencja Terivy) , płyty korytkowe,
belki nadprożowe , bloczki, pustaki, itp. Wszystkie wyroby poSiadają świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Wykonujemy również
prace remontowe oraz budowlane. Obecnie remontujemy budynek sądu w Przysusze mieszczący się w zabytkowym dworku
Dembińskich z XIX wieku oraz
dokonujemy modernizacji i rozbudowy stolarni w Schronisku
dla Nieletnich wStawiszynie.
W biurze udzielamy także bezpłatnych porad z zakresu budowy i remontów.
- Czy w związku z trudną
sytuacją na tym rynku nie macie problemów ze zbytem
swoich produktów?

Urocza przedstawicielka NBP
pokazała się w okienku telewiZYJnym i zapodała nam rewelacyjną
wiadomość. PotWierdziła znaną
prawdę. że w krajU 1.600 tys rodzin, czyli jakieś przeszło 4 miliony

jeżeli spółdzielnie nie spłacą kredytu, jaki już wzięły pod wybudo-

wanie stojących pusto domów,
NBP przejmie wszystkie puste lokale .

I co mu z tego przyjdZie? Nadal
nie zasiedlone tyle że pod
szyldem NBP. Chyba że bank, już
jako no~ właściciel "pustostanów", podejmie dywersyjną akcję
kontra ministrowi finansów i radykalnie obniży oprocentowanie kredytów. Oczywiście, nie zrobi tego.
Żyjemy w państwie prawa. (M N)
będą

W Skariysku

Gazu

pod dostatkiem

Rozdzielnia Gazu w Skarżysku
poprzez kielecki rejon Karpackiemu Okręgowemu Zakładowi
Gazownictwa w Tarnowie, od maja
ma nową siedzibę. Trzy niewielkie
pokoiki w budynku przy ul. Sikorskiego zamieniła na dopiero co oddaną,
przestronną bazę na Młodzawach .
Poprawa warunków lokalowych
umożliwia rozdzielni większą samodzielność, oszczędniejsze gospodarowanie i szybsze reagowanie na zgło
szenia odbiorców gazu. Dotąd niemal
za każdą rzeczą trzeba było jeździć do
Kielc. Teraz, własne magazyny: gazów
technicznych i materiałów łatwopal
nych oraz podręczny warsztat, pozwalająna gromadzenie pewnych zapasów
części i urządzeń oraz na szerszy zakres wykonywanych na miejscu prac.
Możliwości te będą jeszcze większe ,
gdy warsztat zostanie wyposażony do
końca. Na razie znajdują się tam: sprę
żarka , agregat spawalniczy, wiertarka
stołowa i szl ifierka.
- Stosujemy też coraz nowocześ
niejsze technologie - mówi kierownik
Rozdzielni Gazu - Antoni Sałama
szyński. - Do tej pory np. do izolacji
rur używano mało trwałych materiałów, obecnie - taśmy polietylenowe,
podległa

~

Prezes Henryk
terkowości

Szydłowski

w gabinecie.

oraz

stosunkowo
niskich cen . Chciałbym poinformować zainteresowanych, że
już przyjmujemy zamówienia
na 1993 rok. Wszystkim, którzy
dokonają ich do końca grudnia

CE

Fot. Z.

Bąk

realizaCją tych zamierzeń. My jednak
nie załamujemy się , wierząc, że ciężkie
czasy są tylko okresem przejściowym .

SŁAWOMIR BAĆKOWSKI
sponsorowany

Materiał

rynaty i przetwory rybne podrow ubiegłym miesiącu
o około 5 procent.
Nabiał i jaja. Mleko spożyw
cze o zawartości tł. 2-2,5 procent podrożało aż o 10 procent.
Natomiast mleko o zawartości
tłuszczu 3,2 procent podrożało
tylko nieznacznie. Sery twarogowe zdrożały o 3 procent, natomiast sery twarde aż o 17 procent! Cena śmietany utrzymała
się na stałym poziomie. Jaja podrożały o 4 procent.
Warzywa, owoce oraz przetwory warzywne. Ceny podstawowych warzyw były niższe
średnio o 12 procent! Niestety,
warzywa sezonowe podrożały
w granicach od 15 do 35 procent! Ogórki i pomidory szklarniowe zdrożały o 45 procent.
Staniały nieco ziemniaki (9 prożały
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Kongres powinien ponadto
w jaki sposób in-

rozstrzygnąć,

ROS

Prognozy mówią o 50--procentowej inflacji w tym roku. Oznacza to średnio około 4,2 procent w skali miesiąca. Prześledźmy
zatem, w jakim tempie rosną ceny niektórych (najważniejszych)
artykułów spożywczych, a także artykułów nieżywnościowych.
Należy przy tym pamiętać, że na wzrost cen w październiku miała wpływ zwyżka ceny dolara.

nieznaczną tendencję zwyżko
wą ale konserwy rybne były tań
sze o około 5 procent. Filety, ma-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Rozmawiał:

y

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE
Pieczywo i przetwory zbożowe wzrosły stosunkowo nieznacznie, bo średnio około 1
procent. Dotyczy to głównie pieczywa mieszanego. Wyroby cukiernicze podrożały średnio
o ponad 2 procent. Natomiast
cena mąki, w porównaniu
z wrześniem, była niższa o około 2 procent. Kasze podrożały
o 4 procent, a makarony aż
o ponad 10 procent!
Mięso i przetwory mięsne
podrożały o 3,2, w tym mięso
wołowe o ponad 4 procent,
a mięso cielęce aż o 13 procent!
Podroby mięsne surowe podrożały o ponad 10 procent. Przetwory mięsne zdrożały o około 3
procent z wyjątkiem konserw,
które były droższe o niemal 10
procent. Natomiast ceny kurcząt
niższe były o 2 procent.
Ryby i przetwory rybne były
nieco tańsze. Dotyczy to na
przykład ryb morskich (~padek
ceny o około 4 procent). Sledzie
solone wykazały w październiku

Kongres Techników Polskich

cent) , a ceny warzyw mrożo
nych były niższe średnio o 6 procent. Konserwy i przetwory warzywne podrożały w granicach
od 10 do 15 procent.
TOWARY
NIEŻVWNOŚCIOWE
Zmechanizowany
sprzęt
gospodarstwa
domowego.
Ceny w tej dziedzinie wzrosły,
ale nieznacznie,.bo w granicach
5 procent. Na nie zmienionym
poziomie utrzymały się ceny
pralek wirnikowych i odkurzaczy. O 8 procent podrożały maszyny do szycia.
Sprzęt elektryczny powszechnego użytku. Radioodbiorniki " stołowe" i turystyczne
oraz gramofony podrożały od 2
do 4 procent. Ceny magnetofonów i radiomagnetofonów pozostały właściwie na tym samym
poziomie. Odbiorniki telewizyjne
zarówno czarno--białe , jak
i kolorowe , zdrożały o 4 procent
(średnio) .

Tkaniny, okrycia, ubiory.
Ceny
tkanin
bieliźnianych
i odzieżowych były wyższe śred
nio o 4 procent. Tkaniny baweł
niane i bawełnianopodobne
zdrożały już o 8 procent. Okrycia

Ą!

Inne towary nieżywnościo
we. W grupie artykułów wyposażenia mieszkań ceny mebli
i wyrobów stolarskich były wyż
sze średnio o 4 procent, mebli
tapicerowanych - 9 procent. Dywany i chodniki oraz wykładziny
podrożały o 5 ponad procent.
Koks podrożał o 2 procent,
węgiel kamienny (I kl.) o około
18 procent. Oleje silnikowe
i smary oraz benzyna - podrożały w granicach 4-5 procent.
Ceny olejów napędowych "podskoczyły" o około 20 procent.
Ceny galanterii papierniczej
były średnio wyższe o około 4
procent. Środki farmaceutyczne
i opatrunkowe zdrożały o ponad
10 procent!
Dane na temat cen zaczerpnęliśmy z publikacji GUS. Mówią one o zwyżce lub zniżce cen
w październiku w stosunku do
września. Dlatego też niektóre
z przytoczonych cen w tej chwili
- sąjuż znacznie wyższe.
Opr. CZ. CHAŁAT
Nie pierwszy raz Telekomunikacja Polska SA w Kielcach dostarcza nam zagadek. Od dawna abonenci mieli nakazane pła
cenie za rachunki telefoniczne
do 15 każdego miesiąca. W listopadzie do ich rachunku dołą
czono informację dość zagadkową Wynika z niej, że bieżący rachunek należy zapłacić do 10

dziecięce były droższe średnio
także o 8 procent. Ceny wyrobów futrzarskich oraz odzieży
skórzanej były wyższe o ponad
11 procent.
Bielizna, wyroby pończosz
nicze. Ceny bielizny osobistej
były wyższe średnio o ponad 6
procent, a bielizny dziecięcej aż
o 8 procent!
W grupie wyrobów poń
czoszniczych na nie zmienionym poziomie utrzymały się ceny pończoch i rajstop damskich,
natomiast skarpety
męskie podrożały o ponad 15
procent.
Obuwie. Tu ceny wykazywały
zaledwie niewielki wzrost. Tylko
obuwie damskie było droższe
~rednio o około 12 procent.
Srednio o 6 procent podrożało
obuwie tekstylne i z tworzyw
sztucznych, a ceny obuwia gumowego i tekstylno-gumowego
były wyższe o prawie 12 procent.

A potem •••
przydusimy
grudnia, zaś grudniowy - do 10
stycznia przyszłego roku. Jest to
więc ulga dla skołatanych brakiem gotówki płatników. Potem
jednak następuje zaostrzenie rygorów. W styczniu płatność trzeba uregulować do 5 lutego, w lutym do 5 marca, czyli w terminie
skróconym do poprzedniego o 5
dni. I wreszcie w marcu - ostre
zdyscyplinowanie abonentów:
rachunek marcowy ma być uregulowany w tym samym miesią
cu.
Być może Telkom SA ma swoje powody, ale zainteresowanym
jawią się one jak zabawa silnego
kota z małą myszką Najpierw
zakosztuj rozkoszy swo,body,
a potem cię przydusimy. (MN)

http://sbc.wbp.kielce.pl

żynierowie będą bronić swoich
interesów i wpływać na program
rządu. Pomysłów jest wiele.

W przedkongresowej dyskusji
padały propozycje utworzenia
na bazie stowarzyszeń naukowc-technicznych nowej partii
lub udzielenia poparcia którejś
z istniejących. Były też głosy za
tym, aby inżynierowie utworzyli
w parlamencie własne, ponadpartyjne koło - takie lobby techników i inżynierów na wzór koła
kobiecego. Prezes Lewandowski jest przekonany, że Obojętne,
w jaki sposób , inżynierowie muszą zawrzeć z rządem coś w rodzaju paktu, w ramach którego
oferowaliby swoją ocenę sytuacji w różnych branżach, fachowe
prognozy, doradztwo i consulting, które byłyby alternatywne
wobec zachodnich ekspertów.
Na kongres przyjadą reprezentanci 350 tysięcy inżynierów
i techników zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Naukowc-Technicznych . Będą także
przedstawiciele Rady Wojewódzkiej NOT w Kielcach. Nasza reprezentacja jest skromna,
trzyosobowa, ale nasi delegaci
są przekonani, iż ten kongres
pozwoli odbudować zaufanie
i autorytet rodzimej kadrze inży
nieryjnc-technicznej,
która
w ostatnich latach pozwoliła się
zepchnąć na boczny tor wydarzeń i przemian w kraju. (JPA)

które wulkanizują się i okrywają rury
niczym osłonka plastikowa. Na pewno
jest to droższy sposób, ale w ogólnym
rozrachunku opłacalny. gdyż znacznie
przedłuża się ich żywotność. Jeśli chodzi o nasze zamierzenia na przyszłość,
to są one uzależnione od planów gmin
w zakresie gazyfikacji. ~a razie bowiem gazu jest pod dostatkiem.
Podstawowym zadaniem rozdzielni
jest dbałość o bezawaryjną dostawę
gazu ziemnego wysokometanowego
do ponad 14 tys. odbiorców w Skarżysku , Suchedniowie, Bliżynie, Stąpor
kowie i w Parszowie. Pod jego pieczą
znajdują się stacje redukcyjne, układy
zasuw oraz 34 km sieci wysokopręż
nych, około 50 km sieci średniopręż
nych i ok. 52 km sieci niskoprężnych .
Trzeba bowiem wiedzieć, że gaz przesyłany jest pod ciśnieniem 30 atmosfer
i kolejno redukowany: do 2.5 i 0,05
atm. (taki właśnie trafia do mieszkań) .
Wszystkie te gazociągi i instalacje wymagają systematycznej konserwacji
i napraw. Czuwa nad tym 12 monterów. W br. np. remontowano układ zasuw w Górkach oraz wykonano 80metrowe przyłącza przy ul. Klonowej
i Topolowej w Skarżysku. Średnio
dziennie wymienia się 2-3 gazomierze.
Ponadto obowiązkiem administracji
bloków jest sprawdzanie szczelności
instalacji gazowej raz na 5 lat, a w domach prywatnych - co 8 lat. Jeżeli nie
respektują tych przepisów, rozdzielnia
może to egzekwować , chOCiażby
wstrzymując dopływ gazu. Pod tym ką
tem kontrolowane są też nowo oddawane instalacje. Odpukać, na terenie
podlegtym skarżyskiej placówce, od
1988 r. nie zdarzył się poważniejszy
wypadek czy awaria.
Obok spraw technicznych, w gestii
Rozdzielni Gazu znajduje się również
obsługa handlowa odbiorców, czyli
prowadzenie rozliczeń . Nie jest to takie
proste przy obowiązujących 8 cenach
gazu . Przed 2 laty zaczęto przejmować
od Zakładu Energetycznego rachunki
indywidualne. Do tej pory oblicza się
już 3700 klientów. W przyszłości obejmie się wszystkich odbiorców. Jak
przy wszelkiego typu płatnościach i tu
notuje się spore zaległości. Tylko gospodarstwa domowe dłużne są 400
mln zł . Próbuje się im iść na rękę , rozkładając należności na raty. Pomaga
również opieka społeczna. Tylko
w Skarżysku przeciętnie w miesiącu
zużywa się około 240 tys. m sześc. gazu - latem i ponad 380 tys . m sześc .
- zimą
Zapytany o ewentualne przymiarki
własnościowe firmy, Antoni Sałama
szyński powiedział, że dopóki nie zostanie sprywatyzowana sfera wydobycia tego surowca, dopóty nie wchodzą
w grę przekształcenia przy eksploatacji
urządzeń. A to nie nastąpi szybko. Tym
bardziej że są to bardzo kapitałochłon
ne inwestyCje. Dla przykładu wybudowanie 2,3 km odcinka sieci gazowej
w os. Żurawia w Skarżysku kosztowało 773 mln zł.
BARBARA PIĄTKOWSKA

"Echo" rynku

Nie przeszkadzaicie!
Znamiennym przyczynkiem
do dróg i bezdroży prywatyzacji był niedawny "Program dla
reportera" w telewizji. Zaprezentowano widzom dwa bieguny tego procesu . Pierwszy
obrazek przedstawił spotkanie
prezydenta Lecha Wałęsy
z załogą reprywatyzowanego
zakładu pod Warszawą Przedwojenny właściciel odzyskał
swoją fabrykę, po długich perypetiach , dz ięki interwencji prezydenta. Spotkanie obserwowali w studiu uczestnicy programu . Obecny wśród nich
poseł UD , Jan Rokita dosadnie
określił to co zarejestrowała
taśma. Powiedział, że było to
jakby spotkanie z epoki Gierka
- ponure, zacięte twarze robotników. milczące usta i raczej tryskające zadowoleniem
prezydium zebrania.
Zupełnie inaczej pokazali
się uczestnicy prywatyzacyjne]
dyskusji w cementowni Góraż
dże . Ostro występowali przeciwko prywatyzacji ich zakładu
w tzw. drodze kapitałowej, czy-

li wykupu części fabryki przez
obcy kapitał. Cóż za bystrzy,
świetnie przygotowani do dyskusji ludzie! Zadnych uników,
ani na jotę wahań i układności!
W ostrej wymianie zdań dowodzili, że ich najnowocześniej
sza w kraju cementownia od
dawna jest zagrożeniem dla zagranicy, ponieważ produkuje taniej niż konkurenci. Jej sprzedaż pociągnęłaby za sobą zamknięcie, by konkurent mógł
wreszcie spać spokojnie. Jeden
z pracowników dowodził obrazowo: w samochodach nie możemy współzawodniczyć na
światowym rynku, bo "mercedesa" nie zbudujemy, ale w cemencie możemy, umiejąc wytwarzać go lepiej i taniej.
Na pytanie obecnego w studiu posła Niesiołowskiego
z ZChN , czego chce załoga
skoro akcjonariat pracowniczy
nie sprawdził się na świecie,
padła odpowiedź: Nasz, polski
może się sprawdzić , tylko nie
przeszkadzajcie!
SUPERACIK

ESS

BUS

W KRAJU

DLA GMINY

Niedawno rząd przyjął projekt ustawy o finansach gmin. Miałaby
ona zastąpić ustawę o dochodach gmin i ~sadach ich subwencjonowania, która traci moc 31 grudnia br. Zródła dochodów gmin według nowej ustawy - mają stanowić m.in. podatki gminne, udziały gmin w podatku dochodowym, dywidenda od skomunalizowanych przedsiębiorstw państwowych oraz subwencje. Gminom ma
przysługiwać - jak dotychczas - 15-procentowy udział we wpły
wach z podatku dochodowego od osób fizycznych, mieszkających
na ich terenie.
Zdaniem projektodawcy podwyższenie tej kwoty powiększyło
by nadwyżki w budżetach gminnych, a jednocześnie pogłębiło
deficyt budżetu państwa. W konsekwencji gminy dostawałyby niż
sze niż dotąd subwencje. Wzroś
nie również z 2 do 5 proc. udział

gmin w podatku dochodowym od
osób prawnych.
Z wykazu dochodów gmin
skreślono

nadwyżki

budżetowe

z lat ubiegłych, które - zgodnie
z prawem budżetowym - są źród
łem finansowania deficytu, a nie

Zdaniem astrologów

Może

wyjdziemy
na prostq

Działająca od kilku miesięcy
w Łodzi i skupiająca około 600
astrologów i psychotroników
partia "Wulkan" opracowała proroctwo dla Polski na 1993 rok.
Rzecznik prasowy "wulkanistów" - Jarosław Borszewicz powiedział, że przyszły rok bę
dzie dla Polski przełomowy. ,,Albo Polskę spotka czwarty rozbiór, albo wyjdziemy na prostą".

Największym

zagrożeniem

dla nas - zdaniem "wulkanistów" są Niemcy i Litwa. Nie jest
to jednak groźba militarna, lecz
gospodarcza
i
polityczna.
Rzecznik dodał także, że jeśli
rządzący Polską prowadzić bę
dą mądrą politykę,

to tak, czy
siak, przetrwamy i w 1997 roku
będzie nam dobrze.
(czyk)

dochodem. Przewidziano możli
wość przekazania przez gminy
uprawnień w sprawie zwolnień podatkowych wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast.
SUBWENCJE I DOTACJE
Rząd proponuje utrzymanie 3
rodzajów dopłat dla gmin z budże
tu państwa: subwencji ogólnych,
dotacji na zadania własne i zlecone przez administrację rządową,
Projekt przewiduje ustalenie globalnej wysokości subwencji na poziomie 12,5 proc. planowanych
wydatków z budżetu państwa na
inwestycje i utrzymanie sfery budżetowej oraz dotacji do gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej.
Podział subwencji:
• 45 proc. na oświatę i wychowanie - proporcjonalnie do liczby
dzieci. (wszystkie szkoty podstawowe gminy mają przejąć w 1994
r., dlatego dopiero wtedy mają
wejść w życie nowe zasady ustalania subwencji);
·20 proc. na gospodarkę komunalną i mieszkaniową - proporcjonalnie do liczby mieszkańców;
• subwencje wyrównawcze dotychczas otrzymywało je 78
proc. gmin, tj. te, których dochody
(w przeliczeniu na jednego mieszkańca) były niższe od 85 proc.
średniej krajowej. Proponuje się
obniżenie tego progu do 60 proc.
Górną granicę wysokości subwencji wyrównawczej określono na 20
proc. subwencji ogólnej.
Jeśli władze gminy podadzą fał
szywe dane o dochodach, minister finansów będzie miał prawo
obniżenia przyznanej dotacji wyrównawczej i odebrania nadpłaco
nej kwoty.
Rząd chce zrezygnować z dotowania zadań własnych gmin.

NA SWIECIE

Tekturowa kołdra
przykryie ropę

Wyjątkiem mają być dopłaty do
placówek oświatowych, których
przejęcie w 1994 r. nie jest obowiązkowe, do pomocy społecznej

oraz do inwestycji (dotacja nie
większa niż 50 proc: jej wartości).

wań

POŻYCZKI, KREDYTY,
EMISJA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Za dopuszczalne zadłużenie
gmin uznano sytuację, w której
łączna spłata rat kapitałowych,
wykupu emitowanych przez gminę
papierów wartościowych oraz odsetek od kredytów i pożyczek nfe
przekracza 10 proc. planowanych
wydatków. Rządowe poręczenia
mogą być udzielane gminom jedynie na kredyty inwestycyjne.
FUNDUSZ SAMORZĄDOWY
Proponuje się powołanie funduszu samorządowego, tworzonego
z wpłat gmin, którego celem było
by wspieranie samorządów terytorialnych i instytucji finansowych
działających na ich rzecz. Nadzór
nad nim miałby sprawować premier, który powoływałby również
radę nadzorczą, Nie przewiduje
się prowadzenia przez fundusz
działalności gospodarczej, mógł
by on jednak dokonywać transakcji na rynku papierów wartościo
wych.
(opr. J. PAŃCZYK)

po jajkach, które dzięki porowatej warstwie papieru skutecznie wchłaniają rozlaną ropę.
Jak podkreślają pomysłodawcy
z koncernu Statoil - w ten sposób następuje również recyrlkulacja zużytych opakowań, wy(JPA)
rzucanych na śmietniki.

Galeria "pod

Przed""oienna złotó""ka
nie vvycofana Z obiegu?
Narodowy Bank Polski zwrócił się do posłów o rozstrzygnię
cie w ustawie reprywatyzacyjnej losów przedwojennego złotego
polskiego. Okazuje się bowiem, że po wojnie żaden prawomocny rząd Rzeczypospolitej nie wycofał tych pieniędzy z obiegu.
Przedwojenna złotówka faktycznie została wycofana z użycia
przez niemieckich okupantów po wybuchu II wojny światowej, nigdy
zaś przez polskie władze. W kraju jest wiele osób, które posiadają
przedwojenną walutę, przechowywaną dotąd jako historyczną pamiątkę. Teraz coraz częściej zgłaszają się do NBP z pytaniem, czy
złotówki sprzed 1939 roku będą wymieniane na obecne złotówki.
Całą sprawą zajmie się niebawem powołana podkomisja, która pracować
będzie nad poselskim projektem ustawy o reprywatyzacji. Projekt ten został
zaakceptowany przez prezydium rządu, co dowodzi, że temat przedwojennych pieniędzy potraktowany zostanie z największą powagą,
(JPA)

Nowe przeiście
•
graniczne
Podczas niedawnej wizyty
premier Hanny Suchockiej
w Niemczech podpisano dwie
umowy: o przejściach granicznych i o małym ruchu granicznym. Dokumenty podpisane
w Bonn przewidują między innymi stopniowe otwieranie 13 nowych przejść granicznych. Przypomnijmy, że dotychczas Polskę
i Niemcy łączą 24 przejścia dla
ruchu kołowego i pieszych.
Pierwsze z nowych przejść granicznych zostało uroczyście otwarte w Kostrzyniu 21 listopada.
Na razie mogąz niego korzystać
tylko piesi w ramach tzw. małe
go ruchu granicznego.
(czyk)

"lielony samochód"
Jeśli uwierzyć ekspertom, już
od 1995 r. europejskie miasta
zostaną uwolnione od zmory trujących spalinami samochodów.
Będzią to możliwe dzięki bezszelestnym małym samochodom o napędzie elektrycznym.
Jeśli pomysł ten zostałby wprowadzony w życie, klasyczne auta z silnikami spalinowymi musiałyby trafić na złomowiska.
O zaletach samochodu elektrycznego przekonali się niedawno osobiście członkowie
Parlamentu Europejskiego, którym pozwolono usiąść za kierownicą tych "ekologicznych samochodów".
Już począwszy od 1993 r.
w niektórych miasta Wspólnoty
Europejskiej rozpocznie się instalowanie specjalnej .infrastruktury". Będą to stacje akumulatorowe dla samochodów
napędzie
elektrycznym.
o
Wśród miast wyznaczonych do
tego eksperymentu znalazły się
m.in. Mediolan i La Rochelle.
W biurach projektów wielu
europejskich konstruktorów samochodowych prowadzi już intensywne prace nad nowymi
modelami samochodów elektrycznych. Deputowani europejscy są bardzo zadowoleni z jazd
probnych na ulicach Brukseli.
Najistotniejszą przeszkodą we
wprowadzaniu "zielonego samochodu" na rynek jest jego wysoka cena. Zwraca się również
uwagę na zanieczyszczenia
zWIązane z produkcją energiI
elektrycznej na skalę masową
Na razIe nie rozw'ązany jest

również problem utylizacji zuży
tych baterii.
(opr. JPA)

W co

.

Norweski koncern naftowy
Statoil opracował rewelacyjną
metodę usuwania zanieczyszczeń morza, spowodowanych
rozlaną na jego powierzchni ropą naftową,
Skonstruowano
mianowicie .. kołdrę" z tektury,
a konkretnie ze zużytych opako-

Projekt nowej ustawy

PIENIĄDZE

,

się ubrać?

chmurką"

Fot. A. Piekarski

Przedstawiciele

programu
USA
i Polski, przebywający z wizytą
w Warszawie, zadeklarowali pomoc władzom polskich miasl. Tom
Gardner, lider programu współpra
cy samorządów USA i Polski oraz
Clay Wirt - sekretarz wykonawczy organizacji menedżerów sta-

współpracy

samorządów

Amerykańska

pomoc
nu Wirginia, przybyli do Warszawy, by w ramach programu współ
pracy, finansowanego przez rząd
USA, nawiązać kontakty pomię
dzy władzami miast w Wirginii
i Polsce. Amerykanie chcą pomóc
władzom polskich miast w zakresie "inżynierii usług cywilnych",
czyli w usprawnieniu działań administracji miejskiej. Chcą również
podjąć się tworzenia rynków finansowych oraz emisji obligacji
w Polsce.
Zdaniem T. Gardnera .Warszawa powinna znaleźć się w grupie
najważniejszych miast europejskich, tj. takich, któr.e stanowią
centra gospodarcze". ..Jakakolwiek struktura zarządzania, która
zostanie zaproponowana miastu,
powinna pomagać w osiągnięciu
tego celu" - stwierdził.
Trzy miasta: Olsztyn, Opole i Warszawę odwiedzi w najbliższym czasie ..doświadczony przedstawiciel
władz Wirginii". Reprezentanci wladz
polskich miast odwiedzą stan Wirginia, by przez 2 miesiące przyglądać
się pracy swych amerykańskich ko-

legów.

(opr. JPA)

Fot. A. Piekarski

TEGOROCZNA GOSPODARKA WEDŁUG CUP
Polacy należą do najmniej zadowolonych z życia
w Europie, naj krócej śpią, najdłużej słuchają radia, zaś pod
względem czasu poświęcane
go pracy zawodowej i ogląda
niu telewizji, czytaniu gazet
i opiece nad dziećmi mieszczą
się w "średniej europejskiej".
Tak wynika z ogłoszonych
w Brukseli rezultatów sondażu

,

proc. przygotowuje posiłki w domu (1 godz. 21 min.), 63 proc.
słucha radia (2 godz. 3 min.).
Regularnie pracuje zawodowo
tylko 48 proc. i poświęca temu
średni . 7 godz. i 20 min. dziennie, co w przeliczeniu na "statystycznego" Europejczyka daje 3
godz. i 33 min. dziennie.
Praca w domu zajmuje Europejczykowi 56 minut, higiena

tugalczycy (odpowiednio 78 i 22
proc.).
Polacy wyróżniają się krótkim
snem (średnio 7 i pół godz.).
Krócej śpią tylko Grecy (7 godz.
10 min.), Czechosłowacy, Duń
czycy i Szwedzi , zaś najdłużej
śpią Belgowie (prawie 8 i pół godziny). Polacy słuchają radia
średnio prawie 4 godz. i 20 min.
dziennie. Wyprzedzają ich tylko

•

IE JESTESMY
ZAD WOLENI lYCIA
-

przeprowadzonego na zlecenie
międzynarodowej firmy reklamowej i marketingowej IP na reprezentatywnej próbie blisko
10.000 Europejczyków w wieku
powyżej 15 lat z 20 państw,
w tym 444 Polaków. Prócz obywateli państw Wspólnoty Europejskiej (WE) objęto nim Austriaków, Finów, Norwegów, Szwajcarów i Szwedów oraz Polaków,
Węgrów, Czechów i Słowaków.
Ankietowanym zadano pytanie,
czy są zadowolem z życia oraz
ile czasu poświęcają na rozmaite czynności, przede wszystkim
na sen, na pracę i różnego rodzaju spędzanie wolnego czasu.
Europejczycy śpią średnio 8
godzin i 3 minuty dziennie, 90
proc. ogląda codziennie telewizję (średnio 3 godz 5 min.), 68

osobista dziennego

41 minut (do cowykonywania tej
czynności przyznało się 95 proc.
ankietowanych), opieka nad
dzieckiem - 38 min., sport - 7
min.
Zadowolenie z życia zadeklarowało 65 proc. ankietowanych Polaków, Jego brak - 32
proc. Mniej zadowoleni sąjedy
nie Węgrzy: 58 proc. - tak, aż
42 proc. - nie. Najbardziej zadowoleni z życIa są natomiast
obywatele
najbogatszych
państw europejskich: Duńczy
cy (95 proc. tak i tylko 5 proc.
nie),
Holendrzy,
Finowie
i Szwedzi . Wśród państw WE
najmniej zadowoleni z życia są
obywatele jej najuboższych
państw członkowskich: Grecy
(76 proc. tak, 24 proc. nie) i Por-

Szwedzi (5 i pół godz.). Jeśli
chodzi o pozostałe czynności,
jesteśmy "w normie". Pod wzglę
dem długości pracy zawodowej
wyróżniają się (pracujący) Portugalczycy - ponad 8 godz. (Polacy - 7 godz. 40 min.), ogląda
nia telewizji - Brytyjczycy - 4
godz. 10min. (Polacy - 2 godz.
50 min.), czytania gazet - Grecy
i Szwedzi - 72 min. (Polacy 54 min.). NajWIęcej czasu opiece nad dziećmi poświęcają
Szwedzi - 5 i pół godziny dziennie, (Polacy 2 i pół godziny).
Ankieta wykazała, że pod wieloma względami (zadowolenie
z życia, długość snu) wschodni
Niemcy nadal są bliżsi sąsiadom
ze wschodu niż rodakom z zachodu.
(opr. JPA)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Według

szacunków CUP tegoroczny deficyt budżetowy wyniesie
ok. 8,1 proc. produktu krajowego brutto, inflacja - 47 proc., a stopa
bezrobocia ukształtuje się na poziomie 14,7 proc. Bilans obrotów
handlu zagranicznego będzie dodatni i wyniesie ok. 0,6 mld dolarów.
Produkcja przemysłowa może być wyższa o 2 proc. od uzyskanej
w ub.r., ił budo~ano--montażowa - o 3 proc.

MOZLlWOSCI WYMIANY HANDLOWEJ Z CHINAMI
Bogatą ofertę współpracy gospodarczej i wymiany handlowej
przedstawiła polskim biznesmenom na Business Forum w Krajowej
Izbie Gospodarczej delegacja chińskich przedsiębiorców z prowincji
Hebei. Chińczycy zainteresowani są eksportem do Polski głównie
towarów włókienniczych i tekstylnych, elektroniki, mięsa oraz materiałów budowlanych. Z Polski chcieliby importować m.in. stal, miedź
elektrolityczną drewno, nawozy sztuczne, samochody osobowe i rol-

nicze.
Przedstawiciel FSO wręczył delegacji chińskiej specjalną ofertę
"poloneza caro". Przedstawiciele innych finm złożyli ofertę współpracy
w dziedzinie przemysłu rolno-spożywczego i chemicznego (,.Agricop", "Polimex-Cekop") oraz nawozów sztucznych i maszyn rolniczych ("Agroma", "Polex-91 '1. Natomiast firma .Bio--Agro" - właści
cielka polsko-chińskiej restauracji w Warszawie, zainteresowana
jest możliwościami utworzenia innych chińskich sklepów i restauracji.

DOBRE WYNIKI BILANSU

PŁATNICZEGO

Nadwyżka eksportu nad importem w obrocie towarowym w tym
roku osiągnęła wartość 1,019 mld dol. Do ok. 4,3 mld dol. wzrosły
rezerwy Narodowego Banku Polskiego. Włodzimierz Kiciński - dyrektor departam~ntu zagranicznego NBP sytuację taką określił jako
.. wynIk satysfakCjonUjący dla Polski".
Po trzech kwartałach wpływy z tytułu eksportu towarów wyniosły
10,368 mld dol., były one wyższe w porównaniu z analogicznym

okresem 1991 r. o 11,8 proc. Wypłaty za import osiągnęły wartość
9,349 mld dol., czyli o 2,5 proc. wyższą niż w takim samym okresie
ub.r. Dodatnie saldo w obrotach towarowych osiągając wysokość
1,019 mld dol. znacznie przewyższyło ubiegłoroczną nadwyżkę pfcłt
niczą która wyniosła zaledWIe 152 mln dol.
(opr. CH)
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NOTOWANIA WALUTOWE
W KIELCACH
Kupno:
BANK ŚLĄSKI
dolar
15.450
marka niem.
9.400
frank franc.
2.700
frank szwajc.
10.400
funt ang.
22.000
BANK PKO
dolar
15.500
marka niem.
9.400
frank franc.
2.nO
frank szwajc.
10.300
funt ang.
22.800
szyling austr.
1.330
BANK PKO SA
dolar
15.162
marka niem.
9.429
frank franc.
2.789
frank szwajc.
10.531
funt ang.
23.029
szyling austr.
1.346
KANTOR WYMIANY WALUT ul. Sienkiewicza 20a
dolar
15.450
marka niem.
9.400
frank franc.
2.750
frank szwajc.
10.420
funt ang.
22.800
szyling austr.
1.320
korona czeska
480
forint
165
rubel
40

Sprzedaż:

15.800
9.800
2.920
11.100
24.600
15.800
9.600
2.920
10.600
24.000
1.370
15.624
9.765
2.873
10.851
23.731
1.388
15.600
9.500
2.870
10.700
23.100
1.370
510
180
60
(MAF)

.. .1 RADOMIU
Kupno:

Sprzedaż:

PKO SA, ul. Struga 26/28, tel. 297-54
dolar USA
15.176
15.638
marka niem.
9.406
9.742
funt ang.
22.973
23.673
frank szwajc.
10.506
10.826
frank franc.
2.791
2.875
frank belg.
459
473
KANTOR WYMIANY WALUT przy ul. Kusocińskiego , tel. 400-60
dolar USA
15.550
15.700
marka niem.
9.450
9.600
funt ang.
22.800
szyling austr.
1.300
KANTOR WYMIANY WALUT ul. Żeromskiego 21tel. 638-666
dolar USA
15.600
15.700
marka niem.
9.450
9.600
frank szwajc.
10.550
10.600
funt ang.
23.000
23.300
frank fran.
2.800
2.840
frank belg.
445
455

WARSZAWSKA GIEŁDA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
19 listopada 24 listopada
"Tonsil"
- 14.000 + 7,7 proc.
15.000
+ 7,1 proc.
"Próchnik" - 36.000 + 9,1 proc.
39.500
+ 9,7 proc.
"Krosno"
- 16.500 +10,0 proc.
19.500
+18,2 proc.
"Exbud"
- 280.000 - 0,7 proc.
275.000
- 1,8 proc.
" Kable"
- 29.000 + 5,6 proc.
31.500
+ 8,6 proc.
"Swarzędz" 34.000 - 5,6 proc.
36.000
+ 5,9 proc.
,, ~ólczanka " - 35.000
+ 9,4 proc.
38.500
+10,0 proc.
"Zywiec"
- 123.000 - 1,6 proc.
123.000
0,0 proc.
" Wedel "
- nie notowany
nie notowany
" Okocim"
- 100.000 - 4,8 proc.
98.000
- 2,0 proc.
"Elektrim" - 212.000 + 0,9 proc.
191.000
- 9,9 proc.
"Irena"
- 38.500 - 1,3 proc.
36.500
- 5,2 proc.
"Mostostal" - 260.000 - 1,9 proc.
255.000
- 1,9 proc.
" Universal" 6.800 + 9,7 proc.
7.400
+ 8,8 proc.
BRE
- 202.000 + 3,1 proc.
199.000
- 1,5 proc.
BIG
- 30.000
0,0 proc.
28.500
- 5,0 proc.
Ubiegły tydzień na Warszawskiej Giełdzie przebiegał pod znakiem pierwszej afery giełdowej . Okazało się , że zarząd "Wedla"
"za pomniał" podać do publicznej wiadomości informacje o uzyskanych tzw. wakacjach podatkowych w ciągu trzech lat. Mogło
to doprowadzić, i zapewne doprowadziło, do spekulacji .walorami
tej spółki. Godna podziwu jest pewność prezesa "Wedla" oraz
doradcy ministra finansów, Jana Bazyla Lipszyca, że żaden
z ich pracowników nie osiągnął z tego tytułu korzyści finansowych.
(bk)

NA BAZARZE
Mięso

i

wędliny

Polędwica -

97 tys., wołowina - 31-40 tys. , szynka mielona
- 66 tys., schab- 48-51 tys. , boczek- 29 tys ., kaszanka- 15
tys., słonina - 10 tys. , pasztetowa - 20 tys.
Owoce
Jabłka - 3-6 tys., cytryny- 15 tys., pomarańcze- 12-14 tys. ,
grapefruity - 14-15 tys., winogrona - 22-26 tys ., banany - 1215 tys.
Warzywa
Marchew - 2,5-3,5 tys., cebula - 3-3,5 tys. , buraki - 2-4
tys., koperek - 2 tys. , por - 3,5-4,5 tys., kapusta włoska - 5
tys ., kapusta czerwona - 4-6 tys., seler- 7,5 tys., sałata- 3,54,5 tys.
(MAF)
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Polska

to

dziwny

kraj.

Stwierdzają to nie tylko licznie
przyjeżdżający cudzoziemcy,
ale także my sami.

W gazetach ulubionym tematem żartów rysunkowych
jest teraz żebractwo, czyli róż
ne sposoby operowania kapeluszem i słowem , żeby zdobyć
jakiś grosz. Ale na ulicach biedy nie widać , jeśli nie liczyć rumuńskich niedobitków. Polska
bieda wstydliwie pochowała
się w domach z nie opłaca
nym czynszem, należnościa
mi za elektryczność, gaz i inne
świadczenia .
Wydaje się, iż żebractwo
nabrało dziś wymiaru nie tyle
indywidualnego, ile państwo
wego . Coi rusz przyjeżdżają,
np. na Kielecczyznę, zagraniczne delegacje, zostawiając

Konsumenckie ABC

Niebezpieczna folia
Na świecie zużywa się rocznie do pakowania żywności
miliony ton plastiku, papieru,
metalu i szkła. Opakowanie
chroni artykuły spożywcze
przed zanieczyszczeniem, ale
niewłaściwie użyte może być
przyczyną skażenia żywności .

Przeprowadzone w USA badania wykazały, że substancje

zawarte w przezroczystej folii
mogą przenikać do żywności
w czasie jej przygotowywania
w kuchence mikrofalowej, a nawet w trakcie przechowywania
w lodówce, zwłaszcza jeżeli
żywność zawiera dużo tłuszczu.
Dlatego też powinniśmy folii uży
wać tylko do pakowania produktów nie zawierających tłuszczu ,

Smutno
i wesoło

potrzebujących .
Kraj stroi się

w reklamy
i barwne elewacje coraz lepiej
przysłaniające ubóstwo. Bardzo
dziwny kraj, o czym sami wiemy
najlepiej.
(MN)

żywności.

Natomiast nie wolno folii uży
do pakowania żywności
takiej jak ser, masło , gotowane i surowe mięso, tłustych
ryb (np. makreli lub śledzi), pasztecików, ciast i ciastek z czekoladą lub kremem, kanapek zawierających tłuste składniki (np.
majonez), które mogą wejść
w kontakt z folia. także podczas
przygotowywania
żywności
w kuchence mikrofalowej Geśli
folia dotyka artykułu spożywcze
go) i w tradycyjnych piekarnikach.
(ATA)
wać tłustej

Nagrody Bee

słowa otuchy, ale jakieś pieniądze przybierające
najczęściej formą fundacji. Po
jakimś czasie rozdziela się te
środki tu i ówdzie, co przynosi

nie tylko

skutek raczej niewidoczny wobec ogromu potrzeb.
Równocześnie kraj jest areną wzmożonej liczby zebrań,
sympozjów, konferencji i całej
gamy festiwali, imprez rozrywkowych finansowanych w jakiś cudowny sposób, bo przecież oficjalne dane donoszą
o głębi spadku dochodu narodowego, produkcj i i wzroście
bezrobocia.
Sprawdza się kabaretowe powiedzonko dotyczące życia
w ogóle, zaś kapitalizmu
w szczególności : jednemu
śmiech - drugiemu łzy ...
Trzeba się przyzwyczajać.
Gdy środki inwestycyjne przestały, jak kiedyś, gromadzić się
w jednej, państwowej kieszeni,
rozkwitają wokół paradoksy. Nie
ma pieniędzy na oświatę , ochronę zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, za to z osobna wzięte
instytUCje stać na kosztowne odnawianie fasad, jak to robi np.
w Kielcach Bank Zachodni
i znajdujący się opoqal "kolega"
Bank Gospodarki Zywnościo
wej. Stać na poprawianie skrawków chodników, wylanie stu metrów asfaltu, nie ma środków na
dach nad głową dla najbardziej

takich jak owoce, warzywa, sa(z wyjątkiem sałatek z dodatkiem oleju), białych ryb, żyw
ności, która nie jest tłusta na
zewnątrz, jak ciasta i ciastka
(bez kremu) oraz kanapki bez
zawartoSci tłustych składników,
które mogłyby wydostać się na
zewnątrz, do przykrywania żyw
ności pod warunkiem, że folia
nie dotyka bezpośrednio tłustej

łatki

11 grudnia br. Business Centre Club dokona wręczenia dorocznych nagród "Lider Polskiego Biznesu". BCC przyzna 7 zło
tych statuetek. O tym, kto je
zdobędzie decydować będą nie
tylko wyniki finansowe przedsię
biorstwa i liczba zatrudnionych ,
ale również szeroko rozumiana
etyka biznesu. Poza działalnoś
cią ściśle gospodarczą ważna

rys. Irena
W połowie listopada Staropolska Izba Przemysłowo-Handlo
wa gościła przedstawicieli firmy
SANDERS INTERNATIONAL,
którzy przybyli do Kielc na zaproszenie wojewody.
W rozmowach uczestniczyli
ze strony polskiej dyr. Wydziału
Polityki Regionalnej i Rozwoju
Gospodarczego, UW, dyr. Wydziału Ochrony Srodowiska UW,
przedstawiciele ątaropolskiej Izby, Politechniki Swiętokrzyskiej
oraz kieleckich firm: ,'piasecki",
"Nowiny", "Mitex".
Zebrani dyskutowali na temat
opłacalności produkcji brykietów
z różnych odpadów (trociny, sło
ma). Strona amerykańska wyraziła również zainteresowanie
projektowaną w Cementowni
"Nowiny" spalamią śmieci.

...

Zakończono etap prac zwią
zanych z koncepcjątechniczn0ekonomiczna. oceną wpływu na

Ma~hniewska

jest bowiem także działalność
w sferze socjalnej, dla własnych
pracowników, tworzenie nowych
mięjsc pracy i ochrona środo
wiska.
(JPA)

co SŁYCHAĆ W IZBIE
środow i sko i określeniem rentowności przedsięwzięcia pn.
Zakład
Utylizacji Odpadów
Przemysłowych i Komunalnych ,

którego koordynatorem jest zespół powołany przy Staropolskiej
Izbie. W skład zesp ołu wchodzą
przedstawiciele zainteresowanych firm, samorządów i administracji. Przedsięwzięcie to ma
na celu m.in. utylizację całości
odpadów komunalnych wytwarzanych prze.z.n:iasto Kielce.
Staropolska Izba nawiązała
kontakt z Wojewódzkim Towarzystwem Pomocy Gospodarczej dla Polski "La Pologne? Je
Signe" z Grenoble, za pośred
nictwem sekretarza generalnego organizacji, pana Alfonsa
Chrzanowskiego. Propozycja

francuska dotyczy organizowania przyjazdów studentów Wyż
szej Szkoły Prywatnej "Institution Robin" z Vienne do Polski
i ich współpracy z polskim i
przedsiębiorstwami w celu otwarcia rynku zbytu dla produktów polskich we Francji. Studenci mogą stać się doradcami
przedsiębiorstw, co pomoże im
uzyskać skuteczne przebicie się
i zbliżenie do rynku francuskiego.
7 grudnia br. złoży wizytę
w Staropolskiej Izbie prezes Narodowego Banku Polskiego, pani Hanna Gronkiewicz-Ww.
Spotka się z przedstawicielami
biznesu kieleckiego i banków.
(JPA)

CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (wg KCMB)
Przesyłamy wykaz cen towarów oferowanych przez Hurtownię nr
1 Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych Kielce, ul. Długa 30.
1. Płyty z wełny mineralnej 60 kg/m3 gr. 5 cm
13.500 zł/m2
2. Płyty z wełny mineralnej 80 kg/m3 ~r. 5 cm
18.300 zł/m 2
3. Płyty z wełny mineralnej 100 ~m gr. 5 cm
21 .500 zł/m2
4. Maty z wełny mineralnej kg/m gr. 5 cm
17.000 zł/m2
5. Wojłok z włókna szklanego gr. 4 cm
17.400 zł/m2
6. Styropian samogasnący 2-6 cm
500.000 zł/m 3
7. Cement portlandzki "35" z dodatkami
673.000 zł/tona
8. Wapno hydratyzowane
786.000 zł/tona
9. Gips budowlany
519.000 zł/tona
10. Gips szpachlowy
1.917.000 zł/tona
11 . Kreda malarska
762.500 zł/tona
12. Kiej do płytek "ceresit" CM-11 a 25 kg
6.540 zł/k~
13. Szkło okienne 3 mm
39.900 zł/m
14. Szkło okienne 4 mm
46.000 zł/m 2
15. Szkło okienne gr. 6 mm
60.000 zł/m 2
16. Szkło ornamentowe kolor
52.000 zł/m 2
17. Szkło ornamentowe bezbarwne
47.200 zł/m 2
2
18. Szkło zbrojone 6 mm
103.000 zł/m
19. Papa asfaltowa wierzchn. krycia a 15 m
7.800 zł/m 2
2
20. Papa izolacyjna a 40 m
4.500 zł/m
21 . Lepik asfaltowy a 148 kg
3.400 zł/kg
22. Abizol a 45 kg
10.900 zł/kg
23. Abizol a 190 kg
8.200 zł/kg
24. Dacholeum a 45 kg
10.100 zł/kg
25. Dacholeum a 190 kg
7.400 zł/kg
26. Subit a 45 kg
13.800 zł/k~
27. Płytki PCV
33.100 zł/m
28. Wykładzina PCV "rekord"
52.000 zł/m 2
29. Wanny bl. L - 1500
1.375.000 zł/szt.
30. Wanny bl. L- 1400
1.300.000 zł/szt.
31. Zlewozmywak blasz. 2-kom.
475.000 zł/szt.
32. Wanna żeliwna L-1400
1.760.000 zł/szt.
33. Wanna żeliwna L-1000
1.600.000 zł/szt.
34. Zlew żeliwny 2-kom.
485.000 zł/szt.

http://sbc.wbp.kielce.pl

35. Grzejniki żel. TAP (9 szt. w kpI.)
639.000 zł/szt.
36. Baterie wannowe
363.000 - 817.000 zł/szt.
37. Baterie zlewozmywakowe
231.000 - 595.000 zł/szt.
38. Baterie umywalkowe
231 .000 - 555.000 zł/szt.
39. Umywalki
87.000 - 145.000 zł/szt.
40. Postumenty
78.000 - 115.000 zł/szt.
41. Miski ustępcme (warszaw., poznan.)
154.000 - 248.000 zł/szt.
42. Urządzenie "compakt"
705.000 - 922.000 zł/szt.
43. Łączniki wodociąg. od 1/2 - 2
2.1QO 35.500 zł/szt.
44. Drabiny (domowe, wysuwane, rozstawne, linowe)
429.000 - 4.442.000 zł/szt.
45. Ogrzewacze elektryczne OW-5
744.000 zł/szt.
46. Emalia ftalowa biała a 10 I
31 .000 zł/I
47. Farba miniowa 60% a 20 I
30.000 zł/l
48. Emalia ftalowa orzech jasny a 20 I
25.000 złl1
49. Farba emulsyjna biała a 20 I "polon ił"
20.000 zł/I
a 1O I "polenił"
21.000 zł/l
50. Farba emulsyjna kolor a 20 I
16.000 zł/I
51 . Pokost lniany a 10 I
23.000 zł/I
52. Rozcieńczalnik celulozowy a 20 I
14.000 zł/I
53. Klej "latex" a 30 kg
7.200 zł/kg
54. Klej "pronilenr' a 7 kg
25.000 zł/kg
Ceny farb i lakierów do dalszej odsprzedaży z podatkiem
obrotowym w cenie zakupu:
1. Emalia ftalowa biała a 1 I
38.000 zł/I
2. Emalia ftalowa "emolak" a 1 I
65.000 zł/I
3. Farba ftalowa orzech jasny a 1 I
30.000 zł/I
4. Emalia ftalowa brąz
34.000 zł/I
5. Farba emulsyjna "polon ił" a 1 I
29.000 złl1.

