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Popełnię samobóisłwo, będę kradł,
mogę donosić ieśli mi tylko zapłacicie

BEZROBOCIE - to temat drażliwy, wstydliwe zjawisko świad
o nieefektywności polityczno-gospodarczych rozwiązań,
koszt, jaki płaci społeczeństwo za eksperyment wprowadzania
kapitalizmu, w końcu to suma pojedynczych tragedii.

czące

Kim są bezrobotni? Zmienił
się już społeczny stereotyp -

,

Osiedliny na ulicy Targovvej

SKOK W PRZEPAsC
W Polsce jest około 25.000 nie zasiedlonych mieszkań.
Powód jest jeden - brak pieniędzy na wykupienie lokalu.
Jednak w nowym budynku mieszkalnym przy ulicy Targowej w Kielcach pustostanów nie ma.
Blok wykonany jest solidnie.
Mieszkańcy chwalą wykończe
się domykają futryny

nie: okna

Głośny

* Zła

nie ruszają we wszystkie strony,
a gdy odkręcamy kran w kuchni,
to nie zapala się światło .w przed-

telefon

'IV '

Radomiu

kon_trukcia budżetu

* Wiadukt budow~ny iest szybko

pokoju. Jednak w większości
mieszkań trwają prace kosmetyczne, prowadzone przez lokatorów. $półdzielnia Kolejowa
"Wschód" w Lublinie, która jest
inwestorem, wyposażyła mieszkania jedynie w wannę , sedes
i umywalkę. Zainstalowała również w każdym lokalu liczniki zużycia energii ; wody i gazu,
a więc każdy będzie ptacił za
siebie.
Wchodzę do mieszkania na
parterze. Trzech mężczyzn pracuje w pocie czoła . Główny lokator wygląda na zadowolonego.
Po 12 latach oczekiwania ma
swoje mieszkania .. Do tej pory
miał pokój z kuchnią o powierzchni 18 metrów kwadratowych. Mieszkali tam w pięć
osób. Sąsiad z góry, w cztery
osoby mieszkał na 13 metrach
kwadratowych. W ogóle warunki
mieszkaniowe jakie mieli mQi

rozmówcy nie były do pozazdroszczenia. Urządzanie więc
swojego długo oczekiwanego
"gniazdka" jest dla nich rytua-

łem.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

dawniej utożsamiano ich z niebieskimi ptakami wykorzystują·
cymi dobroduszność państwa .
Teraz coraz częściej rozumiemy,
że w większości są to ludzie PC?krzywdzeni przez los, którym poplątały się życiowe drogi i plany,
nie potrafią lub nie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Zmienili . się też sami bezrobotni . Jeszcze rok temu sytuacja
pozbawienia pracy nie miała wymiaru tragicznego, traktowano
jąjako sposób na przeczekanie,
istniała nadzieja na poprawę warunków rynku pracy. Teraz ci,
którzy dłuższy czas pozostają
bezczynni, bezużyteczni mają
poczucie rozczarowania, są zre-

* Niejasna- sytuacja "N "Iskrze"
* Brak jedności "., działaniu

Kto straikował, a· kto nie?
- Niejasna jest do tej chwili sprawa wielkości produkcji i sprzedaży
łożysk produkowanych w kieleckiej
"Iskrze". Z tym wiążą się trudne
problemy pracownicze - przywitali
nas związkowcy R..T "Iskra".
- W poniedziałek nie strajkowali pracownicy w narzędziow-

Prezydent Radomia Wojciech Gęsiak gościł wczoraj
w naszej redakcji. Nadarzyła się więc okazja do rozmowy
o problemach miasta. Redakcyjni koledzy pytali- przede
wszystkim o wielkość i strukturę przyszłorocznego budżetu gminy.

ni, a na wydziałach - remontowym, W11, Wg strajkowała tylko
nieliczna grupa pracowników.
Trudno powiedzieć, ilu pracowników strajkowało, gdyż takiej
analizy nie ma. NSZZ "S" wystą
pił do załogi, by protestowa&.
Niestety, do nas jako związkow
ców nie zwrócono się z prośbą
o przystąpienie do strajku - poinformował Henryk Roszewski,
przewodniczący NSZZ "Metalowcy".
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

zygnowani, boją się o przyszłość
- takimi odczuciami podzielili się
z nami pracownicy Rejonowego
Biura Pracy w Kielcach, którzy
na co dzień spotykają się z problemami bezrobotnych.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Wielka
promocIa•
W Centrum

MX

Już

jutro Centrum
MX proponuje:

- W godz. 12-18 odbę
dzie się degustacja produkowanych w Polsce, w oparciu
o najwyższej klasy surowce
krajowe - serów szwedzkiej
firmy LlNOAHLS;
- w godz. 14-18 - firma
Coca-Cola Poland Ltd. bę
dzie częstować klientów
Centrum MX produkowanymi przez siebie napojami.
Zapraszamy

ozmowy pr~
herb.atc.e

Radio
p1Yiaciel
Rozmowa ze Zbigniewem
Łuczyńskim

- Nadal zły jest sam sposób
jego tworzenia - wyjaśniał W.
Gęsiak. - Większość środków.
finansowych
pochodzących
z różnego rodzaju podatków odprowadzana jest do centrali.
W kasie miejskiej zostaje niewiele. Tymczasem zadania merytoryczne i związane z nimi wy-datki z roku na rok powiększają
się. Dofinansowanie oświaty, ko. munikacji, opieki społecznej poOstrowiecka

Cukrownia
.. Częstocice" zakończyła tegoroczną kampanię. Zakład ze
140 tys. tc;m buraków wyprodukował 17 tys. ton cl!kru,
czyli 40 proc. więcej aniżeli
w roku ubiegłym. Pozwoli to
jednak tylko na przetrwanie
do następnej kampanii.
- Tegoroczna przebiegała
bez większych kłopotów - powiedział dyrektor cukrowni mgr
inż. B. Smyl. - Cukier sprzedajemy od pierwszego dnia kampanii, gdyż mamy małe magazyny. Odbiorcy przemysłowi
przyj~żd-żają do nas z daleka,
Iloscl konsumpcyjne biorą
kupcy lokalni. Dotychczas
sprzedaliśmy 40 proc. produkcji w cenie uzależnionej
od wielkości zakupu, 70007400 zł za kg. Praktycznie już
zapłaciliśmy producentom za
dostarczony surowiec. Mimo
to nie stać nas na inwestycje,
a jedynie drobne remonty.
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Opinie czytelników

Wałęsa

kontra
Miodowicz i co?

chłania znaczącą część budże
tu. Tak jest w bieżącym i tak bę-

dzie w przyszłym roku. Na
inwestycje pozostaje niewiele.
I to jest właśnie nieszczęście dla
miasta.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Przedwczoraj w Belwederze odbyła
debata telewizyjna WAŁĘSA MIODOWICZ. Wielu wyobrażało sobie,
że zmieni ona coś w naszym życiu politycznym. Że ·będzie miała podobny
skutek, jak pamiętna z 30 listopada
1988 r.
•
Jak odebrali ludzie obecne spotkanie? Jak je oceniają?
SŁAWOMIR BURAS, sę
dzia:
- Nie wiem, jakie intencje przyświe
cały Miodowiczowi, który prosił o to
spotkanie. Może chciał w ten sposób
"tVrócić na arenę pOlityczną, Wałęsa
zgodzij się prawdopodobnie dlatego,
że przedtem Miodowicz wyraził zgodę
na podObną debatę . Sam przebieg rozmowy był kurtuazyjny. Nie dochodziło
do spięć. Charakter spotkania raczej
symboliczny. Nie można dopatrzyć się
większego znaczenia dla obecnej sytu·
acji. Nie wniosła ona nic nowego dla
rozwiązania sytuacji w naszym kraju.
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Czy Jarosław Kaczyński
reaktywuie radomskie PC?
Dzisiaj przybywa do Radomia przewodniczący Porozumienia
Centrum, Jarosław Kaczyński. Celem jego wizyty jest naj prawdopodobniej reaktywowanie radomskiego oddziału PC i jego
struktur w województwie.
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Nie

Jeszcze dzisiaj, w clWartek
i jutro, w piątek przyjmujemy
prezenty w tegorocznej akcji
"Pluszowego Misia". Zapraszamy.

SP NR 15
lalki, misie i książeczki
do redakcji uczniowie klasy IIf Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Przyszli
z wychowawczynią p. Teresą
przynieśli

Wróblewską.

będzie
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wigiliinego

opłatka

DLACZEGO TO 'ZROBIŁEŚ, CZŁOWIEKU?
Właściwie to prawie wszystkie sprawy kryminalne w są
dziełączy jedno: alkohol! Chęć
napicia się za wszelką cenę powoduje, że zdesperowani ludzie nie cofają się przed naj-

gorszym występkiem, często
nawet morderstwem! Te
dwie historie, które chcę opowiedzieć,
miały
miejsce
w dwóch, . odległych od siebie
miejscowościach
naszego

województwa, a przeclez
mogłoby ich w ogóle nie być
i kilka osób nie skazano by na
kary wieloletniego więzienia,
gdyby nie chcieli się za wszelką cenę napić.

http://sbc.wbp.kielce.pl

13 kwietnia br. w Goździe,
gm. Suchedniów 19-1etni Marek F. popijał z kolegami i alkohol właśnie się kończył. Była
późna noc, gdy nadjechał na
motorowerze 32-letni Zbig-

• Jesteś dyrektorem programowym powstałego w sierpniu Radia
.Jedność". Czy pracują w nim wyłącznie dziennikarze katolicy?
- . Przyjmując kogoś do pracy
nie zadajemy pytań o przynależ
ność do określonego wyznania.
Staramy się natomiast zwracać
uwagę na poziom moralny pracowników. Nie interesuje nas ich
życie osobiste, jeśli nie koliduje
z wypełnianiem obowiązków zawodowyc~.

DOKONCZENIE NA STR. 3

Z. ŁUCZVŃSKI
niew G:, zamieszkały w pobliskiej Występie. Jako człowiek
doświadczony, (wielokrotnie
już karany, m.in. za rozbój)
miał pomysł: udać się do miejscowej meliniarki, Stanisławy
Ch. i poprosić o flaszkę . na
krechę". Nie, nie miał wątpl i
wośc i, że pani ta kredytu nie
udzieli, ale chodziło o to, że
znając Marka F. wpuści go do
środka , a wtedy n iepostrzeże
nie wślizgnie się za nimi Zbigniew G. Gdy w końcu meliniarka odmówi, Marek F. wyjdZie,
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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W listopadzie deficyt budUtrzymują s i ę głębokie rozbież
ności między sekretariatem ONZ
a amerykańskim dowództwem w Somalii w kwestii rozpoczęcia zmaso-

wanej akcji rozbrajania band somalijskich Amerykanie są bardzo n iechęt
ni tej operacji. podczas gdy Francuzi,
a także sekretarz generalny ONZ Botros Ghali twierdza, że bez rozbroJenia band nie będz ie możliwe rozdzielanie żywności wśród potrzebuj ących
I normalizacja sytuacji pozw alająca
na normalne funkcjonowanie agend
międzynarodowych organizacji.

C;\r.1t3.
ONZ W SOMALII
Oddziały amerykańskie i francuskie - w sumie 660 żołnierzy
występujących pod flagą ONZ które wkroczyły do Baidoa, rozdzieliły pierwsze dostawy żywnoś
ci dla głodującej ludności miasta.
Rzecznik amerykańskich sij w Somalii ośw i adczył, że zakończyła się
pierwsza faza operacji .przywrócić
nadzieję". Wkroczenie do Baidoa odbyło si ę bez jednego wystrzalu i nie
było żadnych ofiar ani incydentów.
Środowe dostawy żywnoścI do Baidoa wywołały wśród miejscowej ludności wielki entuzjazm. Oddzi ały
amerykańskie i francuskie powitał pochód złożony z 2 tys. Somalijczyków.

NOWA TARYFA



EWG przedstawiła w centrali
GATI w Genewie zestaw propozycji w zakresie taryf celnych i rynku
rolnego. Mają one być przedmiotem ostatecznych negocjacji w ramach trwającej już sześć lat rundy
urugwajskiej. Zestaw nie objął
tekstu kontrowersyjnego porozumienia os i ągniętego niedawno
z USA. Przedstawiciele EWG zapowiedzieli, iż w czwartek uzupeł
nią zestaw . rolny· i przedstawią
analogiczne propozycje dotyczące
regulacji rynku produktów przemysłowych .

2,6 mln bezrobotnych
.w przyszłym roku
Według udostępnionych prognoz CUP w I kwartale przyszłego roku
liczba bezrobotnych wzrośnie do 2,6 mln osób (po 11 miesiącach br.
wynosi ona ok. 2,5 mln), a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie
14,1 proc. (w ub. miesiącu 13,5 proc.).

W ocenie CUP wyniki 11 miesięcy br. wskazują na pewnąstabilizację rynku
pracy. W listopadzie zarejestrowanych było o 8 tys. bezrobotnych mniej niż we
wrześniu. Stopniowo zmniejsza się też udział osób nie mających prawił do
zasiłku . We wrześniu stanowili oni 33.5 proc. ogólnej liczby bezrobotnych,
w paździemiku- 31.7 proc., a w listopadzie - 31,4 proc.
Zdaniem ~UP na szczególną uwagę zasługuje zmniejszająca się liczba
zwolnień grupowych. We wrześniu objęły one 38 tys. osób, w paździemiku 28 tys. a w listopadzie- 24 tys.

Wiadomości
Spol'kanie
#

~ładz

' CHŁOD

dywanego na ten rok. Dochody budżetu państwa w ciągu
11 miesięcy wyniosły 273,1
bln zł, wydatki zaś 323,5 bln zł
- stwierdzono w informacji
CUP.

Niższy

deficyt
Analiza wykonania ustawy
budżetowej wskazuje jednak, że
w-grudniu wydatki budżetu będą
blisko 2-krotnie wyższe niż dochody. W ocenie CUP ten fakt,
a także grudniowa zmiana stawek podatków obrotowego i granicznego mogą wywołać silniejszy impuls inflacyjny w I kwartale 1993 r. Według prognozy
inflacja może wynieść wówczas
3,9 proc. , gdy w listopadzie
ukształtowała się na poziomie
2,3 proc.
W ostatnim okresie szybciej
niż inflacja wzrasta kurs dolara.
W listopadzie zdrożał on o 587
zł, czyli o 3,9 proc. (w paździer
niku o 6,g.proc.).
CUP zwraca uwagę na stopniową 'deprecjację złotowych
wkładów
. oszczędnościo

wych. Depozyty w walutach
wymienialnych uważane są za
bardziej korzystne.

z

stanu zdrowia ostrowczan martwych ciąż, alergicznych
dzieci i dużej umieralności dorosłych - oraz potrzeby dokład
nego zbadania i ochrony środo
wiska Ostrowca, nie doczekała
się odpowiedzi. Podobnie sprawa nieuczciwej konkurencji handlujących na targowisku Rosjan.
W związku z. pierwszą z tych
spraw, radny Grabowiec zobowiązał obecnego na sali posła Z.
Koślę do wystąpienia w Sejmie
~

6 listopada 1992 r. wyszła
z domu i dotychczas nie powró-
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5yłu.acia straik~~a W kraiu
W środę, w trzecim dniu
strajku generaln~go górników, który rozszerzył się na
ponad 40 kopalń - do protestu przyłączyli się kolejarze
śląskiej DOKP. Powstał Mię
dzybranżowy Regionalny Komitet Strajkowy. Jego przewodniczący Grzegorz Kolosa
stwierdził, że w proteście
uczestniczy ok. 250 tys. osób.
Minister przemysłu i handlu
Wacław Niewiarowski skierował
do strajkujących list, w którym
stwierdził, że rząd od początku podejmuje działania w sprawie restrukturyzacji górnictwa oraz przypomniał wcześniejsze uzgodnienia ze związkowcami dotyczące
przekształceń w tym sektorze.
Do organizowania strajków
w kopalniach włączyły się wszystkie organizacje związkowe. Sformułowały one 4 główne postulaty:
"odstąpienie od likwidacji kopalń
i zapowiadanego zwalniania górników, zrekompensowanie spadku płac i udzielenie rządowych
gwarancji na funkcjonowanie górnictwa w przyszłości" .
Rada branży węgla brunatnego
Federacji Związków Zawodowych
Górników na nadzwyczajnym posiedzeniu w KWB "Konin" postanowiła wznowić pogotowie strajkowe oraz "wspierać słuszne żą
dania
górników
węgla
kamiennego" .
Od 15 bm. w zakładach . woj.
wałbrzyskiego trwa strajk rotacyjny. Zdaniem organizatorów, dolnośląskiej "Solidarności" - jest to

mieszkańcami Os"ro~ca

się

~ol11unikat

• •

protest "przeciw podejmowaniu
przez rząd działań na rzecz restrukturyzacji tego województwa".
Zdaniem ministra Niewiarowskiego rząd realizuje wcześniejsze
obietnice - m.in. w środę przekazał 38 mld zł na przekształcenia
w tym regionie.
Komitet strajkowy w tarnowskiej Fabryce Silników Elektrycznych "Tamel" podjął w środę decy-

a«enCle
Iraform1łjq;

SAMOOBRONA
WTARGN~ł.A

DO ZAMOJSKIEGO UW
Wczoraj przed godziną
grupa przedstawicieli
związku .Samoobrona", na wezwanie policji, opuściła okupowany przez kilka godzin gmach
Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu - poinformowała rzecznik prasowa wojewody Dorota
Łukomska. Związkowcy z "Samoobrony" wtargnęli do gmachu
urzędu, ochranianego przez policję, wybitym przez siebie oknem.
21 .00

zję o przejęciu kontroli nad zarzą
dzaniem przedsiębiorstwem i nie
wpuścił na jego teren dyrektora
i członków rady nadzorczej.