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY
JANUSZ PAŃCZYK
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Z granatem do dłużnika
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Stowarzyszenie a~s~nentów...
.
wareszcie
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•

Osadzeni w Areszcie Śledczym w Sanoku powołali stowarzyszenie abstynenta .Jerzy". Założyciele chcą ozdrowić psychicznie i moralnie współwięźniów, nadużywających alkoholu - pOinformował kapitan Marian' Gaweł, naczelnik tegoż aresztu.
Kandydaci na abstynentów zobowiązali się tlo stałej wstrzemięźli
wości, także w okresach pobytu poza aresztem (przepustki, widzenia, przerwy w odbywaniu kary). Statut stowarzyszenia .Jerzy ", przewiduje nagrody za życie bezalkoholowe. Najwyższym wyróżnieniem
są dyplomy za kolejne lata abstynencji.
Zdaniem administracji placówki, w której przebywają zarówrto
aresztowani tymczasowo, jak i więźniowie odbywający kał}' po wyroku sądowym, alkohol był przyczyną kolizji z prawem większości
z nich. Zerwanie z nałogiem ma chronić przed ponowną utratą wolności. Stowarzyszenie nawiązało stałą współpracę z miejscową poradnią odwykową
JPA

Naiczęściei giną
pra~a iazdy '
Zwiększa się liczba włamań
do urzędów administracji pań
stwowej - kradj?:ione są blankiety dowodów osobistych, praw
jazdy, dowody rejestracyjne oraz
pieczęcie do ich legalizacji.
W pierwszych trzech kwartałach
br. odnotowano 186 takich przypadków (w 1991 r. - 127) - informuje rzecznik prasowy KG
Policji, Jerzy Kirzyński .
Od 1988 r. - do 1991 r. skradziono z urzędów 5150 blankietów
dowodów
osobistych,
23.790 - praw jazdy i 19.950dowodów rejestracyjnych. Zdaniem policji, pomieszczenia
urzędów nie są właściwie zabezpieczane .• Le~eważy się podstawowe zasady ochrony dokumentów - drzwi, zamki i okna

Z~bil

są mocowane nietrwale, a kasetki z ważną zawarto$cią są
często
pozostawiane przez
urzędników
na widocznym
miejscu". Ponadto urzędy mają
tych dokumentów zbyt wiele, jak
na swoje potrzeby.

Przestępcy

posługują się
następnie sfał

skradzionymi a
szowanymi dokumentami m.in.
do handlu kradzionymi samochodami, wypożyczania samo• chodów, sprzętu wideo, a także
rejestracji fikcyjnych przedsię
biorstw.
Według J. Kirzyńskiego, wykrywalność tego rodzaju przestępstw jest niska. Odzyskuje się
niewiele skradzionych dokumąntów.
.
(JPA)

warzystwie policjantów prosto
do radiowozu.
~
Ale dwie flaszki zostawiła od. chodząc, a że lokal był już .czysty" to weszli i się rozgościli.
Grzegorz B. przedstawił panią
domu jako swoją dziewczynę,
a ta, ' mimo że była w dziewiątym miesiącu ciąży z miejsca ostro przypięła się do butelki, aby
po niedługim czasie osunąć się
na podłogę i usnąć. Zawlek,lj ją
więc na łóżko i pili dalej, z czasem wysztywniło pozostałych.
Ale nie wszystkich, bo pierwszy
_ raz tu goszczący Edward D. zapragnął pieszczot, a gdy dziewczyna odmówiła , zaczął ją okrutnie bić. Pobił także i pokaleczył
nożem obudzonych kumpli od
wódki, gdy chcieli interweniować, Piotrowi P. na przykład rozwalił ostrzem twarz od ucha do
nosa. Po tym mieszkanie wyglądało jak krwawa jatka, a sprawca uciekł. Jednak poszukując go
policjanci trafili na dworzec,
gdzie odpoczywał po takim wysiłku. Złapano go, gdy uciekał
przez tory, po drodze wyrzucając
zawiniątko z trzema (I) nożami.
Pobici oskarżyli go dodatkowo
o zabranie im siłą pieniędzy
i wartościowego zegarka, będąc
zgodni w śledztwie.
Ale później jeden z nich kompletnie uniewinnił Edwarda D.
dokładnie zaspokoiła swoją~- ~ . ' zeznał, że kłemał, boułegł nakawość, gdyż wyszła zaraz w tomowom pozostałych, aby go

uprowadzili 14-letniego chłop
ca . Jak ustalono, jego ojciec
był winien 10 tys. dolarów swemu kontrahentowi - organizatorowi porwania.
Innym sposoberfl porachunków były zamachy terrorystyczne, których w pierwszym
półroczu br. stwierdzono 9 (w
ub.r. - 1). Sprawców ustalono
tylko w jednym przypadku.
Najczęściej
do zamachów
używano granatów bojowych,
pochodzących ze źródeł wojskowych, zarówno polskich,
jak i radzieckich.
Nowym elementem w tego rodzaju przestępczości stały się
czyny popełniane przez obywateli b. ZSRR, które cechują się
szczególnym
okrucieństwem
i bezwzględnością W pierwszym półroczu br. na tym tle odnotowano 5 zabójstw (w ub.r. 1). Rosyjskojęzyczne grupy wymuszają haracze głównie od rosyjskich handlarzy czy prostytutek. Nie oznacza to jednak rezygnacji z takich działań wobec
· Polaków, czego przykładem może być zdemolowanie, wskutek
detonacji granatu, lokalu rzemieślniczego w Warszawie, za
którego wyremontowanie grupa
rosyjskojęzycznych robotników
nie otrzymała satysfakcionują
cego wynagrodzenia.
Zdaniem policji, zwalczanie tego rodzaju p~estępstw
jest bardzo trudne: ich rozwojowi sprzyja kryminalizacja
różnych sfer działalności gospodarczej oraz brak doświad
czeń w wykrywaniu organizatorów i bezpośredrTich wykonawców takich czynó,w.
J. PANCZVK

Nasilają się uprowadzenia, zabójstwa i inne
przestępstwa związane z egzekwowaniem
długów i należności finansowych. W pierwszym półroczu br. popełniono na tym tle m.in.

7 zabójstw (w ub.r. - 12) i 9 zamachów terrorystycznych (w ub.r. - 1).

•

Włamania

do wiejskich
sklepów to istna plaga, a wykrywalność
tego rodzaju
przestępstw jest minimalna.
Jest taki wiejski sklep w Sancygniowie k. Działoszyc,
gdzie w ciągu trzech lat wła
mywano się ... 22 razy! I tylko
raz ujęto sprawców.
DoŚĆ interesujące wydaje
się rozwiązanie, jakie zasto-

Sklep
rekordzista
sował

w podobnej sytuacji
pewien prezes Gminnej Spół
dzielni .Samopomoc Chłop
ska" w województwie kieleckim. Otóż w małej wsi ciągle
włamywano się do sklepu
i nigdy policja nie zdobyła
najmniejszych boda~ śladów,
gdyż nikt ~nic nigdy nie sły
szał i nie widziaf'. Prezes, podobnie jak policja, nie wierzył
w to, więc gdy nie poskutkowały jego apele, aby wieś we
własnym zakresie zneutralizowała
włamywaczy,
po
prostu... zlikwidował sklep.
Teraz mieszkańcy chodzą po
zakupy do innej wsi, bagatela
- tylko 3 kilometry. R. PUCH

"Echa" Temidy
CHIŃSKICH 7'BŁĘD6w
Władze Chińskiej Republiki
Ludowej prowadzą szeroko zakrojoną akcję zwalczania tzw.
siedmiu błędów czyli gier hazardowych, mafii, przesądów feu-

dalnych, pornografii, prostytucji,

to,' Czy 'go wrobili?

Przypadkowe
znajomości
zawsze są ryzykowne, . a już
szczególnie, gdy zawierająje luenie trunkowi. Ale nic tak przecież nie łączy jak trunek, najpodlejszy nawet sikacz.
Marian G. i Piotr P., trunkowi
ma się rozumieć, w Nowy Rok
(ten właśnie co upływa) poszli na
dworzec PKP w Kielcach na "posylwestrowe" piwo. Trafił tam
także 34-letni Edward D. zamieszkały w Kielcach, kawaler
niepracujący, wielokrotnie -karany, trunkowy jak najbardziej i też
po sylwestrze. Od słowa do słowa i głupie piwo postanowiono
wspólnie zamienić ·na mądrzejszą połówkę. Trafił się po drodze
znajomy znajomego czyli Grzegorz B. i to z dziewczyną nie tylko znajomą ale i forsiastą Ta
jednym spojrzeniem oceniła finansową mizerię panów i bez
słowa dała na trzy butelki. A potem znany prawie wszystkim
spragnionym kierunek: ulica Złota, do Beatki K. niezwykle trunkowej i gościnnej . Ale adres zna
nie tytko określone towarzystwo,
ale także policja, która tak za tym
lokalem przepada, że bywa tam
nawet kilka razy dziennie. Zobaczyli zatem przed domem radiowóz, więc dziewczę fundujące
poszło się dowiedzieć, co się
tam dzieje. Nie wiadomo, czy

PORACHUNKI

wrobić w gwałt i rozbój. Ten
świadek też już siedzi i najdziwniejsze jest to, że oskarżony-zez
nał m.in.: .Wiem to z całą pewnością bo przebywamy razem
w areszcie śledczym i kontaktujemy się z sobą'. Jeżeli to jest
prawdą to ten areszt jest taki
śledczy, jak każdy tu wymieniony niepijący. W każdym razie
sąd będzie miał tu sporo pracy.
Oskarżony Edward D. do winy
się nie przyznaje.
(ard)

Bezprawne metody ściąga
nia długów stosują wobec siebie nie tylko przestępcy, lecz
także prywatne firmy, regulują
ce zobowiązania między sobą
na drodze zastraszania, gróźb
i wymuszeń . Stałe źródło dochodu uczyniły z tego legalne
i nie legalne agencje detektywistyczne. W pierwszym pół
roczu br. odnotowano 19 takich piZestępstw (w ub.r. - 2).
Ten sposób regulowanIa dłu
gów staje się groźny dla porządku prawnego, zwłaszcza
że zjawisko wyraźnie się nasila.
W poddanym analizie okresie (od stycznia 1991 r. do
czerwca 1992 r.) policja odnotowała 10 uprowadzeń, które
są najczęstszymi przes~ps

twami porachunkowymi. Na
porwanych osobach zwrot dłu
gów wymuszano m.in. przez
tortury takie jak np. przypalanie, wleczenie za samochodem, łamanie kończyn, wystawianie na ukąszenie przez
owady. Na 10 uprowadzeń,
sprawców wykryto w 4 przypadkach. Np. policja zatrzymała trzech młodych męi.
czyzn, którzy rankiem sprzed
szkoły podstawowej przy ul.
Nąm~słowskiej w Warszawie

sprzedaży

narkotyków, handlu
kobietami i dziećmi. Tylko w jednym dniu za rozmaite przestęp• stwa skazano i publicznie napiętnowano w sumie 156 osób
w 17 prowincjach. W Szanghaju
i Kantonie odbyły się w tym dniu
publiczne egzekucje 16 handlarzy narkotyków i stręczycieli.
DZIWNA TECZKA
Obstawa pilnująca bezpieczeństwa prezydenta zatrzymała w archikatedrze war~zawskiej
pewnego tajemni.zego osobnika z dziwną rzucającą się
w oczy teczką wciśniętą pod pachę. Mężczyzna przepychał się
przez tłum wiernych w kierunku
głowy państwa podczas wygła
szania homilii przez kardynała

Glempa. Niestety, do tej pory nie
podano informacji dotyczącej
zawartości teczki. Rodzi to rzecz
jasna wszelkiego rodzaju speku- .
lacje i domysły. Nie wiadomo też
kim był osobnik z teczką i jakie
sąjego dalsze losy.
ZCHN SIĘ OBRAZIŁ
Zarząd Główny Zjednoczenia
Chrześcijańsko-Narodowego
zdecydowanie zaprotestował
przeciwko

rozpowszechoianiu

Crirnen sprzed

•

reKlamy firmy Benetton, ponoć
uczucia religijne katolików. Na afiszu, o którym mowa, ksiądz całuje zakonnicę .
Sprawa trafiła do prokuratury.
Jednocześnie liderzy tej samej partii skierowali do organów
ścigania wniosek o rozpocznie
postępowania przeciwko autorowi piosenki .zChN zbliża się"
śpiewanej przez zespół "Piersi".
Ponoć młodzi muzycy również
obrazili uczucia religijne.
obrażającej

.. POGRANICZE" J... OBRAZA
Prokuratura Rejonowa w Przemyślu postanowiła umorzyć śledz

two przeciwko redaktorowi naczelnemu tygodnika .Pogranicze", poznieważenie
dejrzanemu
o
prezydenta RP. Cała ta sprawa
została rozpętana na kanwie prowadzonej przez tygodnJk akcji dekretynizacji miejscowych notabli.
Wśród listów znalazł się i taki,
w którym czytelnik wyraził swoje
niezadowolenie z osoby pana prezydenta. Prokurator odstępując od
ścigania stwierdził: .autor cytowanego listu (... ) posłuży/się I'!eczowymi argumentami, których merytoryczna ocena nie należy do prokuratury, zaś ich wypowiadanie
jest prawem każdego obywatela".
TOM

lat

.S zczeniacki poiedynek
Dawniej. gdy czyjś honor, dobre imię na szwank narażone
zostały, dochodziło do pojedynku. Setki kodeksów honorowych
regulowały kiedy i za co wypada,
ba! wręcz trzeba się dochodzić
o "swoje" z bronią w ręku. A powód do stanięcia w szranki mógł
być błahy. Zupełnie nieistotny
jak w wypadku pojedynku
dwóch poznańskich gimnazjalistów w 1851 roku - nawet nie
wymieniono go na rozprawie są
dowej.
Kazimierz Brodnrcki. piętnas
tolatek, uczeń klasy trzeciej gimnazJum Marii Magdaleny, wyz-

wał do walki swojego kolegę
szkolnego, rok młodszego, Anzelma Zienkowlcza. Sekundantem pierwszego był Juliusz Sypniewski (lat 14) a drugiego Feliks
Malder. Ustalono datę spotkania
na 12 stycznili, niedzielę. Użyć
miano pistoletów. Dokładnie
o oznaczonej godzinie strony
stawiły się w wyznaczonym
miejscu. Sekundanci nabili broń,
odmierzyli odpowiednią odległość i przeciwnicy stanęli naprzeciw siebie. Padły strzały oba niecelne. Nabito pistolety
powtórnie i znów kule poszybowały w niebo. Ponieważ zużyto

http://sbc.wbp.kielce.pl

wszystek proch i naboje , sekundanci udali się do miasta, skąd
przynieśli go od znajomego gimnazjalisty Władysława Raczyńskiego . Zmniejszono odległość z jakiej miano oddawać
strzały. Pierwszy.strzelał Zienkowicz i chybił. Brodnicki, niestety,
trafił. Kula przeszyła bok jego
przeciwnika, który następnego
dnia zmarł. Przeprowadzona
przez biegłych medyków sekcja
wykazała, że zmarły miał uszkoctzenie śledziony, wątroby I żo
łądka. Sprawą zajął się prokurator - Brodnickiego osadzono
w areszcie.

liznelmen Wfłu~ził

~na~ 11 ml~ zł
Do Sądu Wojewódzkiego
w Krakowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko
krakowskiemu biznesmenowi Jerzemu D ., któremu zarzuca się wyłudzenie ponad
17 mld zł kredytu na szkodę
krakowskiego oddziału Banku Handlowego SA. Razem
z Jerzym·D. na ławie oskarżonych zasiądą 4 inne osoby, którymi posłużył się on
przy wyłudzaniu kredytów.

Śledztwo przeciwko Jerzemu D. właścicielowi
i współwłaścicielowi kilku
spółek

trwało

kilkanaście

miesięcy -

zgromadzono 21
tomów akt w tej sprawie. 17
mld zł, które z Banku Handlowego wyłudził oskarżony
- to tylko czysty kredyt. Należne odsetki wielokrotnie
przewyższają tę kwqtę·

Żmudne śledztwo, w czasie którego pracownicy organów ścigania poruszali się .w
materii nie obrosłej orzecznictwem sądowym" pozwoliło na wszczęcie kilku innych
spraw. Wykazało także wiele
z oszukańczych metod stosowanych przy wyłudzaniu
kredytów oraz gwarancji
bankowych.
JPA

~niaka kryminalna
(historycl~a )
• 10 marca 1599 r. w Krakowie bracia Gawrońscy, Jan i Michał, napadli i poranili krawca
Jana Jarząbka . Zbrodnia być
może uszłaby im płazem, gdyby
nie doszło do niej w kościele Mariackim. Po długotrwałym procesie sprawcy zostali skazani na ...
siedmiodniową pokutę . Uzyskanie tak łagodnego wyroku kosztowało ich 2000 florenów polskich.
• Koszt wykonallia wyroku na
Michale Piekarskim, sprawcy
zamachu na króla Zygmunta III
Wazę (w 1620 r.) wynosił 73 zło
te polskie. W zachowanym rachunku widnieją m.in. takie pozycje: "za drwa do palenia go
i na węgle - 1 zł 14 gr., za
smolne beczki - 15 gr., za dwa
miechy do poddymania 1 zł, mistrzowi roboty koło niego za pracę
- 15 zf'.
• Powszechnie uważa się, że
ostatnim procesem o czary zakończonym wyrokiem skazują
cym był dobruchowski , po którym spalono 14 czarownic. Okazuje się , że podobne tragedie
miały miejsce i później. a mianowicie 14 lat później w roku 1789
w Zagości u i Zrzyczu . Opisał je
we "Wspomnieniach z przeszłości " hrabia Stanisław Wodzicki.
(det)
11 lipca 1851 r. rozpoczęła się
rozprawa sądowa. Na ławie ob~ałowanych (czyli oskarżonych)
obok Brodnickiego zasiedli sekundanci: Sypniewski i Malder
oraz Raczyński oskarżony przez
prokuratora o czynną pomoc
w celu dokonania pojedynku. Po
przesłuchaniu
podejrzanych
świadków, wysłuchaniu obroń

ców sąd skazał Brodnickiego na
osiemnastomieSięczne więzie

nie i poniesienie kosztów sprawy. Sypniewski, Malder i Raczyński zostali uniewinnieni. Cała rozprawa trwała od 8 rano do
7 wieczorem.
(DET)

•
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POL'EC5ł9vfy

TVP ·.

TV SAl

20.1 O (pr. 1) -

20.15 (RTL) -

Kajak (ode. 3)

Minilista przebojów

DZISIAd

'0
16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów: "Kwant" oraz
film z serii "Animals in aclion"
17.00 Teleexpress
17.20 "Dzień za dniem" (4) - ser. USA
18.10 Magazyn katolicki .
18.40 "Zulu Gula" - pr, satyr. T. Rossa
19.00 Tęczowy Mini-Box
19.10 Wieczorynka: .. Wesoła siódemka"
19.30 Wiadomości
20.10 "Kajak" (3) - serial USA
21.05 Tylko w "Jedynce"
22.15 "Od bieli aż po czerń" - recital
M: Borys
22.45 Wiadomości
23.00 Dziś w senacie
23.10 Reporter
23.45-23.55 Język włoski dla począt

•

kujących

(8)

16.25 Powitanie
16.30 Panorama

Kolejna zagadka kryminalna rozwi·
kJana przez łysego jak kolano, amery'
kańskiego policjanta. Jak zwykle dostarczy to ńam mocnych wrażeń i emo·
cji. Przede I'/szystkim .Kojak" jest
jednak filmem rozrywkowym.

Dziś wystąpią mali artyści w wieku 7-11 lat
naśladujący słynne gwiazdy muzyki rockewej,
m.in.: ,Roxelte", Cher, Doń. Oay. Ile takie
śpiewani.e może dostarczyć radości wiemy
również z naszej telewizji. Jest to nowa edycja
programu Mańjke Amado.·

8.00 Dzień dobry - por. mag. rozm.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - pr. dla naj młodszych
9.20 Pnedszkolny koncert życ.zeń
10.00 ,,~auna" - pol. film fab.
11.35 Kwadrans na kawę: ABC odchud·
.
zania
11.50 Sto lat - mag. ubezpieczeń społ.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja 'edukacyjna
12.15 ~agazyn notowań: Pola gra '92'3lusarz l palnikiem
12.45 Tylko u nas _., zapowiedi pr. te.
lewizji edukacyjnej
12.55 Temat dnia
13.00 ,.Triumf cywilizacji zachodniej"
(6)' - "Wiek odkryć" - serial
do~. prod. ang.
13.55 Warszawa zaprasza - inrorm. kulI.

Jan Matyjaszkiewicz
Akcja tego k"lminaru toczy się współcześ·
nie w jakimś polskim mieście. Stateczny inży·
"ler, pan Mirosz, zbiegiem nieszczęśliwych
okoliczności został wplątany w bardzo niebez·
pieczną pl2ygodę. Krarlcowa sytuacja, która
zaozęła zagrażać życiu bohatera i innym oso·
bom wyzwoliła w .sza"lm" człowieku pgrotn·
ną siłę dUCh? Umożliwiło mu to spojrzenie na
życie z pewnym dystansem.

14.10 Teleplastikon (społ. problemy
współczesnej Europy na podsta:
wie materiał6w niem. stacji
"Deutsche Welle")
14.30 Dokument trochę inny: "Na elapie", rei. Krzysztof Mągowski
15.00 Odpowiem na kaide pytanie
15.15 Szkoła żon - Bądź atrakcyjna
15.35 Jeśli nie Oxford, to co? - pr. dla
•
maturzystów
15.55 Jaka szkoła? - Dlaczego nie tylko lekcje

23.15 (pr. 2) -

Jest to epowieść o człowieku~ który niesłusznie 0dsiedział łcalę więzienia za nie ;popełnione pl'Ulstępst
wo. Po wyjściu spotkał piękną dziew0W'ę, która pomaga mu zapomnTeć o gO'YClY doznanej krzywdy.

Jak powstat film
"Mahabharata"

20.15 (PROl) "Niewinni żołnierze"

e

Malezja. rok 1950. Miejscowych
dwa problemy: miejscowy .ruch

żołnierzy nurtują

oporu .l

seks. Walka

w dwngli nie jest prostym zadanlem, Czeka Ich wiele

.' niebezpieczeństw.

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
.
8.40 "Wojownicze żółwie .Ninja" ·serlal USA
.
9.00 Transmisja obrad Sejmu

~~'.

"JEDNOŚĆ"

POZIOMO: 7) translQrmuje napię
cie, 8)jedno do drugiego i zbiene się
miarka, 9) samochodowy oczysz·
czacz powietrza, 10) dział labryki opracowujący i testujący nowe modele
'samochodów, 16) cena, pieniężna
wartość ' zakupionego samochodu,
17) instytucja placówki handlowej
prowadzona przez osobę prywatną.
18) uczeń gimnazjum;
. PIONOWO: 1) oddarty okraWek
z poszarpanymi brzegami, 2) kawa
rozpuszczalna, 3) Socza, 4) wprowadzenie znacznej ilości samochodów
do działalności usługowej i komunio
kacji, 5) cieple powietrze tłoczone do
wnętrza samochodu, 6) granitowe
sześciany w brUkowanej jezdni, 11)
jeśli pochyła to maszyna prosta, 12)
stukot pędzących koni, 13) tytułowy
boh<;tter opery Verdiego, 14) presja
na hamulec roboczy pojazdu, 15)
zapłonoWy w samochodzie.
Słowniczek: ISONZO.
Rozwiązania krzyżówki prosimy
przesyłać pod adresem redakcji "ED"
w terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy pfawidłowe odpowiedzi zosta·
nie rozlosowana nagroda książkowa .
Na karcie pocztowej prosimy umieścić
dopisek: "Knyżówka nr 232".
.
POZIOMO: powieść, zamach ,
. Ostatn i" , Karaib, ordynek, balans,

.

~,

18.00 Powitanie 18.05 Rozmo, wa z prokuratorem Markiem Kopaczem 18.25 Michał Bajor
w Szydłowcu - recital 18.40
Uroczyste pasowanie na ucznia
w LO im. H. Sienkiewicza 18.50
RAMBIT - teleturniej Szkoły
Podstawowej nr 119.00.Kronika
policyjna.

ną - gość w studio - Jan Burek 15.45 Kielecki dziennik radiowy 16.00 Zakończenie pro.gramu.
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Rozwiązanie krzyżówki nr 218:

droga do pucharu Toyoty 16.00 Eu·
rolun , 16.30 Samochodowe mis·
trzostwa świata, 17.00 Jeździectwo,
puchar śwjata w skokach przez przeszkody, 18.00 Triathlon, finał pucha·
ru świata w Meksyku - retransmisja,
1ą.00 Tenis, mag. turniejów ATP,
20.00 Trans World Sport - mag.,
21 .00 Samochodowe mistrzostwa
świata w Chester, 21.30 Eurosportnews 1, 22.00 Piłka nożna, puchar
''Europy, 23.30 Koszykówka, mistrzostwa Europy 1.00-1.15 Euro·
sportnews 2, 9.00 AerQbik, 9.30 Jeź
dziectwo - Puchar Swiata w skokach przez przeszkody w Berlinie
,(retransm.), 10.30 Trans World
Sport, 11.30 Aerobik

11.55 Koło fortuny (powt. ), pO progr.:
· Porada dnia. 12.45 Tele Bćlrse - giełda
z Frankfurtu, 13.35 Unler der Sonne
Kaliforniens - ser. USA, 14.30 Sąsie·
dzi - austrl. ser. famil. 15.05 Das Imperium - Dle Cobys - ser. famil. USA.
16.00 MacGyver- ser. USA, 17.05 Idź
na calość! - telegra, 17 45 Progr. region., 18.15Bingo- telegra, 19.20 Koło
fortuny po progr.: WetterNews, 20.15
Woltfas Revler - ser. krym. RFN,
21 .1 5 Ulrich Meyer: Einspruchl - po·
tyczki slowne, 22.15 Dark Tower (Ponura wieża) - horror USA, 1988, reż.
Freddie Francis, 0.05 Elęclric Blue ang. ser. erot., 0,45 MacGyver (pow!.),
1.40 Akut (powt.), 5.30 Raport regional·
ny, 6.00 Dzień Dobry z SAT 1, 8.30 Są
siedzi - serial tv, 9.00 Sat 1 News, 9.05
Blelb Gesund, 9.30 Das Imperium Die Colbys, 10.20 Ulrich Meyer: Ein·
spruchl, 11.10 Wolffs Revier, 11-:55 Kolo fortuny - gra, po progr.: porada dnia.

-

Kielce

17.00.10minuITKK- mag. inf.
17.10 Co w ratuszu? 17.30 "Sadramat wojenny prod.
ra" pol.-amer. 19.00 Policyjny raport 19.10 "Przeprawa" - impresja 2 tekstem T Jeżowskiego i J.
Bednarskiego 19.20 ."Cudzo·ziemcy" - rep. 19.3010 minut
TKK (pow!.) .

12.00 Pieniądze i polityka, 12.30 Anali· .
12.30 Bill Cosby Show (powt.) 13.0.0 . · zy i infor. z rynku walutowego,'2.40
Tyg.
przegląd infor. ze·świata biznesu,
Perry Mason - ser. dwetek. USA,
13.00 Biznes japońSki dzisiaj, 13.30
14.00 Falling in Love (Przelotna mi·
News Watch, 14.00 Inside Edition lość) - firm lab. USA, 1984, reż. Ulu
Grosbard, gra Robert de lIjiro, Meryl • przegląd infor. ze świata, 14.30 Serie
Noire- przegląd ser. tv, 15.00The Mix,
Streep, 15.45 Hartaber herllich - ser.
16.00 Ali Mixed up - muzyka, infor., wy.
delek. USA, 16.40 Trick 7 ser.
wiady, 17.00 On the Air - progr. na ży
awnim., 18.30 Bill Cosby Show- ser.
wo
z teleł. udziałem widzów, 18.30 Bokomed. USA, 19.00 Ulice San Francinanza - ser. western, 1'9.30 Serie
sco- ser. krym. USA,20.15The Virgin
Noire, 20.00 I Spy - ser. sens., 21.30
Soldlers (Niewinni żołnierze) - ang.
Infor. film., 22.30 Analizy i informacje
film fab., 1969, reż. John Dexter, 22.10
z
rynku walutowego, 22.40 Doniesienia
T. J. Hooker- ser. krym. U?A, 23.15
Financial
limes, 22.4il Biznes amery'
Todeskrels Libelle - hiszp. film krym.;
kański, notowania z Wall Street, 23.00
1977, reż. Leon Klimovsky, 1.00 Der
Colorado - westem USA, 1955, reż:
Nachtfalke (powt.), 1.55 Einstwellige
Nicholas Ray, 0.50 New$ Watch, 1.20
Vorgniigung (powt.), 2.50 Zwrotnik Ra·
Infor. film., 1.50 Muzyka nocą. 5.30 Vic·
ka ~powt.). 5.05 Vegas - serial tv, 5.5
tory
with Morris Cerullo - mag. relig:,
Vicki - serial kom. USA, 6.15 Trick 7 - •
6.00
Zakupy w tv, 6.30 Wydarzenia
seriale anim., 7.55 Hart aber herzlich,
8.45 Autostrada do nieba - serial · w świecie biznesu, 7.00 Analizy 'mfrom.
z rynku walutowego, 7.10 Doniesienia
famil. USA, 9.45 An heiligen Wassern
z Europy Wschodniej, 7.30 News
- szwajc. film fab. (1960); reż. Alfred
Watch, 8.00 Wiadomości, 9.00Channel
. Weidenmann , 11.40 Ulice San Franci·
E - pr. edukacyjny, 9.30 Zakupy w tv,
sco - serial.
11 .00 Dzika Ameryka - dok. rp. przy.
rodn., 11.30 Wydarzenia w świecie biz·
nesu.

12.00 Punkt dWunasta, - ' mag. infor.,
SERIALE: 12.30 Młody i namiętny,
13.20 Santa Barbara, 14.15 Dynastia
Springfieldów, 15.0.0 Tenis - relacja
z tumieju kobiet w Nowym Jorku, 16.00
Hans Meiser: Mistrzowie dziennikar·
skiej plotki - talk show, 17.00 Ryzykow·
ne! - telegra, 17.30 Cena jest właściwa
- telegra, 18.00 Elf 99,1 9.15 Explosiv, .
19.45 Dobre czasy, złe czasy - ser.
20.15 Mini Playback Show - dzieci na·
śladują gwiazdy muzyki rozrywkowej,
21.15 Wołanie o pomoc - dramatyczne
akcje ratunkowe, 22.15 Jak proszę?l
show, 23.15 Gottschalk - .show, 24.00
Prawo Los Angeles ser. 1.00
Okropnie fajna rodzina - ser., 1.30
Quincy (powt.), 2.30 Dr med. Marcus
Welby (powt.), 3.30 Hans Meiser
(pow!.), 4.30 Explosiv (powt.), 5.10 Elf
99 (powt.), 6.00 Wiadomości poranne, .
7.00 Dzień dobry, Niemcy, 8.45 Owen
Marshall - serial USA, 9.45 Bogaci
i piękni- serial USA, 10.05prMarcus
Welby - serial USA, 11.00 Viva show. 11.30 Potyczki rodzinne - show.

RAI. UNO
12.00 Służba domowa 12.30 Wiadomości 12.35 Służba domowa 13.30
Wiadomości 13.55 Trzy minuty o ...
14.00 "Załóżmy się, że ... " 14.30 Pra·
premiera- mag. aktualności kult. 14.45
Zółty Kieł - film; reż. R. Stevenson
16.15 XXXV Festiwal Zecchinó d'Oro
11.55 Tydzień w Parlamencie 18.00
Wiadomości 18.10 Włochy - przewod·
nik 18.45 Gigi Sabatini przedsta~
19.50 Wiadomości i pogoda 20.40 Podwójna gra - pr. rozrywko 22.45 Kawia·
renka - mag, 23.00 Wiadomości 23.15
Kawiarenka - mag. '0.30 Dzisiaj w Parlamencie 0.40 Spotkanie w kinie 1.00
Wybory Miss 1.45 Brama snów - film;
reż. G. R. Hill 3.30 Pieśń wolności film; reż. J. E. Willis 5.00 Program rozrywkowy, 6.00 Wielkie wystawy ~5010.00 TV śniadaniowa 7.00 Wiadomoś'
ci 7.35 Magazyn ekonomiczny 10.15Inny świat - serial 11.00 Wiadomości
z Mediolanu 11.05 INny świat - serial
11.30 Watykan 11.55 Pogoda.

nr 232
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ojciec, Gerhard, sztaba, poranek, Oxnard, kwiatek;

.

'. Szydłowiec

na UKF 71,95 MHz

12.10 Popołudniowy blok muzyczno-informacyjny
14.15
Babcine granie 15.00 Trzy
kwadranse z muzyką klasycz-

..

TELEWIZJA KABLOWA

za przebojem 16.00, 18.00,
16.05 Aktual22.00 BBC
ności dnia
18.3.0 Zawód polityk
19.10 Rockowa .fala
20.10 Radio po kolacji - czwartek literacki 23.00 Muzyczne klimaty. .

12.00 Samochodowe mistrzóstwa
świata, dzień 4, 12.30 Piłka nOżna,
puchar Europy, 14.30 Piłka nożna,

"Colorado" •

: Program lokalny na UKF 71,15 MHz
l2.00, 13.00, 15.00, 19.00
Wiądomości
12.05 Kurier ogłoszeniowy
12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i muzyka
14.00, 20.00Magazyny informacyjne 14.15
"Od 7 wzwyż" 15.10 Przebój

.. -

23.00 (Super Channel) -

· dUTRO

o

'.

16.40 Język angIelski w nauce i techni·
ce (8)
16.55 "Nowe przygody He-Mana" •
ser. USA
17.20 Mullihobby - magazyn
17.50 Rozmowy o Rzeczyniepospolilej
Aleksandra Małachowskiego
18.00 Program lokalnv
18.30 "Pokolenia" -ser. USA (powl.)
18.55 Europuzzle - teledysk zagadka
(powl.)
.
19.00 "Cvwilnyfront" (6)- "Toledo"ser. prod. USA, reż. Nicholas
Sgarro
19.50 Cienie życia: Widziałem diabła
20.00 Wielka piłKa
20.45 Ad vbcem - pr. Jerzego Bralczyka
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.25 W drodze do Europy - rep.
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 Teatr Sensacji: Edward Neyman
"Azyl dla bandyty", rei. Bogdan
Augustyniak, wyk.: S. Niwiński, •
T. Marczewska, J. Nalberczak
23.15 "Jak powstał film »Mahabhara·
13«" - film dok. prod. ang.
0.05-0.15 Panorama

......

·EuiOSl'o.r
. .

PIONOWO: zakazane, patałach ,
Phobos, wstyd, Enon , ćwiek, yach·
ting, Erenburg, odskok, gupik, rurki,
agnat. .

Imieniny obchodzą:
dziś - KONRAD, LEON

jutro - FRANCISZEK,
MAKSYMILIAN
KIELCE
Biul'ó Ogłoszeń, tel. 32-45--40
czynne w godz. 7.3~16.oo

,TEATRY:

TEATR im. S. ŻEROMSKIEGO
"Seans"- g. 11.00,
PTLiA "Kubuś", ul. Duża - zes·
pół w terenie.

KINA:
ROMANTICA - "KOlumb odkrywca" - USA, I. 15, g. 11:15, 15.30;
"Obsesja namiętności" - USA, L 15,
g. 13.30, 17.45, 19.45,
MOSKWA - "Bestia" ~ Ir., L 18,
g. 13.;30, 15.30, 19.30; PRZEGLĄD
FILM()W J. JARMUSCHA - "Poza
prawem"- USA, I. 15, g. 17.30,
ECHO - "Na lali" - USA, I. 15, g.
15.00, 17.00, 19.00.
APTEKI - stały dyżur dzjenny,
nocny i świąteczny pełni apteka pry.
watna - ul. Krakowska 3tS oraz ap·
teka "Celarmu· nr 29--00 l , ul. Bu€z·
ka 37/39:

TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999,
Straż Pożarna - 998, Pogotowie
Policyjne - 997, Pomoc drogowa

http://sbc.wbp.kielce.pl

- 66-00-65, Pogotowie EnergeTELEFONY: Pogotowie Aatun- .
tyczne Kielce-miasto - 991, Kiel"kowe - 999, Straż Pożarna - 998,
ce-teren - 956, Pogotowie Gazo- . Pogotowie Policyjne - 997, Kowe - 31-20-20 i 992, Pogotowie
menda PP - 251-36, Pogotowie
Yfod.-Kan., CO., Elektryczne,
Energetyczne - Radom - 991.
RPGM , tel. 463-80, czynne w godz.~
BUSKO
15.00-23.00 w dni powsźednie ,
KINO
w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
ZDRÓJ - "Predator drapieżca" pracy tel. 31-16-47 i 430-94.
USA, I. 15, g. 16.00; "Umrzeć powtórTELEFON ZAUFANIA dla mło- . . nie" - USA, I. 15, g. 18.30.
dzieży - czynny w każdy czwartek
OSTROWIEC
w godz. 18.00-20.00 - tel. 456-70;
KINO
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi
ZOK Huty "Ostrowiec" - "Misery"
z problemem alkoholowym) - od
- USA, I. 15, g. 17.00.
poniedziałku do piątku w godz.
APTEKA DYZURUJĄCA - ul.
18.00-20.00, tel. 573-46.
Polna 84, tel. 20-986.

RADOM

.Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19,
czynne w godz. 9.00-17.00.
KINA:
BAŁTYK - "Wzgórza Pacyfiku' USA, I. 15, g. 13.30, 15.30, 17.30;
"Lunatycy" - USA, I. 15, g. 19.30,
HEL "Kolumb odkrywca" USA, I. 12, g. 12.30, 17.00 (PREMIE·
RA); "Sułtani westernu":- USA, I. 15, .
g. 15.00; "Bestia" - fr.. 1. 18, g. 19.45.
APTEKI - staty dyżur nocny peł
nią: nr 67-<Jl Q, pl. Zwycięstwa 7, 61001 , ul_Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁUGACH 365-35.

SKARZYSKO-KAMIENNA

APTEKA DYŻURUJĄCA - nr
20-<J74, ul. Starokunowska 117, tel.
565-45.

STARACHOWICE

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

SZVDLOWIEC
KINO
GÓRNIK - "Bugsy" - USA,.!. 15,
g. 16.00; "WOjownicze żółwie Ninja"
- USA, I. 12, g. 18.00.
Uwaga! Za ewentualne zmiany
w repertuarze kin redakcja nie od·
powiada.

KIELCE, (Herby), ul. Gómiaa 49a
tel. (041)507·34), 506-88,

NOWO OTWARTY
FIRMOWY
PUNKT SPRZEDAżY

Bramy garażowe. Kielce,
Zgoda 3,66-35-87.
6669:9
Sprzedam zestaw satelitarny
PACE SS9000, "atari 800XL",
telewizor. Kielce, 288-48.
6804--g
Sprzedam kompletne wyposażenie do wulkanizacji opon,
dętek.
Milczarek Eugeniusz
Skarżysko-Kam., ul. Podjazdo·
wa 13.
446/92
Sprzedam drzwi, tapicerkę
i komplet szyb "renault 9 i 11".
Kielce, 66-15-42, po 16.
.
6728:9
KOSZULE - flanelowe. Producent, Łódź, 57-30-42. 435-k
Owczarki niemieckie - sprzedam. Kielce, 66-22-62. 6766....g
Sprzedam telewizor ..sony"
stereo, teletext. Kielce, 257-43.
6785-;9
Kontener - plac hurtowy - ul.
Zbożowa. Kielce, 31-47-19.
6718-g
Sprzedam bardzo ładną suknię ślubną - tanio. Skarżysko
Kam., tel. 51-33-29.
449/92

•

ODZIEZY i OBUWIA

Zapraszamy

rownież

do naszej hurtowni
w god::.. 8-16,
9-14.

NERVENI?~GEES:r~tiopharm®
drazetki

- jdU

uspokaJaJące

mJlSl Hopały z . .itm,
łatwo deMrioujtsz ~ i żyjesz

Sprzedam trzy działki, las
sosnowy. Kielce, 563-71, wieczorem.
67QO--g"
Sprzedam dom w stanie surowym piętrowy, cena atrakcyjna.
Skarżysko-Kam. tel. 537-656.
451/92

Usługi transportowe 8 t, Kielce,275-64.
667()--g
Usługi transportowe rachunki. Kielce, 56&-87.
6321:9

Zgubiono legitymację szkolprzez Tech. Zakł.
Nauk. na nazwisko Agnieszka
ną wydaną
Płusa.

457/92

- Ktiy
w ciIl~ stresie,
• 'łiidy '!Woje ~ nit muil Zasnąć, buli sę Ul nocy...
Sięgnij

po... .

.

WIOLONCZELE, stan obojęt
ny - kupię. Kielce, 32-45-77-.

NtrlJendr4gees-rtltiopharm®

6775....g
Kupię przedpłatę.

22-35,

Pamiętajl

Sil4 leiy

ID

spokoju!

Kielce, 616780....g

.41. ~3 !.®.
Żaluzje poziome i pionowe.
Kielce, 267-52.
5745a-g
Żaluzje poziome i pionowe.
Kielce, 265-41.
5745-g
WIDEOFILMOWANIE. Kielce,31-D3-67.
5139-g
żaluzje, drzwi harmonijkowe.
Kielce, 485-65.
6795-g
Serwis TV, inż. Cechowski.
Kielce, 504-45.
_ 6542-g
Zespół muzyczny z Bukówki.
Kielce, tel. 470-11 wewn. 2439.
6680-g

Układanie glazury, terakoty, parkietu. Cyklinowanie
i lakierowanie podłóg . · Kielce, 31-50-66, 66-46-99.
6736-g
Cyklinowanie. Kielce, 3144-17.

Naprawa pralek. Kielce,
271-35.
6746-g
Telewizja naprawa,
przestrajanie. Kielce, 53793.
6778:9

~"""""""""""""""""1"""""""""

.. Forda escorta XR3i" (1989)
poj. 1600, wtrysk paliwa, katalizator ABS, szyberdach, dwudrzwiowy, metalik, alumfelg1.
Kielce, 31-38-42.
6744-g
Sprzedam "fiata 126p"
(1981) silnik 91. Kielce, ul. Romualda 5/122.
6692:9
Sprzedam "fiata 126p"
(1983). Kielce, Wapiennikowa
9a. Warsztat od 8-16.
6555-g
Kupię uszkodzony .. 126p".
Kielce, 555-96.
6759-g
Kupię "trabanta" kombi. Skarżysko, tel. 530-550.
447/92
Sprzedam "samarę" (1990),
wersja fińska 1300 ccm, kolor
czerwony. Pierwszy właściciel.
Busko, tel. 14-83.
6716-9
Sprzedam .. audi 80" (1981)
benzyna 1,600 m3 stan dobry,
36.000.000. Kielce, 66-42-79.
6745-g
Sprzedam
"wartburga"
(1988). Kielce, 552-43.
6691-g
Sprzedam "volkswagena polo" (1988). SRarżysko, 53&-765.
448/92
Tanio sprzedam nowego "poloneza". Skarżysko , 51-27-33.
6762-g
Sprzedam "fiata 125p" (1978)
cena do uzgodnienia. Skarżys·
ko-Kam., Piłsudskiego 27/37.
452/92
Sprzedam "uno" (1991) 1100.
Kielce, 31-67-81.
6771-g
Sprzedam "opla vectra 2,Oi"
(1991). Kielce, 61-20-73.
•
6781;9
Sprzedam "malucha" (1983).
Kielce, 31-41-34.
6794-g
Sprzedam "forda transit D"
(1980). Kielce, 31-47-19.
6718a:9

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DYSTRYBUTORZY

Już 4 grudnia ukaże się specjalna
wkładka z przedświąteczną
ofertą kieleckich i radomskich

.

:

:

::
:
:

-::

. -. ;;.

•• 11

:

:
:

sklepów i hurtowni.
~

Zgjoszenia przyjmujemy do 1 grudnia
w Biurze Ogłoszeń "Echa Dnia" - ul. Targowa 18
Kielce, tel. 32-45-40.
Z5'lPJ(JłSZ.!ifMy

:

HURtOWNIA

4H.l.
OFERUJE:
·:·arł. spożywcze

.:. słodycze
.:. kawę·
DUŻY WYBÓR
Napoje, papierosy,
przetwory warzywne,
zupy i przyprawy

KNORR
Kielce. ul. Poleska (Plac
Handlu Hurtowego).

31/WZ

proponujttmy:

- TVCOLOR
WIElE
- RADIOMAGNETOFONY
- RADIA
- KALKULATORY
BATERIE
- PRZEWODY TV
- WTYKI

KASETY VIDEO
KASETY AUDIO
ANTENY
ZWROTNICE
SYMETRYlATORY
ZEGARY WISZĄCE
ZEGARY KOMINKOWE
LAMPY

SPRZEDAŻ HURTOWA

Kielce, ul. żniwna 4/6, tel. 482-92
w godz. 9-16, soboty 9-14.

:

::

śwJBO:

SZV\lA.JCARSKA
PRECYZ.JA
Ponad 100 punktó""
ser""j sO""Ych "" Pol sce.
No""e modele: 20 n ,
~ś""ietlanie funkcji,
eurozłqcze, ""Yłqcznik czaso"",,>,,
tuner kablo""Y, (telegazeto).
........

lJd.Q0.976~uI. ~-c2/_

. ../0-22/ ~ ..... -...1-80

6800:9

Ci<·i3;'.
Produkcja drzwi harmonijkowych PCV - 150.000. Suchedniów, E. Peck 31A, tel.
449. Kielce, 473-44.
6466;-9

Hplandia - giełda, .garaże.
Kielce, 31-93-16.
6793-g

E

BIt.Jjf<) -.
I
REKLAM i OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA"
-

ECHU"
"
.

http://sbc.wbp.kielce.pl

KIELCE

• Targowa 18
tel./fax 32-45-40
ELEKTRONIK
Sienkiewicza
17
RADOM
'.

Żeromskiego 6"5
teL 235-19

-

Li povva 29
Miejska Bibliotelco Publiczna

_i

fj j03: '-111 '3.

tel. 71-44

c.t1 id-lm it4f,,»"•

Rynek A5
tel./fax 527-AA

ł3tłJJtt1t<-!tł,n8
Sokola 2 - Orbis
teL 51-25-54

• M_ Reia 1

~Kszdona~

tel. 219-46

.:iit3t<••~.];t-,.
• pl. Targo-wy 7
.

Zakład

KoIp.-Handl . .,Ruch"

teL 38-32
KOŃSKIE
• "Zamkov.ra 1 7
kino ,Antyczne"

teL 31-50
• Ag. Reki. Poligr.
nGRAFIKS"
Warsz~ska 3

5874-g

REKLAMU

poniedziałek-piątek,

531-581,godz.14-16.

• V3Mm jł!łJI'.

TELESTAR®

e

żysko,

•

.T ElE'NIZORY
KOlOROVVE

~a,

Wynajmę lokal sklepowy
przy ul. Sienkiewicza. Kielce,
61-14-00, po 20.00.
6704....glb
Sprzedam M-2 (33 m).
Skarżysko-Kam., tel. ' 513146.
456/92
M-2 do wynajęcia bądź
sprzedam jego wyposażenie.
Telefon grzeoznościowy, Skar-

::

~ ••••••••••••••••••••••••••••• II •• III.I.II •• I •• III.I.I.", ••••• , •••••• ,J •• , •••• ~ ••••••• i

zaprasza do swojego sklepu
Kielce, ul. Buczka 6,
w godz. 10-18

MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU. Leczenie kamicy żółciowej, nerkowej (bezoperacyjnie), łysie
nia. Zapisy - Łódź 37-36-38.
Adres
korespondencyjny:
Łódź l, przegródka - 1. Lekarze przyjmują także w Kielcach, ul. Buczka 20/26 m. 34.
5295-g

.il·':·]i1:<·1':_
-

Kultury
22 Lipca,
tel. l A 1-086
Oom

ul.

-iti·: ot.l','4! g.
•

Sklep

CASSIE"

ul. Kierecka 1 2

Zapraszamy

............•..............
L ••

== -

~

Przedsiębiorstwo

V . . Produkcyjno-Handlowe

Sienkiewicza 64 I piętro,
Kielce, teł. 32-45-77.
INSTRUMENTY SMYCZKOWE.
GITARY.
6734-<3
•••••••••••••••••••••••••• 1

Hurtownia nr 1 Radom, ul. Żeromskiego 49 (w podwórzu)

ATRAKCYJNA OBNiŻKA CEN: 15%
- blachy ocynkowane o grubości 0,5 - 2,5 mm
•
- blachy ocynkowane, profilowane (faliste i trapezowe) o grubości 0,75 mm
- blachy walcowane na zimno, czarne, o grubości O5 - 2 5
mm
'
,
- rury przewodowe ze szwem, czarne i ocynkowane o średnicy
0,5- 3 cale
.
- pręty zbrojeniowe, gładkie i żebrowane o średnicy 10 12
14, 16 i długości do 12 m
'
, ,
- walcówka gładka w kręgach, o średnicy 5,5 - 6,0 mm
- stal kątowa .25 x 3 - 60 x 5
. - blac~y ocynkowane, profilowane, powlekane akrylem profile średnie
'
- dwuteowniki
- ceowniki
- blachy cz~rne, gorąco walcowane, o grubościach 3, 4, 5, 6,
8, 9 mm oraz lOny asortyment wg zamówień .

ARTYSTA LUTNIK
Kazimierz Lisowski.
Profesjonalna Pracownia

ODROBINA LUKSaSa
PHP "LEMAR"
.

(dojazd od ul.

Kilińskiego)

tel. 63--00-90

oraz Sklep OKAY: Radom, Żeromskiego 27
. oferuie do sorzedaźy hurtowei i detalicznei
fi KQSMETYKI'
v
o
- dezodorahty: FA, OLO SPICE, DENIM, IMPULS , LlMARA ' COTY BLAZE NIVEA
REXONA, LE JARDIN
' .'
,
,
- kremy i balsamy do ciała: NIVEA, FA, KLEOPATRA, PALMOLlVE
- farby, lakiery, odżywki do włosów
.
oraz pełną gamę kosmetyków firm L'OREAL, IVES ROCH ER , PALMOLlVE,
PROCTER & GAMBLĘ, POLLENA-MALWA, LECHIA, MIRACULUM i inne

V

SKłAD WYROBÓW HUTNICZYCH
26-600 Radom, uJ. Mokra 2 teJ./fax 31-40-64, tlx 672127.
B/199/R

CHEMię GOSPODARCZĄ
- firmy HENKEL
- proszki PERSIL, SAPUR, SIL, PERWOL
- środki do czyszczenia i pielęgnacji domu
oraz proszki ARIEL, POLLENA, OMO, LANZA, VIZIR, E, AIAX
Zapraszamy: poniedziałek - piątek w godz. 8.30-18.00
sobota w godz. 8.30-14.00.

"AGA'~
zaprasza cocf.ziennie
11) godz. 8-15
f .

MOTOR-ZBYT

SKLEP "GOLD-STAR"
Kielce, ul. Sienkiewicza 28

Kielce, Waligóry 3/5
• teł. 61-67-78
POLECA NAJTAN/EJ

HURTOWNIA "JOLPOL"

poleca:

Radom, Sobieskiego l, tel. 45-10-17

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA WOJ. RADOMSKIE I OŚCIEŃNE

• części zamienne do
samochodów "skoda" (wszystkie typy)
• nadwozia do "skody
favorit"
• części motocyklowe
i motorowerowe do
ElZ, JAWY, WSK,
SIMSONA, JAWY 50,
ROM ETA

~

>
>
>
>

radiomagnetofony
(ELTRA - Bydg~szcz)
telewizory
kasety audio i wideo
pojemniki na kasety
przewody tv

poleca:
.
.. DURALEX firm: Arcoroc, Luminaro, Arcopol- m.in.:
,.. serwis kawowy dymny "CALI CA" - 127.000 zł
.. serwis obiadowy "MERLY" - 436.000 zł
.. naczynia kuchenne firmy MENASTYL zestaw 6 rondelków
. - 354.000 zł;
.. kosmetyki, chemia gospodarcza firm francuskich i belgijskich: "la parfum" - 39.00U, "cezar" - 125.000,
.
.. szampony, płyny do kąpieli - 14.000 .
.. kwiaty szt4czne

~ anteny, zwrotnice
~zasilacze
~ zegary wiszące
~ baterie i akumula-

torki
>. lampy stojące.

CZYNNE: pono -

191łiE

>
>
>
~

>
>
>
>

~

INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW
NAUKI JAZDY
PRAWA JAZDY KAT. ABCDE
J~ZYKÓW OBCYCH DLA POCZĄTKU-

piątek

Nowo otwarto

9 - 19; sobota 9 - 14.
.
B1224/R

Jeśli marzysz o własnym mieszkaniu,
samochodzie, telewizorze czy magnetowidzie

Zapraszamy również
klientów .
indywidualnych .
Kielce,
ul. Stolarska 3/5
(dojazd od ul. Okrzei) .
025f1NZ

POLMOZBYT'92
sp.

z 0.0.

Radom, ul. Dębowa
4, tel. 283-17,
·279-73, fax 260-15
OFERUJE
DQ SPRZEDAŻY
CZĘSCI ZAMIENNE
NASTĘPUJĄCYCH

* sportowe

NIE CZEKAJ!
"KUPUJ Z NAMI"!

* tekstylne

udzielamy nie oprocelltowallych
kredytów gutówkowych w systemie argelltyńskim.

JĄCYCHIZAAWANSOWANYCH

SEKRETARKI

KSI~GOWOŚCI KOMPUTEROWEJ
MENEDZERA
SPRZEDAWCY, KRAWCOWEJ
KOSMETYCZNY LFRYZJERSKI'
MASZYNOPISANIA I OBSŁUGI KOMPUTERÓW
MARKETINGU I REKLAMY FIRMY

* wizytowe

.:\I);ija~

>
ŚWIĘT1>KRZYSKA SZKOŁA IIZNESU .

_Kielce_
ul. Zagnańską 46
tel. 531-18, wewn. 35.
15/Wz

/(jelce, ul. Ściegiennego 6
tet. 61-31-29 wewn. 4.

453-1<

KREDYTY od 10 do 500 mln
Okres

.

spłat

od 8 do 100 rat

MAREK POJAZDÓW:
• STAR, AVIA,
KAMAZ, lIAZ, ŻUK,
JELCZ, POLONEZ,
TRUCK i wszystkie
typy ciągników
URSUS.

zł.

miesięcznych.

.:JI3!a.

ul. Sienkiewicza 78 (hotel "Centralny'), pak. 136:
1el. 66-25-11, wewn. 136 w godz. 12-17.

.ił,'·Nt-

ul. Prażnowskiego 15, pok. 40.
tel. 251-71, wewn. 94 w godz. 9-11 i 13-16.

UWAGA KUENCI! Od 1 grudnia br. biuro przeniesione
6323-g
na ul. Piotrkowską 12.

oraz akcesoria
samochodowe
i ogumienie do
samochodów
ciężarowych.

Ponadto

prowadzimykompletów uszczelek
silnikowych
do
wszystkich typów samochodów osobowych produkcji
krajowej i zagranicznej.
B/235/R
sprzedaż

•
dynamicznie rozwijająca się, z doświadczeniami na rynku
pracy. Mająca szerokie kpntakty z wieloma firmami.

PROPONUJE MIEJSCA PRACY
NA ZACHODZIE W ZAWODACH:
- hotelarstwo, gastronomia,
- specjalistów zzakresu
MWGzZ" ,
- Dracowmkow
00 pracy sezonowej,

- elektryków, metalowców,
budowlanych, •
- opiekunów, opiekunki
w svstemje "Au .Pair",
.
.- OSOby z roznyml zawodamI.

MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU SPONSOROWANEGO I
Wyczerpujące

informacje wraz z THE DECLARATION F.oRM
i "Certificate of.Health"
otrzymasz pisząc pod adresem:
Przedsiębi~rstwo "MIX"

Ha.,del": Informacja -

Nie tylko przy anginie, ale tależe•••
- przy bólach gardła
- przy chryppe

.
- przy zapiJ/eniu jamy ustnej I

STOSUJ!
ne.-all.,n®
w:

• aerozolu
• tabletkach do SSania
Ił

z cukrem
tablellaich do SS8t1ia
bez cukru

Pośrednictwo

78-604 Wałcz 6·, ul. Wojska Polskiego 50
woj. pilskie, skr. poczt. 42.

I'RO/!P!R -I'HAlUfA

FIRMA BYŁABY WDZIĘCZNA ZA UWAGI DOTYCZĄCE SAMEGO
WYJAZDU JAK I POBYTU W MIEJSCU ZATRUDNIENIA.
430-k
...

dziąseł

w~

trUa 32·21-12
lei J2-47-46
~KmbSw

Il'l. 55-41-76

http://sbc.wbp.kielce.pl

DYSTRYBUTORZY

~-Do nabycią w aptekach

Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe

ujeżeli

STRAJK

na jutrzejszej sesji nie zapadnie
decyzja -o przejęciu przez Urzgd Miasta
sekcji, oznacza to w praktyce jej rozpad"

piłkarzy?

Sergio Campana, szef unii

oarze nie otrze ni?

włoskich piłkarzy (Al C) poinformował, że przedstawiciele piłkarzy-profesjonalistów
z 10 krajów Europy spotkają
się w Mediolanie, by przedyskutować zasady zatrud-

niania cudzoziemców we
włoskich klubach . Zdaniem
Campany dotychczasowe
reguły zawierania kontraktów przez kluby z Italii nie
spotykają się z aprobatą
Włochom zarzuca się, że
podpisując umowy nie dają
piłkarzom gwarancji wystę
pów na boisku.

Na jutrzejszym posiedzeniu kieleckiej Rady Miasta miała zapaść decyzja o przejęciu
przez magistrat sekcji kolarskiej Korony. Niestety, okazało się, że sprawa cyklistów nie
zmieściła się w programie obrad i została przeniesiona na następną sesję. Jednak, wtedy być może nie będzie już o czym dyskutować, gdyż najlepsi nasi kolarze wyjadą do
innych klubów.
Prezes Okręgowego Związku
Kol§lrskiego - MAREK SŁA
WINSKI powiedział nam: "Jeże
li na dzisiejszej lub jutrzejszej
sesji nie zapadnie decyzja
o przejęciu przez Urząd Mias-

Za trudni

rywale

W miniony weekend w Drzonkowie k. Zielonej Góry rozegrano I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów w tenisie
stołowym. Województwo radomskie w tych zawodac~ prezentowali Magdalena Smiechowska (leader Broni Radom)
oraz Karol Solecki (AZS Radom). Po niezbyt szczęśliwym
losowaniu obydwoje przegrali,
niestety, po dwa pierwsze pojedynki ze znacznie wyżej notowanymi rywalami odpadając z dalszej rywalizacji.
Magda przegrała z czołową
kadetką w kraju Freliszko
z Promnika Łaskarzew 1 :2,
a następnie uległa 1:2 kadrowiczce Matys z Bronowianki
Kraków. Karol w I rundzie uległ
0:2 rozstawionemu z numerem
pierwszym Lesińskiemu
z AZS Politechnika Wrocław,
a następnie po dramatycznej
walce został pokonany przez Tywoniuka ze Stali Stocznia 1:2
(ostatni set przegrany do 19!).
Może w następnych turniejach, sporo już potrafiący radomianie, zagrają lepiej.

On)

.

ta sekcji, oznacza to w praktyce jej rozpad. Chłopaki od kilku miesięcy czekają na finał
rozmów między kierownictwem sekcji a władzami miasta, nie otrzymując żadnych
stypendiów. Każdy z seniorów ma po kilka konkretnych
i bardzo intratnych propozycji
przejścia do innych polskich
klubów. Do następnej grudniowej sesji na pewno nie bę
dą czekali. Kolarze chcą pozostać w Kielcach, ale muszą
mieć środki, by się utrzymać".
Jak dowiedzieliśmy się wczoraj późnym wieczorem, sprawa
kolarzy została ujęta w programie sesji, tzw. wolnych wnioskach. Trwają jeszcze starania
o wprowadzenie do programu
obrad jako jeden z punktów. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
Nam pozostaje zaapelować do
radnych - RATUJCIE KOLARSTWO W KIELCACH! Trwają
ca sesja jest jedyną ku temu
okazją!

Nie przekonanym o tym, że
sekcja Korony należy do najlep-

szych w Polsce, d.edykujemy
zamieszczone obok zdjęcie
Tomasza Brożyny i Zbigniewa Piątka na najwyższym
stopniu podium w koszulkach
mistrzów Polski. Oby nie po
raz ostatni w barwach kieleckiego klubu ...
S. WRÓBEL

We Włoszech bowiem
obowiązuje limit wstawienia
do składu drużyny na mecz
Mistrzostwa Polski w jeździe parami zakończyły się wspaniałym
sukcesem kolarzy Korony: Tomasza Brożyny i Zbigniewa Piątka
(na najwyższym podium).
Fot. S. Sijer

Walczyli

Ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne juniorów w zapasach odbyły się ostatnio w Kraśniku (styl wolny) i Zamościu (styl klasyczny). W obu imprezach brała udział
młodzież, naszego regionu.
• Do Kraśnika przyjechała cakrajowa czołówka "wolniaków" oraz goście z Rumunii.
Znakomicie spisał się BOGUSŁAW KABAŁA ze Znicza Podzamcze. Zawodnik przygotowany przez trenera Czesława Za-

ła

•
Krabbe nie
rezygnuiel
ZdyskwalifiKowana za stosowanie środka dopingującego o nazwie
"clenbuterol" niemiecka sprinterka Katrin Krabbe, nie zamierza pogodzić się z decyzją niemieckiego związku lekkoatletycznego DLVodsuwającą ją od startów na 4 lata.
Krabbe twierdzi, że związek podjąt decyzję bezprawnie i ma w pianach odwołanie się do komisji prawnej DLV w celu skrócenia dyskwalifikacji nałożonej na nią i jej koleżanki: Manuelę Derr oraz Grit Breuer.
"Dyskwalifikacja musi być zredukowana. DLV nie uczynił żad
nych kroków w celu zmiany swego statutu. Związek nie ma prawa do dyskwalifikowania sportowców w taki sposób, w jaki postąpił z Krabbe i jej koleżankami" - stwierdził adwokat Krabbe Peter Woessner.
opr. (w)

walczył znakomicie.
wszystkich rywali
w grupie i przegrał dopiero
w ścisłym finale ze Zbigniewem
Świerkoszem ,
zawodnikiem
Slavii Ruda Śląska. Zapaśnicy
Radomki nie startowali. Jak powiedział nam ich trener Henryk
Gierczuk: "Zabrakło pienię
dzy. Klub ma ogromne trudności finansowe i zapaśnicy
starają się startować tylko
w »tańszych« turniejach".

borskiego
Pokonał

• "Klasycy" spotkali się w Zamościu. ' Najlepiej walczył Tomasz Uljasz z Radomiaka
w wadze 46 kg. W grupie wygrał
wszystkie walki, ale w finale nie
wystąpił, gdyż podczas turnieju ... przybrał na wasze i nie
zmieśc~ się w limicie 46 kg dla
tej kategorii. Na wyróżnienie zasłużył również Piotr Tyrpa
z Granatu Skarżysko . W kat. 74

atmosferycznych. W czasie tygodnia pracy i nauki w szkole
trzeba koniecznie znaleźć czas
na systematyczne uprawianie
gimnastyki porannej, marsze,
marszobiegi, gry sportowe, tenis
lub aerobic. Osobom lubiącym
biegać, proponuję stosować
regułę 3x30x130. Oznacza to
treningi tygodniowo, każdy
oK. 30 min., tętno ok. 130 uderzeń na minutę. Można też inaczej: dwa treningi poświęcić na
poprawę wytrzymałości, tj. biegi,

tu.v
Sucha zaprawa
(narciarska)
Każdy, kto chce uprawiać
narciarstwo i osiągnąć
z niego maksimum zadowolenia, powinien przed sezonem przygotować swój organizm do większego wysił
ku, jakiego wymaga ten
sport. Zaprawa ma skrócić do
minimum okres .rozjezdżenia
się" i pomóc w pokonywaniu
większych wysiłków i trudniejszych koordynacyjnie ruchów.
Już ostatni "dzwonek",
aby żsbrać się do przygotowania do sezonu. Aby dobrze
radzić sobie na nartach, musimy mieć silne nogi, mięęnie
bpucha, grzbietu i rąk. CwicL~llIa muszą być dostosowane do ilości wolnego czasu , zaawansowania oraz warunków

zapaśnicy
o wejście do fiNiestety, w ostatniej, decydująoej walce odniósł kontuzję.
Lekarz nie zezwolił na kontyn ubwanie pOjedynku i wygrał rywal,
choć podopieczny Ksawerego
Waliszewskiego . prowadził
w tym momencie wysoko na
punkty. Inni zawodnicy Radomiaka, Granatu i Orła Wierzbica wypadli słabiej.
(sw)

kg

mógł walczyć

nału.

Oprócz
bezpośredniego
sponsorowania
zawodów
przez Zakłady Przemysłu
Gipsowego "Dolina Nidy"
w Gackach oraz firmę "CUBA-TOURS" godzi się wymienić właściciela Sklepu
Elektrotechnicznego - Kazimierza Kondka z Buska,
który ufundował przepiękny
puchar dla zwycięzcy. Trofeum to wypełnione zostało
szampanem ufundowanym
przez firmę KIM z Buska Zdroju.

Przypominamy, że posiadacze biletów wstępu na zawody,
http://sbc.wbp.kielce.pl

DUŻY LOTEK
2,13,37; 40,44,47
EXPRESS LOTEK
9, 10,30,35,36

Zarząd AKS - Start Busko Zdrój - główny organizator
zawodów automobilowych Grand Prix Prince, które odbyły się 22 listopada na stadionie klubowym w Busku,
pragnie złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim , którzy włączyli się w organizację imprezy.

AKS dziękuje również Policji Państwowej oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej
za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu wyścigów.

Obok kilka propozycji ćwiczeń
w terenie.

Przedstawiciele zawodowych futbolistów postulują
by powstałą sytuację przeanalizowały FIFA i EUFA,
bowiem w przeciwnym razie
może dojść do powszechnego strajku piłkarzy w wielu
krajach Europy.
opr. (w)

Buski AKS dziękuje

Stronę gastronomiczną imprezy zabezpieczyła firma INTER-FRIGO z Kielc, która
bezpośrednio po zakończeniu
zawodów przekazała ze swoich zasobnych samochodówchłodni 250 porcji lodów dla
dzieci z Ośrodka SzkolnoWychowawczego przy ul. Rehabilitacyjnej oraz dużą ilość
gotowych produktów mrożo
nych na łączną kwotę 1,7 mln
dla Szpitala Dziecięcego
"Górka".

marszobiegi przeplatane przebieżkami po ok. 80 m oraz jeden
trening na poprawę siły np. wieloskoki, podskoki, podciąganie
na gałęzi i podbiegi pod górę. Te
propozycje nie mogą zastąpić
ćwiczeń specjalistycznych (w
strukturze podobnych do wystę
pujących w trakcie elementów
narciarskich). Te proponuję wykonywać po S-10 razy, po czym
robimy 30 sekund przerwy, następnie zwiększamy liczbę powtórzeń w tym samym czasie.
W kolejnym odcinku: właś
ciwy dobór sprzętu narciarskiego.
Instruktor PZN
ANDRZEJ SZOlOWSKI

jedynie trzech zagranicznych zawodników, podczas
gdy kluby zawarły kontrakty
nierzadko z 6 cudzoziemcami.

mogą nabywać

akcesoria samochodowe w sklepie firmy
AUTO-SUPER-RENAULT
w Busku - z 5% bonifikatą
Zarząd AKS-Start

Busko Zdrój

Turniej "szóstek"
W sali gimnastycznej SzkoPodstawowej nr 17 odbył się
turniej .szóstek" piłkarskich
zorganizowany dla uczczenia
74 rocznicy odzyskania niepodległości. Zgłosiła się rekordowa liczba drużyn - aż 25,
które rywalizowały najpierw
w grupach, a następnie systemem pucharowym. Po czternastogodzinnych zmaganiach
~wyciężył zespół "Osiedle
Swiętokrzyskie" przed "Krone" z kieleckiego osiedla Bocianek i "Drink Team" z Suchedniowa. Najlepsze druży
ny
otrzymały
puchary
ufundowane przez "Echo
Dnia", WOKSiR Urzędu
Miasta Kielc i Przedsiębior
stwo Handlowe "Włodex".
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie
Sportowe
ATEST.
(sw)
ły

PREZVDE
,

w

T

"świątyni piwa~'

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W dalszym ciągu zachęcamy
wszystkich
czytl:llników
do
udziału w konkursach . W dzisiejszym numerze .. Relaksu" po
raz kolejny drukujemy ankietę
dla piwoszy, którą po starannym
wypełn ieniu prosimy dosta rczyć
do redakcji. Warto także wycinać
i zbierać kupony konkursowe
drukowane na pierwszej stronie

naszej
gazety.
Zebrawszy
wszystkie, należy nakle ić je na
kartkę papieru , opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz dokład
nym adresem i dostarczyć bądź
przesłać do nas. O tym , że
w konkursach warto brać udział ,
św i adczą
same
nagrody,
a wśród nich bezpłatny przejazd
w obydwie strony do Paryża
(Biuro Podróży . Omnia") oraz

Do wygrania beczka piwa

ANKIET

trzydniowy weekend w Krynicy
Górskiej dla dwóch osób, ofiarowany przez .. Unitour" Kielce.
W ramach nagród ciekawostkę
stanowi ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń "Polonial'
ubezpieczenie mieszkania. Ponadto do wylosowania: ubiór firmowy .. Adidasa" i wiele innych
atrakcyjnych nagród.
(TOM)

Aridrzejki
rockowe
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

"Konkurs dla piwoszy"
MIĘDZYNARODOWE

TARGI PlWA I NAPOI
EURO-BEER '92-93
KIELCE 17-19 GRUDNIA 1992 R.

W konkursie dla piwoszy prosimy o odpowiedź na następujące
pytania:
1. Jaki gatunek piwa najczęściej kupujesz i w jakim browarze
jest ono produkowane: ............. .. ........ ...... ........... ............ ........... .
2. W którym sklepie lub pijalni twoje ulubione piwo jest

najtań-

UWAGA: DOCHÓD Z IMPREZY ZOSTANIE PRZEKAZANY NA SZPITAL DZIECIĘCY
W KIELCACH
Dla stałych czytelników
"Echa ... " mamy trzy podwójne zaproszenia ną tę imprezę.
Wystarczy tylko zadzwonić
w poniedziałek, między godziną 9.15 a 9.20 ...
A potem już można szaleć.

sze? (podaj cenę kufla lub butelki. ... ... ........................ .... ..... ... ...
3. Dla?zego pijasz wskazany w ankiecie gatunek piwa, podaj
uzasadnienie: .................. ................... ..... .......... .................. ...... ..
• ••••••••••• • ••••••••••••••••••• • •••• • ••••••• • • • •••••• • •• • f' • •• •• • • ••• • ••• • • ••••• • •• •••• ••• •••• • ••

Im i ę :

........ ... ....... .................... ........ ......... .... ....... ................. ... .

Nazwisko: ....... .... ........................... ... ............ ..... ........... ....... .
Adres: .. .. ..... ............... ........................... .................. ....... .... ..
Starannie wypełniony kupon prosimy przesłać bądź dostardo redakcji .. Echa Dnia", Kiel r ul. Targowa 18, V piętro , do
10 grudnia br.
Kupony zawierające odpowiedzI na wszystkie pytania wezmą
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, wśród których znajduje
się beczka, a w niej 100 litrów doskonałego piwa.
czyć

ZAPRASZAMY DO

UDZIAŁUI

Mikołaj lM

o miejscu spotkania.
narwanego Felka "Skoczka",
Bogusia
Migasa
i Mundka Sarnę "organizujących"
aprowizację na ognisko. Na spotkaniach bywali i ci co teraz .. w posły
i senatory" i ci którzy teraz wogonku do biura zatrudnienia. Codzienna prasa niesie odgłosy "wOjny na
oświadczenia", z których niewiele
da Się pojąć . Niemal co dnia ktoś
kogoś i za coś chce unicestWić .
Nierzadko naprzeciw siebie stają
ludzie, których przedtem TO JEDNO łączyło, zapominając jakby
o tym, że być może dalej łączy. Może są też tacy, którym trzeba i da
się pomóc. Sprawdźmy to za pomocą takiego samego ogniska.
Niech to będzie naj bliższa niedziela 29 listopada. Przyjdźmy wszyscy jak dawniej o godzinie i miejscu
pOWiadomieni jak dawniej. Przekażmy sobie po dawnemu o co komu chodzi. Może nie trzeba do tego angażować rzeszy nie zainteresowanych czytelników kieleckich
gazet. Może okaże się , że będzie
ta zwykłe spotkanie mikołajkowe
(tu przyda się dawny etatowy Mikołaj - Rysiek). Zapraszamy wszystkich, których jednoczy symbol

Od dzies ięciu lat u schyłku roku
środowisko kielczan uznawanych
za lokalną opozycję zbierało się
w okolicznych lasach na spotkania
przy QIlnisku. Takie spotkania miały różny charakter. Czasem nabierały cech patnotycznej uroczystości , a czasem były okazją do wymiany poglądów na temat
problemów uznawanych wówczas
za społeczne . Z tych spotkań wracało się natchnionym optymizmem, który pomagał żyć w czasie
beznadziei. Te konspiraCYjne spotkania przede wszystkim konsoJidowały ludzi, którzy już wówćzas
znacznie różnili się między sobą
swoimi poglądami. Mało tego reprezentowali grupy o bardzo odmiennych barwach politycznych .
Łączyło tych ludzi JEDNO. Jedni
TO nazywali bezceremonialnie
ANTYKOMUNIZM, drudzy ANTYTOTALITARYZM. Dziś w trzy lata
po ostatnim spotkaniu wielu z nich
rozjechało się po świecie czy kraju,
wielu doczekało się spełnienia
swoich dążeń , wielu nie doczekało ,
wielu też jakby nadal czeka na ich
spełnienie . Pamiętamy Marianka
Kozłowskiego, który zawsze pierwszy rozpoczynał "hymn Solidarności", Marysię Rutkowska. ..Nataszkę", .,Jurunia" cichcem zawia-

lIIMIlIT OPORU SPOłfClllEliO

§

tach DenkOwskich, wysypiska
"KrzemionKi" oraz Nowego Zakładu Huty "Ostrowiec". Pomiarów 90konywali: mgr inż.
Witold Swltek - zakładowy
inspektor ochrony przed promieniowahlem oraz dr Tadeusz Olszewski z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-EpidemiologiczhC3j
w
Kielcach .
PrzewodniKiem by! nacz. Wydziału OChrony Srodowiska
UM w OstrCiwcu - mgr Józef
Kojder.
Pomiary prowadzone były
niezależnie dwoma urządze
niami. RaCliCJmetr RK-65 , który mierzy poziom skażen i a
z dokładno ś c i ą do 0,1 mRtg
nie reagował w żadnym z wymienionych miejsc. Znacznie
czulszy RUST-3 wskazywał
minimalne promieniowanie
w granicaCf1 2-3 impulsów na

Kto nie lubi dostawać prezentów? . Chyba wszyscy lubią
W związku ze zbliżającym się 6
GRUDNIA dzierżawcy stoisk
handlowych na III piętrze w Domu
Handlowym
"Szum en"
w Kielcach przy ul. Jagielloń
skiej przygotowali dla swoich
klientów mikołajki. W dniach 14 grudnia br. w godz. 16-19 i 5
grudnia br. w godz. 9-15 bę
dzie prowadzona specjalna mi-Poza zakupami na stoiskach:
sportowym , motoryzacyjnym,
dziewiarskim, obuwniczym, chemicznym, artykułów gosp. dom.
i zabawkarskim będzie można
zakupić gotowe upominki. Zostały przygotowane trzy kiermasze zabawkarskie, a dodatkową
atrakcją będzie możliwość zrobienia soble zdjęcia z PRAWDZIWYM SWIĘTYM MIKOŁA
JEM . Specjalnie na tę imprezę
dzieci specjalnej troski z Bursy
Szkolnej nr 2 przygotowały kon-

przewodniczącego składu!) Są

du Wojewódzkiego i prokuratora
WOJewódzkiego. Przedtem o zabójstwo Małgorzaty I. z synkiem
oskarżał ... jej męża, ale na os-

sek. Zagrożenia więc nie ma,
ale lepiej dmuchać na zimne.
"Każdy sprzęt powinien
zo~tał zalegalizowany" powiedliał mgr Józef Kojder
- "w przeciwnym razie jego
wskazania nie są wiarygodne. ROlgłos w tej sprawie
zrobił wiele złego miastu,
trzeba bardziej ważyć sło
wa" .
"Pojedyncze
impulsy
utrzymują się na poziomie
tła, które dla Polski średnio

w Kielcach

Wczoraj pOdczas sesji prezydent Robert f~~epka poinformował radę o pr~cy Zarządu Miasta

"Szumenie"

są

nasze

kurs plastyczny o tematyce
świątecznej . Prace te oglądać
_będzie możn A w domu handlo-

wym .
Nastrój

świąteczny spotęgują
nagłośnione kolędy. Impreza
rozpocznie się pokazem sztucz-

nyCh ogni na dziedzińcu "Szumenu". Spr.-edawcy oferują
szczególnie atrakcyjne towary
przy obniżony ch marżach .
Każdy kliettt, który w wyznaczonych dniach zgłosi się
do OH "Szun'len" 2 kuponem,
jest uprawniony do 5-procentowej zniżki przy zakupach.
Dobra zabawlI z niespodziankami zapewniona
(MAF)

KUPON

MIKOŁAJKOWY

UPRAWNIAJĄCY

00.5PROCENTOWEJ
ZNIZKI
PRZY ZAKUPACH W OH
"SZUMEN"W DNIACH 1-5
GRUDNIA

m i ędzy sesjami i
oudżetu miasta za

z wykonania
trzy kwartały.
Dyrektor MOPS - Zofia Wilczyńska poinformowała o przygotowaniach do okresu jesienno-zimowego.
Rada me pOdjęła uchwały
w sprawie zmian w budżecie
miasta na rok 1992. Z projektu
usunięto dotację 100 mln zł na
dofinansowanie I Społecznej
Szkoły ~odstawowej,

* Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Ogólnopolskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych im.
C. K. Norwida, Ośrodek Kultury
StowarzYl?zenia
Regionalnej
PAX w Kielcach, Dom Srodowisk Twórczych i Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają na

* Gminny Ośrodek Kultury
w Piekoszowle zaprasza na
wystawę fotogfaficzną pl. ..Sportowe zmagania". Wystawa czynna od wtorku de, piątku od godz.
10 do 14.
(ka)

wynosi 4-5 Rtg h i składają
się na nie: promieniowanie
kosmiczne i naturalne ziemi.
Na jego zmianę ma wpływ
nawet słońce" ~ powiedział
mgr inż . Witold Switek. "Skażone pyły nie mogły opuścić
huty, gdyż zostały zabezpieczone na terenie zakładu.
Napromieniowanie ich od
0,2 do 1,3 mRtg h jest niewielkie, skoro nie kwalifikują
się do składowania w skła
dowisku odpadów radioaktywnych. Nie stwierdziliśmy
w tych miejscach skażenia"
- powiedział Tadeusz Olszewski - .. ale nie znaczy to,
że gdzieś tu nie ma skażenia
miejscowego. Jedynie pomiary dokonane razem z osoba.
która stwierdziła skażenie dokładnie w miejscu wskazań jego . radiometru , pozwoliłyby
z całą odpowiedzialnością
stw i erdzić , że nic tu nie ma".
ZBIGNIEW TYCZYŃSKI

Piątek

melomana

rosyjska

dotację

100 mln zł na pokrycie kosztów
realizacji filmu pt. ,.Kielce". Dzisiaj odbędzie się głosowanie
nad tą uchwałą, gdyż radni
sprawdzają dokumenty związa
ne z dofinansowaniem wydawnictwa ..Jedność" , które zamierza opublikować album pt.
.. Skarby Kielc". Podczas dyskusji
i głosowania nad poszczególnymi poprawkami do uchwały, okazało się , że radni nie wiedzą
jeszcze co to jest "bezwzględna

Dzisiejszy koncert symfoniczny poświęcony został muzyce
rosyjskiej . W programie I koncert fortepianowy b-moll P.
Czajkowskiego oraz II symfonia h-moll A. Borodina. Z orkiestrą kieleckich filharmoników
wystąpi pianista - Aleksiej Botwinow. KOf!cert poprowadzi
Tomasz Szreder.
(OMP)

większość głosów".

Nie podjęto uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Zarządu Robót Publicznych w Kielcach , gdyż jeszcze nie ma
w Urzędzie Miasta odpowiedniej
komórki administracyjnej . Podjęto 'natomiast oSiem uchwał
o sprzedaiy niertJchomości , nabycia gruntów pod budowę projektowanej ulicy łączącej ul. Krakowskąz ul. Łopuszańską
W kuluarach rady mówiło Się,
podczas dzisiejszego posiedzenia dużo emocji wzbudzi zapewne zatwierdzenie regulaminu i wyboru Komisji Przetargowej Rady Miejskiej, gdyż
podobno radni już podzielili się
funkcjami w tej komisji.
ANDRZEJ PISKU LAK

ża

~ "Pluszowy

~~

PŁYNĄ

Miś"

~

DARY

Coraz liczniej zaczynają nadary dla najbiednieJszych dzieci, za pośrednictwem
.. Pluszowego Misia".
Pani Grażyna Dobrowolska
z kieleckiego osiedla Na Stoku
przekazała
spore
paczki
z ubrankami, książeczkami i zabawkami, bardzo kolorowymi.
Nasz adres: Kielce. ul. Targowa 18, wieżowiec , Biuro Ogło
szeń .. Echa" na wprost wejścia ,
tel. 32-45-40.
(gi)
pływać

sesję popularnonaukową "Koś

ciuszko znany i nieznan~. Sesja
odbędzie się 27 bm. w OSI "Pałacyk- T. Zielińskiego", ul. Zamkowa 5 o godz. 11.
W programie m.in. referaty,
wykłady, a także recytacje, wieczór przy świecach, wystawy.

PROCES "WICKA Z SIEKIERĄ"
zbliża się d.o końca
tatniej rozprawie odwołał to mówiąc: Andrzej I. zepsuł mi opinię,
więc i ja chciałem zrobić to samo
jemu.
Na rozprawie tej rodzina zamordowanej przyniosła buty klapki, takie same, jakie siostra
zamordowanej Anna I. kupowała razem z nią Ale klapek Mał
gorzaty I. nie znaleziono po
morderstwie, za to stwierdzono,
że oskarżony palił jakieś buty
u siebie w piecu, a w popielniku
znaleziono pinezki od nich. Oskarżony zaprzecza, buły paliła
jego zmarła duo wcześniej ciotka. Kiedy paliła? Codziennie odpowiada Wincenty K. - przynosiła z miasta i paliła. To on od
tego czasu nie wyrzucał popiołu? Nigdy Jeszcze nie wyrzucał.
Przed stołem sędziowskim porozkładano dowody rzeczowe,
marynarki oskarżonego , kapy ...
Świadek Władysław K. potwierdza, że brązowa marynarka
należy do oskarżonego, chodził
w niej, Wincenty K. zaprzecza.

BEZPIECZNY
OSTROWIEC

Glosowanie dzisiaj

Imieniny obchodzą:
- FRANCISZEK, MAKSYMIliAN
jutro - JAKUB, NATALIA
w niedzielę - alAZEJ, ALOMEN
dziś

KI~L.CE

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
kocha męża i gotowa jest się
za niego poświęcić (czytaj: pleść
nieprawdopodobne bzdury, aby
go oczyścić z zarzutów) obecnie
pisemnie zawiadomiła sąd, że
już więcej jako świadek zeznawać nie będzie, dodając, że "jeżeli policja ją na ulicy spotka, to
niech strzelą jej łeb, bo ma już
wszystkiego dosyć". Sąd nałożył
na nią karę 14-<lniowego aresztu, gdyż nie ma innego sposobu,
by poddano ją badaniom psychiatrycznym. Wincenty K. oą
karża o zbrodnię .. . wysokiego
urzędnika (nie wyklucza, że

Nie potwierdziły się wskazania
"rUSkich" radiometrów

Sesja Rady Miejskiej

Wszystkie dzieci

kołajkowa sprzedaż.
damiających
Pamiętamy

Wczoraj w godzinach południowych byłem osobiście
świadkiem pomiarów skaże
nia terenu W okolicy ul. Bał
towskiej, Ujęcia wody w Ką

Świadek potwierdza też, że kapy
(znalezione na strychu przy zamordowanych, byli w nie owinię
ci) widział przedtem na łóżku oskarżonego. W pewnym momenoskarżony
zażądał
cie
opróżnienia sali, to ... powie, kto
zamordował. Potem dodał: Nic
nie powiem, bo wśród pUbliczności jest redaktor, ale gdyby go
nie było, to i tak bym nie powiedział.

Zeznawali też biegli ż Zakładu
Medycyny Sądowej w sprawie
ran zadanych ofiarom i ewentuaJnego narzędzia zbrodni.
Przypomnijmy, że jest to proces poszlakowy i sąd bardzo
wnikliwie bada każdy szczegół.
To
ohydne
morderstwo
wstrząsnęło wówczas opiniąpu
bliczna. a pogrzeb ofiar był manifestaCją potępienia tej potwornej zbrodni. Dlatego też wszyscy
z wielkim zainteresowaniem śle
dzą proces, także niespodziewane .wyczyny" oskarżonego.
RYSZARD PUCH

Biuro Ogłos~eń, tel. 32-4540 czynne w godz. 7.30-16.00_
TEAT'RY:
TEATR im. S. ŻEROMSKIEGO
- 27.11. - "Seans" - g. 19.00;
28-29.11. - ,Bzmaragd" - g.
19.00;
PTliA "Kubl.lś", 1.11. Duża 27.11. - "Mały 1ygrys Pietrek" - g.
10.00, 12.00 (spektakle zamknię
te); 28-29.11. ~ . Mały tygrys Pietrek".
KINA:
ROMANTICA - 27-29.11... Kolumb odkrywali" - USA, I. 15,
g. 15.30; "SublOKatorka" - USA, I.
15, g. 13.30, 17.45,19.45;
MOSKWA- 2'1-29.11.- "Bestia" - fr., I. 18, g. 13.30, 19.30; .. Poza prawem"- USA, I. 15, g_ 17.30;
.Wzgórza PacyfikU" - USA, I. 15,
g. 15.30;
STUDYJNE
27-29.11."Akt zemsty" - USA, I. 18, g.
16.15; "Dzika namiętność" - USA,
I. 18,918.30; 29.11. - ZESTAW
KOLOROWYCH BAJEK - pol.,
bo., g. 14.30;
ECHO - 27.11. - nieczynne;
28-29.11. - .. Na fali"- USA,I. 15,
g. 15.00, 17.00,19.00.
APTEKI - staly dyżur dzienny,
nocny i świąteczny pełni apteka
prywatna - ul Krakowska 3/5
oraz apteka ..Celarmu" nr 29-001,
ul. Buczka 37/39, a także 28
i 29.11. - aptektl nr 29-008, ul.
Sienkiewicza 28.
TEL.f;FONY
Pogotowie R,tl.Jnkowe - 999,
StrażPoŻ8ma- Q98, Pogotowie
Policyjne - 991, Pomoc drogo-

http://sbc.wbp.kielce.pl

wa 66-00-65, Pogotowie
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. 7.0023.00 w dni wolne od pracy tel.
31-16-471430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla mło
dzieży - czynny w każdy czwartek w godl. 18.00-20.00 - tel.
456-70.
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi z problemem alkoholowym)
od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00-20.00, tel. 573-46.
'RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19,
czynne w 90dZ. 9.00-17.00.
KINA:
BAŁTYK - 27-29.11. - .. Universal Fordiel" - USA, l. 15, g.
13.30,15.30,17.30,19.30;
HEL - 27.11. - .. Kolumb odkrywca" - USA, l. 12, g. 12.30,
17.00; 28-29.11. g. 14.45;
27.11. - "Sułtani westernu" USA, l. 15, g. 15.00; 28-29.11. g. 17.00; 27.11. - .Bestia" - fr., I.
18,g.19.45;28-29.11.- 9.19.00.
APTEKI - stały dyżur nocny
pełnią nr 67-010, pl. ZwycięstWa
7, 61-001, ul. Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁUGACH
- 36~35 .
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna998, Pogotowie Policyjne - 997,
Komenda PP - 251-36, Pogotowie Energetyczne - Radom991.
BUSKO
. KINO
ZDRÓJ - 27-28.11 . - .Umrzeć powtómie" - USA, J. 15, g.
18.30; 29.11. - g. 18.00.

JĘDRZEJÓW
KINO
DOM KULTURY - 27.11. "Gladiator" - USA, l. 1~, g. 16:90;
28-29.11 . - g. 16.00, "Brazll 'USA, I. 15, g. 18.00.
KAZIMIERZA
KINO
UCIECHA ~ 27-29.11. - "Leningrad Cowboy5 jadą dO Ameryki" - fin.-szw., I. 15, g. 16.00;
"Oszukana"- USA, l. 15, g. 18.00.
OSTROWIEC
KINO
ZDK Huty "Ostrowiec" - "Misery" - USA, I. 15, g. 16.00.
APTEKA DYZURUJĄCA - ul.
Polna 84, tel. 20-98(ł.
SĘDZISZOW

KINO
BALLADA - "Komando Foki"USA, I. 15, g. 18.00.

SKARŻYSKO-KAMIENNA
APTEKA DYŻURUJĄCA - nr
20-074, ul. Starokunowska 10,
tel. 565-45.
STARACHOWICE
APTEKA DYŻURUJĄCA: nr
27-076, ul. Staszica 64-79.
SUCHEDNIÓW
.
KINO
KUZNICA - 27-29.11. - .0łJ
cy III" - USA, I. 15, g. 16.00,
18.00.
SZVDlOWIEC
KINO
GÓRNIK - ..Bugsy" - USA, J.
15, g. 16.00; "Wojownicze żółwie
Ninja" - USA, I. 12, g. 18.00.
WŁOSZCZOWA

DOM KULTURY - "Kevin sam
w domu" - USA, J. 12, g. 16.30
18.30.
Uwaga! Za ewent!-lalne zr
w repertuarze km red.
nie odpowiada.

ny

/O '

,

,

Nowa akcja "Echa Dnia"

Wie uWelante
DOKOŃCZENIE

ZE STR. 1
Pan
Stanimieszka tu
wraz ze stryjem
od czasów wojny.
Prowadzi
niewielkie gospodarstwo: ma
3 ha pola i krosław

wę·

Oddział
5taropol5~ei
Izby wPińczowie
29 listopada o godz. 16
w kawiarni "Uśmiech"
w Pińczowie odbędzie
się zebranie założyciel
skie oddziału Staropolskiej Izby Przemysłow<r.
Handlowej. Z inicjatywą
powołania takiego oddziału wystąpiły liczne przedsiębiorstwa z Pińczowa
oraz miejscowi biznesmeni. Udział w spotkaniu założycielskim zapowiedział
prezydent Izby, poseł Michał Chałoński. Dodajmy,
że podobna agenda SIPH
od kilku miesięcy działa już

w Starachowicach.

(JPA)

"

.J

5P~CJAlN~

ogłoszenia drobne
Zgubiono katar sienny łaskawy znalazca proszony
o zwrot do Biura Ogłoszeń.

wać. Pan Stanisław nie ma
też żadnej bliskiej rodziny,
która mogłaby mu pomóc.
zaopiekować się niewido-

mym stryjem.
Owszem. jacyś krewni się
ale podobno dochodzą swoich praw własności
do nie wykończonego domu,
natomiast nie kwapią Się do
pomocy materialnej czy fiznaleźli,

rzysta także z ulg na podstawowe opłaty. Na zbliżające
się mrozy otrzymają bezpłat
nie węgiel i podstawowe
zaopatrzenie jesienno-zimowe. - Robimy. co w natwierdzą
szej
mocy
sympatyczne
urzędniczki
w gminie. - Dysponujemy
niewielką pulą pieniędzy na
pomoc społeczną a potrzebujących jest wielu.

Praktycznie z tego się
Ponad 15 lat temu wraz z kuzynką rozpoczęli budowę domu. Postawiono duży piętrowy budynek, ale, niestety, kuzynka,
która prowadziła i finansowo nadzorowała budowę,
nagle zmarła, prace przerwano. Zabrakło pieniędzy
na wykończenie: okna, podłogi, drzwi, doprowadzenie wody i światła. Nie zamieszkane, surowe mury
stoją puste już 10 rok, a ich
właściciele zajmują zapadutrzymują

- Pani,

żeby chociaż dały

pieniądze

na wstawienie
okien i drzwi - mówi starsza
kobieta, która pomaga loka- .
torom lepianki. Jest bardzo
Owszem,
rozmowna. Urząd Gminy interesuje się
nimi, ale skąd dadzą pienią
dze, jak sami nie mają? Stryj
dostaje tylko zasHek okresowy przez 10 miesięcy w roku
742 tys. zł i rentę socjalną
z ZUS - o~. 200 tys. Z tego
żyją obaj. Zeby chociaż jakieś ulgi w podatku, bo od
pola, które ich żywi, też muszą zapłacić.

Ludzie w okolicy wiedzą,
ja żyją ci mężczyźni, ale każ
dy woli nie zauważać problemu, niż się w niego angażo-

*
Bar .Pod OGŁUPIAŁYM
KOTEM" czynny całą dobę.

*
Za interpretację pojęcia
"plus dodatni", - wysoka nagroda.

POMOZ

BARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Biedniejemy
Wojewódzki Zespół Pomocy
Społecznej w Kielcach. Skąd
przekazywane są pieniądze
dla potrzeb poszczególnych
miast I gmin. - Na rok 1992
otrzymaliśmy z budżetu rzą
dowego 86 mld zł - informuje Bożena Przygodzka - kierownik działu analiz i prognoz. - Okazało się, że
potrzeby przekroczyły nasze
oczekiwania. Rodziny biednieją z tygodnia na tydzień,
rosną ceny artykułów spożywczych, coraz więcej pła
cimy za czynsze, światło,
wodę. Za dziesięć miesięcy
tego roku wydaliśmy z puli
rządowej 68 mld zł, zaś gminy przekazały na ten cel ok. 19 mld zł. Ponad 25 tys.
rodzin skorzystało z dopłat
do czynszów w ramach tzw.
osłonowej pomocy. Udzielana jest pomoc osobom samotnym w ramach usług
opiekuńczych.

łą ruderę·

nansowej.

Każdy

liczy na

własne korzyści.

Różne

rzeczy opowiadawe wsi o lokatorach rudery. Mówią, że stryj Franciszek nawet nie wie, że
skończyła - się wojna. że
mieszkają razem z bydłem
w jednej izbie itp. Ale to nieprawda. Ludzie lubią sensacje.

ją

- Ich sytuacja wynika troz niezaradności życio
wej - twLęrdzą sąsiedzi. Przecież w ciągu dziesięcio
latki można było wykończyć
choć jedno pomieszczenie
i zamieszkać jak ludzie. A teraz podobno wprowadzili "na
pokoje" krowę ...
chę

Nie wyciąga się zbyt wiele
pomocnych dłoni w kierunku
tych mężczyzn. Stałą opiekę
zapewnia im w miarę możU
wości Urząd Gminy. Nad
stryjem Franciszkiem pełni
nadzór medyczny siostra
PCK, pilnuje również, aby
miał wszystko, co niezbędne
do podstawowej egzystencji.
Jego bratanek uzyskał niedawno jednorazowy zasiłek
w wysoKości 800 tys. zł, ko-

Tak naprawdę żyją tu
osoby takie jak inne, tyle że
w karygodnych warunkach
mieszkaniowych i nie potrafią

znaleźć

wyjścia

z trudnego położenia. Pan
Stanisław
narzeka. ale
szczerze mówiąc, to chyba
przyzwyczaił się do tej sytuacji. Przecież trwa ona już
prawi.e pół wieku .
MAGDALENA FUDALA
Fot. A. Piekarski

,.

Do Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecznej zgłaszają
się z różnymi potrzebami.
Przybywa osób czekających
na pomoc i otrzymujących ją
Komu się należy? Zgodnie
z ustawą o pomocy społecz
nej z 29 listopada 1990 r. każ
dy znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, życio
wej może starać się o wsparcie. Należy przy tym spełniać

BEZKARNI

dwa podstawowe kryteria.
Po pierwsze - dochód na
osobę w rodzinie nie może
przekraczać najniższej emerytury. czyli 927.500 zł. Po
drugie - musi być b. trudna
sytuacja rodzinna (samotne
matki, wielodzietne rodziny)
i zdrowotna.
Przewidywane potrzeby na
rok 1993 określają wzrost tegorocznej kwoty o ponad
100 proc. Według prognoz
WZPS w roku przyszłym potrzeby przekroczą2oo mld zł.
Wyliczenia te oparte są na informacjach
uzyskanych
z miast i gmin województwa.
Biuro Pracy ocenia, że ok. 32
.tys. osób pozbawionych zostanie od stycznia prawa do pobierania zasiłków dla bezrobotnych. Czę'ść z nich trafi do oś
rodków pomocy społecznej.