Fiaskiem zakończyły Się rozmowy komitetu strajkowego z dyrekcją Zakładów Przemysłu Spożyw
czego . Pomona" w Przemyślu .
Załoga okupuje zakład , 'sprzeciwiając się jego sprzedaży prywatnemu właścicielowi .

Ok. godz. 15 delegację "Samoobrony" z Andrzejem Lepperem przyjął wojewoda zamojski
Marcin Zamoyski. Wręczyła ona
wojewodzie spis postulatów, zawierający m.in. żądanie zmiany
polityki rolnej oręlz finansowej
państwa .•
SEJM RADZI
Od czwartku do soboty zaplanowane zostało 32 posiedzenie
Sejmu. Odbędzie się debata nad
budzącym emocję szerokiej opinii publicznej poselskim projektem ustawy o ochronie prawnej
dziecka poczętego.

RODZINY NIEPEł.NE
POKRZYWDZONE
Brak w ustawie o p.odatku dochodowym preferencji dla osób
samotnych
wychowujących
dzieci, identycznych jak dla rodzin pełnych, jest sprzeczny
z Konstytucją - twierdzi rzecznik praw obywatelskich prof. Tadeusz Zieliński, który złożył w tej
sprawie wniosek do Trybunału
Konstytucyjnego.

.

I NIEZROZUMIENIE

Niestety, dominowały osobiste wycieczki w personalia albo
oderwane od rzeczywistości
wspominki. Tylko kilka wypowiedzi i pytań rozgrzało temperaturę słabo ogrzewanej sali. Aplauz
zebranych zdobyła cięta krytyka
policji i Kolegium ds. Wykroczeń. Ale większość głosów była
niekonkretna, ciągnęło się zbyt.
długo i w efekcie najciekawsza
merytorycznie lekarska wypowiedź na temat pogarszającego

-..

lokalne * Wiadomości lokalne * Wiadomości lokalne

Zarząd Miasta spotkał się z mieszkańcami Ostrowca w sali
kinowej ZOK. Powszechnie odczuwany marazm widoczny
był gołym okiem. Ledwie kilkadziesiąt osób przybyło na szeroko reklamowane spotkanie, a tylko kilkanaście spośród
njch zdobyło sję na zabranie głosu.

•

żetu państwa wzrósł o 10,9
bln zł i po 11 miesiącach br.
wynosił 53,6 bln zł. Był zatem
o 31,4 bln zł niższy od przewi-

• "

policii,

ciła:

ZAKULEC Nikoletta c. Andrzeja i Krystyny z d. Bechcińs
ka, ur. 24.V.1980 r. w Chmielniku, zam. Busko Zdrój, os. Pułas
kiego nr 5/38 - uczennica VI
klasy Szkoły Podstawowej nr 1
w Busku Zdroju.
.

interpelacJą w sprawie stanu
środowiska Ostrowca i podjęcia
kroków zaradczych. Padła m.in.
propozycja o wystaranie się

z

o fundusze na wyjazd dzieci poza Ostrowiec w czasie wakacji,
wzorem ~agrożonych rejonów
Górnego Sląska.
Dobrze więc, że prezydent
Janiszewski na wstępie spotkania przedstawił trudności i efekty
działania władz miasta. Zebrani
mogli usłyszeć o inwestycjach,
planach i stanie na dzień dzisiej. szy ważniejszych obiektów i instytucji w Ostrowcu. W większoś
ci przypadków na plan pierws2y
wysunął się brak pieniędzy.
Chłodna atmosfera spotkania
dowodzi, że dystans między
- władzą a mieszkańcami powiększa się. Ludzie chcą coś powiedzieć, ale tracą orientację. Albo
pytają o szczegóły, na które odpowiedzi na tego typu spotkaniu
uzyskać nie mogą, albo pytają
o sprawy ogólne bez znajomoś
ci tematu. Konkrety można było
policzyć na palCach jednej ręki.
Przeważający rozdźwięk mię
dzy istotą pytań a odpowiedzi
dowodził braku porozumienia na

sali.
Rysopis: wiek z wyglądu 16
lat, wzrost około 170 cm,
szczupłej budowy ciała, włosy
krótkie koloru ciemnoblond,
twarz pociągfa, cera śniada, czoło wysokie, oczy niebieskie, nos

TeZ

KURSANT
W NIELETNIEGO
W Kielcach na ul. Jana PaII o godz. 16.15 nieletni
pieszy Marcin P., lat 9, nagle
wszedł na jezdnię, gdzie został potrącony przez
.fiata
w ścianie włamali się do ma126p", którym kierował Marek
gazynu pomocy audiowizu ~
C., laf17, kursant Szkoły Jazalnych, skąd skradli słu
dy, jadąc pod nadzorem instruktora Mieczysława T., lat _ chawki radiowe i dokonali
57. W wyniku wypadku nielet.zniszczeń sprzętu powoduni doznał obrażeń ciała.
jąc straty o nie ustalonej wartości na szkodę WSP W KielPUSTA DYPLOMATKA
cach.
W Sędziszowie przy ul. Grówła

dek, o godz. 17.10 czterech
nieznanych sprawców po
uprzednim potliciu Andrzeja P.
skradło mu teczkę dyplomatkę
z dokumentami i drobnymi
przedmiotami
wartości
200.000 zł.

ZŁODZIEJ

W SZPITALU ...
W Kielcach przy ul. Koś
ciuszki nieznany sprawca na
terenie Pracowni Radiologicznej ' skradł lampę ciemniową
wartości 500.000 zł na szkodę
Szpitala Miejskiego w Kielcach.

.. .I W MAGAZYNIE
POMOCY
Przy ul. Okrzei nieznani
sprawcy po wybiciu otworu

OBYWATEL NIEMIECKI
JUŻ NIE MA
"MERCEDESA"
W Kielcach z ul. Robotniczej około godz. 11. niezna-

Na 440 skontrolowanych w ostatnich 2
w 394 ujawniono
pirackie kasety wideo. Efektem tej kontr~li jest
cofnięcie licencji 28 dystrybutorom, a w stosunku do dalszych 200 wdrożono postępowa
nie administracyjne - poinformowano na konferencji prasowej Komitetu Kinematografii.
Komitet zapowiada systematyczne przeprowadzanie takich kontroli i cofanie licencji nieuczciwym dystrybutorom. Ogłaszane będą też listy fikcyjnych firm
wprowadzających na rynek kasety. "Po cofnięciu
uprawnień kontrolnych organizacji RAPID wprowadzono nowy system kontroli. Kilkunastu terenowych
pełnomocników przewodniczącego komitetu w naj-

Nadleśnictwo Pińczów gospodaruje na 20 tysiącach hektarów lasów, leżących w 20
gminach rejonu Busko Zdrój
i w 2 rejonu Miechów.
Tradycyjnie w okresie przedświątecznym, nadleśnictwo prowadziło wycinkę drzewek choinkowych. Obecnie ten zwyczaj

Osoby mające informacje
o zaginionej lub znające jej
miejsce pobytu proszone są
o skontaktowanie się z Komendą
Rejonową
Policji
w Busku Zdroju lub pOWiadomienie najbliższej jednostki
policj i.

http://sbc.wbp.kielce.pl

większych miastach Polski jest zobowiązanych do
działania w porozumieniu z policją i prokuraturą Planuje się też powołanie fundacji, która gromadziłaby
środki na walkę z wideopiractwem.

.Obecne piractwo to dobrze zorganizowana dziao charakterze mafijnym, co stanowi zagroże
nie dla firm legalnych w Polsce i dla krajowego rynku
filmowego, a także jest przyczyną problemów w relacji naszego państwa ze światem . Amerykańscy producenci i dystrybutorzy oceniają swoje straty z tytułu
tego procederu na ponad 100 mln dolarów - dlatego
zwalczanie piractwa jest zadaniem priorytetowym Komitetu Kinematografii" - powiedział jego przewodniczący, Waldemar Dąbrowski.

łalność

W Ostrowcu na os. Stawki
W nocy nieznany sprawca
wybił
kamieniem
szyby
w mieszkaniu na pierwszym
piętrze powodując straty
w wysokości 1 mln zł na
szkodę Stanisława K.

Choinkowe ostatki

Intensywna walka % wideopiratami
miesiącach wypożyczalni, aż

KAMIENIEM W OKNO

<'

mały.

Ubrana w spodnie koloru białego, kurtkę dżinsowąkolonu niebieskiego, kozaki długie koloru
ciemnego.

ny sprawca skradł "mercedesa 300 TD" nr rej. RE-JK312, koloru jasnozielońego
metalik wartości 600 mln zł
na szkodę Heinza B., obywatela Niemiec.

należy już ku zadowoleniu
ekolegów i nie tylko do
przeszłości. Jak informuje nas nadleśniczy
- mgr inż. Józef Wachnicki,
w tym roku wyciętych zostanie
tylko 300 drzewek. Są jeszcze,
chociaż na szczęście coraz
mniej liczni, zwolennicy tradycyjnego "żywego" drzewka. Te
choinki pozyskamy wyłącznie
w ramach niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i będą one
do nabycia w leśnictwach na naszym terenie.
- Mamy nadzieję - twierdzi
pan Wachnicki - że te upodobania znikną w naszym społe
czeństwie zupełnie i dlatego
nie zakładamy jUl nowych
plantacji.
Wzmagamy też naszą czujność w lasach, aby ustrzec
drzewostan młodników przed
niszczeniem. W przypadkach
ujęcia sprawców wycinania
drzewek choinkowych, podlegają oni karze grzywny w wysokości 500.000 złotych.
(mim)

WiadomQści
Zabawa w "lego"
Swojej trójce kupiłam na
gwiazdkę klocki .Iego" za 640
tys. zł. Tego samego dnia wrócił z delegacji mój mąż i przywiózł ... takie same klocki,
z tym że nieco tańsze, bo za
580 tys. zł .
W tym samym jeszcze dniu,
czyli 14 grudnia, poszłam do
sklepu "Pewexu" przy ul.
Słowackiego w Kielcach,
aby zwrócić zakup. Nie było
kierownictwa i kazano mi przyjść następnego dnia.
Niestety, pan kierownik
stanowczo odmówił przyję-

~
L

interwencyjny

~g45898
od godz. 11 do 15
cia klocków i zwrotu pienię
dzy. Dlaczego wciąż jeszcze
traktuje się nas, klientów jak
intruzów, wrogów? Jak się
wejdzie do sklepu, aby coś
kupić, to jeszcze owszem,
każdy się kłania i zachęca do
kupna, a gdy my mamy do
sklepu jakiś interes, prośbę,
to z góry na nas, oschle,
opryskliwie, niechętnie.
Przecież nie pojadę do dalekiego miasta, aby wymienić te
drugie klocki. I nie rozumiem,
czym kieruje się . Pewex", że
nie chce przyjąć do zwrotu tych
klocków .Iego·. Czyżby nie
znalazł na nie kupca? Czyżby
to była tak biedna firma, że nie
stać jej na tak maleńki gest wobec klienta? Mój adres (... ).

Kałuża
Na ul. Podklasztornej
w Kielcach stoi kałuża, moż
na powiedzieć całoroczna. Jak
jest tylko większy deszcz, to
woda rozlewa się szeroko po
jezdni i chodniku, dzieci z trudem przechodzą Od tej stałej
wilgoci powstaje już nawet
grzyb w okolicznych domkach.
Był tu kiedyś jakiś odpływ,
dren czy coś W tym guście, ale
przechodził przez prywatną
posesję i teraz woda nie ma
odpływu .
(gi)

\Nięcei

cukru
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Chodziły słuchy o prywatnym
inwestorze, ale jak dotąd nikt taki
do nas nie trafił. Czas.do następ
!lej kampanii wypełnią naprawy
I remonty cukrowni i przygotowywanie nowych umów z producentami. Współpracujemy z ich
~tałągrupa" dosTarczając nasion
I środków ochrony roślin. W sameJ cukrowni po okresie intensywnej pracy na trzy zmiany
Przech~<!Zimy powoli na system
dwu- I Jednozmianowy. Część
p~cowni~ów skorzysta z urlopow, o ktorych w okresie kampanii nie ma mowy. Jest to także
czas na spotkania z innymi dyrekto~ami c~krowni i wymianę
dośw!a~czen, aby lepiej przygotow~c SIę do następnego roku.
TeZ

* Wiadomości

Osiedliny na ulicy

KOK

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Wchodzę do mieszkania na
parterze. Trzech mężczyzn pracuje w pocie czoła. Główny loka.tor wygląda na zadowolonego.
Po 12 latach oczekiwania ma
swoje mieszkania. Do tej pory
miał pokój z kuchnią o powierzchni 18 metrów kwadratowych. Mieszkali tam '1;1 pięć
osób. Sąsiad z góry, w cztery
. osoby mieszkał na 13 metrach
kwadratowych. W ogóle warunki
mieszkaniowe jakie mieli moi
rozmówcy nie były do pozazdroszczenia. Urządzanie więc
swojego długo oczekiwanego
.gniazdka" jest dla nich rytuałem.

*. Wiadomości

lokalne

,,

Tcirgo~ei

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

* Wiele osób denerwuje dominacja
Kościoła,
chęć
uczestniczenia w sferach ży
cia nie mających z wiarą, z religią nic wspólnego.

PRZEPASC

Nie przesadzajmy z tą doJa tego tak nie odbieram. Polacy doświadczeni przeszłością mają w sobi~ zakodowany strach, boją się wszelkiej
gorliwości. Owszem, zdarzają
się ludzie, którzy chcą na siłę
przeforsować swą ideologię, ale
-

minacją

Mieszkańcy mają jednak pewien niedosyt. Naprzeciwko ich
budynku stoi ostatnLzakładowy
blok, którego właścicielem jest
kolej. Lokatorzy' domu wpłacali
dwa lata temu po 900 tys. zł, co
wówczas nie przekraczało ich
miesięcznych poborów. Teraz
kolej przestała budować, powołała natomiast spółdzielnię kolejową. która działa na ogólnie
przyjętych zasadach. Metr kwadratowy mieszkania kosztuje tu
trochę ponad 5 mln zł i by stać
się właścicielem lokalu przy uliCY
Targowej 9 trzeba wpłaCić ponad
300 mln zł.
Pan Kazimierz, Ż którYm rozmawiam, nie myśli o przyszłoś
ci: - ' Lepiej cieszyć się z tego, co

jest, a nie martwić tym, co bę
dzie - mówi. A przyszłość to
oczywiście pieniądze. Zanim

otrzymał kl~e, musiał wpłacić

321 mln zł, z czego 20 procent
ceny mieszkania, czyli 64 mln zł
gotówką Z tych 64 mln połowa
to pożyczka z zakładowego funduszu mieszkaniowego. Na pozostałe 80 procent wartości
mieszkania otrzymał kredyt
z banku, od którego ma płacić 41
procent odsetek. Na moje pytanie możemy niczego uogólniać,
nie, kiedy zamierza spłacić kredyt, odpowiada krótko: - Nigdy.
oceniać jednakowo wszystkich .
Następnie przedstawia finanso.. Nasz kraj znalazł się w kawe fakty. Mówi:
tastrofalnej sytuacji. Dziś dużo mówi się o aborcji, mało
- Mam około 250 mln długu
w banku, odsetki w skali roku
o ekonomii •.•
przekroczą 100 mln zł, wraz
- Myślę, że nie najistotniejz żoną zarabiamy około 50 mln
sze jest dyskutowanie o aborCji,
rocznie. Żebyśmy cuda wyc,zynajważniejsze jest właściwe uś
niali, to nawet odsetek nie spła
wiadamianie dzieci, młodzieży.
cimy. Pytanie, czy nie boi się, że
Nie ma dobrej oświaty seksuolokiedyś przyjdzie komornik i zajgicznej, brakUje szczerych rozmie jego mieszkanie, gdy jego
mów między nauczycielami
i uczniami. Nadal nie umiemy
dług przekroczy wartość lokalu,
. pozostaje bez. odpowiedzi.
rzetelnie informować o seksie,
W podobnej sytuacji finansojęzyk seksuologiczny jest zbyt
ogólny, nie przemawia zupełnie
wej są prawie wszyscy lokatorzy
przerodzić się w nie kontrolowany
przy ulicy Targowej 9. Tylko dwie
do młodych ludzi.
wybuch społecznego niezadowoosoby wpłaciły całość pieniędzy
- Nie należy się więc dziwić
lenia. OPZZ wielokrotnie apelowai nie będą obciążone kredytem.
temu, że potem zjawiają się
ło do kolejnych ekip rządowych
Pozostali prócz czynszu w wyw redakcjach kobiety obaro zasadniczą zmianę polityki gossokości około 600 tysięcy zło
czone 6 dzieci, bez środków
podarczej w kierunku antyrecesyjtych, będą zmuszeni spłacać rado życia, nie umiejąCe znaleźć
nym oraz domagało się od rządu
ty. Pan Kazimierz przewiduje, że
wyjścia z sytuacji...
powstrzymania ciągłego wzrostu
jego pensja pójdzie na opłaty
- Nie wiem, czy można winić
kosztów utrzymania. Na 14 grudzwiązane z mieszkaniem.
kobiety za takie sytuacje. Nie
nia br. KK NSZZ "S« ogłosiła 2-g0W kilku mieszkaniach tego
wszyscy ILldzie są jednakowo
dzinny strajk ostrzegawczy. Nie
budynku już w tym roku zaświe
mądrzy, przewidujący. Natura
możemy jednak nie zwrócić uwacą się choinki. Kilka rodzin spę
jednych obdarzyła inteligencją
gi, iż ogłoszenie przez kierownicdzi tu święta. Pierwsza wigilia
i wyobraźnią. drugich nie. Są
two NSZZ .S" 2-godzinnej akcji
w nowym mieszkaniu jest
osoby, które obserwują życie doprotestacyjnej odbierane jest
okoła nich się toczące i nie umieczymś, . o czym pamięta się całe
przez wiele środowisk - w tym
życie. Zyczymy więc wszystkim
ją wyciągać, żadnych wniosków.
także w szeregach tego związku lokatorom, by jak najszybciej
Do ogólnego obrazu rodziny dojako gest spektakulamy. Nie jest
bowiem tajemnicą. iż obecne elity
chodząjeszcze wypadki losowe,
mogli powiedzić: "To jest moje
władzy prowadzące krytykowaną
mieszkanie" i bez obaw patrzeć
różne nieszczęścia.
politykę gospodarczą wywodzą
w przyszłość. Ale -czy to jest
• Radio "Jedność" to •. •
się z tego właśnie związku i są
w ogóle możliwe?
Radio przyjacielskie.
przez jego kierownictwo aktywnie
MAREK GLUZA
Chciałbym, aby ludzie je prowawspierane.
Szkoła Reporterów "Echa!'
dzący posługiwali się ..serdeczRada OPZZ ponownie oświad
cza, że interesy załóg pracowniczych sąjedne, mimo aktualnego
braku współpracy central związko
wych - czytamy w oświadczeniu
Ogólnopolskiego Porozumienia
Zwi ązków Zawodowych w sprawie społecznych niepokojów.
- Centrala NSZZ ,,5 'SO" rów·
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
nież prowadzi rozmowy z rządem
Dwa tygodnie temu poseł Tadeusz Kowalczyk zrezygnował z peł
na temat paktu o przedsiębiors
.twie państwowym , w którym zanienia obowiązków przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego.
warte są punkty sporne dotyczące
Wraz z nim podali się do dymisji wszyscy członkowie zarządu. Było
popiwku, problemów socjalnych ,
to równoznaczne z likwidacją tej partii na terenie naszego wojewódza szczególnie prawa do pracy.
twa. OkazaJo się jednak, że nie wszyscy zgodzili się ze stanowiskiem
Wydaje nam si~, że więcej można
posła Kowalczyka. Dwóch mianowanych członków zarządu, Marek
wynegocjować niż wystrajkować Suski z Grójca oraz Marian Śledź z Kozienic, którzy byli szefami
poinformował nas Janusz Lasek,
organizacji terenowych, są organizatorami dzisiejszego spotkania.
związkowiec NSZZ . S'80".
Będą na nim także szeregowi członkowie tej partii, niezadowoleni
ANDRZEJ PISKULAK
(kul)
z dotychczasowego kierownictwa.

a kto nie?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Mimo wielu central . związko
wych sprawa bytu i tru(jnej sytuacji finansowej pracowników powin"na być rozwiązywana przez
' wszystkie centrale związkowe.
Okazuje się, że tylko jedna uzurpuje
sobie prawo do tego, by bronić pracowników. Zdaniem pracowników
l<ieleckich zakładów, m.in., .Iskry"
poniedziałkowy strajk wzbudził niezadowolenie załóg pracowniczych,
gdyż utrudniano pracownikom wejście i wyjŚCie z zakładu , jak również
kontrahentom, którzy chcieli zakupić łożyska.

- Ostatnio w wielu regionach
kraju i zakładach pracy wzrastają
niepokoje -społeczne związane
z dramatycznie pogarszającą się
sytuacją społeczeństwa , bezrobociem oraz upadkiem całej gałęzi
przemysłowej. Napięcia te mogą

wRadomiu

W mieście tej wielkości , co Radom wystarczą 3 bazary, obecnie jest ich 7.
- Faktem jest, że wszelkie
·duże skupiska ludzkie sprzyjają
przestępstwom. Podobnie jest
r)a targowisku przy ul. Śląskiej.
Sciganie ich to zadanie policji,
a nią Straży Miejskiej.
JOZEF KUBICKI, właściciel
hurtowni "Medifarm" wyraził
niezadowolenie z przeciągają
cej się jego zdaniem budowy
wiaduktu przy ul. Głowackiego.
Jezdnie niszczone są przez
ciężki sprzęt, ograniczenia w ruchu utrudniają dojazd do hurtowni i sklepów.
- Nie zgadzam się z pogląda
mi, że inwestycje komunikacyjne trwają zbyt długo . Wiadukt
przy ul. Głowackiego zostanie
przekazany do użytku w czerwcu przyszłego roku. Jego budowa trwać będzie 9 miesięcy.
Czy na tak duże przedsięwzięcie
to zbyt dużo czasu? Proszę sobie przypomnieć, jak długo bu- .
dowano przed laty wiadukt przy
ul. Lubelskiej.
Jag.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

SP NR 17
Kolorowe książeczki przekazali uczniowie klasy Vllc SP nr
17 w Kielcach.
Nasz adres: Kielce, ul. Targowa 18, wieżowiec, parter, Biuro
Ogłoszeń .Echa", na wprost
wejścia, tel. 32-45-40.
(gi)

Czy J. Kaczyń5~ reaktywuie1

,

DLACZEGO ,·TO ·ZROBltES,
CZŁOWIEKU?
DOKOŃCZENIE ZE-5TR. 1
a Zbigniew G. zostanie
w sieni. Kobieta zamknie drzwi
i pójdzie spać, a wtedy on otworzy Markowi i... załatwią flaszkę· I nie tylko. Tak też zrobiono;
pani Ch. kredytu nie udzieliła,
ale Zbigniew G. został w sieni,
ona poszła spać, on wpuścił
Marka F. Zaczęli bić kobietę leżącą włóżku, żeby nie .szumiaław obezwładnili ją gazem. Wywalali wszystko z szaf poszukując pieniędzy, wreszcie znaleźli
je w woreczku, który miała przywiązany na szyi, było tego 500
tys. złotych . Kobieta doznała
m.in. złamania kości twarzoczaszki, pęknięcia bębenka
j wielu innych obrażeń, w sumie
utraty zdrowia grubo ponad 7
dni.

lokalne

nym" językiem, słuchacze czuli,
że mają kontakt z kimś bliskim.
Gdy ma się zaufanie do osoby,
to wówczas usłyszenie nawet
najgorszej prawdy przyjmie się
lepiej.
• Kilka razy w tygodniu pracujesz również jako prezenter
Telewizji Kraków. W Kielcach
w wielu redakcjach pracownicy narzekaja" w Krakowie też
panuje marazm?
- Marazmu nie dostrzegłem,
jest natomiast ciągła obawa
o pracę. Sytuacja ta powoduje,

Radio RrlYiacielskie

Kto straikował,

Głośny telefon
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
O co pytali czytelnicy?
ANDRZEJ WOJEWODA pracownik Zakładów Metalowych "Łucznik" krytycznie odr)ióslsię do targowiska przy ulicy
Sląskiej.
Przeszkadza ono
mieszkańcom okolicznych bloków, gromadzi się na nim element przestępczy, a Straż Miejska nie interweftiuje - zżymał
się pan Andrzej.
" - W przysz-łości targowisko
zmieni swoje oblicze - odparł
prezydent. - Być może powstanie w tym miejscu hala targowa
z
prawdziwego
zdarzenia.

lokalne

Marek F. twierdzi, że po odmownym załatwieniu go przez
panią z meliny poszedł do domu, a rabunku i pobicia dokonał jego kumpel, ten zaś
twierdzi, że obaj bili i rabowali.
Podobnie zeznała poszkodomusieli tak strasznie
wana.
bić kobietę, przecież mogli ją
obrabować bez tego bestialstwa? - pyta sąd. A czy w ogóle musieli wypić jeszcze te pół
litra, bo przecież o to chodziło
najbardziej?

czY

Wczoraj Sąd Wojewódzki
w Kielcach skazał Zbigniewa
G. na 5 lat, a Marlql F. na 4 lata
pozbawienia wolności.
;

Zupełnie tragiczną. acz także
spragnioną alkoholu postacią

jest 57-letni Karol Stanisław
G. z Ostrowca. Jest wdowcem,

http://sbc.wbp.kielce.pl

ojcem dwojga (15 i 17 lat) dzieci,
wynajmującym
mieszkanie
u 85-letniej staruszki, której
okazywał wiele serca, pomagał
w zakupach, nosił węgiel. Jako
murarz znalazł wreszcie pracę
i 6 maja br. wrócił do domu po
butelce wina. Teraz twierdzi, że
udał się do starszej pani, gdyż
koniecznie chciał P9ŻYczyć na
czekoladę, o którą bardzo go
prosił syn. W rzeczywistości,
gdy wszedł zażądał od niej pożyczki 100 tysięcy, wiadomo na
co. Odmówila, więc··. zaczął ją
bić, wreszcie rzucać nią o podło
gę, a jakby tego było mało, zła
pał leżący na stole nóz grożąc
jej, gdy odmówiła .
Staruszka krzykiem i woła
niem o pomoc spłoszyła napastnika, ale doznała poważnych
obrażeń, m.in . pęknięcia szyjki
kości udowej, co pociągnęło za .
sobą trwałe kalectwo.
Psychiatrzy
rozpoznali
u sprawcy zespół psychoorga-

że każdy za wszelką cenę chce
się uaktywnić. Jedni swą energię
wykorzystują w sensownych

działaniach, inni knują intrygi.

W Krakowie jesteś wciąż
z zewnątrz?
- Nie odbieram tego w ten
sposób. Czuję się tam dobrze.
To, że nie jestem na miejscu
sprawia, że nie muszę wchodzić
w układy, w które nie chciałbym
o

człowiekiem

wejŚĆ.

• Ale nie jesteś przy rozdzielaniu tematów dziennikarskich ...
- Tak, do prawda, to jest jakaś
.strata, którą rekompensuję sobie w innych działaniach.
o Przecież w Kielcach istnieje redakcja TV Kraków ...
- Tam jednak nie ma miejsca
dla wielu osób. Ja spokojnie czekam na swoją kolej.
o Z zawodu jesteś aktorem.
Myślisz czasami o teatrze?
- Czy jest jeszcze teatr, za
którym tęsknię , który noszę
w sobie? Nie wiem. Dlatego liczę , że kiedyś wrócę do zawodu,
choćby po to, aby się przekonać,
cty było warto.
o Zarówno ty, jak i żona
aktorka jesteście ogromnie
zapracowani. Kto gotuje
obiady, zajmuje się dzieckiem?
- Dobrze, że wspomniałeś
o d7iecku, bo ono równoważy mi
wiele l?praw, również niepowodzeń. Kiedy moja Ola uśmiech
nie się i powie: "Tato, kocham
cię", wiele pozornie ważnych
rzeczy traci wagę . Przyznam , że
na zjedzenie obiaou w domu nie
mamy czasu, są to raczej ciepłe
późne kolacje. Dzieckiem zajmujemy się na zmianę, czasami
pomagają rodzice.
o Nie wolałbyś, aby żona
czekała na ciebie z gorącym
obiadem?
Wyobraź sobie, że nie.
Wolę mieć przy sobie kobietę
aktywną zawodowo, którą mogę szanować i podz i wiać za to,
co robi.
Rozmawiała

IWONA ROJEK
niczny z przewagą cech charakteropatycznych z następst
wami urojeniowymi oraz uzaleŻnienie alkoholowe. W chwili
popełnienia czynu miałw stopniu znacznym ograniczoną
zdolność rozpoznania znaczenia 'czynu i pokierowania swoim postępowaniem .
- Dlaczego to zrobiłeś, czło
wieku? ~ pyta sędzia. - Przecież pomagał pan nie tylko tej
kobiecie, ale i innym sąsiad
kom? Oskarżony, chociaż już
w przeszłości karany, cieszył
się w sąsiedztwie doŚĆ dobrą
opinią Ale ...• Dura lex, sed lex"
jak powiadaja" więc Sąd Wojewódzki w Kielcach skazał Karola Stanisława G. na 4 lata
pozbawienia wolności. Tydzień wcześniej oskarżony
prosił sąd o zmianę środka
i uchylenie aresztu: "Chcę
w tę wigilię połamać się opłatkiem z moimi dziećmi,
które mają tylko mnie - pisał
- gdyż obawiam się, że wiek
i zdrowie nie pozwolą już mi
tego później uczynić".