Życzliwi są wśród nas
Pomagamy sobie wzajemnie. Ofiarowane przez naszych
czytelników przedmioty, jak telewizory, pralki, odzież trafiły
już do potrzebujących. liczymy na dalszą pomoc, zrozumienie. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którym się ży
je coraz trudniej. Są wśród nas.
Podajmy im pomocną dłoń.
Często wstydzą się swojej biedy, bezradności. Wyjdźmy im
naprzeciw.
DANUTA PAROL
(CD N)

ZŁODZIEJE

We wsi Franciszków w gm. Jasieniec nieznani sprawcy po wybiciu szyby i wycięciu prętów z kraty okna skradli ze sklepu spożywczo-przerr,ysłowego wódkę, piwo, papierosy, artykuły spożywcze i chemii gospodarczej na łączną wartość 80 milionów zło
tych.
Z kawiarni "Wikaryjka" w Solcu nieznani sprawcy po wyważe
niu drzwi wejściowych skradli sprzęt audiowizualny, napoje alkoholowe. słodycze. Straty wynoszą ponad 50 milionów złotych .

ZUCHWAŁY

NAPAD

W Radomiu w sklepie mięsno-spożywczym przy ul. Zielonej,
trzech nieznanych sprawców wykorzystując nieobecność klientów obezwładniło sklepową grożąc jej zabójstwem przy użyciu
noża. W tym czasie jeden z nich skradł dzienny utarg oraz portfel
z dokumentami i pieniędzmi ekspedientki. Straty materialne wynoszą ok. 5 milionów złotych.
(S.B.)

*
Organizuję wieczory
świecach ... dymnych.

przy

*
Emeryt (milioner) zaprasza
na pyszn~ wodziankę Pana
Ministra Pracy i Spraw Socjalnych. Przewidziane także desery (specialite de la maison kompot z kartofli).
BIURO OGŁOSZEŃ
Zbigniewa Moskwy

Wybieran1y Jędrżeja i Jędrzejównę
* Zamiast tradycyjnych wróżb - jasnowidz * Skoczna muzyka i wodzirej

*

Jak szaleć •••
to w Andrzeiki
To ostatnie chwile, kiedy
spragnieni uciech możemy
Się ~szaleć, nim zapał do
tanca I hucznych spotkań tow~rzyskich ostudzi post. Portllm.o ogólnego marazmu
chęc do zabaw nie uległa recesji, o czym świadczy zapowiadana frekwencja na imprezach andrzejkowych, organizOwanych w naszym mieście.
.Estrada" kielecka zajmująca
Się posrednlctwem w przygotowaniach programu organizuje
na ~az e Imprezy dla czterech lokaI! '!' Wiśniówce, Radomiu,
Skcl.rzysku. a także kieleckiej
•Wlnnlcy". PotenCJał artystyczno-rozrywkowy Jest bardzo sze-roki: od pantomimy (w wykonaniu zespołu z Odessy) poprzez
iluzjOnizm I koncerty wokalne do
tańców erotycznych. Imprezy
odbędą się w restauracjach.
Szeroki wachlarz andrzejkoh propozycji oferują placów·

ki kultury, oprócz tej przewodniej- Wojewódzkiego Domu
Kultury, który boryka się na razie
z remontem.
W .Kumaku·· na Bocianku
dzieci będą mogły zabawić się
w sobotę od godziny 14 do 16.30
na andrzejkowym "Bobo--disco".
Seniorzy również tego samego
dnia, ale nieco później - od 17
do 22. Oczywiście, tańce będą
przeplatane konkursami i wróż
bami.
Na sobotnią otwartą dyskotekę w "Słoneczku" młodzież
szkolna z SP nr 15 będzie mu:,Iała zabrać z sobą legitymację
I .. trampki. W zamian za to zabawa będzie bezpłatna. Prograr:t, w skład którego wejdzie
r.Tl.I.n. ml~ikoncert życzeń zalezec będZie od Inwencji samorzą
du szkolnego.
. Propo.ZYCji jest oczywiście
Wiele więcej. życzymy zatem
wszystkim dobrej zabawy. M.G.

Na torze "Kielce" w Miedzianej Górze oferowano ostatnio do sprzedaży ponad
1000 aut. Największym powodzeniem tradycyjnie cieszyły się małe "fiaty". Podajemy ceny wywoławcze zaniżane, gdy dochodzi do
transakcji, o około 10 do
15 proc.
FORDY: "fiesta" 1989 r.
(O) - 120 mln, 1981 r. - 35
mln; "scorpio" 1992 r. (skła
dak) - 115 mln; "orion"
1985 r. (O) - 65 mln, 1984 r.
(O) - 75 mln; "granada"
1979 r. - 25 mln; "escort"
1985 r. (B) - 63 mln; "sierra" 1992 r. (O) (składak) 85 mln, 1989 r. (B) - 136
mln, 1988 r. - 115 mln, 1986
r.- 74mln.1984r.- 69 mln.

Znaki na placu

FIATY: "panda" 1990 r.79 mln; ,,131" 1982 r. - 32
mln; "regata" 1984 r. - 50
mln; "ritmo" 1986 r. - 52 mln.
PEUGEOTY: ,,405" 1988
r. - 145 mln; ,,305" 1982 r.
combi - 45 mln oraz limuzyna - 37 mln, 1984 r. - 42
mln; ,,104" 1982 r. - 26 mln.
MERCEDESY:
"2400"
1981 r. - 53 mln, 1979 r. 39 mln; ,,3000" 1976 r. - 36
mln, 1975 r. 33 mln,
,,2000" 1982 r. - 68 mln.
1977 r. - 35,5 mln, 1973 r. 19,5 mln.
AUDI: ,,100" 1982 r. (D)55 mln, 1977 r. 23
mln.",80" 1986 r.- 97 mln,
1983 r. - 63 mln, 1979 r. 42 mln.
RENAULT: ,,18" 1984 r.49 mln, 1980 r. - 24 mln;

giełdowym przypominają

o ograniczeniu

szybkości. Raz po raz wśród tłumu odbywają się tymczasem
próby szybkości zagrażające bezpieczeństwu.
Fot. A. Piekarski
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23 mln, 1985 r. - 15 do 20
,,11" 1985 r. (D) - 69 mln,
mln, 1984 r. - 15 mln, 1983
1983 r. (B) - 56 mln; ,,9"
r. - ... 12,2 do 14,5 mln, 1982
1984 r. - 48 mln, 1983 r. r. - 10,5 do 12.8 mln, 1981
53 mln.
r. - 9 mln, 1978 r. - 6.5 mln.
VW: "golfy" 1982 r. - 38
mln, 1980 r. (D) - 37 do ~2
DUŻE FIATY: 1991 r. - 51
mln, 1979 r. - 30 mln, 1978
mln. 1990 r. - 45 do 47 mln,
r. (D) - 27 mln; "polo" 1986
1989 r. - 41,5 mln, 1988 r.r. (B) - 69 mln, 1982 r. (B) 26,5 mln, 1986 r. - 18 do 25
45 mln; "passat" 1983 r. mln, 1985 r. - 18,5 do 24 mln,
55 mln. 1981 r.": 36 mln;
1984r.-16d017,5mln, 1983
"jetta" 1985 r. - 77 mln; "sir. - 15 do 17,5 mln, 1982 r.rocco" 1978 r. - 27,5 mln.
11 do 12,5 mln, 1981 r. - 11
OPLE: "rel!ord" 1985 r. do 12,5 mln, 1980 r. - 8,5 do
63 mln. 1984 r. - 65 mln,
12,5 mln.
1982 r. - 32 mln; ,,;scona"
POLONEZY: 1992 r. - 86
1986 r. - 77 mln, 1984 r. (B)
mln, 1991 r. - 78 do 80 mln
- 55 mln; "corsa" 1989 r.oraz 37 mln składak, 1990 r.
90 mln. 198~ r. - 55 mln;
- 55 do 60 mln, 1989 r. - 48
"kadett" 1985 r. (O) combi71 mln. 19M r. (B) - 69 mln, . do 49,5 mln, 1988 r. - 45,3
mln, 1986 r. - 30 do 36,5 •
1983 r. (O) - 51 mln oraz (B)
mln, 1985 r. - 26 mln. 1984
- 44 mln.
r. - 18,5 do 27,5 mln, 1983
MAZDA ,,626" 1984 r. r. - 24,5 do 27 mln, 1982 r.
52 mln; TOYOTA "carina"
- 22,5 mln, 1981 r. - 18,5
1989 r. - 150 mln; BMW
mln.
,,320" 1982 r. - 395 mln.
SMW ,,525" 1982 I. - 65
Przypominamy. że tylko do
mln; ISUZU "gemini" 1983
30
bm. można wypowiedzieć
r. (D) - 43 mln; CITROEN
umowę
obowiązkowego
"ax" 1991 r. - 119 mln;
ubezpieczenia od odpowieLANCIA "delta" 1986 r. dzialności cywilnej. W ten
58 mln; VOLVO ,,244" 1980
sposób będzie można zmier. - 33 mln, ,,560S" 1988 r.
nić dotychczasowego ubez- 94 mln, ,,340DL" 1987 r.pieczyciela. wybierając ko98 mln .
rzystniejSZY wariant
MAŁE FIATY: 1992 r. - 44
A. PIEKARSKI
mln oraz 35.5 składak, 1991
r. - 42 mln, 1990 r. - 35 do
40 mln,. 1989 r. - 28 do 29
mln, 1988 r. - 27 mln, 1987
r. - 21 ,5 do 24.5 mln oraz
30.5 "bis", 1986 r. - 17 ,5 do

•
"G Y doskwiera

samotność, rozpaczli~ie

"Atrakcyjna, blondynka po rozwodzie (nie z własnej winy) pozna przystojnego pana do lat 45, stanu wolnego,
przedsiębiorczego, bez nałogów".
"Może ktoś napisze do 42-letniego Romana?"
"Kawaler, lat 25, uczciwy, tolerancyjny, bez nałogów pozna odpowiednią pannę, która uczucia ceni ponad
wszystko".
Tego typu ogłoszenia towa·
rzyskie I matrymonialne znaleźć
można w prasowych anonsach.
Piszą ludzie różnych profesji,
w różnym wieku - starsi, w tzw.
kwiecie wieku i całkiem młodzi
Podobno każda epoka ma świat
uczuć, na jaki zasługUJe. Zna-

Na noszach obitych szarą cepod kroplówką, leży zakrwawiony człowiel<. Na czole
tampon wolno przesiąka krwią
Mężczyznę przed godziną przywiozło pogotowie rat· .,kowe.
Miał szcz . ~ie , ocalał z wypadku
samochOdowego,
jego
współpasażer
., wylądowali
w kostnicy.
To już jedenasta godzina dy- '
żuru dr Karola Jankowskiego,
a ranny w wypadku jest dziś 40
pacjentem. Ilu ich będzie do jutra
rana? 50? 70? 100? A może
ratą,

więcej?

W izbie przyjęć Szpitala Wojewódzkiego w Radomiu dyżur
trwa nieprzerwanie. Cierpienie
ludzkie też nie ma tu kresu. Na
sąsiadującym z noszami wózku
jęczy z bólu starsza kobieta. Poprzez świszczący, krótki oddech
z trudem docierają słowa skargi.
- Mam obrzęk płuc, panie
doktorze .
. Lekarz bada tętno, zastanawia się chwilę·
- Siostro, wpierw aparat tlenowy, a później na ekg.
- Zadania dyżurnego internisty są wielorakie - mówi dr
Jankowski. - Po wstępnym rozpoznaniu schorzenia decyduję :
pozostawić w szpitalu, albo
odesłać pacjenta na leczenie do
domu. Jeśli przypadek jest bardziej skomplikowany, wymaga
specjalistycznych konsultacji:
chirurga, okulisty, ląryngologa.
Dotyczy to przede wszystkim
pacjentów z wypadków drogowych.
Mój rozmówca nie ma czasu
na pogawędki. W sąsiednim pokoju oczekuje kilku pacjentów na
wyniki badań. Słychać pojękiwa
nia i bolesne "syki". Komuś robi
się słabo, prosi o szklankę wody.
Na korytarzu przyby CI ludzi.
Zimno tam i dość pon
10ryfery nie grzeje, w stro
.ywiercone dziury. Zdezelowane
ławki stanowią jedyne wyposażenie tej poczekalni. Choć lekarz
dwoi się i troi, kolejka nie posuwa się zbyt szybko. Potrzebują
cy natychmiastowej pomocy
mają pierwszeństwo, niektórym
więc przychodzi oczekiwać i trzy

miennym, ale i bolesnym pięt·
nem naszych czasów jest SAMOTNOSC. Zatacza ona coraL
szersze kręgi . Dopada nie tylko
dojrzałych ludzi, którzy z róż
nych względów utracili najbliż
szych lub po prostu nie potrafili
ich odnaleźć. Jej {)fiarą padają

godziny. Wolno upływa im czas,
wydłuża się cierpienie nocą
Izba przyjęć pracuje nieprzerwanie. Nie ma czasu sprawdzać, kto jest, a kto nie jest ubezpieczony. Szczególnie tłoczno
jest tu popołudniami i wieczorami, gdy ciśnienie atmosferyczne
spada lub gwałtownie rośnie.
Sercowcy, astmowcy wypełniają
wtedy dwa niewielkie pomieszczenia i obskurny korytarz.
Pacjenci są różni, tak jak róż
norodne Jest życie. W okresach
nagłych zmian pogody dominują
ludzie starsi. Jedni mają skierowania, inni nie. Przyjeżdżają tu
z krewnymi, ze znajomymi,
a czasem, gdy nie ma kto ich
podwieźć, docierają sami. Z całego Radomia i przyległych
gmin. Zdarza się czasami, że
człowiek trafia tu wprost z ulicy.
W szpitalnej izbie pomocy przynajmniej do tej pory nie odmawiają nikomu. Korzystają z niej
także ludzre pijani. Cr miast tu,

takze ludzie bardzo młodzi,
przed którymi świat stoi otworem . Samotność odbiera radość
istnienia, -staje się ciężarem nie
do zniesienia . Ludzie ci coraz
częściej decydują Się na poszukiwanie szczęścia przez ogło
szenia. Zdają Się na przypadek,
ślepy los. Wierzą w przeznaczenie, czy jest to raczej akt desperaCJI z ich strony? Strach przed
samotnością staje się zmorą
Człowiek jest stworzeniem stadnym, wIęcgdydoskwiera mu samotność, rozpaczliwie poszuku- '
j~ swej .. drugiej połowy".
Państwo Michalscy są typowym małżeństw~m z ogłosze-

wpierw powinni znaleźć się w iz• bie wytrzeźwień. Cóż jednak
zrobić; gdy delikwent ma wybitą
szczękę, rozciętą głowę lub wybite oko?
- Urazy doznawane w trakcie
bójek, pijackich libacji, zdarzają
Się dość często. Nie brak też zatruć skażonym alkoholem, autowidolem lub innymi świństwami
- dodaje K. Jankowski. - Niezbędna jest wówczas szybka
dializa organizmu. Ten drogi zabieg w całości pokrywa szpital.
A poszkodowany? Skąd on na
to ma wziąć pieniądze? Przecież
nie stać go nawet na zwyczajną
wódkę·

Ludzie różnie traktują swoich
bliskich, czego niemal codziennie doświadczać można w izbie
przyjęć. Jedni zaniepokojeni
i pełni trwogi oczekują na wyniki
badań ojca, brata, matki. Inni?
Inni podrzucają do szpitala starszą, schorowaną matkę lub ojca.
Zostawiają przed drzwiami i pospiesznie wracają do domu. Tam
piją wódkę i bawią się do rana.
Noc upływa im szybko, wręcz
niepostrzeżenie. Dla bliskich,
pozostawionych w zimnym,
szpitalnym korytarzu, cierpienie
nocą wydłuża się w nieskończo
ność.
JAN GAGACKI

szuk

ni Q: - Niedługo minie 7 lat, jak
się pobraliśmy - wspomina pa"i
Irena. - Jesteśmy naprawdę
szczęśliwi I gdy pomyślę, że to
szczęście mogło mnie ominąć,
skóra cierpnie. Jak to zwykle
dZiwnie w żyCIU bywa, złączył
nas przypadek Gdy poznałam
Tomasza miałam 31 lat i wszelkie zadatki na starą pannę.
Wcześniej studiowałam biologię

na kierunku nauczyclelsk,m,
a Wiadomo, ze w tego typu
uczelniach nie ma zbyt wielu
mężczyzn . Moje rówieśnice albo
"złapały" męża wcześniej, albó
po prostu były atrakCyjne I towarzyskie. Ja do takich nie należa
łam. Zawsze ratzej cicha, spokojna, wstydliwa, a na dodatek
zgrzebnie ubrana i gładko przyczesana. Na takie dziewczyny
rzadko ktoś zwróci uwagę. Po
studiach zaczęłam pracować
w wiejskiej szkole. Dawne, nieliczne kontakty urwały się bezpowrotnie. Tylko prp,ca - dom,
praca - dom. A lata uciekały ...
W końcu doszłam do tego
etapu, w którym człowiek zaczyna czuć się samotny, nie kochany, nikomu niepotrzebny.
Coraz częściej wysłuchiwałam
uwag matki, że już najwyższy
czas WYJŚć za mąż, ułożyć sobie
własne życie. Co z tego, kiedy
nie tak łatwo znaleźć tego jedynego. Aż przypadkowo wpadła
mi w ręce gazeta z ogłoszenia
mi matrymonialnymi. Nigdy
wcześniej ich nie czytałam. Mój
wzrok przyciągnął krótki i niezwykle ciepły anons. PostanowIłam spróbować i ... dZiś wiem że
nie zawiodłam się.
- Zupełnie nie wiedziałem,
jak zredagować ogłoszenie twierdzi pan Tomasz. - Napisałem
pierwsze słQwa, jakie
przyszły mi do głowy. Przyznam
się, że wysyłałem swój anons
w wielkiej desperacji. Przeżyłem
w swoim życiu niejeden miłosny
zawód. Może dlatego wciąż
zwlekałem z podjęciem tej ostatecznet decyzji. Coraz bardziej
dawały mi się we znaki wolne
wieczory, samotne wyjścia do kina, wyłącznie męskie spotkania
brydżowe, obiady w pustej
kuchni.
Pomyślałem, że skoro tyle ludzi pisze, to-dlaczego ja mam nie
spróbować? Długo czekałem na
pierwszą odpowiedź. W sumie
,przyszły trzy. Trochę się tego
przestraszyłem i nie wiedziałem, jak wybrnąć. Wszystkie listy
były bardzo frapujące. Zdecydowałem się na spotkanie z panią,
która była. mieszkanką tego samego miasta co ja. To było najprostsie. Niemile się rozczarowałem. Już na pierwszej "randce" kobieta ta wyjaśniła, że
szuka człowieka majętnego,
z mieszkar\iem, samochodem
itp. To przykre doświadczenie
zniechęciło mnie do nawiązania
kontaktu z pozostałymi paniami,
które odpowiedziały na moje
ogłoszenie.

Jednak pozostawiając te listy
bez odzewu zact'lowałbym się
niegrzecznie. Dlatego też postanowiłem odpisać , że bardzo mi
miło, że dziękuję za listy, ale już

Nadal wabi, przyciqga, potrafi

y drugiei

nie interesują mnie oferty, gdyż
znal8?/em kobietę swego życia.
Jak pomyślałem. tak zrobiłem.
Jednak gdy wrzucałem listy do
skrzynki coś mnie tknęło i jeden
z nich zatrzymałem. Bez wiary
i nadziei odpisałem ,pozytywnie" I poprosiłem o spotkanie.
Wtedy nawet nie przypuszczałem że pisze do swej przyszłej żony. Czy to nie przeznaczenie?
Na myśl.o pierwszym spotkaniu
oboje uśmiechają się czule jakby
z lekkim zawstydzeniem. - Była,m
tak spięta, że trudno było mi oddychać - mówi pani Irena. - Bałam
się, jaki on będzie i jakle ja zrobię
na nim wrażenie. Gdy przyszłam
już czekał. Stanęłam w drzwiach
restauracji i ze strachu nie mogłam zrbbić ani kroku dalej.
- A ja wyczułem, że ta krucha,
niska, wręcz filigranowa brunetka
to właśnie ONA- z przekonaniem
twierdzi pan Tomasz. - Wstałem
od" stolika i ruszyłem z bukietem
kwiatów wprost do tej dziewczyny.
A tremę miałem jeszcze większą
niż ona. Ośmieliły mnie chyba te
jej duże czarne oczy, trochę wystraszone, trochę niepewne, ale
szczere.

Kim jest Małgorzata? Na pewno
po trosze prostytutką, jest też
hochsztaplerką i złodziejką Wyróżnia się wystrzałowymi ciuchami, często chodzi w skórzanych
obcisłych spodniach, w kurtce
dżinsowej z Tajlandii, a pod spodem nosi prześwitującą bluzkę.
Gdy po raz pierwszy zajrzałam
do jej mieszkania (rudery przy ul.
Armii Czerwonej w Kielcach), Mał
gorzaty nie byto w domu. Jej syn,
Artur, uczeń r klasy powiedział, że
mama pokłóciła się z tatą i wyszła .
Rzut oka na mieszkanie - ściany
pełne
zacieków, zagrzybione,
w podłodze dziura wielkości miednicy, pośrOdku pokoju Uedynego
zresztą) wózek z 4-miesięczną
dziewczynką Na dwóch tapczanach i łóż.ku polowym, rozkłada
nym na noc śpi tu 8 osób - sześ-

cioro dzieci, matka i ojciec. Mieszkanie cuchnie stęchlizną. zakiszonym
w mydlinach praniem i specyficznym
odorkiem.
Dwie najstarsze córki Małgorzaty
mieszkają u jej ojca. Małgorzata robi
wszystko, by przyuczyć je do "zawodu", który sama uprawia od lat.
Dziewczęta podobno wstydzą się
matki, unikająjej. Zresztą władzę rodzicielską sprawuje nad nimi dziadek, zgodnie z wyrokiem sądowym .
Stara się uchronić wnuczki przed
wpływem matki.
Burzliwa część życiorysu Małgorza·
ty, której przygody miłosne przeplatają
się z libacjami, zaczęła się wtedy, kiedy
dziewczyna miała 18 lat. Ukończyła
technikum medyczne, miała więc konkretny zawód w ręku i perspektywę uł0żenia sobie spokojnego i uczciwego ży
cia. Ale ona chciała błyszczeć, czerpać
z życiu ile się da.

pozycję·

Ten inny, to był kuracjusz, kawaler.
wybrala się do sanatorium
i tam pewien młody człowiek, by pozyskać jej względy, ukradł złoty łańcuszek.
Zdobył tym jej serce. MiłoŚĆ rozkwitła.
Mężczyzna zabrał ukochaną do swojej
matki, gdzie urodziła Tomaszka. Babka
była zakochana we wnuczku, uważała
go za genialne dziecko i nawet wybaczyła synowi konkubinat. Małgorzata jakoś zwlekała z wyznaczeniem daty ślu
bu. Zresztą szybko okazało się, że noMałgorzata
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- Wrosłam w ziemię i gdy ten
wysokI, barczysty, lekko szpakowaty facet stanął przede mną
z bukietem róż wiedziałam, że nie
ma odwrotu Zjedliśmy razem
obiad. potem byliśmy na cHuglm
spacerze I cały czas rozmawIaliś
my, rozmawialiśmy, rozmaWialiś
my.. Przez całe moje dotychczasowe życie nie spotkałam człowie
ka, ktoremu tak otwarcie, szczerze
i długo opOWiadałabym o sobie.
- Zrobiła na mnie nIepowtarzalne wrazenie . Nieśmiała, delikatna,
troszeczkę naiwna. Była tak urocza, te oczarowała mnie i oczarowanie to trwa do dziś. To bardzo
dZiwne uczucie.
Pobrali się po prawie pół roku
znajomości. Irena ma dziś 38 lat,
Tomasz Jest o 8 lat starszy. Mają
S-letnią córeczkę Monikę. Czują
że każde odnalazło swoją "drugą
p%wę". Są naprawdę szc·zęśliwi.

Czy to prawdopodobne?
Wojtek wysyła już trzecią ofertę
towarzyską Odwiedził już nawet
biuro matrymonialne. Zawsze gorączkowo przerzuca anonse matrymonialne w czasopismach. Ma
dopiero 26 lat ...

MAGDALENA FU DALA

Stephen Hawking: "Pecha w zyclu
miałem tylko pod jednym względem:
zachorowałem na ALS, czyli stwardnienie rozsiane boczne. Poza tym jestem
szczęściarzem" .
Kto zacz Hawking? Niewątpli
Dlaczego przywołałem casus
wie: geniusz. Fizyk, który ma
Hawkinga? Bo jest to inwalida,
szansę
rozwiązać
dylemat
który zwyciężył swą słabość.
wszechŚWiata. Dac odpowiedź
Zwyciężył, bo jest geniuszem?
na nierozwiązywalne, zdawało
Nie, gdyby to tak u nas się urodził, nikt by o nim nic nie usły
by się, pytanie: "Po co powstał
wszechświat?" .
si~ł. !nwalidzi są wszak w naszym kraju poza nawiasem. Nikt Jego nieszczęście zaczę/usię
gdy miał 21 lat. Po 9 latach choo nich nie myśli. Mają trudności
roby musiał przesiąść się na wónp. z wyjściem z domu, albo
zek inwalidzki, w niedługi czas
wjazdem go sklepu, bo przecież
potem stracił tchawicę. Odtąd
nie ma żadnych urządzeń dla
nich niezbędnych, jak np. wjaz-.
kontaktuje się ze światem przy
dy, zjazdy, obszerne windyetc.
pomocy komputera. Ale się nie
I jeszcze przeszkadzają zdrozałamuje. Walczy, tzn. zajmuje
wym. Tak, bo przecież mogą im
się, pasjonującym go zagadniezabrać pracę!
niem. Jest w miarę optymistyczny Sądzi, że na to ważne dla na"Miejsce dla inwalidy" - to
uki pytanie, znajdzie się mniej
w autobusie. Ale zwykle zajmują
więcej w 50 proc, odpowiedź do
je dorodni młodzi ludzi lub za-,
końca tego wieku.
żywne panie. No bo skąd inwaliWięc Hawking - sam mózg.
da w autobusie? Nie Wjedzie!
Dłonie częściowo tylko władne
Hawking jest wyjątkiem, Ale
i jeszcze kawałek szyi. Reszta
też jest świadectwem tego, że
ciała
sparaliżowana.
Tylko
nie każdy kto ma zdrowe nogi,
mózg, szybujący przez galaktyki.
ma zaraz zdrowy mózg. A już na
pewno nie mają go ustawodawHawking: "Moja choroba spracy nasi. W kodeksach i przepiwia, że kładzenie się spać jest
sach wszak o inwalidach: Be.
raczej długotrwałym procesem,
więc miałem wiele czasu". Oczy- • Mają więc leżeć przed kościoła
mi i cmentarzami, jak w średnio
Wiście na myślenie ... I na rodziwieczu?
nę· Bo Hawking ma też rodzinę:
(sg)
żona, troje dzieci.

rozkochać ...

Poznała Mariana. Zaimponował jej.
To był jej pierwszy mąż, z którym ma
dwie córeczki i syna. Ale wkrótce okazało się, że nie może sprostać wymaganiom żony. Był tylko konwojentem
I jego skromna pensja nie wystarczała
na wystawne kolacyjki, a przede
wszystkim na złote pierścionki, o których marzyła żona . Małgorzata coraz
częściej ostrzegała, że go rzuci. Ciągle
się kłócili, w końcu Marian nie wytrzymał, zaczął kraść. L .. wpadka. Dostał 4
lata więZIenia Małgorzacie nie odpowiadało długie, cnotliwe czekanie na
męża . Początkowo więzień nie zgadzał
się, ale gdy poinformowała go, że jest
z kimś innym w ciąży, przystał na pro·

owy"

In~

Bu'rzliwe iycie Małgorzaty
Małgorzata kocha mężczvzn, wódkę i kradzieże. Ma 37 lat
i ośmioro dzieci. Jest wysoka, zgrabna, podoba się facetom.
Zachowała urodę, choć, jak ktoś powiedział, zrobiła się z niej
zdzira. Jednak nadal wabi, przyciąga, potrafi rozkochać.

p

wy obiekt miłości też nie mógł zaspokoić jej wymagań. Któregoś dnia uciekła
z dzieckiem do swoich rodziców. Pod·
rzuciła im czwartego wnuczka, a sama
udała się gdZieś za pracą
- RodZIce nie mieli źle - opoWiada.
- Dostawali na trójkę starszych dzieci
alimenty, bo sąd ograniczył, me wiem
dlaczego, moją władzę rodzicielską
Zawsze trochę pieniędzy przesyłałam
Im też od siebie. Zaczepiłam się w zakładach mięsnych. Wkrótce jednak przyłapano mnie na kradzieży mięsa i pieniędzy. WłaśCIWie powinnam za to siedzieć , ale wzięto pod uwagę gromadkę
dzieci, przecież nie należało pozbawiać
_ich matki ...
Kary nie skłoniły jednak Małgorzaty
do zaprzestania wesołego życia. Znalazła kolejnego frajera. Trafil jej Się taki
jeden, którego opuścHa żona . Był od
niej dużo starszy, miał już wnuki, ale to
nie przeszkadzało, dopóki był przy forsie. Wkrótce stał się ojcem córki, a potem syna Małgorzaty. Starszy pan speł
niał wszystkie życzenia kochanki. Chodzili razem na dancingi, wyjeżdżali za
granicę. Jednak wnet okazało się, że
przechulali cały dobytek. W&wczas
Małgorzata, jak gdyby mgdy nic uciekła

w ramiona kolejnego kochasia. Tym
razem ustrzelHa kierowcę małego
"fiata" - wreszcie dysponowała samochodem. Z tego związku urodziło
się siodme dZiecko. Ale romans trwal
krótko.
- Przecież - tłumaczy - nie mogę być więźniem kogoś. kogo kiedyś
kochałam, a teraz jest mi obojętny. To
co, że mam z nim dZiecko. Wychowa·
łam sześcioro, to i siódme wychowam.
Tymczasem dziadek ledwo wiązał
koniec z końcem Znienawidzt! córkę.
Chciał, by chociaż część dZieci
umieścić w domu dziecka. Małgorza·
ta ze łzami w oczach przysięgała na
komendzie policji poprawę i obiecała ,
że zaopiekuje się dziećmi
Na horyzoncie pojawił Się właśnie
Marek. Miał 21 lat, uważał, że trzeba
tak żyć, żeby się nie narobić. Wkrótce
siał się niezastąpionym kompanem
Małgorzaty. Silny, barczysty, przystojny i młody - był mężczyzną, z którym
mogła się pokazać i pochulac. Wzięli
ślub. Byt to drugi. formalnie rzecz biorąc mąż" Małgorzaty. Niebawem zafundowali sobie dziecko, córeczkę, tę
którą właśnie widziałam w łóżeczku.
Teraz Małgorzata znów jednak
czuje się spętana - już za długo trwa
jej związek z Markiem. ProwokUje
więc awantury, biją się na oczach
dzieci. Interweniują sąsiedzi. Małgo
rzata ze skargą w głosie pyta: .Czy ja
mogę z nim wytrzymać? Nigdzie nie
pracuje, tylko przeszkadza". ł rozglą
da się za kimś poważnym, statecznym, bogatym.
Szykuje się następna sprawa rozwodowa.

BEATA MlOTKOWSKA
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Kamienica przy ul. Buczka
15. Tu na pierwszym piętrze
mieszka
poseł
JULIUSZ
BRAUN przewodni<;Zący
sejmowej Komisji ds. Srodków 'Masowego Przekazu.
Kiedyś kielczanie znali go
z publikacji na łamach "Echa
Dnia", dziś często widują go
w telewizji, jako gościa wielu
audycji, w których dyskusja
toczy się wokół kształtu i roli
środków masowego przekazu.

-

te

domu
b- g. su
Pukamy do drzwi, na których
prócz wizytówki: Barbara i Juliusz Braunowie, widnieje jeszcze napis K+M+B. To nie pozostawia zadnych wątpl i wości 'znaleźliśmy się w domu chrześ
cijan. Wita nas gospodarz I ujadanie psa Bzika.
.
Mieszkanie w starym budownictwie ma wiele zalet - przede wszystkim jest duże, a to dla
rodziny 7-osobowej niezmlemie
istotna sprawa. Państwo Braunowie mają piątkę dzieci.
Krzysztof, średni ' syn , uczeń
maturalnej klasy w I LO im . S.
Żeromskiego żartem rzuca, że
swobodnie można u nich nawet
pograć w siatkówkę - mieszkanie jest tak wysokie.
Właśnie minęła godzina 20,
w domu panuje cisza. Czyżbyś
my nie zastali domowników? Ależ nie. To za sprawą półtora
rocznego Juliusza juniora, usypianego właśnie . Wtem ciszę
przerywa gra na trąbce . Krzysztof - maturzysta - który równolegle uczy się w średniej szkole
muzycznej, rozpoczął ćwicze
nia. Swą przyszłość w i ąże jedPoseł
Juliusz Braun
w zaciszu domowym z żo
ną
Barbarą
i
synem
Krzysztofem. Wdzięcznie
pozuje też ich czworonoż
ny przyjaciel - Bzik.
Fot. A. Piekarski

Była

nak z medycyną Twierdzi , że tata potrafi być surowy. Ale, ponie- .
waż rzadko się widują - ojciec
stale jest w Warszawie, więc nie
cierpi za bardzo z tego p'owodu.
Najstarszy syn - Marcin studiuje na Uniwersytecie . Warszawskim. Po dwóch latach nauki na fizyce porzucił Ją dla matematyki. Teraz jest na półmetku
drugiego roku. Ojciec jest z niego dumny, choć jak twierdZI pani
Barbara, czasami zdarza im Się
gorąco posprzeczać . Powód polityka . Poseł Braun - wiadomo - mocno związany z Unią
Demokratyczną a Marcin to pacyfista - anarchista. Zazarcie
potrafi bronić swoich raCJi .
Pozostała trójka potomstwa
Jest mała . Michał chodzi do
I klasy podstawówki, Joasia do
przedszkola, a Juliusz stawia
pierwsze kroki. .

*" *
Poseł

Braun , gdy pojawia się
w Kielcach, choć i tu ma trochę
zawodowych obowiązków do
spełnienia , stara poświęcić się
rodzinie. Bardzo chętnie np.
udaje się na zakupy. Najczęściej
jedzie do dużych sklepów - hurtowni: na zmianę zaopatruje
dom albo w centrum Mitexu, albo w Markpolu. I zawsze przy
zakupach towarzyszy mu rozterka. Bo"jak coś kupi w jednym ze
sklepów, to potem okazuje się.
że w drugim było taniej. I na odwrót.

to miłość od piervvszego vvejr%enia

Rodzina iest 'moią Opoką
Panj JOLA ZYCH, drobna, filigranowa, dziewczęca, wpada do własnego domu mocno zdyszana. Tak wyglądają zresztą codzienne powroty pani Joli, po godzinach spędzonych
bardzo intensywnie. Jest osobą nieustająco zajętą pracą ale
- wyjaśniam od razu - nie jest typem businesswoman.
Niewiele opowiedziała mi {) sobie. Uzupełniła jedynie portret, który przed jej przyjściem nakreśliła jej rodzina: m~ MARIAN - inż. mechanik, córka JOANNA i syn TOMEK.
MARIAN ZYCH:
- Poznałem ją na lodowisku
"Broni" i była to miłość od pierwszego spojrzenia. Jako żona
spełniła wszystkie moje oczekiwania i jeszcze więcej, bo jest
wyjątkowo ,aktywna. Często nie
ma jej w domu, ale wiedziałem,
że tak będzie, żeniąc się z kobietą ciekawą świata, pragnącą pogłębiać wiedzę i uczyć się rzeczy nowych, które ją interesują
Studiowała ekonomię, socjologię· Skończyła ró~nież 2-letnie
Podyplomowe Studium Analityki
Medycznej. W tym czasie brała
udział w rajdach samochodowych, tańczyła w zespole folklorystycznym i w sobie właściwy
~posób zajmowała się rodziną
I domem. To znaczy - gotowała
i gotuje jedynie od święta, na co
dzień mamy gosposię. Nie musi
również prać ani sprzątać, ale to
ona kieruje naszym domem, który jest ładny, ciepły, rodzinny
i wszyscy w nim jesteśmy przyjaciółmi. Moja żona kocha zWierzęta i rośliny, stąd u nas perski
kot Bubel, pies Reda i mnóstwo
doniczek z kwiatkami. Jola ob~ar:za nas wszystkich uczuciem,
Jakiego oczekUjemy i jest jednoc~eśnie jakby naszym łączni
kiem ze światem. Ponieważ jej
aktywność przerasta naszą pozostałych członków rodziny o~a bywa więc tam, gdzie coś
Się dzieje, gdzie są ludzie, którym trzeba pomóc. Ludzie są dla
niej zawsze najważmejsi, stąd jej
zaangażowanie w działalność
stowarzyszenia .Opoka", przy
Radomskiej Izbie Przemysło
wo-Handlowej.
Kilkanaście
pań.. wśród nJ.ch Jola, organizuje
a~cje c~arytatywne na rzecz najbledn!ejszych, chorych. dzieci.
Do tej pracy społecznej, w którą
Wkład,:! <?ałe serce, wciągnęła
oczYWlś~le~łąrodzinę, również
prz.yjaclół I znajomych moich
I ?orkl. Nasz dom jest pełen jej
I jej spraw, którymi również my
zyjemy.
CÓRKA JOANNA:
- Mama jako kobieta bardzo mi
się podoba i jest dla mnie wzorem.
Atrakcyjna, inteligentna, ma szerokie zainteresowania humanistyczne, mnóstwo czyta. Dużo
i często przebywa poza domem,

wraca skonana, ale gdy potrzebujemy bliskiego kontaktu z nią jest na miejscu. Czujemy także, ja
i brat, że jest naszą przyjaciółką
Umie nam pomóc, doradzić, i chociaż zajmuje ją tyle spraw, jej
obecność w naszym życiu <:>dczuwamy na każdym kroku. Ze nie
zajmuje się domem jak przeciętna
kobieta? Ona jest niekonwencjonalna, pochodzi zresztą z ziemiańskiej rodziny, gdzie kobiety
były paniami domu, nie gospodyniami. Ona taka jest i wszystkim

nam z tym dobrze. Właściwie ma
tylko jedną wadę - pali papierosy.
Straszne ilości. Lubi, kiedy jej doradzam, jak ma się ubierać . No
i ubiera się dobrze!
SYN TOMEK:
- Mama jest O.K. jako matka
i przyjaciel. Ale chciałbym, żeby
więcej przebywała w domu. Chociaż w domu też pracuje - w nocy
- czyta i pisze. Chyba najbardziej
I\lbi . odpoczywać na działce.
Swietnie jeździ samochodem i na
nartach. I gra na pianinie - lubię ,
kiedy moja mama gra na pianinie.
JOLANTA ZYCH O SOBIE:
- Istotnie - praca mnie pochła
nia. Nie umiem pracować dla pieniędzy, prowadzić interesu, jakkolwiek wraz z mamą zajmuję się Laboratorium Analiz Medycznych
i myślę, że tradycyjnie przejmie je
po mnie Joanna. Nie mogę pozostawać obojętna na zmiany polityczne i co za tym idzie, spolecz-

Rewizia nadzwyczaina
Wstrząśnięty tragicznymi wydarzeniami na Wileńszczyźnie gen.
Kazimierz 50snkowski, naczelny
wódz, depeszował:
"Według możliwości wycofujcie oddziały na zachód w skupieniu i rozproszeniu zależnie
od warunków. W obliczu szybkich postępów okupacji sowieckiej na terytorium kraju trzeba
dążyć do zaoszczędzenia substancji biologicznej narodu (... ).
Upoważniam Was, w razie koniecznej potrzeby do wycofywania w rozmiarach przez Was
określonych najbardziej zagrożonych elementów AK, a przede
wszystkim młodzieży na zachód
ku granicy słowacko-węgier
skiej (...) z rozkazem przedostania się do naszych sił na obczyź
nie".
W Warszawie trwały JUŻ jednak
przygotowania do powstania, nastrój
był patnotyczny, a depesza. ocenzurowana przez szefa sztabu za zgodą
prezydenta RP. dotarła już zbyt późno
i w tej sytuacji zalecenia zawarte
w niej zostały po prostu zlekceważo
ne. Dodać należy, że dowództwo
I żołnierze NSZ byli przeciwni pow·
staniu, daninie krwi i życia, które
z.nów przyszło złożyć na ołtarzu ojczyzny w sytuacji już właściwie przesądzonej, ale WSZYSC'/, będący wtedy
w Warszawie, w liczbie kilku tysięcy,
~łZlęh udZiał w powstaniu, walcząc
I ginąc na barykadach stolicy. W og.
r<?mnym zamieszaniu dołączali do

rozny~ oddziałów, walcząc ramię

w ramię nawet z żołnierzami Al.
o czym do tel pory głucho. Oficer NSZ
kpI. Mich~ Slomiński, odznaczony
Orderem Virtuti Milrtari dowodz~ oddzl8łem składającym się z żołnierzy
AK,ALi NSZ.
TreŚĆ telegramu naczelnego wodza znana była dowództwu NSZ i cal-

koWicie zgodna z III wariantem opera·
cyjnym. zakladającym m.In. ewakuację
na zachód więkSZOŚCI żołnierzy
w oczekiwaniu na przewidywany konflikt aliantów z Rosją 11 sierpnia 1944
r. powstaje Grupa Operacyjna Zachód
znana pod nazwą Brygady Święto
krzyskiej NSZ. O ileż problem NSZ był·
by prostszy - westchnął red. Dariusz
Baliszewski w programie teleWIZyjnym
.Rewizja nadzwyczajna" poświęconym

ne, które zachodzą w naszym krajU - stąd działalność w .Opoce".
Ale tak naprawdę moją opoką jest
moja rodzina - cierpliwy i wyrozumiały mąż, udane dzieci. Dzięki rodzinie mogę realizować moje zamierzenia,
pomagać
innym
i uczyć się ciągle, uczyć Się świa
ta, który jest taki interesujący
i wspaniały. Dzięki mojej rodzinie,
dzięki mojemu ojcu, który jest dla
mnie najlepszym przyjacielem
i człowiekiem, którego darzę najgłębszym szacunkiem, czuję radość życia i satysfakcję, że jestem
użyteczna.

Taka jest Jolanta Zych - kobieta współczesna, wykształco
na, matka i żona, ale przede
wszystkim pełnowartościowy
człowiek. Nie businesswoman,
nie feministka, nie .. przy mężu"
- po prostu kobieta szczęśliwa.
EWA NAKONIECZNA

a Niemcy" (.Kombatant" 1992 nr 5/6).
Kilkakrotnie Niemcy próbowali rozbroić
liczący ponad 1000 żołnierzy oddział
lub zmuSIĆ go do wspólnej walki z Armią
Czerwoną WydŹWięk propagandowy
takiego czynu byłby ogromny. bo mili·
tarny, wojskowy przecież.żaden . Nic się .
takiego nie stało. OczywiŚCie, że na te·
renach zajętych jeszcze wtedy przez
Niemców prowadzone były rozmowy
dotyczące przemarszu, aprowizacji przecież Niemcy ani każdy innyoku·
pant nie zgodziłby się na to. aby na tyłach buszował samowolnie oddzlal polski o takiej liczebności. Jedynym
ustępstwem na rzecz Niemców, po rozmowach w Kubicach (wtedy Kaubitz)

Lubi urządzać przyjęcia .
I wtedy to on jest ten od bigosu
i innych dań - dopowiada żona.

A relaks? Czasu na odpoczynek bywa niewiele. Czasem film
- najchętniej kryminał - w telewizji. Czasem wyjazd do lasu.
A w zimie koniecznie narty. Mię
dzy tymi wszystkimi czynnościa
mi stale obecna jest polityka.
Ona jest tematem wielu rozmów
w domu państwa Braunów.
- My po prostu żyjemy politytwierdzą malżonkowie .
Sejmowe ploteczki intrygują ich
i bawią
ką

-

Nie, nie jestem bohaterem
Anastazji Potockiej. Ale
mówI się o Aleksandrze Kwaś
niewskim. O Ile poseł Niesiołowski boi się swoich wyborców,
to podobno Kwaśniewski boi Się
książki

żony.

• "*
Pani Barbara Braun , psycholog , dydaktyk w kieleckiej WSP
nie drży o męża . Oczywiśc i e,
wolałaby, żeby był blisko, ale
uważa, że człowiek pOWinien angażować się w to, co uważa za
ważne. I być w centrum wydarzeń. Dlatego akceptuje działal
ność polityczną męza i kibicuje
mu. Ceni go za refleksyjność,
mądrość i opanowanie. Wady ... ? Poza tym, że nie ma czasu, nie ma wad

- A ja cóż , robię za samotną
matkę . Jednocześnie pracuję.
To można pogodzić, gdy się ma
kogoś do pomocy.
- Ludzi denerwuje, że poslowie otrzymują tyle pieniędzy.
A te apanaże poselskie wcale
nie są takie wysokie, gdy trzeba
utrzymać liczną rodzinę. Dużo
kosztują nas dzieci studia
szkoła
muzyczna
Marcina,
Krzyśka, przedszkole. Często
pod koniec miesiąca brakuje

grosza.
- Czy nie ciągnie ich do stolicy?
- Nie - odpowiadają zgodnie . - Chociaż... - zastanawia
si~ pani Barbara - czasem pojawia się tęsknota za teatrem
i warszawskim życiem z okresu
studenckiego. Tam poznaliśmy
Się, Jul studiował wtedy geologię. Tam mamy wielu przyjaciół.
Z kolei Kielce ukochaliśmy,
przeżyliśmy już w tym mieŚCie
tyle lat, że i tu zdążyliśmy zapuś
cić korzenie, zaprzyjaźnić się
z paroma osobami. To są zresztą rodzinne strony męża. W Milechowach, niedaleko Chęcin
rodzice pozostawili nam dom
i tam spędzamy zawsze wakacje - piękne, radosne chwile,
gdy wreszcie możemy być
wszyscy razem.
Jeszcze jednym momentem,
kiedy cała rodzina zbiera się
w
komplecie
są
święta.
Szczególnie te - bożonarodze
niowe starannie celebrują bo
świąteczny nastrój dostarcza
wiele przeżyć i wzruszeń. Pani
Barbara zwykle wtedy wręcza
mężowi prezenł. Bywa to krawat. A potem, gdy pan Juliusz
ma telewiZyjny występ bardzo
się denerwuje, gdy krawat jest
przekrzywiony.
BEATA MlOTKOWSKA

Pattona, a ponieważ byt w stałym I to
nazbyt jawnym kontakCie z kpI. Fuchsem, hauptsturmfUhrerem policji nie·
mleckiej na okręg radomski posądzono
dowództwo brygady o wspólpracę
z gestapo. Dopóki dokładOle Ole wiadomo, kim napraWdę byt, czy tylko niemieckim agentem, czy pracownikiem wywiadu i to nie jednego. nie można pochopOle ferować wyroków dotyczących
tak jego. jak i tym bardziej żołnierzy,
którzy go po prostu nie znali. Dziwny tylko wydaje się fakt, że kpI. Tom przeby·
wal w II KorpUSie gen. Andersa, wezwany przez płk. Bąkiewicza (II Oddzlal
- wywiad). a następnie zostal oddelegowany do Pilzna stając się kierownl-

Brygada Świętokrzyska
"Bohuna"
zagadnieniom NSZ - gdyby nie brygada.
Planowano stworzenie 3 grup, ale lawina wydarzeń przeszkodziła - powstała iedna, właśnie Brygada Święto
krzyska, czarna legenda miOlonych lat.
Do dZisiaj dzieci i młodZież poznają
z podręczników historii opowieści
o tym, iak wsp6lpracowała z Niemcami,
a wreszcie zgodnie ramię w ramię odeszła z nimi na zachód. Niewielu wie, że
jeszcze 14 stycznia 1945 r. miała miejsce bitwa z Niemcami pod Pogwizdowem, w której brygada straciła 9 zabitych i 8 rannych żołnierzy. Jej przemarsz nie odbyt się na podstawie
wcześniejszych tajnych porozumień
z Niemcami, ale pod wpływem wydarzeń na froncie. f:'isze o tym obszernie
historyk Lesze~ Zebrowski w artykule
"Brygada
Swiętokrzyska
NSZ

byla zgoda na wysyłanie patroli lotniczych, przygotowanych już na tereOle
Czech - pielWszy z nich byt ZUpełnie
nie przeszkolony z powodu braku czasu. Tak się składa. że żyją dowódcy 4
patroli lotniczych (Warszawa, Kielce
i USA). Zaden z nich nie otrzymał aOl
jednego polecenia od Niemców - mieli
nawiązać łączność z dowództwem
NSZ w kraju, gdyż urwała Się ona zupjłł
Ole. Chociaż pozostata w nich gorycz
lołnierskiego obowiązku , spełnionego

w ten właśnie sposób, nie żałowali nigdy, że nie lecieli samolotami z czerwoną
gwiazda. choć Ich kondycja fizyczna
i psychiczna bylaby przez te 45 lat
z pewnością lepsza.
Na szlaku Brygady Swiętokrzysklej
NSZ pojaw~ się kpt. Tom, który bardzo
pomógł brygadZIe w przedostaniu Się
na zachód i połączeOlu z IIIArmiągen.

http://sbc.wbp.kielce.pl

kiem placówki PCK ze specjalnymi
zleceOlami, organizując drogi przerzutu i nigdy w ogóle Ole był sądzony.
Teczka dokumentacyjna kapitana,
będąca przez pewien czas w sztabie
II Korpusu przepadła bez Wieści, archiwa kryjące tajemnicę przynajmniej
lej sprawy są nadal niedostępne ,
a oficerów zorientowanych w sprawach tej kontrowersyjnej postaci
dotknęła wieloletnia amnezja. Nie byh
to bynajmniej oficerowie NSZ. Czy
wobec tego byt tylko agentem gestapo?
6 maja 1945 r. Brygada SWlęto
krzyska zdobyła obóz koncentracyjny
w czeskim Hollszowie uwalniając ok.
1000 kobiet różnych narodOWOŚCI
i biorąc do niewoli 200 esesmanów
Zdobyto pokaźną IloŚĆ broni i amuniCJI. Na mszy św. odprawionej z tel

Ostatnio wiele filmów opowiada o namiętnościach, chociażby .. Nagi instynkt", .. Imperium zmysłów" czy "Kochanek". No cóż, może zdarzyć się
uczucie czy też pożądanie tak
wielkie, że staje się niebezpieczne. I o nim właśnie informuje
nas dzieło Jonathana Kaplana
.. Obsesja namiętności".
Okazuje się , że świat , w którym
żyjemy (dość wyraźnie udowadnia
nam to Jarmush w SWOich obrazach) wcale nie jest tak logiczny
i poukładany, jak byśmy sobie tego życzyli. Każdy dzień może
przynieść

irracjonalną sytuaCję,

która zaważy w sposób decydują
cy na całym naszym żyCIU . Ale co
najgorsze, my mimo posiadanej
• wiedzy i doświadczenia nie bę
dziemy umieli sobie z nią poradzić. Bardzo sprawnie zrobiony
obraz Kaplana, z interesującą akcją i plejadą znakomitych aktorów
(Kurt Russel, Ray Liolta czy Madelaine Slowe) wywoluje w nas chwi-

Kino

Cudza żona
lami grozę · Bo oto do życia dość
udanego mlodego małżeństwa
przedsiębiorcy
i nauczycielki
wkrada s i ę energiczny policjant.
Energiczny najcześciej oznacza
agresywny I brutalny. Najpierw interweniuje w domu gospodarzy
do którego wkradł się włamywacz
a potem zaczyna interesowac się
uroczą panią domu Karen . Jego
uczucia do niej stają Się coraz intensywniejsze, aż w koncu graniczą z obłędem . Warto dodać, że
ów 40-letni policjant Kite nigdy nie
był żonaty. Czyżby więc autorzy
tego filmu chcieli swoich odbiorców przestrzec przed pozostawaniem zbyt długo w samotności?
Po prostu każdy-mężczyzna musi mieć regularny seks, bo inaczej wariuje, jest zdolny do robienia świństw, niszczenia drugiego człowieka
Często jednak jest lak, że imaginujemy sobie we własnych gło
wach przeróżne życzeniowe sytuacje, a w momencie, gdy ich nie
osiągamy, nie umiemy sobie
z klęską poradzić. A wystarczy tylko siąść spokojnie i uczciwie pomyśleć. My jednak wprzężeni
w jarzmo krzyków naszych dzieci,
pozornych ambicji, programów telewizyjnyc~, nie mamy czasu na
reflekSje. Swiat jest teatrem a ludzie aktorami może nawet więk
szymi od zawodowych aktorów.
Obserwując policjanta nie wiemy
w zasadzie, jaki jest: gdy opowiada o sobie dZieciom w szkole,
przedstawia się jako ich przyjaciel,
człowiek niosący pomoc drugim.
A za chwilę gdy wyrzuca brutalnie
z samochodu dziewczynę, z którą
się kochał, na najbardziej niebezpiecznej nowojorskiej ulicy, jest już
przyznacie państwo zupełnie innym człowiekiem. Film "Obsesja
namiętności" skłania nas więc do
jeszcze jednej refleksji. Jacy naprawdę jesteśmy, tacy jak o godzinie 13, gdy prasujemy z uśmie
chem mężowi koszulę czy tacy,
gdy w chwilę później wrzeszczymy na dziecko, czy kłócimy się
z są,osiadami. Czy jest możliwe, że
by była w nas harmonia, żebyśmy
byli jednakowo przyjaźni dla
wszystkich i zawsze?
IWONA ROJEK

okazji płakali wszyscy - lołOlerze
i kobiety, byłe więźniarki, które podchodziły kolejno i rzucały pod nogi
pik.•Bohuna" (Antoniego Szackiego), dowódcy Brygady Swiętokrzys
kiej NSZ, swoje pasiaki. Rząd fran·
cuski wynagrodz~ lołnierzy pik .•Bohuna" za uwolnienie kobiet w len
sposób, że każdy zołnierz wedle
własnego życzenia mógł spędZić we
Francji jeden urtop bezpłatnie.
W jednym z ostatnich listów, płk
Antoni Szacki, zmarły 3 lipca 1992 r
w Kalifornii, wobec powielanych ciąg
le zarzutów o kolaborację , napisał do
swojego lołnlerza z Pensylwanii. Jerzego Jaxy-Maderskiego te słowa·
"Posądzano mnie o wiele rzeczy,
nawet o zdradę kraju, której nigdy
się nie dopuściłem, bo wolałbym
śmierć aniżeli sprzeniewierzenie
się tysiącletniej historii naszego
kraju i naszego narodu".
Umieraiąc wyraził gOfące życze

nie i prośbę, aby miejscem jego
ostatniego spoczynku ayła ojczyzna, a w niej cmentarz w Zagnań
sku koło Kielc.
Generał Stanisław Maczek pilnie
śledzący fakty, wydarzenia i opinie
w kraju i za granica. który wystąpi I
w obronie płk. "Bohuna" po areszto-

waniu go we Francji w 1950 r. (za co
dowódca brygady zostal przeproszony), napisał do dr. Kazimierza Gluzińskiego, przewodniczącego Rady
Politycznej NSZ te słowa .Rozwój
wypadków Wam przyznał rację Należało wiele tysięcy ludZI wyprowadzIĆ z Polski, jak Wyście to uczynW.
Jesteście dla wl~lu żywym wyrzutem
sumienia".
BARBARA JACHIMCZAK
Zagnańsk

'Zima
tuż

za pasem,
a ·t akie
, . .
snlezne
kąpiele

to samo
zdrowie ...

Co iada hrabina?
"Euromap",

francuskie

przedsiębiorstwo badań rynku,
zwróciło się do 800 najbogat-

szych rodzi'l europejskich
z prośbą o podanie szczegółów na temat tego, co najlepiej
lubią jeść, pić, o czym marzą
i jak się ubierają Otrzymane
informacje przedsiębiorstwo
sprzedaje następnie dostawcom artykułów luksusowych.
Regine Lemoine-Oarthois,
która stworzyła .. Euromap",
opowiada, że wśród jej klientów są takie znakomitości jak
. Dior, Hermes i Alfred Dunhill.
Tak zwan~ górny panel składa
się z 1700 dorosłych osób, które regularnie odpowiadają na
pytania dotyczące ich upodobań we wszystkich dziedzinach z wyjątkiem religii, polity-

ki i seksu . Ich nazwiska i adresy
w ścisłej tajemnicy - "Euromap" może jedynie
podać, że są to właściciele ziemsą utrzymywane

scy, arystokraci, wybitni profesjonaliści, biznesmeni czy artyś
ci. Kandydaci bardzo rzadko odmawiają udziału w panelu. Pewna francuska hrabina skarżyła
się nawet, że nie została wybrana.
Badania wykazały uderzającą
jednolitość europejskich wyż-

szych sfer. Kobiety zazwyczaj
wysoko płatne stanowiska a mężczyźni wolą wynajmować limuzyny z kierowcą zamiast kupować nowego
"mercedesa". Czytają zagraniczne pisma i pOSiadają
w domu przynajmniej jedno
dzieło -sztuki. Najlepiej lubią
szampana marki .. krug" i .. roeder~r",,, ale gościom podają
.. morta .
Informacje te są cennym
elementem
marketingu.
Rzecznik pewnej międzynaro
dowej firmy produkującej artykuły luksusowe, powiedział:
.. Bardzo trudno jest uzyskać
z innych źródeł dostęp do informacji na temat tych bardzo
bogatych i bardzo skrytych ludzi". Inne z kolei badania wykazały, że typowym bogatym
Europejczykiem jest 45--letni
Niemiec, mówiący po angielsku i dbając:!yo środowisko.
zajmują

Wielu pacientów daie się omamić różnego

, ,

rodzaiu szarlatanom i oszustom

Iq I nie SI OIq
Od połowy lat siedemdziesiątych po pewnych
cjonalną na całym świecie obserwuje się wzrost

rozczarowaniach pacjentów medycyną konwenzainteresowania medycyną niekonwencjonalną
U nas szczególnie mocno jest to widoczne po uwolnieniu prasy od cenzury, daleko idącej komercjalizacji życia społecznego i nieformalnym złamaniu monopolu izb lekarskich. Wielu pacjentów
nie posiadających.żadnych tego typu doświadczeń daje się omamić różnego rodzaju oszustom
i szarlatanom. Ba, w prasie ukazały się ogłoszenia obiecujące jednym seansem hipnozy lub akupunktury całkowite wyleczenie z nałogu palenia a nawet alkoholizmu. Mniejszych cudów medycznych też nie brakuje. Nie oznacza to oczywiście, że wszyscy uprawiający medycynę niekonwencjonalną to kanciarze, jednak powstaje pytanie: jak zdesperowany, chory człowiek ma odróżnić
terapeutę uczciwego od nieuczciwego. Jak na razie jedyną metodą jest "prawo rynku", co w naszych warunkach najczęściej objawia się jako przekazywana z ust do ust plotka typu: "ten to
dobrze leczy".
Jednym z bardziej popularnych w Radomiu lekarzy medycyny niekonwencjonalnej jest p.
Andrzej Tołoczko, który raz na
tydzień przyjeżdża do Radomia
i przyjmuje pacjentów. Na moje
pytanie o przyczyny powodzenia odpowiedział: "Pacjenci
przychodzą do mnie, bo uzyskuję lepsze wyniki leczenia".
Jak sam stwierdził, leczy wszystko, ale najczęściej przychodzą
ludzie o przewlekłych, chronicznych schorzeniach, bardzo trudnych do wyleczenia na gruncie
medycyny
konwencjonalnej,
która nastawiona jest na pomoc
doraźną Takie szybkie leczenie
jest skuteczne, ale na krótko. Po
pewnym czasie następuje nawrót choroby.
- Leczę już od 25 iat i korzystam ze wszystkich technik leczenia, które są skuteczne. Moja
wiedza jest nieprzekazywalna:
np. homeopatii, którą m.in. stosuję, nie da się nauczyć z ksią
żek. Trzeba mieć praktykę i intuicję. Homeopatia polega na
tym, że lek musi dziąlać na takie
objawy chorobowe, jakie wywołuje obraz chorobowy; np. gdy
chory ma dreszcze to lek, który
się stosuje, musi u zdrowego
człowieka też wywołać dreszcze. Oprócz tego stosuję leczenie manualne - uruchamianie
przez nagniatanie i ustawianie
receptorów,
czyli
punktów
o zmiennej aktywności, zioło
lecznictwo - stosuję roztwory
spirytusowe ziół, gdyż parzenie
ziół jest dla pacjentów zbyt
uciążliwe; sugestię i leczenie
duchowe. Nie neguję medycyny
konwencjonalnej, ale szukam
bezinwazyjnej metody leczenia,
która wywołuje jak najmniej
szkód w organizmie. Poznanymi
przez siebie technikami leczenia
przywc.acam samoregulację organizmu.
Kiedy chciałem p. Totoczce na
koniec rozmowy zrobić zdjęcie,
odmówił twierdząc, że "zdjęcie

jest kradzieżą duszy. O. Andrzej Klimuszko, u którego

menty jego wypowiedzi Po
pierwsze: sugestia. Jest ona
udoskonaliłem swoją wiedzę,
często zarówno przez pacjenze zdjęć diagnozował i powtatów, jak i lekarzy niedoceniana,
rzał - nie dawaj swoich zdjęć . choć za sprawą Kaszpirowskiew niepowołane ręce".
go coraz mniej. Opowiadał mi
Tyle Andrzej Tołoczko. Chciał
niedawno znany radomski lebym zwrócić uwagę na dwa elekarz, że raz, kiedy sam zachoroNie ma kobiet brzydkich, są
tylko zaniedbane - powiedział
ktoś. Przed laty trudne;> było
w to uwierzyć. Bo jak zmienić
np. owal twarzy, zatuszować
zbyt duży nos, zlikwidować
drugi podbródek lub zmarszczki? Wydawało się to niemoż
liwe, przynajmniej dla nas. Niejedna kobieta z zązdrością patrzyła na aktorki czy modelki
z Zachodu i zastanawiała się,
jak one to robią że w wieku 50
lat wyglądają na 30. Nasuwało
się tylko jedno wyjaśnienie operacja plastyczna. Tymczasem okazuje się, że wcale nie
jest potrzebna interwencja chirurgiczna, żeby odmłodzić
.twarz.
Gabinety kosmetyczne proponują coraz nowocześniejsze
zabiegi upiększające, oczyszczające, nawilżanie, masaże,

mini-lift, biologiczny lifting, solarium itp. Wszystkie te metody
w krajach Europy zachodniej
znane były od dawna. I nie tylko te. Od lat powszechnie stosowane jest także .głębokie
biologiczne złuszczanie naskórka.
O tym co to jest, kiedy się go
stosuje i jakie daje efekty, rozmawiam z Małgorzatą Swią
tek, kielecką kosmetyczką
która jako jedna z niewielu
w Polsce wykonuje w swoim
gabinecie peeling amerykań
ski Perma-Derm Medicallnsti·
tute i peeling azjatycki wg metody dr Krystyny Schrammek
zRFN.
• Do dziś o peelingu moż
na było przeczytać tylko
w
pismach
kobiecych.
Zwykle pisano o nim, jako
• 0 rewelacyjnej metodzie odmładzania skóry. Czy rzeczy-

• Przez długie lata dietetycy
ostrzegali przed konsekwencjami przejadania się. Ostatnio niektórych nie stać nawet
na podstawowe produkty
żywnościowe.

- Choroby wywołane przej!:
otyłość są nadal groźne. Czy
może być inaczej skoro osoby
z nadwagą stanowią aż 30 proc.
Polaków powyżej 40 lat? Jednak w obecnej sytuacji ekonomicznej problemem numer jeden jest grożące niedożywie
nie.
• Kto jest najbardziej zagro-

Rozmowa z dr med. Jadwigą Lisowską diG~etyczką o prawidłOwym żywieniu.
przeprowadzonych w szkołach
podstawowych i średnich wynika, że około 60 proc. uczniów
otrzymywało w posiłkach niewystarczające dawki tej witaminy.
Zachodzi obawa, że przy obecnej drożyźnie może być jeszcze
gorzej. A niedożywienie powoduje groźne skutki zdrowotne.
• Jakie?
- Najpoważniejsze są niedobory białka zwierzęcego . 00-

ko zwierzęce musI stanowIć minimum 30 proc. , a u małych
żony?
dzieci nawet 40 proc. całego
- Dzieci, młodzież, kobiety
dostarczonego białka. Pół litra
w ciąży. Trzeba otwarcie pomleka codziennie, to niezbędne
wiedzieć, że niedobory witamin
minimum dla każdego Qziecka.
w organizmie - szczególnie
Mięso można zastąpić twarowitaminy ~C" występowały od
giem czy podrobamI.
-dawna, także wtedy, gdy arty• Nie wszystkich jednak stać
kuły spożywcze były tanie
na mleko po 4 tys zł.
i ogólnodostępfle. Z badań In- Ale pełnotłuste wyroby mlestytutu Żywności i Żywienia
czarskie można z powodzeniem
zastąpić chudymi.
• Te ch "de wyroby też są dla
niektórych zbyt drogie.
- Toteż nie można doprowadzić do zmniejszenia dotacji do
podstawowych artykułów żyw
nościowych. Mleko musi trafiać
do najbiedniejszych rodzin . Takie mleko powinno być dostępne
w barach, szpitalach, szkołach,
prjledszkolach.
• A co z wędlinami? Czy rzeczywiście
najzdrowsze są
szynka i polędwica?
- To jest mit funkcjonujący od
lat w naszym społeczeństwie .
Wartość odżywcza szynki nie
jest wcale wyższa od podrobów czy tanich wędlin. Białka
jest tyle samo, może być tylko
różnica zawartości tłuszczu. JeMarchewkowa "dłoń" urosła na działce .
żeli matki nie stać na szynkę,
szwajcarskiego ogrodnika z Herisam.
może kupić dziecku parówki,
wędliny podrobowe, ryby, jaja.
chodzi wtedy szybko do zaha• Czy ważne jest tylko białko?
wał, miał do dyspozycji dwa lemowania wzrostu osłabienia od- Także węglowodany, tłusz
karstwa: jedno tańsze węgier
porności na infekcje i choroby
cze, witaminy. Węglowodany
skie, drugie droższe jugosło
zakaźne. Już niewielkie niedopowinniśmy spożywać w formie
wiańskie. Pomagało mu tylko to
bory białka powodują gorszy
złożonej. Najlepiej jeść ciemne
droższe. Najciekawsze w tym
rozwój umysłowy, a znaczne
pieczywo, kaszę, ziemniaki.
wszystkim było to, że obydwa
braki prowadzą do nieodwracalTłuszcze bez szkody dla zdrowia
miały identyczny skład chemicznych zmian w mózgu. Dzieci,
można ograniczyć, tak jak i cuny! On jako za~odowyJekarz nie
które przez parę lat otrzymywały
kier. Ten ostatni oprócz energii
potrafił przekonać samego siezbyt małe racje białka już nigdy
nie daje nam nic. Lepiej ciasto,
bie, że nie ma znaczenia, które
nie nadrobią utraconej sprawtorty zastąpić razowym chlelekarstwo zażywa.
ności intelektualnej.
bem. Z witamin najważniejsze
• Czy konsekwencje niedosą: "C" i "A", a także witaminy
Sprawa druga: leki homeożywienia są również groźne
z grupy "B". Niestety, warzywa
patyczne. 13 czerwca 1991 r.
dla dorosłych?
są drogie i żeby zapewnić zaleParlament Europejski dopuścił
- Nie! Ludzie dojrzali, nawet
cane przez żywieniowców ilości
w państwach EWG sprzedaż lew podeszłym wieku, oczywiście,
witamin, trzeba wydać więcej niż
ków homeopatycznych bez
zdrowi, mogą przez wiele miesię
zarabia przeciętna rodzina. Muprzeprowadzania ich badań.
cy bez żadnej szkody dla zdrowia
simy zatem bazować na tań
Wywołało to protesty· wielu lenie jeść mięsa. W zupełności
szych warzywach. W codzienkarzy, ale motywowano decyzję
wystarczy im dieta wegetariań
nym jadłospisie powinna się
tym, że stężenie czynnych subska. Dorosły człowiek ma już
znaleźć kiszona kapusta, podawana jako surówka z marchwią
stancji w lekach homeopatyczukształtowany kościec i układ
nych jest tak znikome, że wymięśniowy, a więc zapotrzebo- . jabłkiem, cebulą i oliwą Rówklucza wszelkie niebezpieczeń
wanie na białko jest mniejsze. Zunież ziemniaki. Najzdrows~są
w mundurkach i pieczone.
stwo, a prowadzone badania
pełnie inaczej niż u młodych, rozwykazały brak jakiegokolwiek
wijających się organizmów.
• Co robić, by przetrwać kryzys w zdrowiu?
działania, czy to korzystr.lego,
• Co zatem w żywieniu dzieczy to szkodliwego. Wielbiciele
ci i młodzieży jest absolutnie
- Recepta jest tylko jedna nie oszczędzać na jedzeniu
konieczne?
leków homeopatycznych szybdzieci i młodzieży, zwłaszcza na
ko wyjaśnili to tym, że leki ho- Właśnie pełnowartościowe
produktach zawierających biał
meopatyczne o historycznie
białko zwierzęce. Jest ono nie
ko zwierzęce, węglowodany, wiustalonych składach używane
tylko w mięsie, ale także w protaminy. Można odłożyć kupno
są od dawna, a ich kliniczne baduktach mlecznych, rybach, jajach. Normy żywieniowe, przepralki, zimowego palta - nie
dania mogłyby
większość
widują że powinniśmy zjadać comożna zrezygnować z porcji
z nich· na wiele lat wycofać ze
dziennie jeden gram białka, na
mleka dla najmłodszych.
sprzedaży.
każdy kilogra.m wagi ciała. BiałZBIGNIEW BĄK
BEATA MŁOTKOWSKA
• Nie

wiście

jest to zabieg, który zapewnia wieczną młodość?
- Peeling azjatycki i amerykański, czyli biologiczne głębo
kie złuszczanie naskórka (do
czwartej warstwy) jest zabiegiem, który wygładza, napina
skórę, leczy trądzik pospolity,likwiduje lub zmniejsza blizny
• i przebarwienia, oparzenia,
zmarszczki, rozstępy skórne,
cellulitis, słoneczne rogowacenie. Stosuje się go zarówno przy
cerze suchej - odświeża ją i re-

Jak przetrwać
kryzys w zdroVliu?

każdy może

sobie po-

zwolić, żeby zostać w domu.
Co robić, jeśli trzeba iść do
pracy? Czy można twarz przypudrować?

-

Na kilka dni trzeba zrezy-

gnować z makijażu, można tylko
malować oczy i usta. Najlepiej
wykonać zabieg przed wolną sobotą np. w czwartek lub piątek .

• Jakfch efektów można
oczekiwać?

- Po pierwszym złuszczeniu
skóra jest oczyszczona, odświe-

położone na twarz o wiele lepiej
zadziałają i głębiej wejdą w skórę, co poprawia dodatkowo jej
wygląd.
• Jak często można poddawać się peelingowi?
- Tak często, jak się chce, ale
nie częściej niż faz w miesiącu,
ponieważ regeneracja skóry

trwa 28 dni.
• Czy istniejąjakieś przeCiwwskazania?
- Preparat jest całkowicie
bezpieczny, przeciwalergiczny.

,

NOWA SKORA
W 5 D I
generuje, jak i przy tłustej zwęża pory i zmniejsza wydzielaniełoju. Można go wykonać nie
tylko na twarzy i szyi, ale na całym ciele.
• Złuszczanie naskórka kojarzy się z czymś bardzo nieprzyjemnym, bolesnym ...
- Wcale nie. Zabieg poleg?
na nałożeniu na twarz preparatu
ziołowego lub wyciągu z ziół.
Substancje biologicznie czynne
wnikają głęboko w skórę. Czuje
się wtedy lekkie szczypanie, pieczenie. Skóra wygląda jak po
opalaniu, jest mocno zaróżowio
na, napięta i ściągnięta . Proces
złuszczania rozpoczyna się trzeciego dnia. Cała procedura trwa
pięć, siedem dni.

żona, jaśniejsza, napięta,

znikadrobne
powierzchowne
zmarszczki. Głębsze wymagają
powtarzania zabiegu 4, 5, czasem nawet 10 razy. Przy trądziku
pospolitym półroczna kuracja
zastępuje wieloletnie leczenie
tradycyjne.
• Czy po takiej serii będzie
my już na zawsze pjękne
i młode?
- Peeling to Ole elikSir mło
dości. Nie zatrzymuje on procesów starzenia, a tylko likwiduje
skutki, pobudza tworzenie się
nowych komórek. Można więc
powtarzać go raz lub dwa razy
w roku profilaktycznie. Poza tym
należy pamiętać o pielęgnacji
twarzy na co dzień. Po złuszcze
niu naskórka maseczki, kremy

ją

http://sbc.wbp.kielce.pl

Nie zawiera żadnych dodatków
chemicznych. Zabiegu nie
można wykonywać przy ropnych stanach skóry (należy ją
wcześniej wyleczyć lub oczyś
cić), przy chorobach takich Jak
gruźlica skóry, grzybica, łusz
czyca. Na potwierdzenie jego
skuteczności pOWiem, że azjatycki znany jest już od 30 lat.
Stosowany jest w USA, Kanadzie, Japonii, Australii, całej
Skandynawii I oczywiście
w Niemczech. W Polsce dopiero od 2 lat. Natomiast amerykański stosowany jest od ponad
100 lat, doskonalony z roku na
rok, bardzo popularny wśród
gwiazd Hollywoodu.
• Oprócz peelingu amerykańskiego i azjatyckiego są

jeszcze inne sposoby złusz
czania naskórka ...
- Wykonuje się również, ale
tylko przez lekarzy chirurgów,
głębokie złuszczanie, nawet do
skóry właściwej, metodą chemiczną (w skład preparatu
wchodzą mocne kwasy: salicylowy, octowy, także siarka i rezorcyna) oraz metodą mechaniczną - derm abrazja. Zbyt głę
bokie złuszczenie może jednak
spowodować
trwałe
blizny
i przebarwienia. Duże stężenie
kwasów, np. salicylowego, jest
rakotwórcze. Poza tym oba sposoby są bardzo bolesne, a proces regeneracji skóry bardzo
długi.

• Pani wykonuje w gabinecie tylko peeling biologiczny.
Czy jest on skuteczniejszy od
pozostałych?

- Na pewno jest bezpieczny,
nie ma żadnych skutków ubocznych, oparty jest na naturalnych
ziołowych składnikach. Amerykański ma poza tym tę zaletę, że
naskórek można złuszczać lekko, średnio lub głęboko, zależnie
od potrzeb.
Rozmawiała
KĘPA

JOLANTA

Gabinet Kosmetyczny

"DALIA"
Kielce.
Ul. Armii Czerwonej 154
MALGORZATA
ŚWIĄTEK

tel. 25-250
tel. domowy 535-88
Pracuje w dni parzyste po

południu, w dni nieparzyste
przed południem .

"I

nagrań nie da się wyżyć"

Zprzymrużeniem oka
Rozmowa z IWONĄ

Portrecista' peizaiu
Ciepłe, pastelowe kolory; jasny i ciemny błękit, różne odcienie zieleni, brązów, akcenty żółci - znakomicie oddają
idylliczne wyobrai'enie świata, pełnego ciszy i spokoju.

Krajobrazy zdaniem BOLEuspokajaplenerze,
w krajobrazie, który zmienia
się z minuty na minutę, a do
tego malowanie akwareli,
zmusza do maksymalgej koncentracji, do podejmowania
szybkich decyzji, od których
nie ma już potem odwołania mówi artysta. Ocenić swe
dzieło można dopiero następ
nego dnia, gdy farby już przyjmą się na papierze. Wtedy
można powiedzieć, czy jest to
\ dzieło sztuki, czy obraz bez
SŁAWA CETN ERA
ją Malowanie w

wartości.

Przygoda z

akwarelą

za-

częła się dla Bolesława Cet-

nera już na pierwszym roku
studiów poznańskiej PWSSP.
Profesor Eustachy Wasilkowski, kolorysta, zmuszał
swoich studentów do malowania akwarel. Cetnera zmuszać
nie musiał. bo już wtedy malował chętnie w tej jednej z najtrudniejszych technik. Wówczas nie przypuszczał, że po
latach artystycznych eksperymentów powróci do ulubionej
akwareli, poświęci się jej bez
reszty•.
Absolwent ASP w Krakowie
z dyplomem uzyskanym na
Wydziale Grafiki, powrócił do
rodzinnych Kielc. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw
autorskich obejmujących rysunek, plakat, malarstwo, akwarele. Zdobył uznanie miłośni-

ków sztuki i kolegów. Ci ostatni określają go mianem tytana
pracy. Bolesław Cetner aktywnie zajął się dZiałalnością społeczną Był współzałożycielem

grupy twórczej "W-5l", która
w okresie polskiego Paździer
nika sporo zamieszała. Z jego
inspiracji i przy czynnym
udziale powołano kielecki okręg ZPAP. Ogólnie - wspomina - był to czas pracy dla śro
dowiska i naszej ziemi kieleckiej.
Dziś

to już tylko wspomnienia. Przy filiżance kawy w uroczym domu państwa Haliny
i Bolesława Cetnerów rozmawiamy o tamtych latach
i o dniu dzisiejszym. - Chciało się pracować i przynosiło to
efekty - zwierza się gospodarz. Łatwiej było żyć. Artysta
pracowity mógł zarobić i zdobyć przychylność. Rodzina,
dzieci i praca, praca ... Pani
Halina. absolwentka krakowskiej ASP na Wydziale Scenografii w klasie prof. Andrzeja
Stopki doskQnale rozumiała
męża. Stworzyła dom ciepły,
serdeczny, w którym artysta
mógł pracować. Cieszyła
się i cieszy z każdego jego
sukcesu. Kiedy już dzieci wydoroślały sama też wróciła do
pędzla i farb. Najchętniej maluje temperąlub olejno. Kwiaty
to jej ulubiony motyw..
Zauważam akwarele. To rezultat tegorocznego bardzo

pracowitego lata - mówi artysta. Moim hobby są plenery
regionalne. Bogaty plon przyniósł pobyt w Chańczy. W plenerze zorganizowanym dzięki
pomocy Urzędu Miejskiego
brało udział kilkunastu kieleckich plastyków. Urozmaicony
krajobraz, ciekawa konfiguracja terenu, bogata architektura.
Z przyjemnością biorę corocznie udział w plenerach
malarskich przygotowanych
przez okręg łódzki ZPAP.
W tym roku spotkanie odbyło
się w siedzibie LZS w Ręcznie
- uroczym zakątku malowniczo położonym w dolinie Pilicy
z rozlewiskami, rezerwatami ,
bogatym drzewostanem. Znakomita atmosfera, uroczy koledzy i niezastąpiona Apolonia Bartosińska , inicjator
i propagator malarskich spotkań.
Przeglądam pękate, tekturowe teczki. Aż nie chce się

wierzyć, że to plon jednego
upalnego lata. Przeważają
pejzaże "czyste". Obecność
człowieka - jakby chwilowa zaznaczona jest pośrednio po-

przez żyjące w wizualnej symbiozie z zaroślami, lasami drewniane młyny, wiatrak
i chaty, mostki
Bolesław Cetner od sześciu
lat maluje akwarele. Dlaczego
wybrał tę technikę i pozostaje
jej wierny? Sam mówi nieco
przekomie, że JUŻ nie ten wiek,
by nosić na plecach w plener
cały ekwipunek potrzebny do
namalowania obrazu olejne-

1 "Wojna postu z karnawałem" - 20 piosenek, trzy tysiące kilometrów w drodze, 25
koncertów w 15 miastach dzień po dniu.
I Program zarejestrowany przez telewizję polską w Starej Prochowni
l Współautorzy ponad siedmiuset piosenek.
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A. PISKU LAK: - Kolejny
profesjonalny koncert. Ale
można odnieść wrażenie, że
brakło w nim tego najważniej
szego - przeżycia emocjonal-

nego na scenie ...
J. KACZMARSKI: - Fakt.
Grało nam się ciężko. Nie tak jak
w WDK. Koncert tamten uważa
my za na~epszy, jaki zagraliśmy.
P. GINTROWSKI: - Z którego najbardziej był zadowolony
Zbyszek, bo miał okazję wtedy
zagrać na wspaniałym instrumencie. Bez niego wypadlibyś
my blado ...
Z. ŁAPtŃSKI: - I teraz widzi
pan, kt? jest motorem zespołu .
DZiękUJę ci, Przemku. A poza
tym, to był nasz dzisiaj osiemnasty koncert ...
J.K.: ... i już jesteśmy za starzy, by krzyczeć ze sceny. Aha!
Zanim zada pan kolejne pytania,
to m<;>ze uprzedzę, że niezbyt
chętnie będę odPOWiadał na py_
tanta dotyczące mo'e'
J J, osoby
i WSzystkIego Inne
co śpieWamy.
go, a nie tego,
A.P.. - Ale tak' h
OCZekują ode mni~c pyta~
cy...
czyte I",J.K.: - Ale proszę
.
, ć d
.
mnIe zroz~mle! enerwuJe mnie od
wladanle na takie Pytania: j~C:;;
pan symbolem. pan spOwodował ~pa.dek komuny, że czas
bardów JUz minął, ze skoro komuna upadła, to dlaczego piOsenka zaangazowana... Na-

prawdę mam dosyć dyskusji na
te tematy.
A.P. : -' Nie ma sprawy. Porozmawiajmy więc o waszym
nowym programie.

A.P.: - Czyli zderzacie tu ze
sobą dwa światy ...
J.K.: - Dokładnie . Jesteśmy
w sytuacji, gdy spotkały się ze
sobą dwa sposoby pojmowania

go. Wyposażenie do malowania akwarel jest na pewno lżej
sze. I od razu, w plenerze,
otrzymuje się produkt finalny.
Ale też akwarela - czego nie
omieszka dodać - wymaga
dyscypliny, skrótowości, szybkiego i trafnego tłumaczenia
świata widzialnego na malarski zapis. A trzeba przyznać,
że to technika niewdzięczna.
Lokujący kapitał w obrazach
najchętniej decydują się na
olej, a i jurorzy konkursu
akwarelę dostrzegają na samym końcu. Przekonało się
o tym Wielu kieleckich akwarelistów, poczynając od mistrza
Adama Królikowskiego, któ. ry pierwszy w tym mieście doprowadził akwarelę do perfekcji.
Nasza rozmowa dobiega
końca. Przerywa ją nagłe
wtargnięcie 4-letniego Bart-

ka. Zniecierpliwiony nieobecnością dziadka zadaje mu

pytania. Za drzwiami domagają się o swoje prawa dwa
dorodne bassety: Blus i Bimba. Dom, rodzina i ha tym tle
rodząca się refleksja' - lat
przybyło za wiele, za wiele
kłopotów,

dolegliwości
się starzeją,

i trosk. Dzieci
wnuki rosną - dodaje na zakończenie spotkania mój rozmówca. Dziadek - emeryt
wygłupia się i chce być dalej
artystą zamiast· otworzyć
warsztat masarski, bo przecież niejedno potrafi, a emerytura nie wystarczy. Jedyne
co zostało to plener, natura
i ta nasza Kielecczyzna, do
której się zawsze wracało jak
do gniazda. Czas liczy się teraz bardzo, jest tyle do zrobienia. Czy starczy sił i czasu, kiedy lata i miesiące
przestają się liczyć, a trzeba
rachować godziny i minuty?
DANUTA PAROL

go, co się dzieje w Polsce. "Portret zbiorowy we wnętrzu" właś
nie mówi o zwycięzcach, którzy
zasiedli przy stole I nie bardzo
wiedza" co robić dalej.
A.P.: - Nie

mogą się

odna-

leźć ...

J.K.: - ... po wielkim kataklizmie, po wielkim zwycięstwie .
Szukają jakiś autorytetów i nie

Rozmowa z JACKIEM KACZMARSKIM, PRZEMYSŁAWEM
GINTROWSKIM, ZBIGNIEWEM ŁAPIŃSKIM
P.G.: - Jest pal) pierwszym
dziennikarzem, który w trakcie
naszej trasy zadał takie pytame ...
J.K.. Chętnie porozmawiamy,
bo program ten jest wręcz przeładowany problemami społecz
nymi, politycznymi, religijnymi. ..
A.P. : -Interesuje mnie wasz
program, bo kiedyś sam pisałem trochę poezji ...
Z.Ł. : - No i wydało się .. ·
A.P.: - To zacznijmy ~ "d~
finicji sztuki": skąd WZiął Się
ten tytuł "Wojna postu z karnawałem"? .
'
J.K.: Spiewamy w n,lm
o okresach historycZ':ly~h, kto re
są przejściowe ..1w/asn!e do p~
kazania tego śWietnie Się nadaje
czas, gdy kończy się karnawał,
a zaczyna post.

ś~iata: jeden radosny, w którym
żyjemy

póki Się da, drugi refleksyjny, pokutny, że wszystko, co
się wokół dzieje, to nasza wina
i za to trzeba odpowiedzieć. Pomiędzy tymi skrajnościami jest
jeszcze cały wachlarz innych
postaw. I tę właśnie subtelność
chcieliśmy pokazać.

A.P.: - Sądzę, że wasz program jest kontynuacją poprzednich, rzec by można
kontestatorskich
utworów.
I podziwiać należy konsekwencję artystyczną
,
J.K. - Trafna uwagę. PIOsenki z tego programu dotyczą
przede wszystkim okresów
przejŚCiowych: początkll renesansu, baroku, walki o niepodległość Niderlandów ., .. Starałem
s;ę, by to było analogiczne do te-

mogą ich znaleźć. lotych. którzy wykorzystują ten stan ...

Bardzo aktualne
A.P.: problemy .••
J.K .. - Chcemy UŚWiadomić
ludziom, że ich problemy i dramaty codzienne nie są czymś
wyjątkowym w historii. przedSławiliśmy wolnoŚĆ, która narzuca człowiekowi wyłącznie indywidualną odpOWIedzialnoŚĆ za
to, co robi.
A.P. : - Czyli problem dokonania wyboru...
•
J.K.:.- ... czy być aktywnym.
czy pasywnY!1:' czy ma sz~kać.
czy też USląSC ':la laurach I zagrabiać do siebie wszystko, co
się da, czy pozwohc temu, co
w jego naturze jest szlachetne,
c1:>J stłumiĆ to i pozwolić na dZIałanie tego co lest diabelskie ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

... Była sobie raz dziewczyna,
która tak lubiła śpiewać, że przeła
mawszy tremę , po kryjomu pojechała do Karolina i stanęła do konkursowego egzaminu, jaki organizowało "Mazowsze". Dostała się
do zespołu, jakiś czas śpiewała
w chórze, po czym postanowiła jak kiedyś przed nią Irena Santor sprÓbować szczęścia jako solistka.
I spróbowała; w 1982 r. na festiwalu w Kołobrzegu nikomu prawie
nieznana kielczanka - wylansowała piosenkę Katarzyny Gaertner pt.
nĄ gdzie to miasto", otrzymując za
jej wykonanie "Srebrny pierś
cień" ... Mam mówić dalej?
'
- Może wystarczy, zdaje się. że to
ja mam mówić, a ty notować!
• I zadawać ci pytania. Zatem co
było dalej?
- Na różnych festiwalach polskich i zagranicznych; dwa razy tytuł
"MISS I1lto". tyleż samo "Miss obiektywu" oraz też dwa razy zwycięstwo
w plebiscycie publiczności na najpopularniejszą piosenkarkę festiwalu było to w Kołobrzegu . Natomiast
w podobnym plebiscycie, podczas
festiwalu opolskiego, zajęłam bodajże w 1983 roku - drugie miejsce.
• Pytałem serio, a ty sobie żar
tujesz ...
- Bo to wszystko prawda. a poza
tym całe swoje życie staram się brać
"z przymrużeniem oka". Ale niech
będzie całkiem serio: nagrałam dotychczas dwie płyty długogrające .
pięć kaset, wprzygotowaniu jest mój
pierwszy "kompakt", za miesiąc, na
Boże Narodzenie. ukaze się druga już
kaseta z kolędami w moim wykonaniu pl. "Cicha noc". No i oczywiście
koncerty - te nadal są źródłem nr 1
moich dochodów. Pod pewnym
względem w Polsce nic się nie zmieniło - z nagrań wyżyć nie sposób ...
• Tak się sklada, że miałem czasem przyjemność prowadzić twoje
recitale, ale nigdy wcześniej cię
o to nie spytałem, może więc teraz; które
koncerty zapadły ci
w pamięci najmocniej?

NIEDZIELSKĄ

- To wszystko wymyślił Jurek Uchacz - stosownie do charakteru
propozycji artystycznej
* Jak to było?
- Rok temu, w grudniU, z myślą
o słuchaczach kieleckiego koncertu
życzeń. Potem , gdy okazało się, że
żart był "trafiony", postanowiliśmy kontynuować. Niebawem ukaże się
kaseta z piosenkami "JMB", wydawcą będzie" Wifon" ..
• W jakim składzie pracujecie?
- Skład koncertowy, to Ja i Mirek
Ziąbera, aranżer i multiln~trumen
talista, W studiu towarzyszą 11am
jeszcze: Leszek Ślusarski, Jurek
Gumuła, Marek Fijałkowski.
• "Pora na autora", kto komponuje, a kto pisze teksty?
- Muzykę pisze Jurek lichacz
oraz Mariola Manzer, a teksty Bogusław Nowicki, Janusz Szczepkowski, Ryszard Ulicki. Czekamy
też n~ materiały obiecane przez Agnieszkę Osiecką. Charakter naszych
utworów da się zakwalifikować do
nurtu, powiedzmy "pop-folk", no
w każdym razie - nie jest to typowa
"piosenka chodnikowa". Niemniej są
to piosenki dla słUChaczy "od lat 3 do
100", dla każdego i na każdą okazję!
• Słuchaj, Iwona - po co ty to
właściwie robisz? Znane są twoje
nagrania z orkiestrami Debicha czy
Miliana, liczba nagranych przez
ciebie piosenek grubo przekracza
zawrotną liczbę: 200, fajnie śpie
wasz bluesa ...
- Dla zabawy. Tak, nie przesłysza
łeś się: dla zabawy! Czasy mamy takie, że·aby nie zwątpiĆ, pozostaje
nam tylko bawić się. Zresztą, uważam siebie za osobę wrażliwą i nie
chcę zyć stresem . Korzystając z okazji pozdrawiam wszystkich czytelnIRów ECHA"!
• Czekamy więc na kasetę z piosenkami
"Janka Muzykanta"
i oczywiście, na wasz koncert.
Rozmawiał

WITCHAMERA

.I

- Przede wszystkim
te festiwaJowe; w Kołobrzegu zdObyłam 5
srebrnych i 2 złote
pierścienie, a było to
w czasach, gdy wystę
powały tam uznane wówczas i dziś - sła-_
wy. Urzekająca była też
atmosfera tych koncertów.
Wspomnień

czar ... Ale co dziś sły
chać u Iwony Niedzielskiej?
Mianowicie,
chodzą słuchy, że masz
coś wspólnego l tajemniczo nazywającą
się grupą "Janko Muzykant Bend"? I czemu: "Bend" zamiast:
"Band"?
A.P.: - Choćby
przewartościowań

pokazanie
religijnych
w pięknej piosence pt. "Marcin Luter"?
P.G .: Oczywiście . Myślę że
Kościół nie będzie miał do nas
o to pretensji. Choćby mój życio
rys artystyczny świadczy, że byłem kiedyś bardzo blisko z nim
związany. Pokazujemy jedynie
problem.
A.P. : - Ale piosenki: "Kuglarze" i "Włóczędzy" mówią
chyba o was?
P.G.: - Tak. "Kuglarze" mówią
o rozbieżności w tworzeniu iluzji, z której ludzie tworzą swoje
systemy, natomiast w życiu jest
to tylko włóczenie Się z kąta
w kąt. "Włóczędzy" pokazują ten
sam problem, tylko z Innej strony. Ludzie, którzy nas przyjmują
i podziwiają z kolei uważają nasze życie za wspaniałe. A tak
przecież nie jest.
A.P.: - Uff! Może teraz jednak trochę o was. Panie Jacku, jest pan autorem wszystkich tekstów ...
J.K.: - Ale muzycznie podzieliłem się z kolegami.
A.P.: - Czy po tak długiej
rozłące zgraliście się
tycznie ze aobą?

artys-

P.G.: - Absolutnie. mamy t~
ką pewność. Gdyby było Inaczej.

to me występowahby~my ze SObą Po ubIegłorocznej trasIe doszliśmy do przekonania, że dawno nam się tak dobrze nie grało
ze sobą
A.P.: - Mieliście niesamowicie zdarte głosy.
P.G.: - I wtedy właśnie podię
hśmy decyzię, że zagramy nowy

program.
spiął .

Jacek

bardzo

się

Z.Ł: I ten program
szczególnie ad~esujemy do mło
dzieży. Dzisiejsza trasa pokazała, że młodzież chce słuchać takich piosenek.
J.K.: - Bardzo cenimy sobie
dzisiejszą publiczność. Ta z koń
ca lat siedemdziesiątych jednoznacznie kojarzyła nas z walką
z komuną, czy tego chcieliś m y
czy też nie.
P.G .: - A teraz przychodzą ludzie, którzy chcą posłuchać poezji i o własnych problemach.
J.K,: - Staramy się też być alternatywą dla łomotu dyskotekowego, który dobywa się zewsząd. Gdzie tekst nie odgrywa
żadnej roli.
A.P.: - Czy myśli pan już
o nowym programie?
J.K.: - Na razie nieśmiało ...
A.P. : - Musimy już kończyć,
bo przed wami drugi koncert ...
J.K.: - Bez nas się nie rozpocznie ...
A.P.: - A jakby tak ..• ?
P.G. : - To znaczy. że me tu po

nas. bo nagle

pojawiły

SI(li nasze

sobowtóry,.
A.P.. ~ I tym ŻIIrtem zakoń

czymy dyskusję. Ozlęlr.uję za
rozmowę. Życzę, by wszystkie

piosenki z tego programu stakolejnymi przebojami

ły się

RozmaWIał

ANDRZEJ PISKU LAK

Nowa książka MADONNY pt. "SEX" oraz jej album "EROTICA" powstały po to, by szokować, ponieważ - jak mówi sama
autorka - niektórzy ludzie tego potrzebują
DAVID ANSEN: - A zatem naprawdę myślisz, że poprzez tę
książkę możesz zmienić ludzkie
myślenie?

MADONNA: - Myślę, że może
ona zapoczątkować ten proces.
Jestem rewolucjonistką jeśli o to
chodzi. Sądzę, że moja książka otworzy niektóre ludzkie umysły i to
chyba wystarczy - przynajmniej
mnie.
D.A: - Traktujesz to jak pewien rodzaj seksualnej misji?

16 listopada 1992 r., w godzinach popołudniowych, do stanowiska reportera "Echa Dnia" podstępnie zaproszony został mężczyzna, lat około 40, wysoki, atletycznej budowy ciała, brodaty o niebieskich oczach i łagodnym spojrzeniu.
Podczas przesłuchania,
zeznał co następuje:

-

Mleczko.

* Imię?

Można to chyba tak okreś
Generalnie rzecz biorąc , seks
jest tylko metaforą, użytą przeze
mnie, ale tak naprawdę książka
jest o miłości , o tolerancji , akcepUlcji, zawiera myśl : "Słuchaj , każ
dy z nas ma różne potrzeby i za·
chcianki, pragnienia i fantazje .
I nie powinniśmy potępiać i osą
dzać kogoś tylko dlatego, że w jakiś sposób jest inny niż my".

M. -

lić .

* Co robi w Busku Zdro- Andrzej .

ju?

* Urodzony?

- Kąpię się w ... "Krystynie".

- Tak.

* Kim jest owa osoba
o imieniu Krystyna, w której za przeproszeniem,
można się ••. kąpać?

* Gdzie?
- W Tarnobrzegu.

- To Sanatorium Uzdrowiskowe, w którym regene. ruję swoje zdrowie.

* W którym roku?

- W 1949.
* Stan cywilny?

* ???

- Wolny.

- Ostatnio w sklepie drogeryjnym.

* Dzieci posiada?

*
-

Posiada.

*

Płeć dziecka?
Piękna.
Imię?

- Ewa.

* Wiek córki?

* Czy województwo kieleckiezna?

- 18 lat.
* Pański zawód?
-

opowiedzieć

Było to czarnowłose
bóstwo, szczuplutkie, 'idealnie zgrabne. Gdy sprzedawczyni "psyknęła" wybranym
dezodorantem,
zagadną
łem: - Co sądzi pani o tym
zapachu? "Nie mam
ugruntowanego zdania" odrzekła i nie zaszczycając
mnie nawet spojrzeniem,
opuściła sklep pozostawiając mnie zrozpaczonego.

- Jedno.

-

Proszę

przebieg wypadków •••

* Ile?

*

- Zna.

* Jak

Rysownik.

-

* Co rysuje?

* Czym?
* A poza tym?

DOM

KSIĘGARSKO - WYDAWNICZY

ART

poznał?

Przed kil.k oma laty wy-

stawiałem
swoje rysunki
w
Pałacyku Zielińskich
w Kielcach. To było bardzo

- To, na co mam ochotę.
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GZEGZOŁKA

- W zakładzie leczniczym
vis a vis mieszają mnie z bło
tem ... borowinowym.

* Czy przesłuchiwan'y
próbuje uwodzić autochtonki?
-

sympatyczne. Busko natomiast, to miasto, w którym żył
mój serdeczny przyjaciel Wojtek Bellon. Gdy spaceruję po ulicach i parkach,
przypominają mi się jego
ballady .
Przy użyciu bardzo łagod
nych . środków perswazji,
przesłuchanie prowadził

Staram się.

MICHAŁ

IMOSA

Zgadywanka ortograficzna nr 233
Oarzmy szacunkiem głupich
ludZI,
bo z nich wszak mamy porzytek spory.
Pomyślmy tylko: gdyby nie
głupcy
.
skąd byśmy wiedzieli, kto jest
mądry?
W powyższym tekście popeł
nIOno jeden błąd ortograficzny
i jeden błąd interpunkcyjny.
Wśród czytelników, którzy w terminie 7 dni nadeśla;tekst przepisany bezbłędnie, wylosowana
zostanie nagroda książkowa
ufundowana przez księgarnię
"ART" z Kielc. Rozwiązania

z dopiskiem "Zgadywanka
z nr. 233." prosimy kierować
pod adresem redakcji "Echa
Dnia": 25-953 Kielce 12, skr.
poczt. 163.
Rozwiązanie "Zgadywanki"
z nr. 223.
Postawieni przed sądem dwaj
młodzi panowie
niewinności swojej starali się
dowieść.