RYSZARD PUCH

Poez~ śpiewana
wzakładzie kamym

Nowa akcja "Echa Dnia"

POMÓŻ

aARDZIEJ POTRZEBUJĄCY
Zapukaj do sąsiada
W niejednej rodzinie rozgrywają się dramaty - pisze w liś
cie mieszkaniec Radomia - Mariusz Mosionek. Ojciec tej rodziny nie pracuje. Zatrudniony na "czarno" zarobi nie więcej
niż 1 mln zł. Ale i tak z tego rodzina nic nie ma, bo każdy
zarobiony grosz przepije z kumplami.
Dom i trójkę dzieci utrzymuje matka. Jest bezrobotna. 1 mln zł,
który dostaje w ramach alimentów musi wystarczyć na czynsz,
światło, gaz, no i na codzienne wydatki. To już nędza. Dwoje dzieci w wieku 11 i 12 lat chodzi do szkoły. Najmłodsze , S-letnie pozostaje w domu. Ostatnio złożyła podanie z prośbą o przyznanie
jej pieniędzy na zakup zimowej odzieży. Jest zima, a dzieci chodzą w letnich kurtkach , nie mają obuwia. Składając podanie o zapomogę usłyszała od pani z opieki społecznej , że nie jest jedyną
matką w tak trudnej sytuacji. Rozżalona wróciła do domu. Nie wie
gdzie się zwrócić o pomoc. Sama nie może sobie poradzić . Niedawno była kontrola światła . Wie, że zalega z płaceniem, ale skąd
ma mieć pieniądze kiedy często nie ma co ugotować dzieciom na
obiad. Nie pomogły łzy, błaganie o uwzględnienie sytuacji rodzinnej. Już następnego dnia dzieci odrabiały lekcje przy świeczkach.
Teraz mają zapowiedziane, żeby nikomu nie otwierałY. Boją się
kolejnej wizyty - z gazo~ni. W domu musi więc być cicho ...
Od redakcji: Rodzina z Radomia potrzebuje pomocy.lnfor- ·
macje na ten temat pod nr telefonu: Kielce 321-210. Z góry
dziękujemy.

Życzliwi są wśród nas

Wczoraj pisaliśmy o trudnych warunkach materialnych rodziny
p. Anny z Kielc. Ictrnajwiększym problemem jest brak pieniędzy
na zakup węgla na zimę. Wzruszona sytuacją tej rodziny zadzwoniła do nas mieszkanka Kielc. - Jestem w wieku p. Anny i mogę ją lepiej zrozumieć. Chcę przekazać jej 1 mln zł na zakup wę
gla. Nie podam nazwiska, bo nie Plagnę rozgłosu .
Od redakcji: W imieniu rodziny -dziękujemy anonimowej ofiarodawczyni za pomoc i okazane serce.
Otrzymaliśmy telefon z propozycją przekazania potrzebującej rodzinie telewizora czarno-białego. Aparat jest dobry
i możemy go wskazanej rodzinie dostarczyć własnym transportem. Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem redakcji
lub telefonicznie pod numer: 321-210.
DANUTA PAROL

Wałęsa

kontr
Miodowicz i- co?
JUSTYNA

KOWALSKA,

księgowa:

- Obejrzałam i stwierdziłam,
że zmarnowałam czas. Dwóch
facetów przeszło godzinę mówiło o niczym . Myślałam , że bę
dzie to pojedynek słowny, a ·oni
prawili sobie komplementy
i uważali , by za dużo nie powiedzieć. Jestem zawiedziona.
ROBERT WOLSZTYK, prywatna inicjatywa:
- Nie interesuję si ę polityką
ale obejrzałem to spotkanie.
Jestem zdegustowany. Zamiast
konkretów ogólniki, mające zyskać sympatię widzów, a tak naprawdę to śmieszące, momentami wręcz żenujące. Przynajmniej ja tak odebrałem tę
dyskusję·

RENATA B., bez!obotna:
~ Nudne widowisko, które nie
będzie miało żadnych następstw. Panowie zachowywali
się jak w trakcie kampanii wyborczej - komplementy, uśmie
chy, brak konkretów. Dziennikarze zachowywali się też jedno- .
atakując
tylko
stronnie,
Miodowicza. Dobrze, że prezydent tym razem zachował się
prawidłowo. i usiłował bronić
swojego gościa .
(det)

HENRYK
ROSZEWSKI
NSZZ "Metalowcy" FŁT "Iskra''';
- Uważam, że debata była
konieczna. Moim zdaniem była
wyreżyserowana trochę sztywno. Brak było ustosunkowania
się prezydenta co do własności,
a szczególnie rodzajów włas
ności:

kradł, mogę donosić na ludzi,
jeśli mi za to zapłacicie" - to
często składane przez zdespe-

państwowej ,

spółdziel

rycja. których nie odstraszy
zaniżona gaża. Tymczasem
większość ubiegających się
o pracę, potrzebujących materialnego wsparcia stanowią
opiekunowie rodzin, często

rowanych bezrobotnych deklaracje.
Oferty zatrudnienia przesyła- .
wielodzietnych - ich szanse
ne do Biura Pracy są nieliczne.
sa. niestety, ograniczone.
Prace interwencyjne, publiczne,
Metodą
wykorzystywania
przekwalifikowania , pożyczki na .
bezrobotnych, stosowaną przez
rozruch działalności gospodarniektórych pracodawców jest
czej - to sposoby pomagania,
zatrudnianie bez umów lub na
niestety, stosunkowo niewielkiej
umowę-zlecenie, na okres krótgrupie bezrobotnych. Rozwiąza
szy niż 30 dni - co zwalnia od
niem problemów ·może być tylko
obowiązku płacenia składek
i aż znalezienie pracy. Sami praubezpieczeniowych. Przy czym
codawcy stosują wyostrzone,
na ogół wynagrodzenia nie przenie zawsze logiczne zasady sekraczają obecnie obowiązującej
lekcji pracowników. Największe
minimalnej stawki - 1.300 tys.
szanse na zatrudnienie mają
Jest to wynik sytuacji panującej
młode panny (tzn. bez zobona rynku pracy, dopuszczającej
wiązań) z odpowiednią apamożliwość szybkiej i częstej
zmiany kadry.
Osoby uprzednio karane mają
JRK TO ZR CZVM•••
ograniczone szanse na znaleZII KlłSZlłNK8 Nil
zienie zatrudnienia, ze względu
PO ~WIĘTRCH !
na wymagania związane ze stanowiskiem pracy (m.in. odpowiedzialność mat~rialna). Dlatego też realizowanie zasady resocjalizacji przez pracę jest
w takich warunkach utrudnione,
a karani często wracają do poprżednich, bezprawnych sposobów zarabiania.
Powszechny brak pracy stał
się barierą do usamodzielniania
o godz. 6.30 KRP w Radomiu
się młodzieży, ~tym wychowanzostała powiadomiona o dokonaków domów dziecka.
nym włamaniu do sklepu z artykuCoraz więcej osób zgłasza si ę
łami spożywczymi przy ul. Struga
do Miejskiego Ośrodka Pomocy
.54. Nieznani sprawcy po włamaSpołecznej - instytucji mogącej
niu się do piwnicy dokonali wyła
zapewnić jedynie minimalną
mania za pomocą lewara otworu
ochronę socjalną W ciągu mie- .
w stropie, dostając się do wewsiąca w MOPS przy Biurze Pranątrz, skąd skradli różnego rodzacy zarejestrowało się ok. 500
ju towary spożywcze i przemysło
bezrobotnych - m.in . matka wywe o wartości około 70 mln zł. Dochowująca samotnie po śmierci
chodzenie
prowadzi
KRP
męża 11 dzieci, która w grudniu
CZAR NÓW - to od prawie trzydziestu lat dzielnica Kielc. Mieszw Radomiu.
traci prawo do zasill<u, jedynego
kają na niej dzieci i wnuki tych, którzy wprowadzali się do nowych
źródła utrzymania, ojciec 7 dziebloków. To już drugie i trzecie pokolenie kielczan. W osiedlowej SzkoRównież w Radomiu nieznani
ci nie mającego żadnego dochole Podstawowej nr 18 jest tak ciasno, że nauka w niej odbywa się na
sprawcy dokonali włamania do podu, wdowa opiekująca się trójką
trzy zmiany, od świtu do nocy. Wiele tu biedy i tego, co biedzie towamieszczeń spółki "PROTEX"
dzieci i sparaliżowaną matka.
rzyszy - pijaństwo , rozboje.
przy ul. Bernardyńskiej 113. Po
27-letni mężczyzna przewlekle
wybiciu otworu w stropie dostali
chory, który zmuszony jest płacić
Dlatego w tej dzielnicy, jak w żadnej innej, była potrzeba roztoczesię do wewnątrz sklepu, skąd
kolosalne sumy za leki. ..
nia specjalnej opieki nad cjziećmi, których nauka i wychowanie przeskradli sześć maszyn do s~cia
Tych
przykładów
można
by
biegają w patologicznych warunkach.
"juki", cztery żelazka elektryczne,
mnożyć. Za każdym z nich kryje
szlifierkę elektryczną, komplety
się tragedia. Czy starczy pienię
Znany na Czamowie pan Jerzy Bieniek, inwalida, właściciel wydamskie i pieniądze w kwocie podzy z puli socjalnej dla wszystpożyczalni kaset wideo, założył przed kilk4·laty koło, które od niedawnad 5 mln zł. Wartość strat wynosi
kich potrzebujących?
na nazywa się Młodzieżowym Kołem Swiętokrzyskiego Ruchu
około 100 mln zł. Dochodzenie
w sprawie prowadzi KRP w RadoTrzeźwościowego. Pan Jerzy jest jego sekretarzem. Koło, w któremiu.
MAŁGORZATA GÓRAK
(S.B.)
go zarządzie zasiadają nastolatki, roztacza opiekę nad dziećmi, któ.
rych dzieciństwo - najogólniej mówiąc - nie jest usłane różami.

Słabe

.Uśmiechnięte

Opinie czytelników

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Sytuacja materialna wielu rodzin staje się katastrofalna.
Zwłaszcza tam , gdzie dwoje
małżonków pobiera zasiłek i któremuś z nich (a nawet obojgu)
grozi jego utrata. Niektórzy próbują uciekać s i ę do najrozmaitszych sposobów łatania skromnych budżetów, np. poprzez zamieszkanie
ze
starszymi
osobami i czerpanie dochodu
z ich emerytur, czy wysprzedawanie wartościowszych rzeczy.
Mimo wszystko trudno przyznawać się do ubóstwa, dlatego
ludzie starają się zachować pozory .trzymając fason", chociaż
często nie stać ich nawet na podstawowe artykuły spożywcze.
"Popełnię samobójstwo, będę

Władze Zakładu Karnego w Piń
czowie pragną dokonać ciekawego
eksperymentu w ramach resocjalizacji re«;ydywistów. Wspólnie z Piń
czowskim Ośrodkiem Społeczno
Kulturalnym organizują dla swoich
pensjonariuszy koncert, w którym
wystąpi , obsypany wieloma nagrodami, zespół "laodike", będący chlubą
miasta.
Mlode dziewczęta z "Laodike" uprawiają poezję śpiewaną, co jest bardzo
wysublimowaną formą sztuki scenicznej. Podporą grupy jest uczennica jednej z pińczo wskich szkół - laureatka
wielu konkursów recytators1<ich - Paulina Napora.
,
Interesujące jest jak występ zespołu
nastolatek zostanie przYjęty przez lokatorów pińczowskiego Zakładu Karnego. Wiadomo bowiem, że wolny czas
i samotność . której pensjonariusze
mają w nadmiarze - sprzyjają oddawaniu się zadumie, refleksjom i twórczym uniesieniom . Przykładem niech
będzie poetycki hit, autorstwa Zdzisła
wa Najmrodzkiego, pseudonim "Saszłyk", spłodzony w podobnym
centrum ,.liryki" w Krakowie przy ul.
Montelupich.
Spektakl odbędzie się 21 grudnia
1992 roku, a powinien spełnić oczekiwania organizatorów, jako że zarówno
artystki, jak i widzowie są do niego starannie przygotowani.
(mim)

stropy

dzieci

Niedawno w kieleckiej Szkole Podstawowej nr 18 odbył się wieczór mikołajkowy z udziałem stu dzieci z osiedla. Była wspaniała zabawa. Wręczono legitymacje osiemdziesięciu członkom, stoliki były
zasłane łakociami , święty Mikołaj rozdawał paczki, dzieci występo
wały w części artystycznej i brały udział w konkursach.

DROGI CmELNIKU!

czej, prywatnej, rodzinnej, samorządowej. Brak było określe
Zbliża się 1993 r. Jeśli chcesz mieć stałą i bieżącą informania kierunku, w jakim powinny
cję o najważniejszych wydarzeniach w kraju i regionie kieImpreza mogła .się odbyć dzięki pomocy dyrekcji szkoły, Zarządu
zmierzać działania. Widać z poleckim zaprenumeruj "Echo Dnia" - pismo ukazujące się od
Wojewódzkiego Swiętokrzyskiego Ruchu Trzeźwościowego oraz
wyższego , że nie ma zgody spo21 lat na rynku kieleckim i radomskim. Wytnij poniższy przewielu prywatnych firm fundujących łakocie i prezenty do paczek.
łeczeństwa na prywatyzację tekaz i prześlij do najbliższego terenowego oddziału "Ruch"
Czemu mają służyć tego typu spotkania dzieci? Aby to wiedzieć,
go, co przez lata zostało wypraSA. Cena prenumeraty kwartalnej: 106.500 zł, miesięcznejtrzeba było tam być. Widok uśmiechniętych i szczęśliwych dzieci
cowane. Jest to " siłowe"
35.500 zł.
wystarcza za odpowiedź.
działanie, które nie jest akceptoJANUSZ WRÓBLEWSKI
wane
.przez społeczeństwo
.
- Nie
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krytyczne
wypowiedzi
ludzi na temat debaty,
którzy nie widzą wizji Poprawy sytuacji.
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Pokaz gołębi rasowych

l

I Q;

Hodowców Gołębi Rasowych w Kielcach
organizuje doroczny pokaz gołębi rasowych, który
odbędzie się 20.XII .92 r. w godz. 9.00-17.00
w
Zespole
Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,
ul. Zagórska
14.
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Polacy dla Polaków

Niecodzienne spotkanie w ,,13"

na Utwie

Mói pr,zyi ciel pies
"Obojętnego na niedolę
zwierząt i ludzka niedola nie
wzruszy". To głębokie w swej
wymowie zdanie stało się

mottem niecodziennego spotkania. W Szkole Podstawowej
nr 13 w Kielcach w apelu ekologicznym obok uczniów
wzięły udziały psy. A wszystko za sprawą członków koła
szkolnego LOP i jego opi~
kunki nauczycielki - Krystyny Kurkiewicz.
Kilkunastu uczniów przyprowadziło swoich czworonogich
przyjaciół. Były pudle, jamniki,
owczarki. Psy zaprezentowały

się znakomicie. Nic dziwnego,
że zdobyły

sympatie zebranych
na sali gimnastycznej uczniów.
Wybrano psią piękność, a także
najsympatyczniejszego, najład
niejszego i najbardziej wytreso-

wanego., Nagrodami były kości
i parówki.
Apel wzbogacony został
częścią artystyczną opartą na
scenariuszu p. Krystyny Kurkiewicz. Starannie dobrane wiersze, piosenki mówiły o psiej
wierności i okrucieństwie czło
wieka. Wśród wykonawców znalazły się również uczennice z II
LO - Agnieszka Miter, absolwentka.13" i Katarzyna Cecol

Najlepszą oceną były podzię

kowania złożone za trud włożo
ny w przygotowanie tej pięknej
i wychowawczej imprezy. Złożyli
je Leokadia BryI z ZW LOP
i Karol Fijałkowski z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego. A same dzieci? Znakomicie się bawiły i niejednego nauczyły.
(DMP)

Jury nie miało łatwego
wyróżnienie.

wyboru, wszystkie psy zasługiwały na

Nowe numery
wMiechowie i Książu Wielkim

Znakomitą oprawę plastyczną
stanowiły rysunki wykonane

przez uczniów klas od I do VIII.
Na konkurs .Mój przyjaciel pies"
wpłynęło 100 prac, z których wybrano 40. Autorzy wyróżnionych
prac otrzymali z rąk dyrektorki
szkoły - Anny Płanety-Salwy
nagrody książkowe. W kategorii
wierszy wyróżniono Annę Nacigrodkiewicz i Agnieszkę Wiktor.
Nie obyło się bez niespodzianek. Pani Llliana Saganowska
- przewodnicząca kieleckiego
oddziału Towarzystwa Przyjaciół
Opieki nad Zwierzętami dostała
zebrane przez uczniów 8 kg pożywienia dla zwierząt. Uczniowie klasy Via przekazali również
217 tys. zł.

I

Uczniowie i ich pupile

pozują

Telekomunikacja Poiska SA - Zakład Telekomunikacji w Kielcach informuje, że 15 bm. w KSią
żu
Wielkim i 16 bm.
w Miechowie będą uruchomione nowe centralne
automatyczne. W związku
z ,tym nastąpi przełączenie
abonentów z istniejących
central do nowo uruchomionych.

do zdjęcia.