Pierwszy z oskarżonych dykcję miał niebrzydka,
mówił miłym głosem. zgodme
z gramatyka,
Drugiego nikt nie mógł clerpfjwie Wysłuchać,
i

M.: - To prawda. Im więcej
wiesz, im bardziej dojrzewasz, tym
głębiej docierasz. Ból, smutek
i gorycz - to jest zawsze. Dawniej
nie byłam gotowa z tym żyć - teraz jestem.
D.A.: - Czy powiesz teraz, że
twój romantyzm stał się bardziej
sceptyczny?

%

Madonną

* Co robi z tymi rysunkami?
- Sprzedaję. Mięqzy innymi w Galerii przy ul. Sw. Jana
w Krakowie.

* Nazwisko?
-

Pogaduszki

Piórkiem i tuszem.

w nich gorycz. Są o bólu, o byciu odrzuconym, o zadawaniu
ran ...

ponieważ się jąkał, sepfenił
dukał.

Chociaż
sędziemu,

obaj prawdę wyznafi

pierwszy dziś jest wolny, drugi
jest w więzieniu.
Nagrody książkowe ufundowane przez księgarnię .ART"
otrzymują Jerzy Gołaszewski
z Radomia i Tomek Skrobot
z Małogoszcza.
JaW

Okolice ięzyka
Niedawno w kilku centralnych gazetach ukazał się .Apel
parla.mentarzystów o modlitwy w intencji ojczyzny", podpisany przez troje posłów,
członków ZChN Halinę

z punktu Widzenia językoznaw
cy. Oto wyszedł na jaw problem,
który łączy się z językiem i który
nieustannie i od zawsze komplikuje nam życie prywatne i pub- '
liczne. Dotyczy nieostrożnego

tu , że w Istocie kłócą się o słowo
i że nikt z nich nie ma racji, co
znaczy również, że wśród nich
nie ma winnego.
Czy troje posłów ma prawo
stwierdzIć .my parlamentarzyści
mamy taką wolę", nie precyzując, czy chodzi o parlamentarzystów w liczbie troje posłóW,

Nowinę-Konopkę, Bogumiłę
Bobę i Jana Łopuszańskiego.
W związku z tym apE!lem po·
słowie Sojuszu Lewicy Demo-

kratycznej
zaprotestowali
przeciw naruszaniu regulami- ,
nu Sejmu i kodeksu cywilnego. nNikt do tego nie uprawniony nie ma prawa reprezentowania parlamentarzystów RP.
a państwo Nowina-Konopka, posług iwan i a S i ę pewnymi poję
ciami, nieostrym i i nieprecyzyjBoba i Łopuszański umocnienymi znaczeniowo, np. my.
nia do występowania w naszym imieniu nie otrzymali" wszyscy, zawsze, nasz, wszę
dziei inne.
t~k napisano w liście do marszałka Sejmu, podpisanym
Spór 'między autorami .. apelu
parlamentarzystów" j autorami
przez grupę posłów SLD.
protestu przeciw apelowi jest naInformację o powyższym
sporze parlamentarnym uznatury semantycznej . Spierający
łem za bardzo IOteresuJącą
lę me zdają sobie sprawy z tak-

czy o wszystkich posłów i senatorów? Czy z kolei autorzy protestu, również parlamentarzyści ,
mają prawo trojgu innym parlamentarzystom zabronić stwierdzenia "my parfamentarzyści"
i występować sami jako .. my parlamentarzyści;

członkowie

SLO"?Nie ma mądrego, który by
odpowiedział na te pytania tak,

http://sbc.wbp.kielce.pl

A.D.: - Jak zrobiono
ci zdjęcia, kiedy paradujesz naga w publicznych
miejscach - puy budce
z pizza" na stacji benzynowej, kiedy uprawiasz
autostop ...
M.: - Spontanicznie,
wszystkie chwyty dozwolone ...
D.A.: - Czy ,naoczni
świadkowie byli prawpziwi? Czy rzeczywiście
nie wiedzieli, że masz zamiar zrzucić z siebie ubranie?
M.: - Byli prawdziwi.
Spacerowałam w płasz
czu. Steven Meisel (fotograf) cofnął się, zamówił pizzę.
Pod płaszczem byłam naga. Steven zajął odpowiednie stanowisko. Kiedy był już gotowy, powiedział: "O.K., ruszaj!". I wiesz,
zrzuciłam
płaszcz,
usiadłam
i zjadłam pizzę. Ludzie zaraz
wszczęli alarm, dzwonili na policję, więc musieliśmy się wynieść
i znaleźć następne miejsce. To było
bardzo zabawne. Spacer
wzdłuż autostrady bez ubrania nie mogłam przestać się śmiać.
Nie wiem - przeniosłam się do
mojego dzieciństwa albo coś

w tym stylu.
D.A.: - To niewyobrażalne.
Czy ludzie wiedzieli, kim jesteś?
M.: - Nie sądzę. Nie planowaliśmy niczego. Po prostu jeździliś
my w kółko i kiedy zauważyliśmy
coś ciekawego, ruszaliśmy do akcji. .To nieźle wygląda" i wyskakiwaliśmy z samochodu. ( ... )
D.A.: - Gdy ludzie mówią, że
jesteś ekshibicjonistką, czy
zgadzasz się z tym?
M.: - Tak. Wszyscy piosenkarze są ekshibicjonistami, czy się
do tego przyznają czy nie.
D.A.: - Czy ekscytuje cię
myśl, że milion ludzi na całym
świecie ogląda cię nagą?

M.: - To jest raczej zabawne.
Nigdy nie myślałam w ten sposób.
Bez ubrania czuję się dobrze. Przeglądam się w lustrze i myślę
"Ech ... ". Myślę , że każdy tak robi.
Odkrywam w sobie wszystkie moż
liwe wady. "Boże, czemu nie mogła
bym być trochę wyższa? Dlaczego
muszę farbować włosy? " ( ... )
• D.A.: - Czy teraz lubisz swoje
ciało bardziej?
M.: - To nie to, że bardziej lubię
swoje ciało , ja siebie lubię bardziej. Mam nadzieję, że udało mi
się zawrzeć w mojej ksi ążce przesłankę, aby ludzie nauc;zyli się bawić swoimi ciałami , nauczyli się je
beztrosko kochać ...
D.A.: Porozmawiajmy
o muzyce. Miłosne piosenki
z albumu " EROTICA" wcale nie
są o miłości a o rozstaniu. Jest

M.: - Chyba nie. Jestem wciąz '
bardzo romantyczna. Wciąż wierzę w szczęście, radość miłości
i takie rzeczy. Oczywiście , każdy
wraz z nabyciem doświadczeń
staje się bardziej cyniczny. Jeśli
naprawdę chce się zobaczyć
skrajności ludzkich, zachowa ń , po
prostu powinno się stać sławnym .
To uderza nagle - potem widzi s i ę
to na co dzień .

D.A.: - Czy nie niepokoi cię
efekt wydania tej książki?
M.: - Jest tyle psychoz na zew·
nątrz ... Nie mogę o tym myśleć,
kiedy pracuję.
D.A.: - Jak ci się układają
stosunki z Warrenem Beatty?
M.: - Nie mogę powiedzieć, że
jesteśmy wrogami albo coś w tym
stylu. On jest żonaty, ma rodzinę,
wydaje mi się, jakby był w innym
kraju. Ale jest wspaniałym facetem. Naprawdę. Nauczyłam się od
niego wielu rzeczy.
D.A.: - Czy czasami nie masz
dosyć bycia MADONNĄ?
M.: - Czasami. Chciałabym
pójść' do kina i nie być narażona
na szarpanie mojej koszulki. Nie
mogę iść do drogerii i wiele razy
moje sekretarki przynoszą ~ nie
to, co chciałam. Myślę wtedy: ,,0
Boże,
gdybym naj zwyczajniej
w świecie mogła iść sama, miała
bym prawo i możliwość decydowania i wybierania tego , na co
mam ochotę" (... )
D.A.: - Kiedy tworzysz taką
książkę, każdy pyta: "Jak ona to
rozkręci?" Co masz zamiar jeszcze zrobić, by znowu ściągnąć
na siebie uwagę wszystkich?
M.: - To zarzut, że stworzyłam
tę książkę, by właśnie zwrócić na
siebie uwagę. To niewiarygodna
obraza. Kiedy De Niro świetnie za·
gra w jakimś filmie, czy ludzie pytają: . No tak, ciekawe, co on jeszcze wymyśli?" Więc czer;lu lud;zie
zadają to pytanie mnie?
D.A.: - Ponieważ w twojej
książce jest pełno skandali.. .
M.: - ( ... ) Po prostu mOją metodą wyrażania tego, co chcę powiedzieć, jest seksualizm a był on
zawsze tematem tabu. Próbuję to
zmienić. Kiedy ktoś mówi: Co te·
raz masz zamiar zrobić? - śmieję
, się tylko , ponieważ mam zamiar
robić to , co robię i będę się tego
trzymać.

Na podstawie "NEWSWEEKA" tłum. i oprac. ALEXANDRA
ŁOJEK

by wszyscy zainteresowani byli
bardzo cł}cą komuś dokuczyć
zadowoleni.
i podkreślić swoją ważność .
Bo, pomyślmy tylko, kłamiemy,
Każde stwierdzenie typu "my
parlamentarzyści mamy taką
ilekroć mówimy: "my Polacy
wolę (tak myślimy, tego pragnienie umiemy pracować ", "zawmy itp.)" może być uznane za
sze tak było", .Niemcy nas nie
kłamstwo i prowokację. Bo owo
lubią", "uczniowie nie lubią
stwierdzenie jest z natury kon- , _chodzić do szkoły " itp.
strukcją językową nieprecyzyjSwobodnie I bez obaw uży·
ną Czy " my" - to my dwaj? Czy
wać słowa .my" może jedynie
- jak to ktoś dowcipny zauważył - król i bracia syjamscy.
Masa nie ma swojej woli. Występowanie w imieni~ masy
(narodu, rasy, płci itp.) powinno być zatem traktowane jako
popularny chwyt retoryczny,
skuteczny w przekonywaniu,
I jako oczywiste kłamstewko,
jedno z wielu obecnych w na" my" - 500 osób? Które " my"
szych codziennych rozmoJest lepsze, ważniejsze, prawwach,
dziwsze - to, które wypowiada
To przykre, ze wiele osób buduje swe postawy wobec ludzi
2 procent, czy to, które wypowiaj świata, oparłszy SIę właśnie na
da 98 procent 500-osobowej
takich nieostrych pojęciach .
grupy?
Większość tych ludzi to nieJeżeli na tle tych problemaszczęśliwcy, tyrani i, jak to się
tycznych pojęć powstaje spór, to
ostatnio u nas mówi, oszołomi.
znaczy, że wywołujący go ludZie
nie mają nic lepszego do roboty
JANUSZ WRÓBLEWSKI

AFERY

te evv.lz

Atmosfera skandalu wciąż
otacza obchody 40-lecia naszej
telewizji. Najpierw zrezygnowano z przyjęcia w hotelu .Marriott" i uroczystość przeniesiono
do gmachu telewizyjnego, skąd
na żywo transmitowano koncert
prowadzony przez MaCieja Nie-

. - LlNDA NIEFORMALNYM OJCEM
Bogusław Linda, aktor Teatru "Studio", ma kilkumiesięczne
dziecko z nie formalnego związku z pewną fotomodelką Jest to
sensacją środowiskową ponieważ aktor znany jest z bQrzliwych
romansów (przez jakiś czas był z Moniką Jaruzelską) oraz z nie
ustatkowanego życia. Może tym razem się ustatkuje.

*....

siołowskiego. Tenże dał własny
koncert konferansjerki, atakując
"Gazetę Wyborczą" za przekrę

FATYGA MA CÓRKĘ
Agnieszka Fatyga, aktorka i piosenkarka o urodzie Włoszki,
urodziła tuż przed wakacjami córkę Michalinę Antoninę. Artystka
karmi dziecko piersią i ma zamiar robić to, póki się da, co jest
rzadkie wśród aktorek, które unikają tego, by nie popsuć sobie
piersi. Fatyga trochę przytyła, zadowolona jest jednak z długo
wyczekiwanego macierzyństwa. Nie przerwała koncertowania,
ponieważ mąż potrafi zrobić wszystko przy dziecku, wzięła jedynie urlop w teatrze.
.

***
POŁOMSKI

DZWONI Z ŁAZIENKI?
Artyści lubią ekstrawagancje, swego czasu sensacją był złoty
sedes u aktora, Wojciecha Malajkata. Jerzy Połomski ma zaś zainstalowany w łazience telefon, co bardziej jednak wskazuje na
wygOdę/niż na ekstrawagancję, nie musi sobie bowiem przerywać kąpieli, ani niczego innego, gdy chce uciąć telefoniczną pogawędkę·

*
PLUCIŃSKI- NA WIEKI WIEKÓW AMANT
Znany aktor i amant Tadeusz Pluciński żeni się powtomie ze
swoją. .. czwartą żoną Jolantą WoHejko, która właśnie wróciła
w koncertów w Chicago. ~adeusz Pluciński znany jest ze swojego romantycznego usposobienia, prócz czterech małżonek formalnych miał wiele nieformalnych żon (był jakiś czas z Kaliną
Jędrusik) . Z Jolantą WoHejko pobrali się 24 lata temu, mają
dwóch synów, 4 lata temu się rozwiedli i "podzielili" synami. Ojciec ma bzika na punkcie obu, urodziwych bardzo, chłopców,
rozmowę na dowolny temat zawsze kończy opowieściami o synach. Wspólne· dzieci, wspólne lata, kosz kwiatów na imieniny
Jolanty, słowem znowu się zakochał w swojej ostatniej byłej żo
nie.

***'

GRZEŚKOWIAK PO ROZWODZIE

Kazimierz Grześkowiak (śpiewał słynne "Chłop żywemu nie
przepuści") rozwiódł się po 13 latach małżeństwa. Po rozwodzie
powiedział: "Nareszcie czuję się prawdziwie wolny. Nikt mi już nie
powie: nie bierz wołowiny z lodówki, bo jest dla kota!"

***
NOWY NARZECZONY SZAPOŁOWSKIEJ.
W burzliwym życiu osobistym Grażyny Szapołowskiej pojawił
się nowy mężczyzna, z któ/Y.m chętnie się ona pokazuje. Na oko
jest ze dwadzieścia lat młodszy od niej, na imię ma Tomasz i jest
studentem prawa. Poznali się bliżej we Włoszech, gdzie on, jako
amator, wystąpił w dwóch filmach u jej boku. Podobno jest uzdolniony, więc zapisała go do szkoły aktorskiej Zdzisława Wardejna.
Mówi się, że artystka zajmuje się nim czule, karmiąc go i ubierając, ale nie jest to potwierdzone.

Pogwarki przy browarku
o

nucąc:

"To nasze ""Echo Dnia,," gazeta wszystkich kielczan
Co już dwadzieścia lat smaruje i dopieprza
·To nasze "Echo Dnia" gazeta
dla każdego
Co od dwudziestu lat ma zawsze c.oś nowego"
* No I co Stefciu, śpiewało

wszystko, aby im było jak najlepiej ...
- ~ tylko jeden warunek. Za to
co jako władza nawyrabiamy
chcemy odpowiadać tylko przed
Bogiem ...
.... i historią.
- A co to jest?
• Też nie wiem.
- To zdrówko!
Gaworzyli STEFAN LIPIEC
i ANDRZEJ KACZMAREK

się kiedyś.

- Śpiewało i śpiewać się bę
dzie. To nie wiest, że Jurek
Chrobot ' na naczelnego do
"Echa" wróci!.
* Co ty powiesz?! To "Echo"
pewnie stanie na nogi. A co
myślisz jak my byśmy stanęli
na głowach i wzięli się za politykę i rządzenie.
* Nigdy tego nie robiliśmy,
to możemy spróbować.
- To po pierwsze. Po drugie
za komuny siedzieliśmy w pierdlu za.prywatyzację.
.'
• Za prywatyzację pięCIU
kiosków.
- Tyle nam udowodnili.
• Po trzecie mamy skopczone wspólnie dziesięć
klas ...
- Jak masz osieJ"(l, to tak.
.• A co ty te dwie wieczorowo pogoniłeś?
- Jakie dwie? Jedną ale mi
świadectwo przez kalkę napisali.

Od wieków ludzie starali się utrwalić swoje imię. Angielska królowa Elżbieta i caryca Katarzyna II używały do
tego celu pierścieni z diamentami, którymi gdzie tylko się
dało ryły w szkle swoje inicjały. Czasy się zmieniły i dziś
najpopularniejszą, choć ulotną formą zademonstrowania
swojego istnienia na świecie jest pojemnik ze sprayem
i mazak. W Radomiu najsłynniejszym i najbardziej ~na
nym jest "Szczypior". Jego imię można znaleźć na ścia
nach, reklamach, plakatach, szybach wystawowych,
a nawet w windach. Jest niezmordowany. Oto rozmowa
jaką udało mi się z nim przeprowadzić:
- Od jak dawna mażesz
po ścianach?
- Od 1987 r. Wcześniej robiłem ręcznie fanziny, które
powielałem na ksero. Miałem
kontakty z ludźmi z Zachodu,
tzn. tym-i, którzy wyemigrowali z różnych powodów
z kraju i od nich nauczyłem
się tego sportu. Chciałem,
jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, żeby Radom był bliżej
Europy. Na początku pisałem
hasła: "Polska Walcząca",
"Solidarność" itp. Później pisałem hasła bardziej surrealistyczne. Ostatnio zostawiam już tylko podpis:
"Szczypior" lub "SF" (Szczypior Front). Przestałem pisać
. hasła od kiedy pojawiły się
napisy wulgarne i nacjonalistyczne. Wiele z nich mnie
przypisywano i dlatego skoń

• A po czwarte to nam się ta
fucha rządzenia należy: .
- Musimy tylko ogłoSI C program naszych rządów.
.
• To proste. Niech ludZie robią co chcą. Kradną jak jeszcze jest co, piją jak mają za co
i tylko płacą podatki. My im
Obiecamy.
że
zrobi y

wybrać
i ściany.

odpowiednie miejsca
W Radomiu to może
być koło. dworca, ściana "empiku", na Zeromce i ludzie mają
wrażenie, że jestem wszędzie.
Jest pewna zasada: nie pisze się
na obiektach muzealnych i reprezentacyjnych dla miasta
gmachach. Taki napis w ciągu
kilku dni zostanie usunięty. Trzeba wybrać ścianę widoczną ale
taką którą nikt się nie zajmuje.
- Jaki jest podstawowy
zestaw "graffitowca"?
- Na lato najlepszy jest mazak, który jest niezmywalny wodą. Nie chcę podawać jakiego
używam, bo inni go zaraz kupią
Jesień i zima to tylko spray. Uży
wam tylko bezfreonowych. Są
droższe, ale nie niszczą środo
wiska. Jeden kosztuje ok.
60.000 zł. W gruncie rzeczy jest
to drogi sport.
- Czy masz w Radomia
jakąś konkurencję?

1. Czy

kiedykolwiek
u~z~ł~ś się grać na jaklms Instrumencie?

Bąk

II

ozmowa Z II Iczyplore

zostawiając wszędzie napisy.
Jestem kibicem Radomiaka
i jeżdżę na wszystkie mecze wyjazdowe i zawsze staram się zostawić po sobie ślad.
- Po co to robisz?
- To jest alternatywna subkultura. Lubię dobro, piękno. Nie
znoszę chamstwa i nacjonalizmów. Kiedyś interesowałem się
hard core - zero picia, palenia,
używania itd. Byłem również wegetarianinem, ale w naszych
warunkach jest to bardzo trudne.
Nie piję herbaty i kawy, bo nie

chcę

się

skomercjalizować.

Wszyscy mająjakieś ideały i filozofie wspólne dla różnych grup.
Ja muszę znaleźć swoją własną
filozofię życia.
Rozmawiał:
BĄK

ZBIGNIEW

Własnym

canie nazwisk i podawanie nieprawdy, co wprawiło wszystkich
w konsternację. Obecny na uroczystości Lech Wałęsa stroszył
wąsa, zaś ksiądz Cybula zasła
niał oczy rękami. Przez kilka dni
rozpisywała się o tym prasa. zaś
sam M. Niesiołowski na jakiś
czas zniknął. Wiele osób się obraziło, ponieważ nie zaproszono
Ich ani na uroczystość, ani na
dwudniowe sympozjum do Miedzeszyna.
Największym jednak skandalem okaza ł się p ebiscyt na
,.złotą dziesiątkę". Kierownictwo TVP zwrociło Się do telewidzów. by wytypowali 10 polskich
programów telewiZYjnych. które
zapamiętali
jako najlepsze.
Przyszło wiele listów, głosy liczono przez tydzień i okazało Się, że
publiczność "niesłusznie" wybrała. Powstała taka dziesiątka:
1. "Czterej pancerni i pies", 2.
"Sonda" Kurka i Kamińskiego, 3 .
"Kabaret Olgi Lipińskiej", 4.
"Stawka większa niż życie". 5.
. Czterdziestolatek", 6. "Wielka
Gra", 7. "Kobra", 8 .•Kabaret
Starszych Panów", 9. "Dom", 10.
"Pieprz i wanilia". Nikt nie pomyślał, że słuszniej by byto wybrać "Polskie ZOO", "ziarno", czy
choćby .Wódko, pozwól żyć".
W tej sytuacji ukarano telewidzów tak: o wynikach plebiscytu
wspomniano w niedzielnej aUdycji o 90dzinie 12, pomijając
rzecz milczeniem w czasie właś
ciwych uroczystości wieczorem,
ponadto prezes przyznał nagrody tym, którzy się w "dziesiątce"
nie znaleźli.

"BMW" do szkoły

W Warszawie powstała pierwsza w Polsce prywatna uczelnia
plastyczną Europejska Akademia Sztuk, której rektorem jest Antoni
Fałat. Mieści się ona w X Pawilonie Cytadeli. Czesne za miesiąc wynosi 3 i pół miliona złotych, wpisowe zaś 10min. Zdawało 90 chęt
nych, przyjęto 60. W tej liczbie przynajmniej ze 20 studentów pochodzi z bardzo zamożnych rodzin. Trochę to może deprymujące dla
wykładowców, że ich studenci są bogatsi, przyjeżdżają przed uczelnię własnym "BMW'. Choć niektórzy profesorzy mają znane nazwiska i pewnie do biednych również nie należą, na 'przykład Duda-Gracz
czy Franciszek Starowieyski (choć ciekawe, że starszy syn tego ostatniego, Antoni Starowieyski Biberstein, również zdawał w tym roku
na wydział malarski, ale ... na ASP!) Niektórzy studenci pOChodzą
z niezamożnych rodzin, ale taka to obrotna młodzież, że każdy sobie
na własną rękę próbuje wychodzić jakieś stypendium u bogatego
sponsora, jedna studentka wydeptała ścieżkę do Piotra Buchnera (w
pierwszej dziesiątce najbogatszych Polaków). druga do właściciela
supermarketu, inni są w trakcie szukania. Studenci mają tu klawe
życie: na przykład zamias.t gimnastyki jest taniec, który prowadzi aktorka, Emilia Krakowską Kierownictwo kawiami "Telimena" (lokal na-

- Fajne rzeczy robią chłopcy
- Czy twoje jest to słyn
z osiedla Nad Potokiem. Są lepne hasło: "Nie ufaj rodzisi ode mnie.
com - zrób się sam"? Pod- Dlaczego u nas nie ma
pis nie wygląda na twój .
rysunków graffiti, które są
- Tak, podpis jest niezbyt
tak popularne na Zachodobry, ale trzeba było akurat
dzie?
zwiewać i nie miałem czasu.
- Ci znad pOloku robią rysunCzy miałeś jakąś '
ki. Będąc w Niemczech próbo"wpadkę" w trakcie pisawałem rysunków, ale na tym
nia haseł na murach?
. trzeba się naprawdę znać. To
- Nie, nigdy. Piszę na ogół
są już bardzo przemyślane
sam, tylko w bardziej _niebezsprawy.
piecznych" miejscach koledzy
przeCiwko Dziekanki, czyli akademika PWST oraz dawnej winiarni nU
- W albumie "Polskie
stoją na "obcince". Piszę tylko
Hopfera") zaproponowało kierownictwu EAS, by utworzyć tu kawiargraffiti"
nie
ma
"Szczypiowieczorami. Najlepszy jest
nię artystyczną Niech ściągają tu studenciartyści, a ich obecność
ra".
wrzesień: o 8 jest już Ciemno,
przyciągnie innych klientów. Dla studentów będą zniżki na coca colę,
- To mnie nie interesuje. My
. a latarnie zapalają dopiero po 9
kawę, herbatę i ciastka .•Telimena" leży w rewelacyjnym punkcie (po
mamy
swoje
wydawnictwa.
Np.
- stwarza to idealne warunki do
sąsiedzku Teatr Wielki, szkoła baletowa. PWST, kino "Kultura", Unifanzin "Spray". Główne ośrodki
uprawiania graffiti. Wbrew pozoto Szczecin i Kraków. W 1989 r . werek. Stare Miasto, gąszcz lokali) i ma już wprawę w organizowaniu
rom, aby być widocznym, nie
happeningów artystycznych, między stolikami stoi nawet biały fortew każdy weekend brałem plecak
trzeba tych haseł i podpisów zopran. więc możliwe jest odtworzenie cyganerii. Choc tym razem być'
sprayów
i
jechałem
w
Polskę
stawić zbyt wiele. Trzeba tylko
może bogatej.
(Al)

6. Czy bywasz na koncertach?
W całym kraju rozpoczyna się nowy sezon artystyczny, w tym także muzyczny. A więc ...

Fot. Z.

•

czyłem.

Sta liśmy ze Stefciem przed pijalnią I pociągaliśmy z kufelka

--

a) Tak (10)
b) Raczej tak (5)
c) Nie (O)

4. Czy masz poczucie
rytmu?
a) Tak, bardzo dobre (10)

a) Tak, systematycznie
(10)
b) Czasami (5)
c) Nigdy (O)

. 7. Twoim ulubionym rodzajem muzyki jest...

h) Z trudem (5)
c) Nie (O)

9. Czy wiesz, jakie tendencje obowiązują w muzyce rozrywkowej?

dzaje. Potrafisz odnaleźć
się w muzyce. Pomocna
jest ci ona takze w trudnych
chwilach napięć i stresów.

0-40 pkt. -

Twoja nie-

chęć do muzyki bierze się

zapewne z przeświadcze'
nia, że nie masz słuchu. Po
pierwsze nie wiadomo, czy

a) Tak (10)
b) Raczej tak (5)

a) Tak, przez wiele lat
(10)
b) Przez krótki okres (5)
c) Nie (O)

2. Czy ~ie~ykolwiek zaj-

mowałes Się wokalistyką?

a) Jako solista (10)"
b) W chórze (5)
c) Nie (O)

3: Czy potrafisz odtworz~c .melOdię raz usłysza
neJ srednio trudnej piosenki?

b) Przeciętne (5)
c) Nie (O)

5. Muzyki słuchasz głów
nie z ...
a) Płyt, magnetofonu i radia (10)
b)
Płyty
kompaktowej
i magnetofonu (5)
c) Radia (O)

a) Muzyka dobra (10)
b) Muzyka poważna (5)
c) Muzyka rozrywkowa

(O)

8. Czy możesz wymienić
pięć nazwisk kompozytorów muzyki poważnej XX
wieku?
a) Tak, z łatwością (10)

http://sbc.wbp.kielce.pl

c) Nie (O)
10. Czy uważasz

za

jest to prawdziwe. a po drugie może ,. słyszeć" każdy,
nawet ty, spróbuj!

a~ Tak (10)
b) Trudno ci powiedzieć (5)
c) Nie (O)

Wybrał i do druku podałKS

się

osobę muzykalną?

ODPOWIEDZI:
75-100 pkt. - Jesteś melomanem
40-75 pkt. - Lubisz muzykę i znasz niektóre jej ro-

riiiiiiiii;;iiiiiiiii.

ŻAL

Pod szczęśliwą gwiazdą,
Od 29 listopada do 5 grudnia 1992 r.
Za ten minihoros~op nie bierzemy żadnej odpowiedzialności.
To dzieło astrologów. Możemy jedynie powiedzieć - chcecieto przeczytajcie.
KOZIOROŻEC (ur. 22.XII.-20.1.)
Nie żałuj sił, dokładaj starań, aby zrealizować swoje ambitne plany. Tak
pokieruj rozwojem spraw, aby wszystko przebiegało po Twojej myśli. Nie odkładaj niczego na później. Dzięki pomocy przyjaciół i życzliwych nawet obcych
osób, wszystkie przedsięwzięcia mają szansę realizaCji. Drobne nieporozumienia z partnerem to także część programu przyszłego tygodnia, ale na szczęście
nie najważniejsza. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1969-1972 powinni
wykorzystać szansę. Jeśli Zdecydujesz się na udział w spotkaniu towarzyskim,
w grę zacznie wchodzić w Twoim życiu wielka miłość. Umocni to Twoją, dobrze rozumianą pewność siebie.

- Cześć stary, co u ciebie?
- Żona mnie porzuciła.
- To utop żal w wódce.
- To niemożliwe.
- Dlaczego? Nie masz

taktyka postępowania, a także zdolność analizowania
zjawisk i spraw - powinny stanowić główną cechę Twojego postępowania.
Rozumne działanie musisz pogodzić z wielką wolą czynu i konsekwencją
Uważaj jednak, aby Twoje intencje nie zostały źle zrozumiane przez szefa
i współpracowników. Nie daj się ponieść fantazji i nie zapomnij o sprawach
finansowych. Atmosfera w rodzinie będzie bardzo napięta, a wi~c nie dolewaj
oliwy dq ognia i pewne sprawy odłóż na potem. Dla wielu młodych nie najlepsza to pora na romansowanie, a szczególnie dla urodzonych VI latach 19701972. Pomyśl raczej o sprawach zawodowych

RYBY (ur. 19.11.-20.111.)
W pracy nie wszystltO przebiega po Twojej myśli. Opanuj się jednak i nie
okaZUj głośno oburzenia, nawet jeśli będziesz świadkiem nieuczciwych praktyk
i niesprawiedliwości. To prawda, że nie możesz znieść tej sytuacji, ale milczą
ce, spokojne zademonstrowanie dezaprobaty przyniesie znacznie lepsze efekty niż głośny. płomienny protest. Przecież zależy Ci na wyniku. nie na sposobie
jego osiągnięcia! W sprawach rodzinnych nie przeciągaj struny. Nieprzyjemności mogą się pOjawić, kiedy się najmniej tego spOdziewasz. Niektórzy mło
dZI, urodzeni w latach 1969-1972 przeżyją wsprawach osobistych wiele rozczarowań. Rozrzutność zraża do Ciebie poznaną osobę.

BARAN (ur. 21.1II.-20.IV.)
Nie bądi taki niecierpliwy i popędliwy. Daj odpocząć swym współpracow
nikom od ciągle nowych, trudnych do realizacji pomysłów. Po prostu tr~hę
przyhamuj. Nie kieruj się wyłącznie osobistymi korzyściami, bierz także pod
uwagę interesy Twoich współpracowników. W sprawach finansowych zdaj się
przede wszystkim na własną intuicję. Masz w sobie dość energii i zdecydowania, aby sfinalizować pomysły, . które są skomplikowane już w samym założe
niu. W życiu osobistym niektórych młodych, urodzonych w latach 1970-1973
nieco napięcia. Czy nie wynika ono stąd, że sympatia jest jakaś bierna i wyczekująca? Spróbuj wykazać więcej inicjatywy, a sytuacja się zmieni.

BYK (ur. 21.IV.-20. V.)
Nic nie przyjdzie samo. NajbliŻSZY tydzień pracowity. Będziesz musiał stawić
czoło obowiązkom, których się podjąłeś. W przyszłości wybieraj do realizacji
tylko te, naprawdę pilne, którym możesz podołać, bo w przeciwnym razie
wpadniesz w pułapkę własnej nieobowiązkowości. Nie bądź tak zacięty i zamknięty w sobie, bo dobra atmosfera wtwoim otoczeniu pryśnie jak bańka mydlana. W ferworze obowiązków nie zapomnij o rodzinie. Spróbuj się zwierzyć
partnerowi ze swoich zmartwień i kłopotów. Spotkasz się ze zrozumieniem
i pomocą Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1970-1973 powinni zdać się
na wlasn'l intuicję. Małżeńskie jarzmo na pewno udźwigniecie.
BLlZNU~TA

(ur. 21. V.-21. VI.)

Nie rezygnuj z czegoś, co w przyszłości przyniesie Ci dużo pieniędzy. Posłuchaj rady wyprQbowanych przyjaciół i bierz się solidnie do pracy. Na efekty
nie będziesz długo czekał. Wszelkie okoliczności sprzyjać będą sprawom, które osta!nio absorbują Twoją uwagę. Jeśli będziesz umiał w odpowiednim momencie ie dostrzec i wykorzystać - o sprawy finansowe nie musiałbyś się
martwić . Nie kryguj Się, bo żadnemu ze współpracowników nie wejdziesz
w drogę i działaniem swoim nie spowodujesz zamieszania w ich planach. Wielu młodych urodzonych w latach 1969-1972 powinno zrobić wreszcie porzą
dek w swoim życiu uczuciowym. Na coś się wreszcie Zdecyduj.

RAK (ur. 22.VI.-22.VII.)
TWOJe silne przywiązanie do domu i rodzmy przeszkadza Ci w rozwinięciu
swojej osobowości. Powinieneś ZWiększyć aktywność i inicjatywę nie tylko
w pracy. W pracy strzeż się osób nietaktownych i agresywnych. Najlepiej nie
wchodź z nimi w żadne układy i nie podejmuj dyskusji. Pamiętaj, że drobne
nieporozumienie mogłoby doprowadzić do poważnego zatargu. A więc gdy
poczujesz, że atmosfera staje się napięta, a kłótnia bliska - wycofaj się pod
byle pretekstem i poczekaj. Dla wielu młodych , urodzonych w latach 19681972 pomyślny okres. Niewykluczony romans i to z widokiem na przyszłość .
Pilnuj więc dobrze tego, co wreszcie masz!

LEW (ur. 23.VII.-23.VIII.)
Pomimo pewnego ryzyka powinieneś wykorzystać tę szansę. Druga taka
okazja prędko się nie zdarzy. Bardzo prawdopodobne, żew najbliższym tygodniu spełni się wreszcie Twoje życzenie , chociaż w'sposób nie całkiem przez
Ciebie oczekiwany. Czekałeś na to długo, ułożyłeś sobie nawet scenariusz działań . więc końcowy efekt będzie po Twojej myśli. Brawo! Ktoś będzie próbował
nadużyć Twojego zaufania. Uważaj. Nie daj się wyprowadzić w pole. Najlepiej
dopilnujesz swoich spraw, jeśli zrezygnujesz chwilowo z dalekich wyjazdów.
Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1970-1973 prowadzą z pewną osobą
subtelną, lecz nieco ryzykowną grę. Bądź jednak rozważny!

PANNA (ur. 24.VIII.-23.IX.)
Wszystko, co do tej pory nie układało się w pracy najlepiej, znajdzie teraz
niespodziewane, pozytywne rozwiązanie. Duża szansa na poprawienie finansów, jeśli jej nie przegapisz. Nadchodzący tydzień w sumie pełen niespodzianek nie zawsze miłych. Może dlatego, że w ostatnich dniach opanowało Cię
czarnowidztwo, że zawiodłeś się na kimś, że własne siły nie dopisały. Teraz
przekonasz się, że choć życie nie jest pasmem radości, to jednak może dać
wiele zadowolenia. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1969-1973 w uczuciach swych są zbyt sentymentalni. Tracisz przez to naturalną ekspresję i osobowość. Spróbuj to zmienić.

WAGA (ur. 24.IX.-23.X.)
Twoja inteligencja zostanie wystawiona w pracy na ciężką próbę. Tym razem nie uda Ci się uniknąć problemów i kłopotów. Dużo w tym Twojej winy,
bo niepotrzebnie wplątałeś się w dyskusję. do której nikt Cię nie zapraszał. Na
nic zdadzą się tłumaczenia - musisz po prostu przeprosić zainteresowanych.
Zastanów się czy nie popadasz czasem w przesadę. w manię wielkości i wyż
szości nad otoczeniem? Wiele osób to dostrzega i najwyraźniej śmieje się
z Ciebie. Wielu młodych samotnych. bez względu na wiek i płeć czeka wkrótce
korzystny przełom i zmiana stanu cywilnego. Nikt z Was nie powinien tego
wykluczyć! Przeciwnie, działaj, aby się to spełniłO.

WAZON
Dlaczego przyniosłaś
ten wazon do sypialni? - pyta mąż.

- Ja też tak uważam, ale
jego żona straszy że się
z nim rozwiedzie.
Ida Makuch, Kielce

- Nie mam

STRZELEC (ur. 23.XI.-21.XII.)
Nie jesteś w stanie przeniknąć i zanalizować wszystkich spraw zawodowych.
Jeżeli będziesz umiał oddzieUć fantazję od rzeczywistości, najbliższy tydzień bę
dzie udany. Nie gmatwaj więc spraw, które i tak sąjuż wystarczająco poplątane.
Masz okazję, by wybrnąć z kłopotliwej sytuaCji, nie narażając się na kłopoty, przykrości czy nawet straty finansowe. Napięcia w domu są także rezultatem Twojej
skłonności do komplikowania wszystkiego co proste. Niektór)Y młodzi, urodzeni
w latach 1969-1972 zamiast snuć najprzeróżniejsze podejrzenia, powinni po
prostu zapytać wprost sympatię czy to, co mówi się na jej temat jest prawdą
Odpowiedź będzie decyzją

DOBRY UCZEŃ
- Tatusiu! Jak byłeś uczniem, to bardzo lubiłeś
szkołę?

żalu.

- Tak. A
wiesz?

WłOS
Zośka, cholero jasna,
ja przed chwilą zjadłem razem z zupą twój włos!
- No i wielka sprawa!
Przed ślubem mi mówiłeś,
że masz ochotę całą mnie
zjeść a teraz to ci jeden
włos przeszkadza.

PRZEDSZK OLAK?
- Panie doktorze, mój
syn całymi dniami lepi babki z piasku.

PO ŚLUBIE
Kochana, jesteśmy po
ślubie zaledwie pierwszy
dzień, a ty już się ze mną kłócisz... .

Litery z pól ponumerowanych dodatkowo od 1 do 54
utworzą rozwiązanie: treść
fraszki Lecha Konopińskie

go.
POZIOMO: 4) zmiana gło
su u nastolatka, 11) "robota"
dla komornika, 12) koń w lejcach, 13) ruch obrotowy,
wirowanie, 14) dziełem bandziorów, 15) magazyn zbożowy, 16) rekin właściwy,
strasznie pazerny, 18) drewniany u młotka, 19) wybitny
włoski chirurg i anatom, 22)
kłótnia ... o Basię, 25) greckie bóstwo przeznaczenia,
29) bałagan, nieporządek,
30) lekko widoczny lub ironiczny może rysować się na
twarzy, 31) rytownik, 32) starożytna nazwa Hiszpanii, 36)
krupnik z kaszy owsianej,
członek średniowiecznej

,.Alf" z Radomia

Właśnie dlatego się kłó
cę, głupi gamoniu! Czekałam
na ten dzień całe długie trzy

RÓŻNICA
- Jaka jest różnica między
a grypą?

gołębiem

lata!

has
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SKŁODOWSKĄ?

Odpowiedzi na kartce pocztowej należy przesłać do dnia
15 grudnia br. pod adresem:
Zarząd Okręgu PZF, ul. Sienkiewicza 15. 25-593 Kielce lub
Kielce 12, skr. poczt. 109. Nagrody - walory filatelistyczne
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z desek w poprzek rzeczki, 40) polityczny śledczy,
41 ) drobina Fe przy tarciu pilnikiem, 43) czuwa i płynie,
44) pożywny napój od krasuli.
Słowniczek:

ANATAHAN,
MASZOP, MIKKOLA, SCAR-'
PA.
Rozwiązania
krzyżówki
(treść fraszki) prosimy przesy-łać pod adresem redakcji ,ED"

w terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostaną rozlosowane nagrody książkowe. Na
karcie pocztowej należy nakleić zamieszczony poniżej kupon. Karty bez kuponu nie biorą udziału w losowaniu nagród.

- rozlosowane zostaną wśród
tych, którzy udzielą trafnych odpowiedzi. Jeśli będziesz wytrwały i odpowiesz na wszystkie 10
pytań, Komisja Młodzieżowa
przyzna ci dodatkową nagrodę.
Pan Maciej Karbownik
podjął próbę zorganizowania "Koła Zainteresowań Znaczkami Czesław
Słania". Chodzi
oczywiście
o znaczki autorstwa tego świa
towej sławy artysty grawera. Koło zrzesza na razie 15 osób, ale
zapewne znajdzie się w obu województwach - kieleckim i radomskim - znacznie więcej
chętnych uczestniczenia w jego
pracach. Chętni mogą przesłać
zgłoszenie pod adresem: Maciej

2
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"ECHO DNIA"
Kupon nr 233
Rozwiązanie krzyżówki

nr 219:

I

POZIOMO: łabędź, inwalida, pranie, heroldia, stado, aiS,
myzja, gapowicz, bystra, polonika, ryboza
PIONOWO: insektycydy,
samobójstwo, wiedza, łapa,
brajtszwanc,
dziedziczka,
szpula, gapa.
Rozw. gł.: "Co źle znosisz,
będziesz dobrze znos H przywyknij tylko". (Owidiusz).

NAGRODY:

- Krzyżówka nr 215: Witold
Stawiński - Ostrowiec Sw.,
- Krzyżówka nr 216: Joanna Sieniawska - Kielce, Krzyżówka nr 217: Krystyna
Lubecka - Kielce,
- Krzyżówka nr 218' Andrzej Solarski - Chmielnik,
- Krzyżówka nr 219: Alicja
Prawda - Mniszek, Marzena
Stefańska -;- Brzeście oraz Agnieszka Swiszczorowska Siodła.

Nagrodzeni
mieszkańcy
Kielc dokonują odbioru nagród
w sekretariacie redakcji "ED"
(ul. Targowa 18, piętro V, pokój
506); czytelnikom zamiejscowym nagrody książkowe
prześlemy pocztą

W wyniku przeprowadzonego losowania nagrody książ
kowe otrzymują:

::33

Karbownik, skr. poczt. 352, 26608 Radom 10, załączając znaczek na odpowiedź.
pO wielu oficjalnych zapowiedziach, że z dniem 1
stycznia 1993 r. wszelkie
znaczki pocztowe Niemiec nosić
będą tylko napis "Deutschland",
dokumentując w ten sposób jednoŚĆ Niemiec, nastąpiła zmiana
decyzji. Jak wynika z infonmacji
prasowej Ministerstwa Poczty
i Telekomunikacji RFN, na znaczkach Niemiec pozostanie nadal
napis "Deutsche Bundesposr.

20 listopada Poczta PolsJ<a wprowadziła do obiegu dwa znaczki pocztowe
wartości 1500 i 3500 zł oraz
bloczek o nominale 20.000
+ 500 zł. Dopłata do bloczka,
którą ustanowił minister łącz
ności przeznaczoną jest dla
Zarządu Główr:Jego Swiatowego Związku Zołnierzy Armii
Krajowej na opracowanie filmu
monograficznego o AK. Oto
reprodukcja wspomnianych
znaczków.
Kas.

3

Dziś czwarty - przedostatni zestaw pytań konkursowych:
1. Na znaczkach ŚWIAT
PRACY wydanych w sierpniu 1947 roku są błędy. Jakie? (Wymień przynajmniej
jeden z nich)
2. W którym kraju ukazał się
pierwszy znaczek przedstawiający laureatkę Nagrody
Nobla MARIĘ CURIE-

1&

5

l;)

spółki

rybackiej, 42) papierowy pojemnik ... na ramieniu
kobiety, 43) pyskówka z wyrzutami, 45) Jacek z ,,Pana
46)
ostra
Tadeusza",
sprzeczka, 47) ubojownia
zwierząt, 48) detal składowy,
49) slawista fiński (1866- .
1948). 50) muzyczna klamra.
.
PIONOWO: 1) chroniona
roślina górska, 2) kraj rodzinny, 3) zgłasza się bez szczególnej namowy, 4) biegnie
wzdłuż pończochy kiedy
pęknie oczko, 5) gatunek
gryki, 6) w logarytmie przed
mantysą, 7) likier kminkowy,
8)
papa zadżumionych
z poematu Słowackiego, 9)
turystyczna kuchnia, 10)
Mickey,- 17) tkaninowy drobiazg nabyty na "Manhattanie", 19) ogniwo w kuligu,
20) . brązowy
medalista
z Barcelony na dystansie
10.000 m, 21) słynny dreszczowiec Hitchcocka, 23) sło
wa obelżywe, łajanie, 24) nie
mówiąca kobieta, 26) ilość
w sam raz, 27) sztuczny do
zasilania gleby, 28) pierwiastek - wywodzi nazwę od
naszego kontynentu, 33)
górnicze święto, 34) przyjaciel Piętaszka, 35) wyspa
w Słowniczku, 37) dziewię
ciodniowe nabożeństwo, 38)
słona pustynia w Chile, 39)

W tym tygodniu nagrodę
za najzabawniejszą - naszym zdaniem - anegdotę
otrzymuje Marian Szynkałowicz z Radomia. Gratulujemy!
(opr. Kos.)

spać?

-

o tym

Wioletta Nogacka
Chmielnik

- Moja droga, gdy się ogolę,
to czuję się o 20 lat młodszy.
- To nie mógłbyś się golić
wieczorem, przed pójściem

-

skąd

Przeglądałem twoje
świadectwa i widzę, że trzy
lata żal ci było skończyć ósmą klasę·

POGOLENIU

Krzyżówka

39)

O wiele trudniej jest
Andrea

- Bo chcę, żeby w tym pokoju wreszcie coś stało!

SKORPION (ur. 24.X.-22.XI.)
Jesteś znakomitym strategiem i organizatorem. ale Twoja dominacja w pracy jest źle odbierana przez współpracowników. Pohamuj nieco swój wybujały
temperament a wszystko wróci do normy. W centrum uwagi powinny znaleźć
się w tych dniach Twoje sprawy finansowe. Nie tyle może jak zyskać nowe
środki, ale jak nie tracić już posiadanych. Tak, jak w finansach - niefrasobliwość psuje Ci także układy uczuciowe. Partner nie może Ci wybaczyć rozrzutności. Niektórzy młodzi, urodzeni w latach 1969-1972 powinni podjąć w tych
dniach małe ryzyko w sprawach mHosnych. Postaw wszystko na jedną kartę·
Twoja propozycja nie zC'stanie odrzucona.

-

złapać gołębia.

pieniędzy?

WODNIK (ur. 21.1.-18.11.)
Rozsądek, umiejętna

- No cóż, wydaje mi się że
to całkiem normalne.

Krzyżówki od nr 229 do nr
opracował Andrzej Baiński
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DYPLOMOWANY
TECHNIK MASAŻU

Jeśli marzysz o własnym mieszkaniu,
samochodzie, telewizorze czy magnetowidzie

MARIAN MARZEC

dynamicznie rozwijająca się, z doświadczeniami na rynku
pracy. Mająca szerokie kontakty z wieloma firmami.

PROPONUJE MIEJSCA PRACY
NA ZACHODZIE W ZAWODACH:

,
!

Skupujemy w cenach
konkurencyjnych do surowców wtórnych odpady
odzieży. Własny transport na telefon Skarżys
ko-Kam . tel. 512-802 do
godz. 16.00, tel. 512-401
domowy.
442/92
\..

zł.

miesięcznych.

ul. Prażnowskiego 15. pok. 40.
tel. 251-71 . wewn. 94 w godz. 9-11 i 13-16.
UWAGA KUENCI! Od 1 grudnia br. biuro przeniesione
6323-g
na ul. Piotrkowską 12.

au-

MOWE I
MOFILCE
w pełnym asortymencie
(prod. Stomil.

43G-k

ceny fabrycz-

Uwaga jednostki

- do przenośników taśmowym - ~dkie i tarczowe. wszystkie średnioe i cllugoścl
PrzYJmie zlecenia na roboły ślusarsko--spawalmcze z wlasnych tanim ma\enałów
SprzedaZ z magazynu CerekleW k. Radom",. dawna baza SKR
Codziennie od 8 do 16 - wszystkie soboty od 8 do 14.
DOCInanie materiału na tyczenie ktlenta.
Moż~wość transportu do odbIOrcy.

odzież i obuwie robocze,
skarpety
i
rajstopy - ceny
fabryczne.

•

-. zatrudni atrakcyjne panie

Nawiążemy

B/243/R

PRODUKUJE ELEMENTY - KRĄŻNIKI

ne)

Agencja Towarzyska"TOP SECRET"
Radom, tel. 63-82-30

Techniczno-Handlowe
Radom, ul. Kopalniana 6,
tel. 446-13 tlx 0672575
oferujetanio MATERIAŁY HUTNICZE
• blachy tłoczone
• blachy czarne i ocynkowane
• stale zbrojeniowe gładkie i zebrowane
• stale kształtowe
• płaskie, kątowniki . ceowniki
• rury zJsz czarne do 168 i ocynkowane do 3 cale.
Przedsiębibrstwo

Grudziądz

•

Uwaga sklepy
z odzieżą na wagę!

od 8 do 100 rat

• OBUWIE GU-

FIRMA
WYJAZDU JAK I POBYTU W MIEJSCU ZATRUDNIENIA. .