Kqtem oka

Czy mądrzy
wyginęli?
Kolejowi specjaliści zapodrastyczne zmniejszenie sieci PKP, liczby pocią
gów i oczywiście kolejarzy.
Warto im przypomnieć, że ze
dwadzieścia lat temu tak samo
planowano na Zacl'lodzie, licząc na transport drogowy.
Wkrótce praktycy przywrócili
jednak kolei czołowe miejsce
przerażeni trucicielstwem roztaczanym przez motoryzację.
Czy u nas wszystko dobrze

wiadają

Basia Ossowska prezentuje
Jej pupil zdobył
tytuł psa najbardziej wytresowanego.

wyżła "Dorę".

Z

życia wzięte

Stare
w nowej hucie

Zdjęcia

A. Piekarski

rozważono?

Jeden z radomskich rzemieśl
ników, pan B., jako człowiek
światły, popierający rodzimy biznes postanowił wnieść swoją
małą cegiełkę
w naprawę
Rzeczpospolitej i pomóc jednemu z ginących wielkich zakła
dów pracy. Niedawno wracając
pustym .starem" ze Śląska dotarł do huty Senpzimira, dawniej
zwanej imieniem Ojca Rewolucji. Tak się złożyło, że huta od
czerwca br. była mu winna pewną sumę pieniędzy. Postanowił

nie czekać aż pieniądze wpłyną
na jego konto i za równowartość
długu bez procentów pobrać wyroby gotowe z działu zbytu. Chodziło o stosunkowo niewielką
sumę 32 mln zł, toteż wędrując
po zapchanych produkcją magazynach szybko zdecydował
się na potrzebną mu blachę stalową o grubości 4 mm.
Okazało się jednak, że dział
zbytu ma kolejność zamówień,
musiałby złożyć zamówienie
i czekać kilka dni na odbiór. Interweniujący kierownik wydziału
poradził mu, aby napisał podanie z prośbą do dyrekcji huty, to
może coś da się zrobić. Po tej
propozycji pan B. mocno się
z<!enerwował i odparł, że o nic
me będzie prosił, bo to huta jemu
Jest w.inna pieniądze, a nie odwrotme.
W ten sposób dotarł aż do
głównej księgowej, która panu
B. od razu się spodobała. Rzutka, energiczna - prawdziwy
menadż~r nowego typu. Po wysłuc~amu relacji z całej sprawy
podjęła błyskawiczną decyzję,

aby natrętnemu rzemieślnikowi
natychmiast... wypłacić pienią
dze.
(zb)

Przypominają się przekleń

Uś....,.i~ch .... ii
Czy poznaje pan tę kobietę? - pyta sędzia wskazując powódkę z niemowlę
ciem na ręku.
- Poznaję!
- To wasze dziecko?
-

/

- Moje!
- To co będzie z płaceniem?
- Ja Wysoki Sądzie nic za
to nie chcę!
ks

stwa, jakimi pewne grona obsypywały polskie stocznie, że
nierentowne, materiałochłon
ne i w ogóle na złom. Mądrzy
nie pozwolili likwidować. Dziś
przemysł stoczniowy przeży
wa boom. Czy mądrzy już wyginęli?
(MN)

Policiant, 'który strzel
Mafie ze wschodu. Mafie
z zachodu. Z południa i z Polski samej. A policjant nasz jak
ten harcerz. Zamiast pistoletem
posługuje się piórem (ciągle pisze protokoły jednej sprawy tyczące). I jako tenże skaut nie
strzela, lecz porady przestępcy
udziela ... Trudno bowiem inaczej nazwać fakt, że zanim broni użyje - ostrzega. Po czym
strzela w górą Ueśli zdąży!).
Przestępca zaś nic sobie z tego
nie robi i wieje, albo wy'ciąga
spluwę i sam strzela. Jaką więc
poliCjanci mają szansę walki
z rozwijającym się w Polsce
bandytyzmem? Mafioso wszak
nie zastanawia się, od razU' reaguje. A policjant strzelać nie
może, bo przepisy takie absurdalne. I tak zamiast bronić społeczeństwa, zwalczać przestępstwa, osadzać bandytów
w więzieniu, woli zrezygnować,
bo a nuż zginie w imię idiotycznych przepisów?

Sytuacja wielu polskich rodzin
na Litwie jest nie do pozazdroszczenia. W wyniku rozmów
przedstawicieli Muzeum Okrę
gowego w Radomiu z Henrykiem Sosnowskim prezesem
Fundacji Kultury Polskiej na litwie powstał nowy pomysł: zbierania darów. Centralnym punktem zbiórki jest Muzeum Okrę
gowe, zaś zgromadzone paczki
zostaną przewiezione do Wilna
specjalnym samochodem.
Dzięki temu przesyłki bez kło
potów i dodatkowych opłat dotrą
do oczekujących na nie Polaków.
(S.B.)

Policjanci od lat postulowali,
aby
coś
z tym przepisem dotyczącym strzelania zrobić. Bo jak tu można pracować?
Mieć wyniki? Rząd wreszcie za
to się wziął, ale coś nie bardzo
na sto procent. Rozpatrzmy bowiem, co rząd proponuje. Otóż,
przepis ten ma być uproszczony, ale czy na pewno? Policjant
będzie mógł użyć broni w celu
odparcia ataku, grożącemu
pozbawier.lia zdrowia bądź ży
cia. Także gdy trzeba będzie
chronić szczególnie ważne
mienie (ale jakie? tego w projekcie nie ma). No i wreszcie,
gdy przestępca ucieka. Ale tylko wtedy, gdy zwiał z aresztu,
sali sądowej czy też aresztanckiej karetki. Albo gdy istnieje podejrzenie, że jest groźnym bandytą Cóż, trudno uznać ten nowy przepis za zbyt precyzyjny,
raczej jest rozwodniony. Coś
jakby - aby wilk był syty i owca
cała.

Znajomy policjant jest
sceptyczny.
Nie
wierzy
w żadne nowe przepisy, a już
zwłaszcza tak niejasne. Bo
policjant znów nie będzie
wiedział co robić. Jak ocenić
dane wydarzenie. Użyje broni i go wsadzą Nie użyje, to
zginie lub dostanie opieprz.
Jednym słowem huśtawka.
Poza tym uważa, że z przestępczością poza policją nie
walczy nikt: sądy jak kiedyś
były zbyt surowe, teraz są
zbyt łagodne . A co np. ma robić policjant, gdy jest świad
kiem rozboju? Strzelać czy
nie - pyta? Ano właśnie .. .
Policjanci z Zachodu śmieją
się z polskiej delikatności
w kwestii strze.lania. Bo jak tu
walczyć ze zorganizowaną
przestępczością a jest już
ona u nas faktem - gdy policjant jest bezbronny, zamiast
być tym, który strzela.

(S9)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Abonenci Książa Wielkiego otrzymają nową 5cyfrową numerację o początkowych cyfrach numeru 38. Ostatnie trzy cyfry
starego numeru abonenta
zostaną zachowane w nowym numerze np.: nr 001
zostanie zmieniony na
38001, nr 199 na 38199.
Numery telefoniczne abonentów z Miechowa nie
zmienią się. Wszelkich informacji o zmianach udzielają biura numerów na terenie województwa pod numerem telefonu 913.
Połączenie

z

Kielcami

będzie możliwe po wykrę

ceniu numeru kierunkowego: do Kielc 0-41, z Kielc
0-498. Nowe centrale
umożliwiają
korzystanie
z
połączeń . krajowych
i międzynarodowych w relacjach o numerach kierunkowych rozpoczynających
się cyfrą O. Wszelkie połą
czenia niemożliwe do zrealizowania w ruchu automatycznym należy zamawiać
pod numerem tel. 900. Dodatkowe
informacje
o
zmianach
numeracji
i sposobie uzyskiwania po-

Na wycieczkę
bqdź na spacer
Bez względu na porę roku
i pogodę Oddział PTTK w Skarżysku co tydzień organizuje wycieczki piesze po okolicy. Najbliższa z nich odbędzie się 20
grudnia, a jej uczestnicy dOjadą
autobusem (dworzec PKS,
godz. 8.20) do Orońska. Tam
m.in. zwiedzą aktualnie eksponowaną wystawę. Na następną
niedz i e lę , 27 grudn ia, zaplanowano spacer z Baraku do Skarżyska. Na miejsce startu turyści
dostaną si ę autobusem PKS
(godz 8.20).
(BP)

łączeń będzie można uzys-

kać w KsiążU Wielkim pod

nr tel. 39000, w Miechowie
pod nr 33111.
(apis)

Uchwała

Rady Mieiskiei
w Kielcach
z dnia 17 września 1992 r.
w sprawie trybu i warunków
zwolnienia od pOdatku rolnego od
gruntów użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
na okres nie dłuższy nii 3 lata.
§1
Zwalnia się od podatku rolnego
od gruntów użytki rolne, na których
zaprzestano produkcji rolnej - na
1lkrts ni~dłuższy nii 3 lata.
§2
Zwolnienie następuje na indywidualny wniosek podatnika podatku
rolnego złożony przed rozpoczę
ciem roku podatkowego.

§3
Do dnia 30 lipca każdego roku
kalendarzowego Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa przeprowadzi kontrolę stanu wyłączonych
zp'rodukcji użytków rolnych podatników, którzy złożyli wniosek
o zwolnienie od podatku rolnego.
§4
Uzyskanie zwolnienia od podatku rolnego użytków Toinych, na
których zaprzestano produkcji rolnej uwarunkowane jest:
1) złożeniem przez podatnika
oświadczenia o okresie zaprzestania prodUkcji rolnej z wyszczególnieniem powierzchni i klasy gruntów, na których zaprzestaje produkcji,
~
2) oznaczeniu w sposób widoczny na gruncie granic użytków
rolnYCh, na których zaprzestano
produkcji rolnej oraz pozostawienie tego gruntu w stame odłogują
cym,
3) złożeniem przez podatnika
zobowiązania do zwalczania na
gruntach okresowo wyłączonych
l produkcji rolnej chorób, szkodników i chwastów zgodnie z obowią
zującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Wykonanie uchwały zleca się
Zarządowi Miasta Kielc.
§6
Uchwała pOdlega ogłoszeniu
przez jej rozplakatowan ie na tablicach og/oszeń w Urzędzie Miasta
w Kielcach oraz opublikowanie
w prasie lokalnej.
§7
Uch wała wchodzi w życie
z dniem ogłoszen ia i ma zastosowanie od roku podatkowego 1993.

Odpowiedź

to
Wdrożenie

PODATKI, .PODATKI

Przygotowując się do bolesnej operacji, jaką będzie zapłacenie podatku dóchodowego, możemy - jeśli się dobrze zastanowimy - nieco obniżyć stawkę, od jakiej będzie
on liczony. Dziś o dochodach, o których - zgodnie z ustawą - możemy "zapomnieć",
obliczając podatek od dochodów osobistych.
Nie wliczamy dochodów ~:
• nagród państwowych tzn . przyznanych na podstawie uchwał Rady Ministrów
przez Komitet Nagród Pańs
twowych;
• rent inwalidzkich inwalidów wojennych i wojskowych,
• niektórych odszkodowań,
uzyskanych na podstawie: prawa administracyjnego' np. budowlanego, wywłasz
czeniowego, wodnego,
- prawa cywilnego - np. za
zniszczenie rzeczy, ża zabicie
ZWierzęcia, za szkodę powstałą w wyniku zawalenia się bu·
dowli, za szkodę powstałą
w wyniku wypadku samochodowego itp.,
- prawa pracy - np. odszkodowania dla pracownika
zwolnionego z naruszeniem
przepisów, za niewydanie
w terminie świadectwa pracy,
opinii itp.
- Przepisów bhp, np. odszkodowań
za
wypadek
w miejscu pracy, chorobę zawodową
.

(Nie odlicza się jednak od
dochodu tzw. odpraw za
zwolnienia grupowe);
• wypłat ubezpieczeniowych, np. za zalanie mieszkania, okradzenie mieszkania,
spalony budynek, uszkodzony
samochód czy domek letniskowy;
• ddsetek od oszczędności:
- od wkładów oszczędnoś
ciowych w zjptówkach
- od wkl"adów na rachunkach walutowych
- od zobowiązań wekslowych
- od oprocentowania obligacji państwowych.

(Nie odliczamy jednak
oprocentowania sum na bieżących rachunkach bankowych
prowadzonych
w związku z działalnością
gospodarczą ani też dochodów z dywidendy).
Zwolnione są natomiast od
podatku dochody uzyskiwane
z tzw. jednostek uczestnictwa
w funduszach powiemiczych
- w Polsce działa na razie jeden taki fundusz, PIONEER.
Jednostka uczestnictwa "zawiera" w swej puli akcje róż
nych przedsiębiorstw oraz obligacje państwowe. Dochody
z krajowych papierów wartościowych są wolne od podatku.
Jeśli fundusz powierniczy
ma udziały w akcjach i obligacjach innych krajów - mogą

one

być

opodatkowane według zagranicznych przepisów
Rrawnych:
• wygranych - ale tylko
w grach losowych i totalizatorach (n p, Totolotku), prowadzonych na podstawie zezwolenia ministra finansów. Od
wygranych w konkursach prasowych,
telewizyjnych,
w krzyżówkach, rebusach itp.
- płacimy podatek, jeśli suma
ich wartości w całym roku
przekroczyła 700 tys. zł;
• zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego, wychowawczego, porodowego;
• ekwiwalentów: za umun·
durowanie, za zużycie włas
nych narzędzi, za odzież robocząitp.:

• zwrotu kosztów, przeniesienia służbowego;
• świadczeń okolicznościo
wych w zakładach pracy (do
700 tys. zł),
• dopłat do leczenia sanatoryjnego wypoczynku dzieci
i młodzieży;
• świadczeń dla żołnierzy
(ale nie zawodowych) przyznawanych im z tytułu pełnie
nia służby zasadniczej i zastępczej;

• diet i należności
róże służbowe;

za pod-

* dodatku za rozłąkę
i świadczeń z tytułu zakwaterowania pracownika;
• ryczałtów samochodowych;

IDGrserco"
Dzieci i personel Przedszkola
Specjalnego "Górka" w Busku
Zdroju zwracają się z prośbą
o umieszczenie w Waszym czasopiśmie podziękowania dla kuracjuszy Szpitala Wojskowego
w Busku Zdroju.
Mija rok od dnia kiedy kuracjusze
Szpitala
Wojskowego
świadczą na rzecz przedszkolaków przebywających w szpitalu
na "Górce". ,
Akqępodha&em.~rSerca"

organizuje dr Bernard Solecki.
Dzięki zaangażowaniu doktora
i ofiamości kuracjuszy szpital
• Górka " wzbogacił się o telewizory, odtwarzacze, komputer,
książki, zabawki, a upominki od
sw. Mikołaja wzruszyły dzieci do
łez szczęścia.