Usługi dźwigowe

10 ton.

B/209/R

PerfumeriCl

współpracę

FO~

z producentem i importerami
taniej odzieży roboczej.
B/237/R

YOU

DH "SZUMEN" - parter
Kielce, ul. Jagiellońska 25

budżetowe

organz.ZUje

PPH "GRAFIX"

4.XII.1992 (w godz. 14.30 - 19.00)

organizuje sprzedaż

19IHE

spłat

ul. Sienkiewicza 78 (hotel.Centralny), pok. 136.
tel. 66-25-11. wewn 136 w godz. 12-17

oferuje:

informacje wraz z THE DECLARATION FORM
i "Certificate of Health"
otrzymasz pisząc pod adresem:
Przedsiębiorstwo "MIX"
Handel - Informacja - Pośrednictwo
78-604 Wałcz 6, ul. Wojska Polskiego 50
woj. pilskie, skr. poczt. 42.
,
BYłABY WDZleCZNA ZA UWAGI DOTYCZĄCE SAMEGO

samochodów "skoda" (wszystkie typy)
• nadwozio do "skody
favorit"
• części motocyklowe
i motorowerowe do
ETZ, JAWY, WSK,
SIMSONA, JAWY 50,
ROMETA

Okres

Radom,
plac Stare- Miasto 11 ,
tel. 259-43

Wyczerpujące

Kielce, Waligóry 3/5
tel. 61-67-78
POLECA NAJTAN/EJ
• części zamienne do

KREDYTY od 10 do 500 mln

MAKROTEX

MOŻLIWOŚĆ WYJAZDU SPONSOROWANEGO!

MOTOR-ZBYT

udzielamy "ie oprocentowanych
kredytów gotówkowych w systemie argenfyliskim.

6682-g

- elektryków, metalowców,
budowlanych,
- 'opiekunów, opiekunki
w svstemje "Au .Pair",
.
- osoby z roznyml zawodamI.

• - hotelarstwo, gastronomia,
- specjalistów z zakresu
MWGzZ, 'k'
- oracownl ow
.
(10 pracy sezonowej,

IE CZEKAJ!
"KUPUJ Z
AMI"!

PRZYJMUJE CODZIENNIE
od 16 do 18
PRZY AL. IX WIEKÓW
KIELC 7
(wejście od podwórka),
tel. 25-422.

pokaz kosmetyków

KSEROKOPIAREK

Sea

w 'cenach obniżonych do 20 proc~ od cen rynkowych
Materiały eksploatacyjne bezpłatnie

(z naturalnych minerałów
Morza Martwego)

Termin składania zamówień od 1.XII.1992 r. do 15.1.1993 r.
Liczba kserokopiarek ograniczona.
Radom, ul. Kilińskiego 21, tel./fax 260-66 tlx 0672717
WeMAn, Kielce, ul. Warszawska 4 tel. 425-82.

Beauły

po4qczony z premiowaną

sprzedażą.

Losowanie nagród o godz. 18.00.
6704-g/a

B/239/R

Zakład Handlowo-Usługowy

L . . . lILII

* BlEŻNIK , SERVICE *

Przedsiębiorstwo

== == •• Proc;tukcyjno-Handlowe
~

ATRAKCYJNA OBNiŻKA CEN: 15%

Polmozbyt 92
Sp. z 0.0.

Radom,

Dębowa

4,

tel./fax 260-15

- blachy ocynkowane o grubości 0,5 - 2,5 mm
- blachy ocynkowane, profilowane (faliste i trapezowe) o gru·
bości 0,75 mm
- blachy walcowane na zimno, czarne, o grubości 0,5 - 2,5
mm
.
- rury przewodowe ze szwem, czarne I ocynkowane o średnicy
0,5 - 3 cale
- pręty..zbrojeniowe, gładkie i żebrowane, o średnicy 10, 12,
-14, 16 i długości do 12 m
- walcówka gładka w kręgach , o średnicy 5,5 - 6,0 mm
- stal kątowa 25 x 3 - 60 x 5
- blachy ocynkowane, profilowane, powlekane akrylem, profile średnie
- , dwuteowniki
- ceowniki
- blachy czarne, gorąco walcowane, o grubościach 3, 4, 5, 6,
8, 9 mm oraz inny asortyment wg zamówień.

KIELCE, ul. Sciegiennego 54
I

tel. 61-80-79, 61-32-38, fax 61-32-81

BEZPOŚREDNI

IMPORTER
FIRMY:
oraz przedstawicie' fll'l'll:
GOODYEAR • BARUM • CONTINENTAL
STOMIl.. • KUMHO
oferuje

SKŁAD WYROBÓW HUTNICZYCH

o

I
Ido

26-600 Radom, ul. Mokra 2 tel.lfax 31-40-64, tlx 672127.

B/199/R

I Zap-;:a.za......y

.,
W

Sprzedam punkty handlowe
w Skarżysku-Kam.

czwartki

AT "Stella".

-. przy DH Merkury" - przyczepa campingowa
-. przy ul. Staszica l pawilon typu lIarchikon"
-. przy ul. Staszica 21 pawilon typu lIarchikon"
II

Suchedniów Dom Towarowy tel. 88
~ Kielce, 430-56, 446-49
~ Skarżysko
512-554, 514-114,
538-495,
~ Busko 40-65,
~ S~ydłowiec 170:-00 l ,
408/92

Sprzedam dwa nowe zespoły jezdne
do konstrukcji np. naczepy holowniczej
Skarżysko-Kam., tel. 512-40 l.
\".

~_

pr~~~. . d . " ' k .

~~k...~d.~«=..

4

~

l -t

~

l :

1IjIII* _

do wszelkich typów pojazdów -we wszystkich rozmiarach

B12401R

RZYM

1

łrednioac:h: 12; 13; 14; 15; 16; 17,5; 20; 22,5
MONTAż i W'Y'W'AżA.NIE

sa.an.ochod6-w- osobo-..vych i
'VIII'

0010.

dosunvczych.

II

J

godz_ 8-1 6, sobo~ 8- 1 4

: .......•.......•.................•...•..................
: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe E
~

I (fi I ~I·llJ·
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Kielce, ul. Sienkiewicza 34, tel. 462-29
oferuje usługi w zakresie:

.. robót elektrycznych wszelkiego typu
.. usług remontowych i budowlanych
.. usług malarskich
.. usług wykończeniowych
.. montażu sufitów podwieszanych
.
.. sprzedaży druków pomiarów elektrycznych .

Zapraszamy w godz. 8 - 16.

443192
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _~

ij

451-k
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Bramy garażowe.
Zgoda 3,66-35-87.

Kielce,

6669-:9
Sprzedam stoisko 4,5 m
z przeznaczeniem do domu
handlowego, innego budynku.
Kielce , tel. 22CH>1 ,
6787-g
Sprzedam gramofon , płyty.
Wideotilmowanie. Kielce, 6105-34.
6783-g
Sprzedam piec co. nowy
z Pleszewa, pow. 25 kW/4 m.
Ostrowiec, 264-36 , 243-27.
243/92
Telewizor kolorowy pal-secam, pralkę automatyczną Kielce, 31--61-89, po 18.
6789-g
Owczarki niemieckie - sprzedam. Kielce, 66-22--62.
6766-g
Dom składany fiński na
działce 100 m w Cedzynie (w
rozliczeniu może być mieszkanie) . Kielce, tel. 31-89--66.
Sprzedam
przedpłatę
20000.000. Kielce, 226-96.
6769-g
Sprzedam kontener drewnIany. Kielce, 61-49-45, po 19.
6786--g
Sprzedam bardzo ładną suknię 'ślubną - tanio. S ka rżys ko
Kam., tel. 513-329.
449/92
Sprzedam owczarki niemieckie szczeniaki, suczkę 6-mie się
czną Kielce, 471--65.
6724-g
Sprzedam szczeniaki 6-tyg.
wilczury. Cedzyna 53 k. Angeliny.
6776--g
"STARA- FURGON" ogrzewany - sprzedam. Kielce, 22729, po 16.
6791 -g
Sprzedam pełne wyposaże
nie zakładu gastronomicznego.
Kielce, Zgoda 3.
6689-g
Sprzedam przedpłatę na samochód. Busko, tel. 29-77, po
17.
50/8/92
Sprzedam przedpłatę . Kielce,
225--01 .
6735-g
Sprzedam tanio meble kuchenne Kielce, 32-25-97.
6726--g
Odsiwiacz do włosów dla
mężczyzn . Kielce, tel. 229-24.
6717-g
Siatka ogrodzeniowa. Kielce,
Zagórska 103.
6717a-g
"AMIGA500",1 MB, drukarka,
oprogramowanie (tanio). Kielce,
266--63.
6765-g
Dwa ciągniki C-360. Huta
Stara 47 , gm. Bieliny.
6761-g
Polskie

owczarki nizinne,
szczenięta - sprzedam. Kielce,
Orkana 38/5 (sobota-niedziela).
6756--g

Monety, banknoty, srebra, starodruki - kupię . "Optimus" Warszawa, Mokotowska 45, tel. 21 54--01 .
449-k
WIOLONCZELE, stan obojęt
ny - kupię . Kielce, 32-45-77.
6775--g
Kup i ę przedpłatę . Kielce, 6122-35,
6780-g

Redakcja nie
odpowiada za

zdjęcia.

Wideofilmowanie,
Kielce, 66-16-27.

6109-g
Wideotnmowanie. Kielce, 3149-97.
6174-g
Wideo " Mariaż". Kielce, 43730. Profesjonalnie.
6145-g
Wideofilmowanie. Kielce, 6643-77.
5110-g
Wideofilmowanie "DOMINIK".
Kielce, 31-92-11.
6751-g
Wideofilmowanie . Fotografowan ie. Opracowanie studyjne.
Kielce, 544--67.
6721-g
Wideofilmowanie - najtaniej.
Kielce, 31-80-98.
6671-g
WIDEOFILMOWANIE. Kielce,31-03-67.
5139:9
Wideofilmowanie.
Kielce,
253-05.
6334--9

Wideofilmowanie. Kielce , 6643-77.
.5110--g

ł h~ 3; t·] ;

i,)

Ekspresowe tapetowanie glazura, terakota. Kielce, 56443.
6661--g/a
Układ anie glazury, terakoty,
parkietu. Cyklinowanie i lakierowanie p odłóg. Kielce, 31-5066, 66-46-99.
6736=9
Cyklinowanie. Kielce, 31-4417.
6796--g
U kładan i e .
Cyklinowanie.
Kielce, 31 -43-39.
6773-g
Cyklinowanie lakierowan ie szybko. Ska rżysko , 53- 10-47.
424/92

Przyjmę szewca umiejącego
szyć na maszynie. Sprzedam
działkę budowlaną 1200 rn k.

Kielc. Kielce, 32-53-87.
6763-g
Rekreacyjno-Kulturystyczny - ćwiczenia gimnastyczno-rehabilitacyjne - tanio.
Jędrzejów, Okrzei 49.
6712-g
Lombard Kielce, Sienkiewicza 76 udziela pożyczek , tel. 6636-32.
Ol /AS
"BAD MUSIC" - sprzedaż
pianin nowych, używanych , naprawa, strojenie pianin - gwarancja. Kielce, Loefflera 12, tel.
31-50-79.
6665=9
ARTYSTA LUTNIK Kazimierz
Lisowski. Profesjonalna pracownia Sienkiewicza 64 , I piętro , tel.
32-45- 77 Kielce. INSTRUMENTY SMYCZKOWE, GITARY.
6734=9
Nowy sklep z atrakcyjną tanią
odzieżą, zaprasza codziennie
w godz. 10 - 18. Przedszkole nr
42 obok bloku nr 17 Słoneczne
Wzgórze .
6798--g
Holandia - giełda , garaże .
Kielce, 31-93-16.
6793=9
Zaginął czarny chart afgańsk i.
Ostrowiec, 255-61, Sienkiewicza 61/3.
242/92
Ośrodek

Kawiarnia
"SOLTYKI"
ORGANIZUJE
"Bal Andrzejkowy" 28.XI.

O

gł

Tylko
d o 20 grudnia NAJTANIEJ
Hurtownia poszukuje transportu (blaszak) 3 t. Propozycje
z ceną Kielce, 31-95- 13.

- nowe
opony
z przemontowaniem.
Zakład Wulj(anizacyjny Kielce, Okrzei 56_
Czynne 8.00-17.00, sobota 8.00-14.00.
6770-g

6738 z1t
Usług i transportowe 8 t. Kiel-

ce, 275-64.
6670--g
Transport 8; 1,1 tony. Kielce,
32-43-37, 221-58.
6084=9
Usługi transportowe rachunki. Kielce, 568-87.
6321-g

Korepetycje - fizyka. Kielce,
501-86, po 16.
6730--g
Korepetycje - matematyka.
Kielce , 506--63, po 16.
6731=9
Matematyka, chemia - korepetycje. Kielce, 31-86-64.
6790-g
Korepetycje - matematyka.
Kielce, 445-85.
6792-g

MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU. Leczenie kamicy żółciowej, nerkowej (bezoperacyjne), łysie
nia. Zapisy - Łódź 37-3~38.
Adres
korespondencyjny:
Łódź 1, przegródka - 1. (Lekarze przyjmują także w Kielcach) ..
5295-9

Naprawa pralek. Kielce, 27135.
6746--g
Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kielce, 61-95-77,
Dąbrowski .

6628=9
Naprawa pralek. Kielce, 6169-42, 31-78-94.
6449=9
Naprawa pralek automatycznych inż . Zatorski. Kielce, 28672.
6369=9
Naprawa telewizorów - przestrajanie. Kielce, 11-16-47.
6604=9
NAPRAWA TELEWIZORÓW
przestrajanie, gwarancja.
Kielce, 525-36.
6139=9
Szybkie naprawy pralek. Kielce, 66-02-72.
6621-g

•.................................................••....
WYPOŻYCZALNIA KASET

~

PONAD 1300 TYTUŁÓW
100 NOWOŚCI MIESIĘCZNIE

Kielce, ul. Romualda 3
··
·····
·: PONIEDZIAŁKI-SOBOTY - 9-21, NIEDZIELE - 11-17
:

443-k.

I

oszenla ....................................................

...................................................................................
..................................................................................

(' I

medic

~

Ogłoszenie

drobne zapisane ną niniejszym kuponie i dostarczone do naszego Biura Reklam i Ogło
szeń (Kielce, ul. Targowa 18) nie później niż w środę
(2 grudnia) do godz. 14.00 - zamieścimy w RELAKSIE "Echa Dnia" (4 grudnia) po cenie promocyjnej
(TYLKO 75 PROC_ CENY

OBOWIĄZUJĄCEJ).

KUIBO

operatywnego
magistra farmacji
do pracy w dziale
handlowym.

..........................•.
6774-g:

NCOLOR

.

ATRAKCYJNE
ZAROBKI.
Oferty BO "ED" nr
6738 Kielce.

..... częśc i do samocho-:
dów włoskich ,
:
~ szyby' do samocho-:
dów zachodnich.
:
Kielce, pl. Wolności 8. :

proponujemy:

ZATRUDNI

.................................... ..............................................

.................•.........•

zaprasza do swojego sklepu
Kielce, ul. Buczka 6,
w godz. 1G-18

HURTOWNIA

.

Sprzedam
"fiata
126p"
(1978/1979). Wolica 184 k.lokarni.
6768--g
Sprzedam "poloneza" (1 981,
g rudzień) . .suchedniów, Langiewicza 191 (sI. bardzo dobry).
450/92
Sprzedam "forda escorta 1,3"
(1985) wersja amerykańska pię
ciodrzwiowy 5,5 U100 . Kielce,
236-16.
6754-g
Sprzedam " 126p" (1991).
Końskie , 22-55.
11/E
Sprzedam "fiata 125p" (1978)
cena do uzgodnienia. Skarżys
ko-Kam., Piłsudskiego 27/37.
452/92
Zamienię terenowy diesel
"ARO" (1984 r.) na ,,126p". Kielce, 11 -22--64,236--65.
6764=9
Sprzedam
"wartbu rga"
(1988). Kielce, 552-43.
6691=9
Sprzedam "volkswagena polo" (1988). Skarżysko, 538-765.
448/92
Tanio sprzedam nowego "poloneza". Skarżysko, 51- 27-33.
6762--g
Sprzedam ,,125p" (1980).
Koń s ki e , 41-28.
12/E
Sprzedam
"mercedesa
200D", po remoncie ( przej ściów
ka). Skarżysko , "Ponurego" 62.
.
455/92
Sprzedam " nysę" ropniak,
kiosk pow. 9 m. Makoszyn 110,
gm. Bieliny.
'6742--g
Sprzedam drzwi, tapi cerkę
i komplet szyb "renault 9" i ,,11 ".
Kielce, 66-15-42, po 16.
6728=9
Tanio sprzedam "126p" (1992
składak) , wyposażenie ciemni
"commodore
fotograficznej,
C 64" z osprzętem . Kielce , 4726743-g
35.
Sprzedam
"fiata
combi"
(1986) , " lancię prismę" (1985).
Kielce, 66-42-51.
6733=9
"MULTICARA M-25" - sprzedam (1986) - wywrotka. Kielce.
32- 58-24.
6720--g
Sprzedam "audi 100 avant"
(1980 r.). Skarżysko-Kościelne .
Kościelna 8.
444/92 .
Sprzedam "autosana M-9"
(1987). Przededworze 25 k.
Chmielnika, tel. (049) 54-4645.
6719:9
Sprzedam
"FSO
1500"
(1991), zamienię na" 126p" (8790). Kielce , 32-47-85. 6725=9
Sprzędam "volvo 340 GL"
(1984). 61.000.000. Kielce,
6772=9
541-18.
Aluminiowe, atestowane tablice rejestracyjne. Wykonanie 5
min. Kielce, ul. Wesoła 46.
6698--g
"Fiata 132A" (1982) - sprzedam. Kielce, 61-12-17.
6782=9
Sprzedam "mitsubish i - colt
1,2" (1983). "VW golf 1,4D"
(1980). Ostrowiec, 513-50,
w godz. 13 - 17.
241 /92
Sprzedam "poloneza 1500"
(1986)
pięciobiegowy,
34.000.000. Kielce, 560-10, 3240-93, po 1.8.
6788=9
Sprzedam "skodę 105L"
(1983) stan dobry. Kielce, 54897, po 16.

INTER AUTO shop :
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KUPON
,.
Tresc

OKAZJA!

SAMOOBSŁUGA

Informacja, tel. 475-70.
6767-g

treść ogłoszeń

Żaluzje poziome i pionowe.
Sprzedam trzy dzi ałki, las
sosnowy. Kielce, 563-71, wieKielce, 267-52.
5745a=9
czorem.
6700--g
Zaluzje poziome i pionowe.
Sprzedam 0,26 ha, budynki
Kielce, 265-41.
5745--g
koło Cz_erwonej Góry. Kielce,
514-35.
Przepisywanie tekstów. Kiel6737=9
ce, 31-28--08.
6659-:9
Sprzedam działkę budowlaMikołaj odwiedza dzieci. W,ną Kielce, 32-44-64.
6697=9
deofilmowanie, fotografowanie.
Kielce, 437-30.
Z powodu wyjazdu sprzedam
6757=9
dom wraz z działką Daleszyce,
ul. Sienkiewicza 38a.
Żaluzje, drzwi harmonijkowe.
6685=9
Kielce , 485--65.
6795--g
Sprzedam działkę, Bęczków25'.000.000. Kielce, 11-19-50.
Zespół muzyczny. Kielce, 616799=9
89-39.
6144-9
Sprzedam działk i budowlane
Produkcja drzwi harmonijkoprzy ul. Dobromyśl. Kielce, 54746.
wych PCV - 150.000. Suchedniów, E. Peck 31 A, tel. 449. Kiel---c::--_-:----:-:---;---;--...:67,8:::.,01:....=9..::t.
ce, 473-44.
Sprzedam kiosk handlowy.
6466=9 . Skarżysko-.-Kam., tel. 514-428.
453/92
Przyjęcia weselne - stołów
Sprzedam pawilon handlowy
ka, Urzędnicza 16. Kielce, 51649, 31-45-37
(32 m) wł. notarialna. Skarżysko,
6235=9
tel 51 2-443.
454/92
Masaż ręczny,
wibracyjny
u pacjenta. Kielce, 61-71-12,
Dom mieszkalny po remonpo 16.
cie. 80 m z sadem 1,22 h, ogro6501=9
dzony. Grzymałków (24 km od
Kielc). Kielce, 539-99, po 16.
Przegrywanie (transkodowa6739=9
nie) z systemu NTSC na PAL
i odwrotnie. Kielce, 406-37.
Z amie n ię d zi ałkę u zb roj o ną
6784-g
w Kielcach na mieszkanie. Tel.
g rzecz n ościowy, 61-42-52.
6706-g

• KASE1Y VIDEO
WIEŻE
KASE1Y AUDIO
- RADIOMAGNETOFONY - ANTENY
- RADIA
- ZWROTNICE
- KALKULATORY
- SYMETRVZATORY
BATERIE
- ZEGARY W I SZĄCE
- PRZEWODYN
ZEGARY KOMINKOWE
- WTYKI
- LAMPY

SPRZEDAŻ HURTOWA

I--

Kielce, ul. żniwna 4/6, tel. 482-92

678~g

http://sbc.wbp.kielce.pl

w godz_ 9-16, soboty 9-14.

Wyn aj mę lokal sklepowy
przy ul. Sienkiewicza. Kielce ,
61 - 14-00, po 20.00.
6704--g/b
Sp rzedam M-2 (:33 m).
S karżysR o-Kam., tel
513146.
456/92
Własno ściowe M-3 Dalnia,
zamienię na większe . Kielce,
572..,.Q9, po 17.
6741=9
Sprzedam własnościowe 34
m, 2 pokoje, telefon. Skarżysko,
tel. 530-367 w godz. 16 - 20.
445(92
M-3, M-4 własnościowe spół
dzięlcze na domek (Kielce, okolice). Kielce, 525-88.
6779-g
Garaż do wynajęcia . Kielce.
Dymińska 43.
6777-g

Leczenie i usuwanie

ZĘBÓW_
w narkozie

Czynne codziennie

I od poniedziałku do piątku I
W godz. l fr-17.
Lek. storn. M. Gromek I
Lek. spec. ane~. P. Szpak
Kielce, os. Slichowice,
ul. Kowalczewskiego 411 ' 1
tel. 561-16, 491-00.
.
5525-g

I

L- -

- --

DYŻURUJĄCY

PRYWATNY GABINET
PEDIATRYCZNY

"VITAMED"
Kielce, UROCZYSKO

ul. Tałl7.ańska 91,
tel. 31-80-68.
Czynny codziennie
w godz. 17-21,
w soboty, niedziele
święta

i

w godz. 10-21.
CODZ1ENNIE
WIZYTY DOMOWE
PEDIATRÓW 5681-~
.:.i

BRJRO
REKLAM i OGŁOSZEŃ
"ECHA DNIA"
KIELCE
• Targowa 18

tel./fax 32-45-40

_i

Żeromskiego 65

•

tel. 235-19

łj

itt3: [.X1i [3.

Li pC>'N'a 29
Miejsko Biblioleka Publiczno
tel. 71-44

-

••t1 i:t.1'"Ai14j"'. .
•

Rynek 45
teL/fax 527-44

(1tłlłd1t<·!tłj~j
Sokolo 2 - Orbis
tel. 51 ::-25-54

•

-V3!t)ląiłU'.
• M_

Reja 1
KsztaIcriJ 1.awodcMgo
tel. 219-46
Ośrodek

_ :iit1 tł.wa.]

if.'.

• pl. Torgovvy 7
Zakład

KoIp.-Hondl. .Ruch·

tel. 38-32
KOŃSKIE
• ,,zomko,,,",o 1 7
kino .Antyczne.

teL 31-50
• Ag_ RekI. Poligr_
nGRAFIKS"

WorszOW'sko 3

. 3fj:·P:<·W.
-

Dom Kultury
ul. 22 Lipca,
141-086

teL

·fi,,·:~·114Ia
•

Sklep f'CASSIE'"

ul. Kielecka. 1 2

Zapraszamy

E'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- .

: : c:;ł ~

-,
-,
-,

-.
_,

II.:. ~

~

",<=I>FłT-EXIF' ... C>Fł"T

' .......

Przedsiębiorstwo

::
::
::

Produkcyjno-Handlowe

-.-.-,
-.-,
::
-.
::
::
.,-,
.,-,-,
-,

Układanie

Sprzedam segment. Kielce,61-90-97.

glazury. Kielce,

32-38-55.
6832=9

6806=9

Do wynajęcia mieszkanie.
Ostrowiec, 259-92.

Non Stop "Marj<et", Kielce,
ul. Warszawska 147," przYJmIe dziewczynę' do pracy
w kwiaciarni i wypozyczalm
kas e!
_ _ _ _ _ _ _ _ 6807 -g
Kupię samochód zachodni
"oesel", 53.000.000. Kielce,
23-371, 549-30.

.

24492

-sprzedam ,,126p" (1986).
Kielce, 61-35-90.
6831=9

Mam wolny czas o każdej
porze. szybki samochód
osobowy, telefon, broń. Mogę przystąpIć do spółki w zakresie zaopatrzenia - dystrybUCJa. Biuro Ogłoszeń
.Echa Dnia". Oferta nr 6830.
6830-g

Sprzedam pianino ,,legnica", stan bardzo dobry. Kielce,405-50.
6824=9

Opiekunka dziecka potrzebna. Kielce, 61-95-47.
6823-g

. Sprzedam "commodore 64 II" (gwarancja). Kielce,
563-16.
6827-:9

Sprzedam "volvo 3400".
Kielce, 506-28.
6802-g

Sprzedam zestaw satelitarny "pace SS9000", "atari
800XL", telewizor. Kielce,
288-48.
6804-g
Popłatna

praca w Norwegii. Informacje lub oferty płat
ne przy odbiorze. "Matex",
Skarżysko 2, skr. 18.
458/92

~.

a.

••
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.-::
::
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Kielce,
::
ul. Zaghańska 46
::
tel. 531-18 wewn. 35. ::
_l ____ • ____. . _____________
J_
:.
15/Wz':

..........................

"GROMADA"
PROPONUJE:

Atrakcyjne warunki narciarskie.
Terminy i ceny - przystępne i dogodne.
Ponadto:
~ Sardynia - wyjazd 7.XII.92 r. - cena 3.600.000 zł
~ Wiedeń - 5-9.XII.92 r. {3 noclegi + śniadania + kolacje)
~ Paryż - terminy różne (3 noclegi + śniadania), cena 2.050.000 zł - dla grup szkolnych
1.800.000 zł
,
~ Praga - terminy rózne (2 noclegi + 'niadania + kolacje), cena 650.000 zł - dla grup
szkolnyćh 580.000 zł
~ Londyn - terminy różne (noclegi w hotelu), cena 2.800.000 zł.

Przejazdy:

.

RZYM, PARYZ, LYO ,LO DY ,BRUKSELA.

Odstąpię dzierżawę lokalu'
70 m2 . Kielce, 548-96.

OST "GROMADA" O. -KIELCE,
ul. Targowa 18, tel. 32-29-71, 32-12-31
oraz placówki w terenie.

6812-g

Sprzedam regały sklepowe, wieszak obrotowy. Kielce,61-70-98.
6811-g
Kupię ciągnik siodłowy

do
100.000.000, naczepę kontenerową lub uniwersalną do
50.000.000, Kielce, 31-747'2:, po 20.00.

INSTRUKTORÓW I WYKŁADOWCÓW
NAUKI JAZDY
~ PRAWA JAZDY KAT. ABCDE
~ JĘZYKÓW OBC'r'CH DLA POCZĄTKUJĄ
CYCHIZAAWANSOWANYCH
~ SEKRETARKI
~ KSIĘGO~OSCI KOMPUTEROWEJ
~ MENEDZERA
~ SPRZEDAWCY, KRAWCOWEJ
~ KOSMETYCZNY I FRYZJERSKI

6813-g

Sprzedam "iveco" 3,5
t (1984). Kielce, 61-91-72.
6814=9
Zostawiłam

aparat "minolta" w taksówce przy ul. Szymanowskiego.
Znalazcę
proszę o kontakt. Kielce, 22915. Nagroda!

~
~

6815-g .

AGENCJA TURYSTYCZllłA
"J and B"
Kielce, ul. Piotrkowska 12
tel./fax 432-06
Proponujemy Państwu atrakcyjne wycieczki turystyczne,
doskonały wypoczynek i zabawę na naszych imprezach
(Zima 1992/93).

"Poznajemy kulturę romańską"
SYLWESTER W PARyŻU na Polach Elizejskich

MASZYNOPISANIA I OBSŁUGI KOMPU
TERÓW
MARKETINGU I REKLAMY FIRMY

4

Sprzedam dużą betoniarkę. Kielce, 538-43.

Pełny

program turystyczny z przewodnikiem paryskim, kolacja sylwestrowa w restauracji chińskiej, rejs po Sekwanie, POWItanie Nowego Roku na Champs Elysees.
Hotel (pokoje 2-osobowe), (śniadania, obiadokolacje).
Termin: 29.XII.92 - 4.1.93.
Cena 3.500.000 zł.
.. PARYŻ - przejazd 17.XII. z Kielc.

•

ŚWIĘTOKRZYSKA SZKOŁA BIZNESU
Kielce, ul. Ściegiennego 6tel. 61":31-29, wewn. 4.

6816-g

Sprzedam "volvo 340DL",
rok 1984/85. Kielce, 543-44,
po 19.
6819-g

MUZYCZNA STOLICA EUROPY

.. BRATYSŁAWA - WIEDEŃ. Zwiedzanie Wiednia i Kalenbergu ze znakomitym przewodnikiem. Udział w spektaklu
w Staatsopera - .CARMEN", 3 noclegi. 3 śniadania, 3 obiadokolacje. Termin 5-8.XII.92 r. Cena 950.0g0 zł

453-k

SYLWESTROWE SZALENSTWA

Ił KENAUIl'I

Zgłoszenia:

zdjęcia,

wideofilmowanie.

.. KQSZYCE - bal sylwestrowy, zwiedzanie. Hofel, wyży
wienie, narty, pilotv, przejazd. TermIn 28.XII.92 r. - 3.193 r. Cena
1.700.000 zł.
.. BRATYSLAWA - bal sylwestrowy. wycieczka do Wiednia,
hotel, wyżywienie, pilot. Termin' 29.XII.92 r. - 2.1.93 r. Cena
1.500.000 zł.

Autoryzowany
. dealer
Firma handlowa

WCZASY ZIMOWE

"AUTO-SUPER"

6809-g

6817-g

... BESKID ŻYWIECKI - wczasy świąteczno-noworoczne,
Wigilia, bal sylwestrowy - pełne wyżywienie, doskonałe warunki, narty - Czantoria. Terminy: od 23.XII.92 do 2.1.93 r
~ styczeń - marzec dowolne terminy.
.. DUSZNIKI ZDROJ - Dom Wczasowy, pełne wyżywienIe
bal sylwestrowy, narty. Termin: 30.XII.92 - 3.1.93 r Cena
1.300.000 zł.

prowadzi sprzedaż
samochodów bez cła!

__

Busko-Zdrój
ul. Bohaterów Warszawy 104
tel./fax 21-72
po 18.00 - tel. 35-39.

ZI~OWY WYPOCZYNEK
Z "ORBISEM" .

----

.:. 1. Najtańsze sylwestry na Słowacji - Bardejov
- Bardejovskie Zdroje, Valkov n. Oomaszą (pełne
świadczenia, bal sylwestrowy w restauracji hotelowej - autokar, pilot, zwiedzanie).
. TERMIN: 30.XII.-2.1.93 r. - hotele,
pok. 1- i 2-osobowe, koszt 1.270.000 zł.

.:. 2. Zimowisko i wczasy z dziećmi na Słowacji
Valkov n. Domaszą. Pokoje 3- i 4-osobowe z ła
zienkami, duże lodowisko, wyciąg narciarski,
opieka, instruktor narciarstwa zjazdowego i biegowego.
'
TERMIN: 25.1.-5.11.93 r., koszt 1.700.000 zł.
.:. 3. Zimowisko, ,obóz w Poroninie (2 obiekty)
TERMIN: 25.1.-4.11.93 r~, koszt 1.465.000 zł.

UWAGA m

Najtensze w Polsce (przez cały rok) kursy językowe
.
w Anglii:·
•
- Hastmgs: grupy 10-0sobowe, podręczniki, opieka pi•
lota, wycieczki.
12-tygodniowe - intensywne, zakończone egzaminem.
Zapraszamy do współpracy
szkoły i uczelnie .
.. ORBIS" Skarżysko--Kamienna , ul. Sokola 2,
tel. 512-554.
20lUm

-
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Mikołaj l:
.:

OKAZJA!

:: ::

:=:.
::

w

I:

~l Wideolilmowanie.
: : fotografowanie.
-,
-.
: : Kielce, 31-36-13.
-I
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:: .
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.-

6822-g::

"~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;~
PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO

W KIELCACH

zatrudni BLACHARZA
na budowie w Kielcach,
tel. 31-{)6-31 wewn. 245.
ul.

(Zakłady Mięsne,
Zagnańska 71 - PRIBP).

444-k

I 1A..
WlK
-.-.
::

-.

::

::
-,

-.

-.

::
::

Zapraszamy również
klientów
indywidualnych.
Kielce,
ul. Stolarska 3/5
(dojazd od ul. Okrzei).
025/WZ

SA.

ROK ZAŁOŻENIA 1920

wyp_os;zynku i zabawy.

\~,.,,.

OFERUJE

W RUCHU KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
NA ATRAKCYJNYCH WARUNKACH:

.-::

.-

--,,
::

-.-.-.

adres.. ...... ............. ............................ ........................ .

gmina..................... ..................

: : Wypowiadam z dniem 31 grudnia 1992 r. umowę
:: obowi ązkowego ubezpieczenia odpow iedzialności cy:: wilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartą
: : w Waszym zakładzie ubezpieczeń wg polisy

-.-.
-.
::
-.-.
-.
-,

::

-.

::

::
::
.; :
::
::
;:
::
::
::
::
.::
::
::

::,.

,I·
·· .... ··;.iażwlsko·j'imlę.. ·.. ·.. ·· .... ·.. ···· .. ·.... Zaklad·UbeiPieczeit' .. · ::
,
1miejsce zamieszkania............................................... ::

-,-.-.-. ........................................... .......................................
::

::
::

nr .............. .. ....... .. z dnia ....... ............... ........ ,..........

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

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

.... markaT;;r·re(samochOdu........
·········miejścowóść · fdaiii·· · ·········· · ··················POdpiś···········

6833-g
:L _________________
__ _____ ________ _____________________ Aj:::

::

..........................................................
http://sbc.wbp.kielce.pl

llDP

BEZBOLESNY NIEOPERACYJNY
LlITING
ODMŁADZANIE TWARZY, SZYI ,
I CAŁEGO CIAŁA ZACHODNIM APARATEM

.-::
,.

Kielce, ul. Armii Czerwonej 105, telJfax 476-95 i 416-57 ::

:: ~ roczne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
: : na terytorium Polski - zniżka do 60%
:: ~ GRATIS "ZIELONA KARTA"
·
: : ~ ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw
: : nieszczęśliwych wypadków.
:: >:OC rolników oraz budynków od ognia i innych zda: : rzen losowych.
: : WARUNKIEM UBEZPIECZENIA SIĘ W "WARCIE"
: : jest pisemne wypowiedzenie umowy OC u dotychcza: : sowego ubezpieczyciela.
: : Przedstawiony poniżej druk wypowiedzenia wystar: : czy wyciąć, wypełnić i wysłać pod odpowiednimi ad=: resem.
: : UWAGA: Termin rezygnacji mjja 30 listopada 1992 r

• ,

zaprasza codziennie
W godz. 8-15

.

SŁOWACJA (Tatrzański

J & B - to gwarancja najlepszej turystyki.

:: UBEZPIECZENIAKOMUNIKACYJNE ,.
::
::
OC, AC, NW
::
,.

::

.

1-

~\..-.-.

Park Narodowy - stok Barańca)
. ~ Przejazd, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, kadra wychowawcza, instruktor narciarski, wyciąg przy obiekcie. Termin
Zimowiska: 23.1. - 5.11.93 r.
.. KOSZYCE - obóz łyżwiarski, ZWIedzanie miasta. wycieczka do Miszkolca. Przejazd, zakwaterowanie, pełne wyŻyWienie,
kadra. Termin zimOWiska' 26.1.- 4.11.93 r.
...

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ .-l§
::-J
I REASEKURACJI
. ::.-

-.§l

-.

-.

" AGA"

ZIMOWISKA DLA MłODZIEŻY

451-1<

E'.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

-.
-,

!:
:domu
:-

:.

IELCE

•

.:. Wczasy·:' zimowiska .:. święta i sylwestra .:.
- - - . . Czechy~ Słowacja, Austria, Polska ••- -

-

6808=9

tel. 31-87-66.
Na życzenie

(1989).
Kielce, 27-629.

JEŚLI WYPOCZYNEK ZIMĄ
- · JEDŹ Z AMI!!!

,,,,.

,_

::
::
::

Mikołaj odwiedza
dzieci w domach:

Sprzedam
kiosk "jugo "
z lokalizacją,
"mazdę 626D"

_ sportowe
_ wizytowe
_ tekstylne

t-

::

MYOLIFT
STYMULACJA SKÓRY l MIĘŚNI POWODUJE
• przemodelowanie owalu twarzy
.
• eliminację lub poważną redukcję zmarszczek m.in. tzw. worków
pod oczami, uelastycznienie powiek
• likWidacja podwójnego podbródka
• podnoszenie biustu i pośladków
• wzmocnienie mięśni brzucha, ud, ramion
rozstępów
~

i
LASER' : usuwanie bliznzmarszczek
wygładzanie

~ leczenie trądzika
kuracja dla /ysiejącyc

Kielce, ul. Sienkiewicza 76, p . 311, III piętro,
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 15 - 17

telefon 31~1-66 w godz. 1{}-14 i 19-21

14/HE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A

~

Y

tmetro~y

A
A
A
A

Kielce, ul. Daleka 19

A

zapraszajq na zakupy
i do wsp<>pracy

~ ~
~ y

~

(garmażerka)

~ ~

~

•
:;

Y
Y
Y

~ • alkohol - duży wybór ~ ~
~ • artykuły spożywcze ~ ~
~ • chemia gospodarcza , ~ ~
~

A
A

~ ~

Czynne 8.00-22.00

od poniedziałku do soboty.

10N-lz

•

g

y
Y

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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TYDZIEŃ

.

.

.

PIĄTEK

27.X1.1992 r.
PROGRAM I
16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: . Ciuchcla " oraz 111m z serII
. Tao, Tao"
16.50 Język angielski dla dzieci (49)
17.00 Teleexpress
17.20 .. Trluml cywilizacji zachodnie j" (12) serial dok. prod . ang.
18.15 .. Każdy ma prawo " (pr. z udziałem
przedstawicieli Komitetu Helsińskiego)
18.30 MP Formacji Tanecznych (w programie:
tańce lalynoamerykańskle)

19.00 Wieczorynka: "Kacper I jego przyjaciele"
19.30 Wladomo~ci
20.10 "Sauna" - pol. 111m lab., rei. F. Bajon,
wyk. B. linda, G. Kownacka, M. Opanla,
H. Bista, P. MachalIca (92 min., 92 r.)
21 .45 ~Zawsze po 21 " - mag. reporterów
22.25 liwlęto Biblii -rep.
22.45 Wiadomo~cl
23.00 Ozl~ w Senacie
23.10 . Hlstoria Hollywoodu" (3) - ,.Holtywood I seks" - serial dok. prod. USA
24.10 "Siódemka " w "Jedynce": "Brodskypoeta rosyjski, obywatel amerykański"
.
- 111m dok.
1.01}-2.00 . les Paul- człowiek, który odmlęnll muzykę " - film dok. prod. USĄ
o twórcy elektron. muzyki gitarowej

PROGRAM II
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Świat sportu - maQ. publ. sport.
16.55 .. Wojownicze ŻÓłwie Ninja" - ser. USA
17.20 "Kate I Alfie " (12) - serial USA
17.50 "Penelopf' - 20ny polityków: E. Król
18.01}-21 .00 Program regionalny
21 .00 Panorama
21 .30 Sport
21 .45 .. Benny Hill" - ang. progr. rozrywko
22.15 "Miasteczko Cold Sassy" - dramat
obycI. prod. USA (97 mln., 89 r.), rez.
J. Tewkesbury, wyk. F. Ounaway, R.
Widmark 0.00 Panorama
0.11}-1 .10 "Non stop kolor": lIstopad '92mag.

. SOBOTA
28~ XI.1992 r.
I

..

,

'

•

PROGRAM I
7.25 Program dnia
7.30 Wie~ci
7.40 W smudze cienia
8.00 Eko-echo •
8.15 Rynek-agro - pr. o wiejskim biznesie
8.35 Wszystko o dzlatce
9.00 Wiadomo~cl
9.10 Ziarno - program Red. Katolickiej
9.35 5-11}-15 p'r dla dzieci i m/odzle~ oraz
film z serii .. Krzysztol Kolumb " (12)
10.50 Język angielski dla dzieci (50)
11 .00 Rokendroler (nowo~cl krajowego rynku
muzycznego)
11.30 So'llolnle rendez- vous: Japonia (1)
11 .50 Wiadomo~cl
12.00 TransmiSja obrad Senatu
13.00 Walt Disney przedstawia: "Super Ba100", "Podniebne przygody" (1)
14.20 Tealrwspomnleń: Ugo Betll "Trąd w Pałacu Sprawiedllwo~cl ". rei. G. Holoubek. wyk. G. Holoubek, Z. Mroiewskl,
H. Borowski, A. Senluk, A. Szczepkowski (spektakl z 1970 roku)
16.10 Sobotnie rendez-vous: Japonia (2)
16.30 TeatrTelewizji : "W życiu Jak w teatrze"
(8)- "Telewlzjada- ciąg dalszy" scenarluszl re~serla : B. Borys-Oamięcka
17.00 Teleexpress
17.20 "Domek na prerii " (21): "Szansa" - serial prod. USA
18.15 Wiecznie zielone - teJel. muzyczny
18.30 Pegaz
19.00 Małe wladnmo~cl DO - pr. InformacyJny dla dzieci
19.10 Wieczorynka: "Przygód kilka wróbla
ĆWirka"

19.30 Wladomo~ci
20.00 "Polskie zoo"
20.35 .Porwanle" - film fab. prod. USA (113
mln. , 1984 r.) rei. Cfive Donner, wyk.
Robert Wagner, Teri Garr, Horst Janson
22.35 Wladomo~cl
22.45 Portret - .Res Pub lica"
23.30 Sportowa sobota
23.55 "Tajna broń " - firm sens. prod. USA,
rei. I. Sharp, wyk. : G. Dunne, K. Allen
1.45-3.05 BailIc Song Festival: Karlshamn
'92

PROGRAM II
7.30 Kaliber '92 - wojsk. mag. filmowy
8.00 Panorama
8.05 Ulica Sezamkowa - pr. dla dzieci
9.05 Ona - magazyn dla kobiet
9.25 Powitanie
9.30 Tacy saml- prog. w jęz. migowym
9.50 Magazyn przechodnia
10.00 Wspólnota w kulturze: Polska Macierz
Szkolna na obczytnie (2)
lQ.30 Artysla I lego ~wiat - " Eugeniusz Delacrob" (1 - film dok. prod. ang.
11.00 Seans filmowy-pr. Ewy Banaszkiewlcz
11.30 Truskawkowe studio - pr. dla mfodzie~
12.00 Twoje przeboje
12.30 AutCt-magazyn
13.00 Sport- koszykówka zawodowa NBA
13.50 Mlsl-illasz-pr. A. Reslch-Modlińsklej
14.20 Róbta co chceta - rockowe spotkania, czyli muzyczna jazda bez trzymankl - program Jerzego Owsiaka
14.40 Zwierzęta ~wlata - "Na ~clelbch ~
cia" (1) - "Narodziny" - serlaf ang.
15.30 "Rydz..:smlgty- szkic do portretu ostatniego" - film dok. Macieja Sleńsklego
16.00 Program dnia
16.05 " Między dawnymi a nowymi iarty" program Jeremlego Przybory
16.25 losowanie gier liczbOWYCh Totalizatora
Sportowego
16.30 Panorama
16.40 " Pefna chata " (22) - seriat prad.
USA

.

17.10 Wielka gra - teleturniej (lew Tołstoj ,
501}-Iecle odkrycia Ameryki, dynastia
Flawiuszy i Anioniuszów)
18.00 Program lokalny
18.30 Hala dzieci - "Opowle~ci kpl Misia"
18.35 Akademia Filmu Polskiego: . Czarne
skrzydła" (62 r., 95 min.), rei. E. i C.
Petelscy, wyk. C. Wołlejko, K. Opaliń
ski, B. Tyszklewicz
20.25 AutCt-motCt-klub
21 .00 Panorama
21 .30 Słowo na ni edzielę
21.35 Kabaret .. Potem"
22.00 "U 2 ZOO TV Tour" - koncert IIve (transmisJa z Dublina)
24.00 Panorama
0.11}-1.10 Okolice jazzu: Jazzvlsion "Brazylijscy rycerze I dama ", wyk. Ojavan,
Ivan lIns, Patll Austin

NIEDZIELA
29.X1.1992 r.
PROGRAM I
6.55 Program dn ia
7.00 "Podwodna odyseja ekipy kapitana Cousteau": . Hlpopotamy" - ft ser. dok.
7.45 Rolnictwa na świecie
8.00 Przystanki codzlenno~ci
8.15 Notowania
8.40 "Polskie zoo" I,pOwl.)
9.00 .. Zamek Eureki - serial prod. USA
9.25 Teleranek
9.50 "Dzieci z Ulicy Degrassi" - ser. kan.
10.15 Język angielski dla dzieci (51)
10.25 ..Japonia" (5) - serial dok. prod. ang.
11.25 Marze - magazyn
11.45 Tydzień - magazyn rolniczy
12.30 Telewizyjny koncert życzeń
13.00 Scena Mtodego Widza: "Bajki" J. Fontalne 'a, rei. A. Mlnkiewicz. wyk. I.
Kwiatkowska, B. Wrzesi ńska , J. Kamas, J. Kryszak, G. lulklewicz, M. Walczewskl
13.35 D wyzszoścl progr. dla dzieci nad ...
13.45 Z kamerą w~ród zw i erząt: Zmiana stroju
14.00 W Starym Kinie: .. Profesor w kabarecie " - kol)1. prod. USA (32 r.• 77 min.),
reż. E. Sedgwlck, wyk. B. Keaton, J. Durante
15.15 Sto pytań do proł. Zbigniewa Rellgi
16.15 Country Ameryka (7) Nagrody 1992
17.00 Teleexpress
17.20 . Dynastia" (164) - serial prod. USA
18_20 7 dni - ~wiat
18.50 Odjazdowa teleWizja piracka Ucho (3) fabularyzowana wersja radiowej audycji "Studia 202" w wyk. zespołu Kabaretu "Elita "
\
19.00 Wieczorynka: Wall Disney przedstawia:
"Nowe przygody Kubusia Puchatka "
19.30 Wiadomości
20.10 .. Panny I wdowy" (4) - serial TP
21 .05 " Popołudniowy uniwersytet telewizji
łatwej, lekkiej I przyjemnej, czyli czterdzle~ct lat minę/o ", wykład II - program J. Gruzy Il. Kydryńskiego
21 .50 Sportowa niedziela
22.35 Wokół wielkiej sceny - magazyn operowy Piotra Nędzyńskiego
23.11}-1.00 Wieczór konesera: "Szalony
Plotru~ " - dram. psychol.-obycI. prod.
Ir. (65 r. , 110 mln.) rei. J. l. Godard,
wyk: J. Paul Balmando, A. Karina, D.
Sanders

PROGRAM II
7.30 Przegląd tygOdnia (dla nlestyszących)
8.00 " Mała kslę!nlczka " (38) - serial jap.
8.25 Film dla nlestyszących: "Panny I wdowy" (4) - serial TP
.
9.15 Sława na niedzielę (dla niesłyszących)
9.20 Powitanie
9.30 Program lokalny
10.30 B. Kaczyński zaprasza dzieci: " Don KIchot" - balet do muzyki l. Mlnkusa,
w wyk. American Ballet Theatre z Nowego Jarku
12.00 "Rodzinny bumerang" - serial prod.
australijsko-angielskiej
12.50 Krakowskie legendy - Skała Kmity
13.00 Podróijl w czasie I przestrzeni: " Oragi
I bezdroia sowieckiego komunizmu"
(2) - .. lenin, czyli komunizm, który nie
był komunizmem", CI. 2 - serial dok.
prod. austr.-nlem.
13.50 Weekend
14.10 Zwierzęta wokół nas - Padaj łapę
14.40 Przecleito znamy- "loftrzmiela " MIkołaja Rlmsklego-Korsakowa
15.00 Wydarzenie tygodnia
15.30 Gadzina z !fanną Barberą (Scooble
000, Top Cat, Wally Gator)
16.25 Program dnia
16_30 Panorama
16.40 " Cudowne lata" : "Frank I Denlse" serial prod. USA
17.10 "Nazywać rzeczy pa imieniu" - Ryszard Krynicki
17. 30 Galeria "Dwójki": G. Kowalski (rzetblarz)
17.50 "Ja się muszę palić" - Jan Malik (muzyk, rzetbiarz, malarz)
18.05 "Scytowie" -film G. Króllklewicza
18.30 Hala. dzieci: .. Opowlrici kpl Misia"
18.35 "Camelot" (2-osl.) - musical. prod.
USA (67 r. , 85 min.), re!. J. laga n,
wyk. : R. Harrls, V. Redgrave, F. Nera
20.10 Telekonferencja "Dwójki" z Januszem
Rewlńskim

21.00 Panorama
21.35 "Kola fortuny" - teleturniej
22.05 "Szkic da portretu pewnego malień
stwa" - serial ang. (4-051.)
23.00 Frank lappa - Koncert, Nawy Jork 1985
24.00 Panorama
0.11}-0.40 Uderzenie sztuki: kreacje da
kamery

PONIEDZIAŁEK

30. XI.1 992 r.

PRZED TELEWIZOREM *
Mama Ija - pr. dla najmłodszych
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy a dzieciach
"Dynastia" (164) - serial prod. USA
(pawt)
11.00 Szkoła dla rodziców
11.10 Dzleclto lubi ą - przepisy kulinarne
11.30 Wlliacy'92
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Język francuski (11)
12.45 Świątynie przyrody: Sokolnictwa - film
prod. fr. (wersja oryginalna)
13.15 Język niemiecki (13)
13.45 Oblicza Austrii - film prod. niem. (wersJa oryginalna)
14.15 Język włoski (13)
14.30 Język angielski (13)
15.00 "Ali" - serial kam. prod. USA w wersji
ang.
1530 Prezentacje - "Rybacka "
16.00 Program dnia
16.05 luz- program nastolatków
17.00 Teleexpress
17.20 "Alf" - serial kam. prod. USA
17.50 Tele-audlo-vldeo
18.10 Magazynlo - pr. satyr. K. Jaroszyńskie
go I S. Friedmanna
18.20 Bułgaria '92 - reportaż
18..ffi Raport o zagroieniach - Obezpieczeństwa narodowe
19.00 WleczlllYnka
19.30 Wiadomo~cl
20.05 Antena
20.30 Teatr Telewizji na świecie - A. Ellls:
"PolicJa " (s~ekt . telewizji ang.), rei.
I.Knox, wyk.. G. Faulkner. O. Ford Davis, M. Bell
22.05 Wiadomości
22.20 "Pogranicze w ogniu " (14) - serial TP
23.21}-0.45 Andrzejki Dreptaka - koncert
po~lęcony pamięci A. WallgórskiBJIo
9.15
9.30
9.55
10.00

9.10 lokolenia" - serial prod. USA
9.30 liwiat kobiel- magazyn
10.00 Język włoski (9)
10.15 Język angielski w nauce I technice (9)
10.30 Język francuski (8)
11.00 Ojczyzna - polszczyzna: O kawie i kawce
11.15 Na iyczenie: Tam, gdzie Polska-rep..
(12.01}-16.25 przerwa)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Hart krakowskiego archiwum - Apteki
16.55 "Kapitan Planeta I Planetarianie" serial animowany prod . USA (pawi.)
17.20 Ojczyzna - polszczyzna : Okawie I lawce
17.40 Maja wiara
18.00 Programy lokalne
18.30 "Pokolenia " - serial prod ~USA (powt)
18.55 Europuzzle - teledysk zagadka
19.00 " Nasz zmieniający się świal " (5) "Ameryka Południowa : dyktatury czy
demokracje" - serial dok. prod. niem.amer.
20.00 Ijeporterzy "Dwójki" przedstawiają
20.30 Zródło - dialog Samuela Pisara
21 .00 Panorama
21 .30 Sport
21 .45 " Koła fortuny" - teleturniej
22.15 "Jeszcze gram w zielone· - 111m dok.
A. Albrecht o W.MtynarsRim
23.10 Toru Takemitsu w Polsce
23.31}-1.05 "Jakie chcesz serce" - film
abycz. prod. kan. (81 r., 94 mln. l, rei.
- R. Pearce, wyk. D. Sutherland, J. Goldblum, A.Nlchols

SRODA
2. XII. 1992 r.