Serdeczne podziękowania
oraz życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim zaangażo
wanym w "Dar Serca "
składają wdzięczne przed• szkolaki.
Dyrektor przedszkola
mgrBARąARA

KARP~NSKA

* części dochodów osób
skierowanych do pracy za granicę - od podatku zwolniona
jest kwota odpowiadająca stosowanym w danym czasie dietom;
• wszelkie inne przychody,
jeśli ich suma jednorazowo nie
przekracza 200 tys. zł. (bea)

ministra J. Kuronia na interpelację

rozwiązania

z art. 33 ust. 1 ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent wymagało elastycznego podejścia
do kwestii dokumentowania
takich okresów. Jego zamiarem było bowiem zrównanie
w prawie wyboru podstawy
wymiaru wszystkich emerytów
i rencistów, w tym także zaliczonych wcześniej do tzw. starego portfela. W konsekwencji
dopuszczono środek dowodowy, jakim - w braku odpowiednich dokumentów płaco
wych - są zaświadczenia zakładów pracy wystawiane na
podstawie innych wiarygodnych dokumentów, w tym akt
osobowych. Akta te powinny
zawierać wszystkie dokumenty stwierdzające nawiązanie
stosunku pracy, jego przekształcenia, w tym związane
z wysokością i składnikami
wynagrodzeń oraz rozwiąza
nie stosunku pracy; dokumenty te są źródłem dokumentacji
płacowej w każdym zakładzie
pracy. Zgodnie z obowiązują
cym obecnie rozporządze
niem ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z dnia
25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifiko-

"w 81

r. miałem pieniqdle na
własne "M" •.teraz kupię za to 4 m2

Problem mieszkaniowy
Ostatnio środki masowego
przekazu sporo miejsca poświę
cają sprawom
budownictwa
mieszkaniowego i problemom
pozytywnego rozstrzygnięcia tej
sprawy.
Czyżby rząd RP nie mógł
przeznaczyć pierJiędzy otrzymanych z Banku Swiatowego na
cele Budownictwa Mieszkaniowego w Polsce jakie ma otrzymać wkrótce, na rewaloryzację
książeczek
mieszkaniowych,
a nie na pożyczki i kredyty hipo-.
teczne, które mają być oprocentowane na 25 proc. Bo przecież,
kogo będzie z mniej zamożnych
i biedniejszych ludzi stać na
wzięcie takich pożyczek i kredytów hipotecznych. Na tym tylko
skorzystają osoby zamożne
i bardzo dobrze zarabiające, gdy
ich zakład nie będzie zagrożony
bankructwem - takie są przepisy. Dlaczego my, członkowie
spółdzielni, mamy być obecnie
tak bardzo pokrzywdzeni, skoro
posiadaliśmy
dawniej pełny
wkład na własne M? Składaliś
my przez lata pieniądze rezygnując z wielu rzeczy.
Ja w sierpniu 1981 r. po mojej
rocznej pierwszej pracy w życiu
i wielu, wielu. wyrzeczeniach
uzbierałem pieniądze na własne
M-3. Teraz mogę sobie kupić za
to niecałe 4 m mieszkania. Od
roku 1988 zacząłem znów rezygnować z wielu rzeczy, aby
jak najwięcej uzbierać na ksią
żeczkę mieszkaniową a w tym
roku nawet otrzymałem lepsze
warunki płacowe w firmie, abym
mógł zwiększyć do 200 proc.
wkład na książeczkę mieszkaniową Wystąpiłem o przyspieszenie przydziału mieszkania do
spółdzielni, od której otrzymałem kilka propozycji dostania
mieszkania (oczywiście, z odzysku, bo o takie się ubiegam)
OPRACOWAŁA

BEATA
MŁOTKOWSKA

Jednak nie posiadam jeszcze
pełnej kwoty do jego zakupu.
Jestem inwalidą pracującym
w spółdzielni inwalidzkiej. Czy
na własne .M" muszę czekać
w nieskończoność? A może
mam uwierzyć w .łut" szczęścia
w totolotku?
Myślę, że mój list znajdzie
swój odzew u władz wojewódzkich i centralnych RP, aby ten
problem mieszkaniowy w Polsce wreszcie rozstrzygnąć pozytywnie.
Z.M.
(nazwisko i adres
znane redakcji)

wania do"umentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U.
nr41 , poz. 216) zakłady pracy
są zobowiązane do przechowywania dokumentacji placowej przez okres 12 lat, a dokumentacji osobowej przez lat
50.
Reasumując powyższe wyrażam przekonanie, że obowiązujący stan prawny - do
czasu dokonania kompleksowych zmian systemowych zapewnia skuteczne instrumenty ochrony równych praw
emerytów i rencistów, w tym
emerytów i reneistów ze zlikwidowanego już tzw. starego
portfela zaświadczeń.
Z wyrazami szacunku
JACEK KUROń
(podpis nieczyteiny)

CZY PAN MINISTER
KŁAMIE?
Rząd zarzuca .komunistom"
oszukiwanie społeczeństwa
przez 40 lat PRL. Załączone
obok pismo p. ministra pracy
skierowane ~w odpowiedzi na
interpelację) do jednego z parlamentarzystów, dowodzi b.
poważnego okłamywania także tej najbiedniejszej grupy
społecznej jaką stanowią
emeryci i renciści. Podobnych
pism ministerstwa w ostatnim
okresie było kilka. Przecież minister pracy najbardziej ze
wszystkich wie - że dla części
branż angaże z akt osobowych pracowników - były kiedyś tylko częścią wypłacanej
wówczas podstawy składek
(do ZUS). Ponadto ma on z lat
~walki", dokładne rozeznanie
o systemach placowych ich
powstawaniu! Na pewno wieże wysokość płacy akordowej
nie ma nic wspólnego z angażem osobistym. Pan minister
od połowy 1989 r. (z przerwami) np. w "okienku telewizyjnym" udaje, że tak bardzo
współczuje i dba o starszych
ludzi. A jednocześnie tak bardzo, kłamliwie (poza ich piecami) stwierdza, że wszyscy oni
to już rzekomo "stary portfel",
lub że mają możność zmiany
swej podstawy wymiaru.

Szanov#na Redakcjol
Piszę do Was z nadzieją,
że opublikujecie mój list,
a władze miasta Jędrzejowa
wyciągną z tego stosowne
wnioski. Piszę do Was, bowiem docierające sygnały

na temat tej sprawy do UMiG
odbijająsię głuchym echem,
a urzędnicy bądź cierpią na
amnezję, bądź nie chcą
wszystkiego słyszeć.
Otóż UMiG w Jędrzejowie
zatrudnia od wielu lat na stanowisku porządkowego (?), inkasenta (?) niejakiego pana D.
Teh nader obrotny w interesach facet, pobiera opiaty od
handlujących na ulicach miasta .Ruskich" oraz na bazarach
w dni tp,rgowe. A odbywa się to
mniej więcej tak. Pierwsza
idzie żona wyżej wymienionego z dużą torbą i wybiera
u handlarzy zza Buga co atrakcyjniejsze towary. Trzymając je
w rękach czeka na męża - inkasenta. Ten podchodzi do
Ruskiego i wymachując kwitariuszem pyta: "skolko to kosztuje?".
Rosjanie widząc taką personę machają ręką mówiąc: .. pan
nie platit i budiet charaszo".
Kiedy na początku września

http://sbc.wbp.kielce.pl
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grupa wschodnich turystów odmówiła tego rodzaju handlu
z panem D. ten wnerwiony zabiletował wszystkich bez wyjątku,
a następnie ściągnął policję, która siłą usunęła Rosjan z chodnika przy ulicy Kościelnej. Zdezo-

,

.KROL ·
,
BAZAROW
rientowani przybysze pokazywali policjantom kwitki tłuma

Zmiany poprzez wybór 3 kolejnych lat kalendarzowych z 12
ostatnich lat pracy. Kłamliwie
stwierdza w piśmie, że ww. mają obecnie swoje podstawy
składekie sprzed 1980 r. Maja"
mimo prawa o archiwach, bo
.istniejące angaże przez 50 lat
- w każdym przypadku są
równoznaczne z · podstawą
składek".

Zatem pan minister absolutnie nie widzi potrzeby prawnego uzupełnienia art. 7 ustawy
o rewaloryzacji rent i emerytur
z 17.10.1991 r. Czy pan minister boi się, że część ludzi,
o których interesy .kiedyś tak
walczył", właśnie z tamtego
starego okresu, może w swoich np. legitymacjach ubezpieczeniowych mieć wpisane
wówczas podstawy składek
do ZUS. A wpisy takie były
wtedy raczej powśzechnie stosowane!
Dlaczego po opracowaniu
w miesiącach VIINlII. 1992 r.
sprawiedliwego dla starego
portfela emerytów i rencistów
projektu Komisji Ustawodawczej. tak szybko minister~two
przygotowało i wniosło do Sejmu kontrprojekt .rządowy"
w sprawie nowelizacji ustawy?
Dlaczego w piśmie do parlamentarzysty pan minister tak
jaskrawo kłamie? Przecież nie
musi obawiać się swoich kolegów! Pan Lityński, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej potrafi wprost
powiedzieć do starych emerytów: "Jak wam emeryci zwięk
szymy świadczenia to finansowo na tym stracicie".
Sejm jest reprezentantem
społeczeństwa. Ma więc słu
żyć społecznym interesom, no
i dbać o równe i sprawiedliwe
prawo! Np. prawo ~boru do
podstawy wymiaru $wiadczenia przez wszystkich z okresu
naj korzystniejszego. Obecnie
jedno prawo przeczy drugiemu.
Komisja Sejmowa przecież
nie jest dziś żadną częścią
rządu, dlaczego nie jest więc
obrońcą pracujących i smerytów?
(Nazwisko i imię .
do wiadomości redakcji)
przyjaciół i towarzyszy ze
Wschodu.
Prawdziwe żniwa ten magistracki urzędnik ma w dni targowe. Całą rodzinę zatrudnia
do dźwigania siatek z mięsem
do domu. Posiada na bazarach swoje własne place w najlepszych punktach targowiska,
które pieczołowicie grodzi metalowymi szpilkami i sznur. kiem. Za taki plac pobiera najwyższy haracz w postaci schabu i szynek. Nie kontrolowany
. Pl7ez nikogo czuje się prawdziwym królem bazarów. Aby
by/o ciekawiej ten nietykalny,
magistracki urzędnik bierze
wcale nie małą emeryturę, gra
w orkiestrze kolejowej (także
za pieniądze) i na różnych
imprezach. Prawdziwe Eldorado. Podczas gdy w miasteczku setki bezrobotnych ze
zgrozą czekają na zbliżającą

cząc, że uiścili przecież opłatę

się zimę.

za placowe. Nic nie pomogło.
Kilku z nich zabrano do policyjnej "suki" odwożąc na komisariat. D. triumfował. Temu zajściu
przyglądali się ze zdumieniem
kupujący u Ruskich jędrzejowia
nie. Smiali się i komentowali, oto
dawny funkcjonariusz UB, noszący kiedyś w klapie marynarki
znaczek z podobizną Lenina,
dziś z taką pogardą i podłością
odnosi się do swoich dawnych

Ludzie w mieście zadają
sobie pytanie, dlaczego on
taki nietykalny? Odpowiedź
nasuwa się sama. 'A no, bo
potrafi się dzielić z kim na·
leży. Tylko jak długo jeszcze będzie trwał ten meza·
lians i kto go wreszcie
przerwie?
STAŁY CZYTELNIK
(Nazwisko i adres
do wiadomości redakcji)
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KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
RADOMSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEGO "REKORD" Z JĘDRZEJOWA obecnie zatrudniają ok_ 1000 pracowników. Pracują tu niejednokrotnie całe rodziny. Zadłużenie
wynosi blisko 35 mld zł. Zanosiło się więc na to" że zakład może być przeznaczony do
likwidacji. W wyniku postępowania układowego z wierzycielami, które trwało przez pół
roku, część długu została umorzona, a pozostałą część spłaty długu odłożono do przyszłego roku. Musi.to jeszcze zatwierdzić Sąd Gospodarczy w Kielcach.

JĘDRZEJÓW - historyczne
miasto na szlaku Kraków - Warszawa znane jest ze słynnego
muzeum zegarów słonecznych
oraz z klasztoru cystersów z XII
w. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Rekord" wybudowane
zostały w latach 1968-1971. Była to inwestycja branżowa planu
centralnego. Podyktowana była
koniecznością uprzemysłowie

nia regionu, a także - zatrudnieniem kobiet. Znalazły tu z~trud
nienie całe roaziny. Zakłady produkowały
damską

głównie

bieliznę

Na przełomie 1989/90 r. rozpoczął się proces zadłużania
przedsiębiorstwa . Najpierw załamali się

rynki w Kuwejcie
i Egipcie, gdzie eksportowane
były welurowe koszule. Następ
nie w wyniku ubożenia społe
czeństwa zaczął się kurczyć rynek krajowy. W wyniku tego zakład zaczął popadać w długi,
głównie u dostawców. Wraz
z odsetkami wynoszą dzisiaj
blisko 35 mld zł. Ponadto od 1
kwietnia zakład pozbawiony
został możliwości uzyskiwania
kredytu. Mimo tych kolosalnych
kłopotów nie zalega pracownikom z wypłatami oraz nie było
zwolnień grupowych.
.WVroby "Rekordu" znalazły
uznanie u klientów we Francji,
Niemczech, Włoszech, Anglii.
Są to głównie: bielizna damska
i męska. Cały dochód, 34 mld zł,
ze sprzedaży został przeznaczony na potrzeby zakładu. Je-

dynym ratunkiem dla niego jest
postępowanie układowe z wierzycielami, głównie z dostawcami. Warunki zaproponowane
przez .Rekord" zostały przyjęte .
Są one następujące: umorzenie odsetek niezasądzonych
.0 40 proc., odroczenie spłaty
długu na rok i spłatę jego od
1994 r. przez dwa lata w 4 równych ratach. Dotyczy to wierzycieli, których wierzytelność przekracza 30 mln zł. Natomiast dla
drobnych wierzycieli przedsię
biorstwo zaproponowało spłatę ,
długu do czerwca 1993 r. Pozostałaby jeszcze sprawa zawarcia
podobnej ugody z bankiem na
sumę ponad 7 mld zł, skarbem
państwa -:- na ok. 8 mld zł i ZUS
- na ok. 1 mld zł. Całe postępo
wanie układowe musi być jed- _
nak zatwierdzone przez Sąd
Gospodarczy w Kielcach.
Gdy już się to stanie, wdraża
ny będzie program restrukturyzacyjny. Koniecznie musi nastą
pić przeprofilowanie produkcji.
Klienci zainteresowani są przede wszystkim bielizną z włókien
naturalnych. Zakłady poszukują
sponsora, który pomógłby w odnowieniu parku maszynowego.
'Już dziś potrzebne jest ok. 1 mld
zł. Końcowym efektem programu ma być prywatyzacja zakła
du. Program musi być wdrożony
w ciągu roku, gdyż taki warunek
postawili wierzyciele zainteresowani odzyskaniem pieniędzy.
Łatwo więc przewidzieć to, co
może się stać z "Rekordem",
gdy nie uzyska wsparcia. Za kła-

dy liczą na pomoc wojewody (organu założycielskiego) oraz
wsparcie kredytowe, być może
znajdzie się partner zagraniczny. Program restrukturyzacji niezbędny do uzyskania kredytu
w banku, przedstawiony będzie
już wkrótce.
Ciekawostką jest to, że zadłu
żony jędrzejowski zakład sam
jest również wierzycielem. Klienci zalegają mu łącznie na ponad
17 mld zł. Czyli jest to ponad połowa długu. Problem jest w tym,
że jednostkowo dla poszczególnych hurtowni i sklepów są to

drobne, milionowe długi i trudno
je ściągnąć.
Pracownice, które na razie zabo średnia pła
ca wynosi 1 mln 800 tys. zł z niepokojem myślą o zakładzie.
I trudno się dziwić tym obawom.
Społeczeństwo bowiem biednieje z dnia na dzień . Zakład musi
więc oprócz zdolności produkcyjnej, także mieć możliwości
dostosowania się do zapotrzebowania na produkowany towar.
Planowane jest przeprofilowanie na wyroby wierzchnie dla kobiet. W tym wszystkim jednak
ważne jest to, że Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego .Rekord"
walczą o przetrwanie .
rabiają niewiele,

ANDRZEJ PISKULAK

17-23 XII1992 r.

Kosztem 120 mld zł

Ogromna spalarnia śmieci
powstanie w Nowinach
duje zwiększenie spalania do
120 tys. ton oraz rozszerzenie
asortymentu o odpady przemysłowe , silnie toksyczne. Nie trzeba chyba d.odawać, że pomyślne
zrealizowanie tego pomysłu na
długie lata rozwiązałoby problem wywozu i utylizacji śmieci
komunalnych i przemysłowych
kład. Właściwie należy już użyć
z miasta. Zniknąłby również kło
określenia będzie, ponieważ
pot z wysypiskami odpadów, bo
ideą zainteresowały się władze
miasta i województwa oraz kilka
takie nie byłyby już potrzebne.
Pozostaje pytanie: czy uruinstytucji i przed~iębiorstw, jak
chomienie pod Kiel~mi ogPolitechnika
Swiętokrzyska,
romnej spalarni nieczystości
Staropolska Izba Przemysłowo
nie będzie szkodzić miastu
Handlowa, "Chemar", MPO czy
kielecka .przemysłówka" , które
i środowisku?
deklarują pomoc w realizacji teInż . Gołaszewski zapewnia,
go przedsięwzięcia .
że proces utylizacji odbywać się
Mgr inż . Kazimierz Goła
będzie bez szkody dla otoczeszewski, główny technolog Zania. Przede wszystkim będzi e to
kładów Cementowo-Wapiennispalanie bezodpadowe, a powczych . Nowiny" twierdzi , że na
stałe w piecach popioły wchodzić będą - już jako substancje
przystosowanie "Nowin l" do
nietruj ące - w skład klinkieru,
spalania Odpadów komunalnych
potrzeba 120 miliardów zł. Autopółproduktu do produkcji cementu. Nie będą również szkorzy pomysłu liczą, że pieniądze
dliwe spaliny, bowiem w piecu
takie się znajdą, że miejską i woobrotowym, w bardzo wysokiej
jewódzką kasę wesprze w tym
przypadku .Narodowy Fundusz
temperaturze ulegać będą proOchrony Srodowiska. Gdyby
cesowi odsiarczenia. Dodatkopieniądze znalazły się na powym katalizatorem oczyszczają
czątku przyszłego roku , to za
cym wyziewy będzie wapno.
Dlatego będzie możliwe utylizodwa lata modemizacja została
wanie nie tylko odpadów komuby zakończona. Rocznie w "Nonalnych, ale także silnych tokwinach l" spalałoby się 60 tys.
sycznie nieczystości przemysło
ton śmieci "produkowanych"
przez miasto oraz dodatkowo 20
wych.
tys. ton z okolicznych gmin .
Do spalania śmiec i przewiW razie potrzeby projekt przewidziane są dwa piece obrotowe
z pięciu istniejących w "Nowinach l". Tak więc pozostałe trzy
nadal produkować będą cement, choć już w mniejszych
ilościach .
Dyrektor naczelny
ZCW "Nowiny" - Marian Grzyb
- przewiduje, że "jedynka" bę
dzie dawać rocznie 500 tys. ton
cementu , ale ten ubytek wyrównają "Nowiny II", pracujące
w tzw. technologii suchej. Jedna
nitka produkcyjna w "dwójce"
jest właśnie świeżo po moderniz przynależnością działek , na
zacji, dzięki czemu wydajność
których znajduje się odlewnia.
pieca wzrosła z 1100 do 1700
Sprawa trafiła nawet do Urzę
ton cementu na dobę. Po zmodu Wojewódzkiego. Ale mimo
dernizowaniu drugiej nitki "Nowiny II" wytwarzać będą rocznie 1
posiadanYGh dokumentów, . że
zdecydowana większość grunmln ton cementu , wyrównując
tów przynależy skarbowi pań
straty z zakładu nr 1. Zdaniem
stwa, w księgach wieczystych fidyrektora - nie ma i nie będzie
gurują dawni właściciele. Stąd
problemu z produkcją cemenprzedłużająca się procedura za_o tu: w obecnej sytuacji gospodarczej, przy upadającym bułatwiania tych formalł!ości. Jak
powiedział dyrektor OZE - Stadownictwie są raczej kłopoty
nisław Grzesiak, być może uda
ze sprzedażą Zamówienia krasię je sfinalizować do końca
jowych odbiorców maleją z każ
I 'kwartału 1993 roku.
dym miesiącem i w zasadzie
Dodatkową przeszkodą na
ZCW "Nowiny" egzystują dzięki
drodze do prywatyzacji jest to,
eksportowi , głównie do wschodże swoje roszczenia zgłos il i
nich landów Niemiec. Dyrektor
spadkobiercy ostatniego właści
Grzyb boi s i ę jednak, że za dwa,
ciela fabryki - Jana Witwickietrzy lata ten kierun ek eksportu
go. I ch oc iaż są dokumenty, że
m oże się załamać bąd ź bardzo
pań stwo p rz ejęło zakład na mopoważnie og ran iczyć , a kontracy ustawy nacjonalizacyjnej
hentów z innych krajów pozysi właścicielowi wypłaco no odkać jest ciężko . Wysyła się jeszszkodowanie, wojewoda nadescze cement do Danii i Szwecji.
łał pismo, z którego wynika, że
ale są to ilości po prostu symbodo momentu wejścia w życie usliczne. Dlatego i z tego względu
tawy prywatyzacyjnej, w "Kaprzysposobienie "Nowin l" do inmiennej" nie powinno się dokoneJ, dodatkowej "produkcji" ma
nywać żadnych przekształceń
tak duże znaczenie dla ZCW
własnościoWych.
(BP)
.Nowiny" i załogi. J . PAŃCZY K

Cementownia "Nowiny I" jest zakładem przestarzałym, pracującym w tzw. technologii mokrej, czyli bardzo energochłonnej ,
a mało wydajnej. Z tego względu nadawała się w najbliższej
przyszłości do likwidacji, wskutek czego blisko 700 zatrudnionych tu osób znalazłoby się na zielonej trawce. Wszystko wskazuje jednak na to, że "Nowiny l" uratują się przed zamknięciem,
a obecna załoga przed bezrobociem.
Jakieś dwa lata temu powstał
pomysł modernizacji tej cemen-

towni i przystosowania jej do
sp'alania i utylizacji odpadów komunalnych. Nie jest to wymysł
nowatorski w skali europejskiej,
ponieważ na Zachodzie wiele tego typu obiektów zamieniono na
spalarnie śmieci, ale w naszym
kraju byłby to pierwszy taki za-

W Skariysku

'fJWa~a(ia I~rle5zko~ami
Skarżyska Odlewnia Żeliwa
i Emaliernia "Kamienna" już
w lipcu 1991 roku rozpoczęła
przygotowania do procesów
przekształcen iowych. Na pierwszy ogień miała pójść regulacja
własności gruntów i majątku . Ale
nie jest to takie proste. Do końca
nie są załatwione formalności

"Wokulski" na sprzedaż
Proces likwidacji Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego
w Skarżysku zmierza ku końcowi. Sprzedano już 2 obiekty
wchodzące w jego skład - byłe pawilony meblowy i agd. Natomiast powierzchnie OH " Hermes" wydzierżawiono. Na najemców czekają jeszcze pomieszczenia magazynowe i biurowe. Nie
ma natomiast szczęści a pawilon " Wokulski" . Przeprowadzone
dotychczas przetargi nie przyniosły oczekiwanych efektów. Ostatni z nich odbył się 7 grudnia. Zgło~iło się wprawdzie kilku
chętnych, ale tylko jeden wpłacił wadium. Jednak I on wycofał
się po zapoznaniu z warunkami umowy.
.
W związku z tym ogłoszony został następny przetarg. Jego termin
wyznaczono na 23 grudnia. Ustalone też zostały nowe jego warunki
j nowe, znacznie łagodniejsze ceny. Jest to obiekt o dużej powierzChni, funkCjonalny i może-być wykorzystany na różne cele handlowe.
(BP)
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- Kiedy 22 lata temu zaczynałem pracę vi rzemiośle - wspomina pan Zenon Człeczyński - byłem
najmłodszym członkiem Budowlanej Spółdzielni Rzemieślniczej
"Rzemieślnik" w Kielcach. Moja
pierwsza firma składała się z początkuiącego, młodego szela, czyli
mnie oraz dwóch młodocianych

/

bardzo !;zybko przestał go satysfakcjonować . Rozszerzył więc działal
ność o usługi ogólnobudowlane
i przez wiele lat wspomagał duże firmy państwowe przy wykańczaniu
mieszkań i obiektów przemysło
wych w Kielcach. Trudno byłoby
znaleźć w mieście budynek czy halę
fabryczną, przy budowie których
nie pomagaliby ludzie Zenona Człe
czyńskiego .
Ostatnim pomysłem na kolejne
rozszerzenie działalności jest uruchomienie w Bilczy koło Kielc zakła
du produkcyjnego. W zasadzie jest
to wspólne przedsięwzięcie pana Zenona i jego kolegi, Władysława Starczyńskiego, który w rzemiośle również przepracował "całe życie" , a nie
tak dawno temu nawet dyrektorował
spółdzielni "Rzemieślnik". Dogadali
się szybko, bo obaj wyznają tę samą
zasadę: zarobionych pieniędzy nie
należy przejadać, trzeba je inwl!stować i pomnażać. Wykupili więc kawałek pola na Skraju osady i w ciągu
dwóch lat postawili niewielką halę
produkcyjną, budynek socjalny i magazyn. W duecie, jako pierwsi rzemieślnicy w mieście rozpocz~1i produkcję mas tynkarskich, na które
. zbyt jest ogromny, ale tylko w sezo-

dżają nawet z sąsiednich województw: krakowskiego, często
chowskiego, tarnobrzeSkiego, radomskiego. Po takim kolejnym udanym
przedsięwzięciu
wielu
przedsiębiorców wzięłoby urlop i na
kilka miesięcy pojechało zwiedzać
świat. Pan Człeczyński twierdzi nato. miast, że nie wie, co to znaczy urlOp,
bo z tego przywileju nie korzystał od
wielu, wielu lat. zamiast odpoczywać
i delektować się sukcesem, obaj panowie, zgodnie ze swoimi zasadami,
ZQowu postanowili zainwestować zarobione złotówki w rozbudowę zakładu w Bilczy. Właśnie zaczęli budoowę drugiej, większej hali , w której

~

USMI CHNIJ

SIĘ ...

będzie można produkować więcej

i w lepSZYCh warunkach, a obok stojącego budynku socjalnego stawiają
drugi, żeby pracownicy też mieli lepsze warunki do odpoczynku, czy
przebrania się po pracy.
Czy inwestycja w Bilczy będzie
ostatnim przedsięwzięciem Zenona
Człeczyńskiego, który bardziej przypomina już biznesmena z prawdziwego zdarzenia, a nie rzemieślnika?
Indagowany uśmiecha się tajemniczo i nie chce zdradzać planów na
najbliższą przyszłość, ale wśród kolegów .- rzemieślników krąży już
plotka, że Człeczyński zbudUje
w Kielcach dużą, nowoczesną stację
paliw. Czy to prawda? Pan Zenon
w tym momencie zachowuje się jak
wytrawny dyplomata,; ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Czyli coś
prawdy musi być tv tej plotce. A wiemy już, że pieniędzy nie lubi trzymać

uczniów. W trójkę występowaliśmy
jako zakład malarski. Widać tych
dwóch dziesięcioleci nie zmarnowałem, skoro moje "gospodarstwo" rozrosło się do wielofunkcyjnego zakładu usługowo-produkc:yj
nego, a w "Rzemieślniku" pełnię
funkcję prezesa zarządu spółdziel. ni.
Zenon Człeczyński, kielecki rzemieślnik biznesmen może być
idealnym przykładem człowieka sukcesu. Nie ukrywa, że powodzi mu się
dobrze, ale do wszystkiego dochodził ciężką pracą, Pobudka codziennie o godzinie 4 i tak na nogach do
22. Właśnie w pracowitości upatruje
głównego powodu powodzenia
w prowadzeniu własnego interesu.
Ale nie tylko pracowitość i upór decydują o sukcesach. Przyznaje, że
przede wszystkim pilnie słuchałdob
rych rad starszych kolegów, zarabianych pieniędzy nie przeznaczał wyłącznie na konsumpcję, no i nie bał . nie letnim. Żeby więc zakład mógł
w skarpetce ani odkładać do banku
się ryzyka w rozkręcaniu noWych,
funkcjonować cały rok - pomyśleli \ na procenty, tylko wykorzystuje je do
różnych form działalności. Dzisiaj
o uruchamieniu dodatkowego asormaterializowania kolejnych pomystymentu dla budownictwa: płyt ze
łów.
mówi, że w obecnych czasach dobrze mogą prosperować właśnie ci
styropianu, które wykorzystywane
rzemieślnicy, którzy nie ograniczyli
są do ocieplania budynków, stanoO swojej działalności mógłby pan
się do jednej specjalności, bo prowawią warstwę izolacyjną w płytach
Człeczyński opOWiadać jeszczE: dłu
dząc zakłady wielofunkcyjne, niezastropowych itp. Pomysł okazał się
go, ale pora kończyć, bo akurat nie
leżnie od koniunktury na rynku, zawstrzałem w dziesiątkę. Popyt jest
ma dyrektora sp6łdzlelni i jako presze będą mieli coś do roboty.
zes zarządu musi za niego .załatwiać
znacznie większy, aniżeli możliwości
Właśnie tak postępował zawsze
wytwórcze tego niewielkiego - na
wszystkie bieżące sprawy' w biurze.
Drzwi do gabinetu otwierają się bez
i pierwszy, niewielki zakład malarski
razie - zakładu. Odbiorcy przy jeżprzerwy... ten przynosi czeki. do
podpisu,Jamten podanie o przydział
materiałów ... Trzeba też dojechać do
Bilczy i doglądnąć swojego gospodarstwa. I tak do późnego wieczora.
J. PAŃCZYK

Rośnie popyt na drewno

JUTRO

BĘDZIE

Od kilku dni w Kielcach, przed
żółtymi kioskami LOTTO kręcą
się na żółto ubrane dziewczyny.
Są uśmiechnięte i wciskają

przechodniom reklamowe ulotki.
Nie znam ich treści, bo z zasady
w nic nie grywam, ale nietrudno
się domyślić o co chodzi. Na
pewno nie reklamują życia bez
grzechu, lecz zachęcają do gry
u swojego chlebodawcy LOTTO. W tym samym czasie w gazetach ukazują się na ten sam
temat ogromne reklamy.
Nie trzeba być znawcą przedmiotu, ieby stwierdzić istnienie
dwóch pewników: gry liczbowe
są biznesem jak wiele innych,
a nawet lepszym, ponieważ napędza je obecna u wielu ludzi
żyłka hazardu, zaś u biednych
żądza popraWy losu; po drugiejeżeli coś się forsownie reklamuje, to owo coś zaczęło zacinać
się w swym biegu.
Co może zagrażać LOTTO,
czy jak nazywało się to ongiś toto-Iotkowi? Zawsze i wszędzie
istnieje bariera biedy. Gdy więk
szoŚĆ społeczeństwa jest powy.
żej tej umownej zapory - gra się
dużo, bo bilans strat na poniesione koszty gry jest minimalny
w stosunku do nadziei na wygraną Jeśli jednak ubóstwo zepchnie ludzką masę poniżej bariery, wtedyJiczba grających topnieje. Koszty gry przelicza się już
nie na wygraną ale na bochenek
chleba i butelkę mleka, ktÓre
przecież trzeba kupić. Nie starcza pieniędzy na ryzyko.
Gdy spotkani ludzie wymachują świeżym rachunkiem za

LEPIEJ

energię

i wymieniają trWożliwe
uwagi na temat wzrostu podatku obrotowego na kupowane
przez nich codziennie artykuły
żywnościowe,
wiadomo, że
bardzo wielu spada z bariery
w dół.
Być może LOTTO reklamując
się ma na myśli coś zupełnie innego i jest wielkim optymistą
Niech mu będzie.
MN

Nowe uJławf ~~I~i~eniowe
Rząd ocenia, że nowe - przygotowywane przez resort pracy
ustawy regulujące system
ubezpieczeń społecznych, mogłyby wejść w życie w styczniu
1994 r. W ciągu miesiąca rząd
planuje odesłanie do Sejmu projektu ustawy o zakładzie ubezpieczeń spOłecznych. Jego najistotniejsze założenia, to przyznanie
ZUS
osobowości
prawnej oraz samodzielności finansowej. Nadzór nad działal
nościąZUS ma sprawować rada
. nadzorcza, złożona z przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu.
Ministerstwo chce również, aby
ZUS prowadził indywidualną ewidencję ubezpieczonych. Celem
tych zmian jest usprawnienie pracy ubezpieczyciela, obniżenie
kosztów oraz umożliwienie bieżą
cego gospodarowania nadwyżka
mi. Ponadto resort pracy proponuje wprowadzenie dwóch stopni
rent inwalidzkich, zastępujących
dotychczasowy system trój stopniowy. Mają też obowiązywać trzy
warianty prawa do przechodzenia
na wcześniejszą emeryturę ze
względu na szczególne warunki'
pracy,.stosowane w zależności od
stopnia uciążliwości pracy.
Projekty ustaw przewidują także wprowadzenie składek trzyczęŚCiowych, które zasilałyby fundusze trzech rodzajów ubezpieczeń:
emerytalno-rentowego,
chorobowo-macierzyńskiego

oraz wypadkowego. Dopuszczono możliwość stworzenia w przyszłości ubezpieczeń od bezrobocia oraz ubezpieczeń zdrowotnych .