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Pro~ramy lokalne
8.40 ..Talemnicze złOte miasta" - serial
anlm.prod. fr.-jap.
9.10 "Pokolenia " - serial prod. USA
9.30 Kolekcjoner - magazyn hobbistyczny
10.00 Język angielski (39)
10.30 Free .,Ali Richt Now"-ang. film muz.
11 .15 Na tyczenie: literatura nie pokorna: Andrzej Bursa
(12.01}-16.25 przerwa)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - Z wiatrem I pod wiatr - mag.
iegl.
16.55 "TaJemnicze złote mlas/a" - serial
anlm. prod. tr.-jap. (pOwI.)
11.20 Przegląd kronik filmowych (listy dotyczące
powstania warszawśkiego,
sprzęt amerykański w Armil Czerwonej)
17.50 Polska Kranika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 "Pokolenia" - serial prod. USA (powl. )
19.00 "Mr Root podbija Europę " (2) - serial
kom. prod. ang .
20.00 "Dzieciaki, kłqpoty I my" (14) - serial
kam . prod. USA
20.30 Nie ma się czego śmiać - pr. rozr.
21 .00 Panorama
21 .30 Sport
•
21 .45 Bez znieczulenia: Stola n Niesiołowski I
Zbigniew Bujak
22.05 GwiaZdy ~Iecą wieczorem - Grzegorz
Nowak (dyry-gent)
23:00 997 - krOnika kryminalna
24.01}-0.1!1 Panorama

WTOREK
1.XII.1992 r.
PROGRAM I
8.00 Dzień dobry - par. mag. rozm.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama I ja - pr. dla najm/odszych
9.25 Domowe przedszkole
9_50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 "Pogranicze w ogniu" (14) - serial TP
11.00 Giełda pracy- gieltla szans
11.20 Przyjemna z pożytecznym
11 .40 Gotowanie na ekranie - mag. kulInar.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Magazyn notowań: Vademecum hadawGY brojlerów, kurczak dla kaidego
12.50 Swiat chemii (14) - Cząsteczki w działa
niu - serial popularnanauk. prod. USA
13.15 Kuchnia - Przetwory, czyli natura nie
znosi próinl
13.35 Surowce: Złota - serial popularnanauk.
prod. niem.
13.50 Rysuj z nami
14.05 Księga cudów techniki
14.20 Spotkania z cywilizacją - now~ci naukll techniki
14.30 Tele-łtomeuter
14.50 "Gwiazdy (4) - "NarodzlnfUwlazdy"
- serial dok. prod. ang.
15.20 My w kosmosie - historia astronautyki
15.35 Joystick- zabawa z komputerem
16.110 Program dnia
16.05 Dla dzieci: "Tik-Tak" oraz film z serii
"Dennis - zawadiaka"
16.50 Język angielski dla dzieci
17.00 Teleexpress
17.20 " Królik Bugs" - serial animowany
prod. USA
17.50 "Murphy Brown" - serial komediowy
prod. USA
18.15 Odalańska 10 - magazyn historyczny
18.45 POdchorążowie - Dzień , noc I wojskowojskowy program dokumentalny
19.00 Wieczorynka
19.30 Wladomo~l
19.55 7 minut dla ministra pracy
20.10 Arcydzieła sztukllilmoweJ: "Siedmiu
samurajów" - dram. hisl. prod. jap.
(191 mln, 54 r.), rei. A. Kurosawa, wyk.
1. Shimura, T. Mltune. K. Klmura
23. 30 Wiadomo~ci
23. 51}-Q. 20 Powrót bardów: Grzegorz Turnau

PROGRAM I
8.00 Dzień dobry- por. mag. rozma.
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - pro gr. dla najm/odszych
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy a dzieciach
10.00 " Początek długiej jesieni" - film lab.
prod. czech. (90 {., 82 min.), reż. P.
Hlednlk, wyk. G. Harsanul, R. Hruslnsky, Z. Mucha
11.30 Widok z Helu-rep.
12.00 Wiadomo~ci
12.10 Program dnia 12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Magazyn netowań - Wiadomo~ci z kurnika - lęgi i wychów ptactwa dam.
12.45 Chochlikowe psoty. czyli zmagania z ortografią - J, I
13.05 " Sztuka ~wi ata zachodniella" (1) "Greckie dziedzictwa" - serial ang.
13.35 Hans van Hervarth - autorksiążlcl a Hitlerze i Stalinie
13.55 Ukraińcy w powstaniu warszawskim program historyczny
14.20 Sensacje XX wieku - Pojedynek na
pustyni \1)
14.50 Teatr Te ewizji: Adam Mickiewicz . Pan
Tadeusz" - Księga VII - . Rada ", ret.
Adam Hanuszkiewicz
15.30 Dzieła, arcydzieła, kicz - Aleksander
Gierymski
15.35 Szkoty w Europie - Edukacja inaczej
16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów: Sami a sobie or8Z
film z serii " Oddział dziecięcy " (13)
17.00 Teleexpress
17.20 Na wariackich papierach (9) - serial
prod. USA
18.15 "Klinika zdrowego człowieka " - Nie
można tyć bez nadziel (wyd. specjalne)
18.40 laboratorium - Jumbo w remoncie
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Studio sport
22.05 Polska w parlamencie
22.30 leksykon polskiej muzyki rozr. - "T"
22.45 Wiadomo~cl
23.05-24.00 "Królowa Bana" (5) - serlajTP

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 "Piłkarze" - "Nieustanna walka" - serial anlm. prod. Jap.
9.10 xPokolenla " - serial prod. USA
9.30 liwlatkoblet - magazyn
10.00 Język angielski (9)
10.30 Język niemiecki (9)
11.00 Na ~zenie - Klasztory polsleie: "AlbertvnI z zakopiańskich Kalatówek" film dok.
11.30 Oziesiąty Oddech Kaczuchy
(12.01}-16.25 przerwa)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - Gem, set, meCl- magazyn tenisowy
16_50 lasowanie gier IIczbowyth Totalizatora
Sportowego
16.55 .Plłkarze" - "Nieustanni walka" - serial anlm. prod.jap. (pawt)
17.20 Magazyn ekologiczny
17.40 Giełda - mag. kupcow I przemysłowc
18.00 Program lokalny
18.30 "Pokolenla"- serial prod. USA (powt.)
19.00 "Hairspray " - komedia prod. USA
(88r., 94 mili.), re!. J. Waters, wyk. S.
Bon e, fi. Brown, C. Fitzpatrick
20.35 Na stracenie - z Januszem Krasińskim
rozmawia Andrzej Mencwel
21. 00 Panorama

PROGRAM II

PROGRAM I

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 "Kapitan Planeta i Piane/arianie" serlal8nlm. prod. USA

6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wladomo~cl
9.10 Program dn;.

SALON AUDIO-VIDEO

21 .30 Ekspres reporterów
22.00 . Mahabharata" (3-0sl) - film prod.
ang.-fr.-amer. (film. wersja spektaklu
teatral. w rei. P. Brooka)
24.01}-0.10 Panorama

CZWARTEK
3. XII.1992 r.
PROGRAM I
8.00
9.00
9.10
9.25
9.50
10.00
10.55
11 .30

Dzień

dobry- por. mag.rozm.

Wladomo~ci

Mama i ja - pr. dla najmlodszych
Oomowe przedszkole
Porozmawiajmy a dzieciach
"Kojak" (4) - serial krym. prod. USA
Repartai
Żołnierz nieznany - wojsk. pr. dok.
(działalno~ć AK na lubelszczy1nie,
Podlasiu I Kielecczyźnie)

12. 00 Wiadomo~ci
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Magazyn notowań : Indycze ABC
12.50 "Odkryta tajemnica wschodniej Anglii"
- film dok. prod. ang.
13.15 Nie tylko dinozaury
.
13.35 Eko-lego (. P" jak polarne regiony)
14.00 Dookoła ~wlata - W Indonezji
14.25 Zwierzęta ~wiata - "Na ścieżkach ży
cia" (2) - .. Mlodo~t" - serial dok.
prod. ang.
15.15 Taki pejzai - Sudety
15.35 My doro~ll (a potrzebie tolerancji dla
Innych)
16.00 Program dnia
16.05 Dla mladych widzów - "Kwant" oraz
film z serii .. Niezwykłe muzea - Muzeum Pożarnictwa "
17.00 Teleexpress
17.20 " Dzień za dniem" (5) - serial USA
18.10 Magazyn katolicki
18.40 Zulu Gula - pr. sat. T. Rossa
19.00 Tęczowy Minl-Box
19.10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 . Kojak" (4)- serial krym. prod. USA
21 .05 Tylko w "Jedynce"
22.05 Reportaż
22.20 Peregrynacje pieszego jefdfca - K.
Daukszewicz
22.45 Wiadomo~ci
23.05 Wódko, pozwól żyt - pr. H. Wasilewskiej
23.41}-23.55 Ję2yk włoski dla pocz~tk. (9)

12.15-16.00 Telewizja edukacyjna
12.15 Magazyn notowań : Kwacz~ca hodowla
- O gęsiaCh prawie wszystko: Kurzy
luksus
12.45 Tylko u nas - zapowied1 najciekawszycłl
programów telewizji edukacyjnej
12.55 Temat dnia: Sytuacja Polonii w Europie
zachodniej
13.00 "Triumf cywilizacji zachodniej" (7) .. Nowe ~wlaty" - serial dok. prod. ang.
13.55 Opoezji I. .. Tadeuszem Malaklem
14.10 TeleplastIkon (spoleczne problemy
współczesnej Europy na podstawie materiałów niem. stacji Deutsche Welle)
14.35 Kultura i my - ta trzeba zobaczyć (zbiOry Muzeum Narodowego)
14.45 Odpowiem na każde pytanie
1~O Euroturystyka - W~Nid nietoperzy
15.15 Szkoła zon - Porzucana?
15.35 Jeśli nie Oxford . ta co? - program dla
o~mioklasistów

15.55 Jaka szkoła? - Co z wychowaniem estetycznym?

PROGRAM II
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 " Wojownicze iótwie NInja " - serial
prod. USA
•
9..10 Benny Hill - ang. pr. rozryw.
9.40 Świat kobiet - magazyn
10.00 Międzynarodowe warsztaty muzyczne
I Jazzowe - Puławy ' 92 (2)
10.30 Maje książki
10.50 Na życzenie : Bezludna wyspa

TELEWIZJA KABLOWA
KIELCE

Program lokalny
na UKF 71.15 MHz

PROGRAM II
8.00
8.10
8.40
.
9.10
9.30
10.00

Panorama
Program lokalny
"Nowe przygody He-Mana " - serial
USA
lI.Pokolenia " - serial prod. USA
liwiat kobiet - magazyn
Studia sport: Wielkie gonilwy- puchar
hodowców (1)
10.30 Karnawał - X Międzynarodowy Festiwal Teatru Wlcznego
11.00 Na życzanie: Msza kreolska
11.30 Publicystyka kulturalna
(l2.01}-16.25 przerwa)
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język ang . w nauce I technice (9)
16.55 . Nowe przygody He-Mana " - serial
USA
17.20 Sposób na starofć--jJr. A. Mlroszowej
17.50 Rozmowy o RzeczyniepospolItej Aleksandra Małachowskiego
18.00 Program lokalny
18.30 "Pokolenia " - serial prod. USA (Powt/
18.55 Europuzzle- teledysk za~adka (pawt.
19.00 "Cywilny front" (7) - serial prod. USA
19.50 Clenie życia
20.00 Wielka piłka
20.45 Ad vocem - pr. Jerzego Bralczyka
21 .00 Panorama
21 .30 Sport
21.45 "kalo fortuny" - telelurnlej
22.15 Teatr Sensacji: E. Winer " Anatomia
morderstwa " (1), rei. J. Majewski,
wyk. : B. Pawłik, P. Garllcki, W. Wysocki, l. Glabczyńska
23.15 Oblicza wiary - .Rance - lekcje ciemno~ci" - film dok.
24.01}-0.10 Panorama

Radio Jedność

PIĄTEK

4.XII.1992 r.
PROGRAM I
8.00
9.00
9.10
9.20
10.00
11 .50
12.00
12.10

Dzień

dobry- por.mag. rozm.

Wiadomo~cl

Mama i ja - pr. dla naj młodszych
Przedszkolny koncert ~czeń
.. Gry wojenne " - film fab. prod. USA
Kwadrans na kawę
Wladomo~ci

Program dnia

SALON AUDIO-VIDEO
/Klk~
ELECTRONIC
KIELCE, ul. Konarskiego 3, tel. 446-35

• MOHERY. WEłNY
• WŁÓCZKI. DODATKI

Najbogatsza oferta
w Kielcach
OT .Katarzyna· II p.
ul. Sienkiewicza 28, Kielce

.

proponuje:

• SPRZEOAZ sprzętu najJepszych firm światowych na atrakCYJ'
nych warunkach rataJnych
• SERWJS gwarancyjny i pogwarancyjny

6

MIESIĘCY

GWARANCJI NA NA,PRAWY

• KOMJS
:::.5tP9{}łSZ5ł9rfY

od 9 do 1 i ,

CO'DZ,/ 'E: f'J{/'E

SO r.B O'T') ' od 9 d o 1-1 .

6803-g

11/INZ

SKUPZLO
metali kolorowych

.

Kielce, ul: Sienkiewicza 34 (naprzeCiwko DT .Katarzyno·,,,
. ::1/;.: ::fr-'!,;, tel. 462-:-41
' . ;...: .'_ . .'.

.

.

'

-"''''

OFERUJEMY
NA DOGODNE RATY I ZA GOTÓWKĘ
• telewizory
• magnetowidy
• radiomagnetofony
najlepszych firm światowych

if'.

Z· Yl P 1\..Jl S Z Jl 'Jv[Y

STARACHOWICE

BOSKO ZDRÓJ

ul. Beskidzka 25

Bronina 99

'l!'

54-30

68- 95

SKARŻYSKO

SANDOMIERZ

ul. Grabowa 8

Milczany 85

SALON MEBLOWY
Kielce, ul. Olszewskiego 7, tel. 501-72
Dla dostawców

029/HK

'lr

powyżej

200 kg - 50.000

lalU;) po okazaniu ogłoszenia!!!
http://sbc.wbp.kielce.pl

zł

ZAKUPIONE U NAS MEBLE TRANSPORTUJEMY,
FACHOWO MONTUJEMY. INSTALUJEMY U KlJENTA
BEZ DOLICZANIA DODATKOWYCH KOSZTOW. 007

• Clenbuterol dla bydła i... sportowców
• Katrin Krabbe naiwiększq pr.zegranq

(7) ang.

IKulisy wielkiego sportu I

SPORYOVVA
ASY

Courier roku 1992 - to prowadzony przez doskonały
zespół trenerski zawodnik z wyuczonymi prawie do perfekcji wszystkimi elementami gry. Od więks:tości tenisistów --: zawodowców, różni się doskonałą odpornością
psychiczną. "Współczesny tenis wymaga od zawodników siły, szybkości i koncentracji" - mówi Higueras wszystkie te cechy Courier już posiada.

Tv#ardziel

Działacz~ międzynarodowych instytucji mają ogromny problem - jest nim clenbuterol.
Pół

I

es·

rial
:zne

k15.lo
~.

dla
10

roku temu niezbędną wiedzę na temat tego specyfiku mieli tylko lekarze, sportowcy
oraz ... astmatycy. Ale nawet specjaliści nie mogą dojść do porozumienia w sprawie dokład
nego ustalenia czym jest clenbuterol. Według jednych jest lekiem używanym przez chorych
na astmę. Inni twierdza. że jest to środek pobudzający, a także przyspieszający rozwój masy
mięśniowej. Chyba tylko farmerzy i hodowcy wiedzą o co tu chodzi, bo faszerują bydło tym
środkiem, aby szybciej rosło i przybierało na wadze. W sporcie ich rolę przejmują lekarze,
z tą różnica, że ich podopieczni nie idą pod rzeźnicki nóż. Przeciwnie mają się dobrze, a ich
wyborne samopoczucie poprawiają pieniądze zdobywane na płatnych mityngach oraz od
sponsorów. Sielanka trwa do czasu kontroli antydopingowej.
Środowisko sportowe całe
świata z niepokojem
częło obserwować zamęt,

go

zajaki
zapanował w wielu krajach
z powodu clenbuterolu. Federacje stają się powoli bezsilne
wobec nie wyjaśnionych do
końca
kwestii prawnych,
związanych
z orzekaniem
w aferach dopingowych. Najświeższy taki przykład znajdujemy w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, że w lipcu - kilka
dni przed olimpiadą - z Barcelony odesłano do domu
dwóch ciężarowców brytyjskich - Andrew Saxtona i Andrew Daviesa. Bezpośrednią
przyczyną smutnej dla zawodników decyzji, podjętej przez
komisję lekarską MKOl, było
wykrycie w ich organizmie
clenbuterolu. Od samego początku wydalenie atletów stało się wydarzeniem kontrowersyjnym.
Specjajiści
z Wysp argumentowali, że
wspomniany specyfik jest jednym z wielu środków stymulujących i w czasie przygotowań lub cyklu treningowego
przed oficjalną imprezą jego
stosowanie jest dopuszczone

Szpieg
v#

łóiku

. Środki masowego przekazu
w Stanach Zjednoczonych wiele
pisały w ostatnim czasie o poWiązaniach znakomitej łyżwiarki
Katariny Witt ze służbą bezpieczeństwa byłej NRD. Sama zawodniczka wszystkiemu kategorycznie zaprzeczała. Jej tłuma
czenia
odniosły
jednak
przeciwny skutek. Narzeczony
gwiazdy Richard Dean Anderson (bohater znanego u nas serialu ,;Mac Gyver") dowiedziawszy się o zarzutąch wobec niej.
postanowił zerwać znajomość.

Na pożegnanie nazwał ją .. komunistycznym szpiegiem" i odszedł w siną dal.

Porcelanowy
"śnieg"
Wiosną przyszłego roku mała

skocznia olimpijska w Liliehamer otrzyma nowy rozbieg wykonany z ... porcelany. Ma on
Uniezależnić konkurs skoków od
kaprysów zimowej pogody. Porcelanowa nawierzchnia jest norweskim patentem i produktem
eksportowym tego kraju.

,IIL.V

przez wszystkie federacje.
Wykrycie clenbuterolu podczas zawodów wiąże się z potraktowaniem go jako sterydu
i w konsekwencji oznacza
sankcje. Taki przypadek spotkał mistrzynię świata w sprincie - Niemkę Katrin Krabbe.
Wszystko wydawało się mieć
logiczny przebieg i zgodne
z prawem następstwa. Tymczasem 31 października Sa xton i Davies zostają oczyszczeni'z zarzutów przez Brytyjską Federację Podnoszenia
Ciężarów Amatorów i od tej
chwili mogą powrócić w szeregi narodowej reprezentacji.
Wprowadzone zamiesz~nie
prowokuje do dyskusji. Bardzo
szybko okazało się, że oficjalnie
clenbuterol nie widnieje na liście
zakazanych środków dopingUją
cych. sporządzonej przez MKOL
W zapisie istnieje jednak niejednoznaczny fragment "i substancje pochodne". Właśnie pod tym
hasłem sklasyfikowano specyfik, którym astmatycy leczą swoje dolegliwości. W tej sytuacji coraz więcej głosów żąda całkowi
tego
wyjaśnienia
statusu
clenbuterolu. Ma tego dokonać ,
jak najszybciej, sportowy Sąd
Arbitrażowy MKOl.
Największą przegraną pozostaje wciąż Katrin Krabbe. Mistrzyni świata w biegu na 100
1200 m, zdyskwalifikowana na 4
lata. ma jednak duże szanse na

kawienie. Niemieccy dziazorientowali się
w sytuacJI trochę późno .
ale są gotowi naprawić
wyrządzone szkody. Sprawa brytyjskich ciężarow
ców i ostatnie oświadcze
nia lekarzy w kwestii. clenbuterolu przyczynią się
-najprawdopodobniej do
zrewidowania surowego
wyroku na doskonałej
sprinterce. Oczekuje się,
że już wkrótce DLV (Niemiecka Federacja Lekkoatletyczna)
skróci
Krabbe jej czteroletnią
Na zdjęciu : Katrin Krabbe . Czy
karencję o rok lub nawet
ktokolwiek przypuszczał. że mistrzyni
dwa lata.
Stosowanie środków
swiata jest "chora na astmę" ?
dopingujących na pewno
celonie. Utrata sponsorów reklanie powinno być propagowane,
mowych kosztuje bardzo drogo.
przeciwnie - karane i ścigane .
Tylko czy niejasne przepisy i nie
Stąd chyba deCYZJa Katrin
Krabbe o WZięCIU udziału w sauporządkowana hierarchia sportowych instytucji mają prawo rujmochodowym Rajdzie Dubaju.
nować karierę zawodnikom. pona którym będzie pilotem . Chozbawiać ich występu na najwięk
dzi wyłącznie o pozostanie
szej i najbardziej prestiżowej
w czołówce sportowych wydaimprezie na świecie - olimpiarzeń , bo nie wydaje się . aby
dzie? Złamana kariera oznacza
w nowej dyscyplinie osiągnęła
odcięcie dopływu pieniędzy.
sukcesy porównywalne z triumSportowcy doskonale zdają sofami odnoszonyrru na lekkoatletycznej bieżni.
•
bie sprawę. ile kosztuje wypadnięcie z obiegu słono opłaca
Miejmy więc nadzieję, że
nych mityngów. Dla przykładu
"sportowa astma" nie potrwa
amerykański rekordzista w biejuż długo i z początkiem nogu na 400 m Butch Reynolds
wego roku sprawa clenbuteżąda 40 mln dolarów odszkodorolu będzie całkowicie i jednowania za dyskwalifikację , która
znacznie wyjaśniona.
uniemożliwiła mu występ w Barłacze

Słodkie

lenis o Yamaguchi

Rok 1992 w łyżwiarstwie figurowym przejdzie do historii jako okres dominacji Kristi Yamaguchi, 21-letniej skośnookiej dziewczyny, reprezentującej Stany Zjednoczone. Zdobyła
wszystko, co możliwe wśród amatorek - złoty medal olimpijski i tytuł mistrzyni świata.
Niedługo

Knstii

będZie musiała

podjąć brzemienną w skutki

decyzję . Albo poszuka SzczęŚCia na kolejnych zimowych igrzyskach
w norweskim Lillehammer w 1994
roku. albo przeniesie się w szeregi
profesjonalistów - .. Gdyby od
następnej zimowej olimpiady
dzieliły tak jak zwykle cztery lata, na pewno nie by/abym w stanie dotrwać do tej imprezy. Teraz mamy nietypową sytuację,
w związku z przejściem na system igrzysk letnich i zimowych,
na przemian, co dwa lata. Do
następnego startu olimpijskiego pozostało już mniej niż 1,5
roku, może więc warto spróbować".

Tymczasem 12 grudnia łyżwiar
ka stanie przed kolejnym wyzwaniem. Tego dnia w ą,merykańskiej
miejscowości Landover (stan Ma-

~Ił KIELCE, '(Bemy),

GRUPA&c.

częściowe chociaż ułas

ul Górnicza 498
teL (041)507-30, S06-88,
fu (041)506-86, tlx LGRSC PL

BEZPOŚREDNI IMPORTER

NOWO OTWARTY
FIRMOWY
PUNKT SPRZEDAŻY
•

ODZIEZY i OBUWIA

ryland)

rozpoczną się mistrzostwa
zawodowców. Lista startowa uczestniczek nie jest jeszcze
dokładnie ustalona. Najprawdopodobniej pojawią się tam jednak
m.in. dwukrotna mistrzyni olimpijska Niemka Katarlna WiU i Japonka Midori Ito.
Tymczasem pod znakiem zapytania stoi forma 21-letniej łyż
wiarki. która po niezwykle udanym sezonie zafundowała sobie
zasłużone wakacje .,Dotychczas całe moje sportowe życie
było zaplanowane na kilka miesięcy naprzód I teraz znalazłem się w komfortowej sytuacji
i nie martwię s co będę robIła jutro. Pocz ątkowo czułam
się źle bez reżimu treningowego, ale potem zaczęłam się
przyzwyczajać do słodkiego
nieróbstwa". To jej leniuchowa-

świata

Zapraszamy rowniei do naszej hurtowni
czynnej w godz. 8-16, soboty 9-14.

nie oznacza Jednak niezwykle aktywne i ciekawe spędzanie czasu .
Młodałyżwiarkaprzedewszystkim
podróżowała I poznawała interesujących ludzi. Wtzw. międzycza
sie zdążyła równteż wystąpić na

Imprezie zorganizowanej przez
Durasoft. gdZie wraz z modelami
I modelkami prezentowała na lo·
dzie Oo . szkła kontaktowe. które pozwalają do woli zmieniać kolor
oczu Wyraźniewidaćwięc.żesła
wa sława" ale pieniądze są także
dla Yamaguchi ważne . A koncem
Durasoft płaci i wymaga. podobnie jak odziezowa firma Fibers,
która również jest sponsorem
gwiazdy łyżwiarstwa. Na szczęś
cie bogaci sponsorzy nie zdołali
sprawić by piękne oczy Yamaguchi zmieniły kolor na .zlelone".
Ciekawe Jest, że zaraz po sukcesie w Albertville, w amerykań-

skiej prasie pojawiły się krytyczne
glosy o dyskrymmowal'llu Yamaguchi w dostępie do pien iędzy od
sponsorów. PrawdZIWY .złoty
deszcz· spływający z reklam na
Inne gWiazdy amerykańskiego
sportu omijał łyzwiarkę - zdaniem
dziennikarzy - z powodu jej Japońskiego pochodzenia. Kristi
zdecydowanie zaprzeczyła tym
rasistowskim insynuacjom, przez
co zyskała wiele sympatii wśród
Amerykanów.
Poolimpijskie wakacje Yamaguchi dobiegły już końca.
U schyłku lata Krlstl uznała, że
najwyższy czas rozpocząć przygotowania do mistrzostw świa
ta zawodowców I udała się do
kanadyjskiego
Edmonton,
gdzie mieszka jej trener. Ich
owocna współpraca trwa już 12
lat. Z pewnością potrwa jeszcze
trochę, ale teraz 21-letnla Amerykanka musi odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytanie:
kim chce być i jakie praghie
zdobywać laury?

stwa jest bardziej zażarta,. niż
dawniej" - mówi Higueras.
Urodzony 22 lata temu w Sanford (stan Floryda) Courier jest
f.Irzykładem dobrego amerykań
skiego chłopca. z którego mo·
głaby być dumna każda mama
Tenisista do dzisia. mieszka
z rodzicami. Jego ulubionym
bohaterem jest generał MacArthur. Jego hobby - zbieranie zdjęć i pocztówek o tematyce baseballowej. Lubi muzykę, szczególnie country. Gra
na gitarze. Jlm ma typowąame
rykańską rodZinę. Właśnie rodZIce wykształcili u Jima cechy wojownika. o którym mówi Się
w pierwszej kolejności przy opisywaniu zalet tego tenisisty.
Dawniej jeździli z Jimem na
wszystkie turnieje, teraz śledzą
jego występy w telewizji, aby mu
swą obecnością nie przeszkadzać.

..Tak naprawdę to jestem
bardzo ząjętym człowiekiem.
Mam w Stanach wiele interesów związanych z tenisem ,
jednak nie odbija się to na pracy z Jimem - mówi Hiszpan.Gdy jest taka potrzeba, to kontaktuję się z Jimem telefonicznie lub się odwiedzamy. Jeż
dżę z nim tylko na ważne turnieje.
Natomiast zawsze
towarzyszy mu Brend, który
spędza z Jimem ponad 25 tygodni w roku". Warto dodać , że
33-letnl Brend Stain pomaga
także Higuerasowi w pracy
z najzdolniejszymi młodymi tenisistami amerykańskimi
Kolejną osobą bliską sercu Jima jest jego narzeczona Morgan Frawer - młoda Francuzka, którą Courier poznał podczas zawodów w paryskiej hali
Bercy. Ona otrzymała dyplom
ekonomiSty, ale teraz żyje tylko
problemami i troskami Jlma.
Morgan uczy go francuskiego ,
a ten ponoć okazuje się zdolnym
uczniem. .. Jim jest spokojnym
i bardzo dobrym chłopcem uważa narzeczona - Prawda,
czasami lubi robić z siebie supermena, ale wystarcza jeden
mój uśmiech i cała ta jego poza znika". Wszystko wskazUje
na to, że wpływ młodej Francuzki na p ierwszą rakietę ŚWiata jest
bardzo silny. Otrzymawszy
w tym roku nagrodę za pierwsze
zwycięstwo na kortach Roland
Garros, pozdrowił publiczność
piękną francuszczyzna, wywołu
jąc aplauz na widowni .
"Kiedy zaczynałem pracować z Jimem - wspomina Higueras -był to nieśmiały, słabo
znoszący psychiczną presję
chłopiec, który ciągle się spieszył". Po pewnym czasie jednak
lekcje trenera dały rezultaty,

a od wiosny 1991 r. tenisista rozpoczął szybką wspinaczkę po
szczebelkach tenisowej kariery,
aż trafił na szczyty, lądując na
pierwszym miejscu listy ATP.
Kolumnę oprac0Y'ał:

STANISŁAW

WROBEL
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drukarki mozaikowe, laserowe
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akcesoria i materiały eksploatacyjne
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serwis techniczny i
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aynny W godz. 10-18
~~=~... W soboty 10-14

Jim Courier, w odróżnieniu
od większości innych zawodowych tenisistów, ma do
swego pierwszego miejsca
w światowym rankingu bardzo swoisty stosunek. Kilka
miesięcy temu, dowiedziawszy się, że trafił na pierwsze
miejsce listy ATP, odebrał to
bez żadnych emocji. Znajdował się wtedy w San Francisco i jadł kolację ze swym drugim trenerem i przyjacielem,
Brendem Stainem ... Było mi
bardzo miło - opowiadał potem Jim - nie czułem jednak
atmosfery święta. Miałem gło
wę zajętą czymś zupełnie innym." Kiedy zadzwonił do domu przed wyjazdem na turniej
do Brukseli, matka przypominając o jego pierwszym miejscu w tabeli poprosiła, by teraz
bardziej poważnie podchodził
do życia. Wziął sobie jej radę
do serca i poleciał do Europy
nie jak zwykle .. boeingiem",
lecz samolotem ..concorde" .
Współczesny tenis nie zostawia zawodnikom zbyt dużo czasu na rozmyślania nad sukcesami i porażkami. Dzisiaj turniej
odbywa się w Jednym mieŚCie ,
Jutro w Innym. często na drugim
kontynencie. Bardzo ważna jest
WięC odporność psychiczna. Jose Higueras. trenujący Jima od
paźdZiernika 1990 r. twierdZi. że
jego podópieczny spokojnie daje
sobie z tym radę . Były mistrz
Hiszpanii mieszkający obecnie
w Kalifomii uważa. że nie widział
jeszcze zawodnika robiącego
kariery tak błyskawicznie . jak
Couner (na początku ubiegłego
roku znajdował się on w trzeciej
dzieSiątce ATP) ... Jim będzie na
czele jeszcze długo, choć dzisiaj walka o palmę pierwszeń-
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Grobelny i Maroszek w reprezentacii!

WClorai W Karwinie...
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Wczoraj

Cztery mecze w ciągu pięciu dni rozegrają w Radomiu siatkarze
Czarnych. W sobotę i niedzielę spotkają się z Jastrzębiem. We wtorek i środę ze względu na tournee reprezentacji rozegrany zostanie
przełożony z 5/6 grudnia mecz z AZS Yawal Częstocho:ova .
Z wyjazdem reprezentaCJI na
turnieje do Holandii i Niemiec wią
że się miła dla radomskich sympatyków siatkówki wiadomoŚĆ . Trener kadry Zbigniew Zarzycki powołał do swej drużyny dwóch
graczy Czarnych : Dariusza Grobelnego i Artura Maroszka. Dla
naszych zawodników będzie to
wspaniała okazja zaprezentowania
swoich umiejętności za granicą
Jednak przed reprezentacYJnymi wojażamni wspomnianą dwójkę, wraz z całym zespołem Czarnych czekają cztery bardzo trudne
pojedynki. Szczególnie mecze
z sąsiadującym w tabeli Jastrzę
biem należy zaliczyć do tych "za
cztery punkty". Ewentualne zwycięstwa pozwolą radomia nom oddalić się od miejsca zagrożonego
spadkiem.

Z AZS Częstochowa oba
mecze odbędą się również
w hali przy ul. Narutowicza o g.
18.00.
(sw)

Biznesmeni chcq

Dziś składamy wizytę na stadionie Korony. Podobnie
jak w zespole Błękitnych, piłkarze leczą kontuzje, a cały
zespół jest dodatkowo "rozbity" psychicznie. Do 10 grudnia trwać będzie roztrenowanie, a potem zawodnicy będą
mieli dwadzieścia dni zupełnego odpoczynku.

Jeżeli udałoby się wygrać także
Częstochowa , Czarni zbliżyliby się do czołówki, czyli zreali-

zowaliby przedsezonowe zapowiedzi.
Kibiców czeka więc prawdziwy
siatkarski maraton. Godziny rozpoczęcia spotkań z Jastrzębiem
podajemy poniżej.

" II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny kadetek i kadetów
(SObota), juniorek i juniorów
(niedziela). Początek zawodów
o g. 10.00 w SP 20 w KielcachBiałogon .

PŁYWANIE

" Halowe - zimowe mistrzostwa okręgu kielecko-radomskiego w pływaniu. Kryta
pływalnia w Starachowicach,
sobota, g. 10.00.
SZACHY
" Otwarty turniej szachowy
organizowany przez kieleckiego Kolejarza dla juniorek i juniorów. Informacje i zgłoszenia
pod numerami telefonów 6642:.~ lub 66--94-27. Piątek, g.
1roo, świetlica kOlejowa przy ul.
Żelaznej 40.
DYSKOTEKA
" Kielecki Klub Karate Kyokushinkai organizuje w piątek
dyskotekę dla młodzieży w hali
widowiskowo-sportowej.
Początek o g. 18.00.
(sw)

Piłkę wystawia Przeździecki , atakujE! Stępień . Oby jak najwięcej
udanych akcji oglądali kibice podczas meczu Czamych z Jastrzę
biem.
Fot. W. Słomka

5upertumiei piłkarzy ręcznych w Końskich

-Zabawa w ligę
Rewelacyjnie zapowiada się tradycyjny turniej piłkarzy ręcznych
w Końskich o Puchar Burmistrza. Już
potwierdziły swój przyjazd - lider
ekstraklasy ISKRA Kielce oraz dwaj
inni pierwszoligowcy HUTNIK Kraków
i ANIlANA Łódź. Czwartą drużyną bę
dzie MKS Końskie. Turniej zapowiada
się więc niezwykle atrakcyjnie, kibicom szczypiorniaka w Końskich pozostaje z niecierpliwością czekać do
. 19 i 20 grudnia, kiedy odbędą się zawody.
Tymczasem w lidze makroregionalnej, gdzie gra MKS, nadal trwają spory
wokół niezgodnego z przepisami dopuszczenia do rozgrywek zespołu powstałego po rozpadzie Lublinianki Unii Lublin. Drużyna Unii dzięki "ukła
dom" w prowadzącym rozgrywki lubelskim OZPR, wyznaczyła sobie wygodne terminy rozgrywania spotkań,
z czym nie mogą pogodzić się w Koń
skich. Na zakończenie ligi nie jest wykluczona sytuacja że o awans będą
walczyły drużyny MKS i Unii, i lublinianie starają się , by ostatnim meczem
rundy rewanżowej był pojedynek Unia
- Końskie . Nasi szczypiorniści nie

Wtelegraficznym skrócie
Ji ątej rundzie szachowych M I ,trzostw Europy rozgrywanych na Węgrzech, Polacy
przegrc> 1 z pi"erwszą reprezentacją g
podarzy 1:3, a nasze
panie ) wadzą 1:0 z Dunkami. WŚ ' d mężczyzn prowadzą
szachiś ' rosyjscy. a wśród kobiet Ukraina.
• W to arzyskim spotkaniu
piłkars kim reprezentacja Brazylii prz grała z Urugwajem
- 1:2.
• W ~ c;r1emie (Holandia) rozpoczął ~
międzynarodowy turniej w p I e ręcznej mężczyzn.
A oto p e wsze rezultaty: Norwegia - Japonia 26:18, Aus-

,

"kupić" piłkarzy

KORONA
rezygnuie!

z AZS

SIATKÓWKA
• I LIGA. Czarni Radom GKS Jastrzębie Hala Bron i
przy ul. Narutowicza 9; sobota,
g. 18.00, niedziela g. 11 .00.
TENIS STOŁOWY
• I LIGĄ (sena B) . Broń II Radom:- AZS PW Wrocław . Hala
przy ul. Narutowicza, sobota g.
14.00.
• II LIGA. Strażak Wielogóra
Amonit Łuków, Kolejarz
Kielce -Promnik Łaskarzew
(kobiety) . Ogrodnik Grójec Ogniwo Chełm, Granat Skarżysko - Sygnał Lublin, AZS
Radom Stok Zakrzówek
(mężczyźni) - wszystkie mecze
w niedzielę o g. 11.00. .

Obecnie w zajęciach nie bierze udzialu Marek Parzyszek,
odczuwający wciąż skutki niedawnej kontuzji kolana.
Piotr Gil, który doznał zerwania mięśnia czwórgłowego, jest
już po 'Operacji przeprowadzonej
przez dr. Siudę i obecnie odpoczywa w domu. W grudniu rozpocznie rehabilitację i prawdopodobnie od stycznia wtnowi
treningi.
Działacze klubowi z niecierpliwością oczekują na, przewIdZiane na początku grudnia,
walne zebranie członków klubu.
M.in. ma być ono poświęcone
przekształceniom organizacyjnym Korony. Jak nas poinfor~
mował dyrektor ARTUR JAGODZIŃSKI, są w Kielcach
biznesmeni gotowi pomóc
sekcji piłkarskiej i zainwestować w stadion, ale dopiero
gdy stanie się on własnością
klubu. Możliwe stanie się
wówczas wzmocnienie druży
ny kilkoma wartościowymi
graczami, gdyż Korona nie zamierza zrezygnować z walki
o utrzymanie się w drugiej Ii-

chcą się na to zgodzić i chcą grać
Unią pierwszy mecz w Lublinie, rewanż w Końskich . Spór rozstrzygnie

z

prawdopodobnie centrala w Warszawie i powinien on być korzystny dla
MKS. Miejmy nadzieję, że swoista
"zabawa w ligę" wreszcie się zakoń
czy.
(sw)

"Na miano NEOPLATONA
zasługuje w naszej szkole .

pani AGNIESZKA BEDNARZ - nauczycielka biologii. Prowadzone przez nią
lekcje są "na luzie«, wszyscy czują się swobodnie, nikt
nie boi się zapytać o cokolwiek . Dokładnie tłumaczy.
nam jak zapobiegać próchnicy zębów, płaskostopiu,

py, w którym startuje również
nasza reprezentacja. Polki
znalazły się w grupie obok Norweżek i Rumunek.
(j)

tria - Holandia 25:19, Szwajcaria - Belgia 28:21 .
• W drugiej rundZie klubowego Pucharu Swiata w siatkówce
mężczyzn włoski klub Messaggero Ravenna pokonał druzynę
brazylijską Banespa Sao Paulo

3:0.

skrzywieniom kręgosłupa.
Oprócz przekazywania nam
teorii także w sposób praktyczny dba o rozwój naszego
ciała. Jest świetną towarzyszką wycieczek, rajdów
i biwaków, które najczęściej
sama też organizuje. Najchętniej jeździmy z nią na
wycieczki rowerowe nad rzekę lub do lasu. Jesienią także na rowerach, jeździmy na
ogniska, podczas których
pieczemy ziemniaki lub kieł
baski. Dzięki takim wycieczkom zdobywamy wiele wiadomości dotyczących otaczającej
nas
przyrody
i środowiska otaczającego
nasze miasto. Pani Bednarz
ma duży wpływ na kształto
wanie naszych postaw. Czujemy się przy niej dobrze.
Uczniowie klasy VII B
SP nr 3 w Jędrzejowie"

• Piłkarski superpuchar Ameryki Południowej zdobyła brazylijska
drużyna
Cruziero.
W pierwszym meczu Brazylijczycy wygrali z argentyńskim
zespołem Rancing Club 4:0,
a w rewanżu przegrali O: 1
• Jutro w Bergen (Norwegia)
rozpoczyna się tenisowy tumiej
drużynowych mistrzostw Euro-

Ten list wybraliśmy z kolejnej porcji przesyłek, jakie dotarły do naszej re'"
dakcji. Czekamy na dalsze.
Nasz konkurs na Neoplato..
na roku trwa. Jeśli i w waszej szkole czy środowis-

Jeżeli wszystko ułoży się
pomyślnie, to już w poszerzonym składzie piłkarze wyjadą
w styczniu na obóz do Przemyś

dze.

la. Jego organizatorem jest tamtejszy klub Czuwaj, w zamian za
przejście tam z Korony Tomasza Tokarczyka.
(sts)

kieleCkiej Iskry
rozegrali mecz sparingowy
z miejscową drużyną Banik,
występującą w I lidze czechosłowackiej. Nasi piłkarze minimalnie przegralt30:31 , po bardzo zaciętej grze.
Z informacji, jakie uzyskaliś
my z Karwiny wynika, że duży
wpływ na końcowy wynik miało
"gospodarskie"
sędziowanie.
Był to jednak pożyteczny sprawdzian, w którym trener kielczan
Edward Strząbała wypróbował
kilka wariantów gry przed sobotnim meczem ligowym z Hutnikiem w Krakowie. Podczas tego
trudnego spotkania fskra powinna czuć się jak we własnej hali.
Około stu kibiców z Kielc wybiera się do Krakowa, m.in. specjalnym autokarem , mikrobusem
i kilkunastoma samochodami
osobowymi.
(sts)

Studenci kieleckiej WSP zrzeszeni
w Akademickim Klubie Sportowym
organizują w najbliższy piątek, 27 listopada, WIELKI BAL 'AZS, na który zapraszają wszystkich chętnych. Impreza odbędzie się w auli WSP przy ul.
Żeromskiego 5. Początek o g. 20..00.
Dochód z balu zostanie przeznaczony na 'dofinansowanie prowadzonej od
wielu lat akcji "Bukowina", w ramach
której studenci WSP pobierają lekcje
jazdy na nartach. Zapraszamy. (sw)

Ostatni ·sezon

Navratilowei?
Martina Navratilowa - 36-letnia Amerykanka czeskiego pochodzenia po ostatniej porażce w finale nowojorskiego Turnieju Masters z Moniką Seles zapowiedziała
zakończenie kariery.
Martina powiedziała: "Coraz trudniej w moim wieku
pozbierać się po ciężkim
meezu i nazajutrz znów
wejść w pełni sił na kort.
W Nowym Jorku korzystałam z pomocy dr. Lenny
Steina z San Francisco, ale
niestety nawet z pomocą
specjalistów coraz trudniej jest odzyskać należytą

ku jest pedagog dbający
w równym stopniu o wasze CIAŁA, jak i UMYSŁ Y,
przedstawcie go. W czerwcu przyszłego roku Kapituła Honorowego Orderu
"Neoplaton" nagrodzi najlepszych. Będą nagrody
rzeczowe, w tym także dla
współpracowników naszej
akcji. Wyróżnienia spotkają też szkoły lub inne placówki, z których pochodzić będą laureaci. Piszcie
pod
adresem
redakcji. Z dopiskiem
"Neoplaton".
(sts)

,

W poniedziałek:
5 stron sportu:
• Kulisy transferów polskich piłkarzy - rozmowa
z Włodzimierzem Lubań
skim.
• Szczypiornista Iskry
Kielce - Zbigniew Robert
prywatnie.
• Dlaczego upada radomska koszykówka.

dyspozycję. Kiedy ma się.,..

25 lat znacznie szybciej
można zregenerować siły,
rozmasować zakwaszone
mięśnie, pozbyć się skutków kurczów żołądka itp.
Muszę w swoją grę wkła
dać maksimum silnej woli,
co staje się ryzykowne dla
zdrowia. Chyba przyszły
rok będzie moim ostatnim

sezonem, w którym postaram się dotrzymać kroku
światowej elicie. Później
pozostaną mi już sporadyczne pokazowe wystę
py".
Przypomnijmy, że urodzona w Pradze, Martina Navratilowa jest jedną z najlepszych
zawodniczek
w historii tenisa. Aż dziewię
ciokrotnie(!) była mistrzynią
Wimbledonu. Wygrała razem aż 161 turniejów i jest
pod tym względem rekordzistką wśród wszystkich tenisistek i tenisistów. Obecny
sezon kończy na piątym
miejscu listy WTA i jest to jej
19, kolejny sezon w pierwszej piątce światowych klasyfikacji. Navratilowa przed
kilkoma laty przyjęła obywatelstwo USA, mieszka w Aspen (stan Colorado).
opr. (w)

• Były reprezentacyjny
sprzedaje rajstopy
i skarpety - wywiad ze
znanym futbolistą z Radomia.
oraz:
jak zwykle relacje z wydaneń
sportowych
weekendu, wiele ciekawostek oraz... ogłosze
nie plebiscytu na PIŁKA
RZAROKU!

piłkarz
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