(Opr.

CI
Filozofii, na którą z coraz
mniejszą wiarygodnością powoływał się miniony ustrój, będącej

tworem brodatego klasyka, zarzucano wiele. Wśród zarzutów
był i ten, że jest to filozofia sprowadzająca człowieka do cias. nych funkcji ekonomicznych, od
których miało zależeć wszystko
- stosunki między ludźmi , ustroje, poglądy ludzi, 'charakter norm
moralnych i tak dalej.- Dziś widać, że nowy, jeszcze nieopierzony system, w jaki usiłujemy
wkroczyć, ma znacznie więcej
cech ekonomicznego monstrum. Teraz wszystko kręci się
wokół pieniądza i pochodnych
czynności
ekonomicznych.
Przedtem ów ekonomizm- brał
na siebie centralny zarządca
produ~cji i finansów, dziś zajmuje się nim każdy obywatel.
Nawet małolaty i dzieci. A tak.
Z wyjaśnień dotyczących nowych zasad podatkowych wyni-

żel)

I

nawet najmłodsI, o Ile trafi
zarobek, powinni
do fiskusa, składać
tam stosowne oświadczenie
i dać się opodatkować. PoWiedzmy, że Karolek sprzedał
koledze rower, który przestał mu
się podobać. Od transakcji zapłaci podatek i nie wolno mu
o tym zapomnieć. Załóżmy, że
Jaś rozstał się za pieniądze
z magnetowidem, on także powinien czuć się w obowiąi:ku oddać urzędowi skarbowemu pewka,

że

się im jakiś
maszerować

nąkwotę·
Więc panie, panowie i ty dziatwo, liczcie i nie pomylcie się, bo
dosięgnie was karząca ręka
skarbowej sprawiedliwości.
W ten sposób co krok odkrywamy, że nieznane nam zarysy
nowego wcale tak bardzo nie odbiegają od doświadczeń starego. Ileż to słów w formie przygan, oskarżeń i ostrzeżeń rzuca
się w przestrzeń, by po pewnym
czasie uznać je za zwyczajne
pustosłowie.

Od blisko 2 lat w Radomiu,
Skarżysku i Kielcach organizowane $ą giełdy drzewne. W każ
dym z tych miast odbywały się
one raz w miesiącu, a oferowano na nich pełny asortyment
w tzw. stanie okrągłym wszystkich gatunków drewna, wystę
pującego
na terenie województw kieleckiego i radomskiego w sumie około 15
rodzajów.
- Rzeczywiście tak było do
niedawna - mówi nadleśniczy
Miecżysław Dzięcioł z Nadleś
nictwa Skarżysko. - W 1991 ro-·
ku, gdy ówczesna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
podjęła decyzję o prowadzeniu
giełd, mieliśmy kłopoty ze sprzedażą drewna, poszukiwaliśmy
rynków zbytu. Ale teraz sytuacja
zupełnie się zmieniła. Od lipca
niesamowicie wzrosło zapotrzebowanie na surowiec drzewny.
Skąd ta tendencja? Przypuszczam, że nowo powstające tartaki prywatne zawarły umowy
eksportowe i wzięłyby więcej
drewna niż jesteśmy w stanie
sprzedać. Mając bowiem na
uwadze przyszłość lasów, możemy w roku wyciąć tylko taką
masę drewna, jaki jest jego przyrost w tym czasie. Wynosi on

około

2,5-3 m sześc. na hektar.
lo ile np. w 1992 r. nadleśnictwo
pozyskało 18 tys. m sześc. surowca tartacznego iglastego, to
na przyszły rok planuje się - 13
tys. m sześc.
W takich warunkach, prayvdopodobnie od nowego roku, gieł
dy drzewne będą organizowaoo
raz w kwartale. I tak bowiem, jeżeli tylko jest drewno, można go
nabyć bezpośrednio w nadleś
nictwie. Odbiorcy więc nic nie
tracą
Od grudnia br. drewno nieco
podrożało. Ceny surowca tartacznego iglastego (sosna, jodła
i świerk) w zależności od gatunku wynoszą od 1 'mln zł za
m sześc. (I klasa) do 420 tys. za
m sześc. (III klasa). Od stycznia,
ze względu na wzrost kosztów
nośników energii i paliwa, stawki
te zostaną podniesione o około
10 proc.
Najpoważnfejszym i najsolidniejszym odbiorcą skarżyskiego
nadleśnictwa jest tartak w Bliży
nie. Z innymi różnie bywało, dlatego przy sprzedaży przyjęto zasadę, że najpierw gotówka do
kasy, a dopiero później drewno
z lasu.

(BP)
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'ABC konsumenta

I
Do Rady Krajowej Federacji
Konsumentów trafia b. dużo
spraw dotyczących roszczeń
konsumentów z tytułu rękojmi
i gwarancji. Spraw 'tych jest ok.
1500 rocznie, zgłaszanych w listach, telefonach bądź osobiście.
W umowach sprzedaży reklamacje dotyczą przede wszystkim wadliwych butów (krajowych
i importowanych), telewizorów
i mebli.
W przypadku wady będącej
następstwem

niewłaściwego

wykonania butów, tzw. wada fabryczna, podlega ona reklamacji
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o ręRojmi (art. 556
kc i następne). Jeżeli rzecz
sprzedana' ma wady, kupujący
może żądać od sprzedawcy
zwrotu ceny, obniżenia ceny, wymiany towaru na inny oraz naprawy. Konsument nie może domagać się zwrotu i obniżenia ceny,
jeżeli
sprzedawca
"niezwłocznie", tzn. w ciągu 14
dni, obuwie-naprawi lub wymienI.

Reklamacje wad telewizorów
dotyczą często wad zgłasza
nych przez konsulT)entów, które
w ocenie serwisu naprawczego
wadami nie są W takich przypadkach spór między strqnami
rozstrzygnąć może tylko sąd.
Gdy w wykonanych na zamówienie meblach (na podstawie
umowy o dzieło) ujawnią się wady, uprawnienia oraz obowiązki
stron regulują przepisy art. 637
i 638 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami wykonawca ma obowiązek w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
usunąć
wadę,
a w przypadku, gdy wady sąnie
usuwalne, bądź nie zostały usuQięte w terminie - zamawiający
może domagać się zwrotu ceny
lub jej obniżenia.
Reklamacje usług to najczęś
ciej źle wykonane remonty
mieszkań, np. gdy w mieszkaniu
konsumenta w okresie miesiąca
po wykonanym remoncie (malowanie ścian, drzwi i okien, ułoże
niu kafelków i wykładzin) ujaw-

http://sbc.wbp.kielce.pl

nią się

wady, polegające na odpadaniu farby i niewłaściwym
ułożeniu płytek ceramicznych wykonawca odpowiada za wady
wykonanego dzieła na podstawie art. 637 §1 i 2 kc.
Dużo skarg wpływa na biura
podróży, które w ofertach obiecują "złote góry" za stosunkowo
małe pieniądze: wysoki standard usług i bogaty program
w rzeczywistości okazuje się
9SzustwtJm. Odpowiedzialność

biur za niezrealizowanie lub
wadliwą realizację wykonania
świadczenia daje podstawę do
roszczeń wynikających z przepisów dotyczących umowy o dzieło (art. 637 i następ. kc). Sprawy
trafiające do Rady Krajowej Federacji Konsumentów stanowią
wierzchołek góry lodowej. W lis-

tach i telefonach, jak w soczewce, skupiają się najważniejsze
problemy dotyczące konsumentów.
Nie ulega wątpliwości, że sytuacja prawna nabywców i usłu
gobiorców, a więc możliwość
dochodzenia roszczeń oraz
szybkiego ich lałatwienia na
drodze reklamacyjnej lub polubownej, uległa znacznemu pogorszeniu. Dlate.go podjęcie
szybkiego działania legislacyjnego jest konieczne dla ochrony
interesów konsumentów.

(JPA)

SUPERACIK

Jeszcze iedna
nauczka
Niemało mamy ostatnio róż
nej maści przestępców~ziałają
cych na ludzkiej naiwności i bezmyślności. I jak się okazuje nie
musi to być wcale ktoś obcy czy
spotkany przypadkowo. .
Krzysztof M. ze Skarżyska nie
oszczędził i swych znajomych.
Roztaczał przed nimi wizję
świetlanej przyszłości poprzez
zainwestowanie we wspólny interes. Innym obiecywał zatrudnienie w mającym powstać lokalu w zamian za udzielenie pożyczki
na
ostatnie
prace
adaptacyjne. A ponieważ bezrobotnych coraz więcej, wiele osób
nabrało się na tę propozycję. Tylko w Skarżysku wyłudził w ten
sposób ponad 500 mln zł.
Ale to nie wszystko. Obrotny
mieszkaniec grodu nad Kamienną prowadził działalność na
znacznie szerszą skalę. Powię
kszał swój kapitał wojażując po
kraju. Aktualnie poszukuje go 6
jednostek policji z . różnych
miast. Tymczasem ślad po nim
zaginął.

(BP)

powiedział Zieleniewski. Dodał ,
że rocznie można by budować
ok. 40 tys. takich mieszkań .

Wstępne założenia programu
budownictwa czynszowego dla
rodzin o najniższych dochodach
przedstawił wicedyrektor Departamentu Polityki Mieszkaniowej
w
Ministerstwie Gbspodarki
Przestrzennej i Budownictwa
Stanisław Zieleniewski. Budownictwo takie finansowane byłoby
ze środków powołanego
w przyszłości w tym celu r krajowego funduszu mieszkaniowego.
Zdaniem dyr. Zieleniewskiego
budowy mieszkań czynszowYch
nie mogłyby finansować banki,
gdyż ich komercyjne kredyty byłyby niedostępne dla osób o niskich dochodach.

Krajowy fundusz mieszkaniowy gromadzić ma środki na budownictwo czynszowe m.in .
z budżetu państwa, emisji obligacji , dotacji zakładów pracy
i gmin. Gminy zakładałyby powiązane z nim lokalne fundusze .
Program przewiduje też powoła
nie towarzystw budownictwa
społecznego w formie spółek ,
które prowadziłyby tego typu inweątycje budowlane. Działałyby
one bez·zysku.
Prawo do tego typu mieszkań
przysługiwałoby wyłącznie osobom , których dochody nie przekraczają pewnej wysokości. Jej
próg nie jest jeszcze ustalony -

Program tego budownictwa
wzorowany jest na francuskim
systemie czynszowym tzw.
HLM . Je90 tworzenie i doradztwo finansuje rząd Francji . We
Francji program budownictwa
typu HLM zaczą!' funkcjonować
ok. 100 lat temu.
(Opr. MZ)

Obiecanki, cacanki ...

Daimler-Ben% ucieka %byłei NRD
Koncern Daimler-Benz odłożył
na czas nie określony planowaną
budowę w Niemczech wschod-

Zmiany W służbie zdrowia
Planowana od przyszłego roku reforma pogotowia ratunkowego, która
potrwa 2-3 lata ma zwiększyć jego
skuteczność w sytuacjach zagroienia
iycia - wprowadzona ma też być nowa
specjalizacja medyczna - lekarza rodzinnego - poinformował wiceminister zdrowia Wiesław Jakubowiak.
"Trudno składać deklaracje, ale w cią
gu 1-2 lat chcemy dojść do tego, aby
średni czas przejazdu do pacjenta
z obecnych 30 min. zmalał do 15 min."
- powiedział. W całym kraju ma podjąć
pracę 300 zespołów reanimacyjnych.
Kierowcy karetek będą przeszkoleni na
ratowników, a lekarze - na specjalistów
od stanów nagłych. Cały zespół pogotowia musi uzyskać odpowiednie licencje.
Powstaną wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego dostosowane do lokalnych warunków i potrzeb. "Za te same
pieniądze chcemy uzyskać efektywniejszą opiekę medyczną" ·
W przyszłym roku będzie też

wprowadzona nowa specjalizacja medyczna
- lekarza rodzinnego. Na nim w przyszłości oprze się podstawowa opieka
medyczna. Docelowo potrzeba 20 tys.
lekarzy tej specjalności. "Wprowadzenie ich do podstawowej opieki medycznej jest najtańszym sposobem na
upowszechnianie profilaktyki i promocji zdrowia" - powiedział wicemin.
Marek Balicki.
Kształcenie 300-400 lekarzy rozpocznie się w przyszłym roku i potrwa

ty

3-4 lata. Podczas szkolenia lekarze bę
dą otrzymywać wynagrodzenie. Dokształcaniem lekarzy mających już wiele umiejętności potrzebnych do uzyskania tej specjalizacji zajmie się
powstałe niedawno Kolegium Lekarzy

Rodzinnych .

(JPA)

Technologie ekologiczne
z Austrii
Swoje oferty w dziedzinie pmdukcji urządzeń i nowoczesnych
technologii ochrony środowiska
zaprezentowało na sympozjum
naukowo-technicznym w Warszawie 11 przedsiębiorstw znad
Dunaju, w tym Austria, ktpra jest
światowym liderem w produkcji
ekologicznego sprzętu .
Ze strony polskiej w sympozjum
bierze udział około 600 osób,
w tym przedstawiciele dużych
przedsiębiorstw i firm wyspecjalizowanych w dziedzinie usuwiłnia
odpadów i gospodarki wodnej,
uczelni i instytutów naukowych
oraz banków i fundacji. ..zainteresowanie jest ogromne, ponieważ
Austria jest dla nas liczącym się
partnerem" - powiedział wiceminister ochrony środowiska Ber(Opr. żel)
nard Błaszczyk.

Gdy latem chłopi zaczęli blokować drogi , wytac;!:ając argumenty
przeciwko importowi żywności ,
drogim kredytom i ogólnie brakowi
perspektyw dla produkcji rolnej,
mogli czuć się osamotnieni. Zatrzymywani na szosach kierowcy
posyłali im różne wiązanki, chłop
tylko zgrzytał zębami i rozglądał
się za sojusznikami.
Już ich ma. Najpierw ruszyli rolnicy francuscy, potem belgijscy, na
koniec jak zwykle stateczni Niemcy. Europejskie rolnictwo czuje się
zagrożone zapowiedzią likwidacji
dopłat do jego płodów. Bez dopłat
koszty wytwarzania staną się wysokie, w konkurencji zwyciężą tylko najwydajniejsze gospodarstwa,
los pozostałych może być czarn~
U nas chłopi najwyraźniej popluwają w dłonie . Znajnowszych
wielki wynika, że "Rolnicy Indywidualni", "Kółka Rolnicze" i "Samoobrona" zapowiadają blokadę
wszystkich przejść granicznych ,
być może jeszcze przed świętami.
Odbyłoby się to po chłopsku , z tradycją gwiazdkową Już można sobie wyobrazić choinki zatknięte na
barykadach z traktorów i kom bajnó.w...Rolnicy zechcą pewnie podZlehc Się opłatkiem ze swym ulubionym ministrem Gabrielem Janowskim, a pewnie pobłogosławią
również panią premier, cały rząd
i inne organa i persony.
Postulaty nadal te same: tańsze
kredyty, dopłaty wyrównawcze,
ceny minimalne, całkowite oddłu
żenie wsi. Można by uznać je za
nudne, gdyby nie chłopskie ruchy
w bogatych krajach zachodniej

Banany też zdrożeją

Prognozy iapoń5~ch naukowców

Zdaniem naukowców japońskich, lekarstwo przeciw chorobie Al DS zostanie opracowane do 2006 roku. Urząd Nauki i Techniki opublikował
. właśnie wyniki sondażu, przeprowadzonego wśród 3 tysięcy naukowców,
których spytano jakich przełomowych osiągnięć nauki i techniki oczekują
do roku 2020. W większości przypadków naukowcy przesunęli trochę na
później prognozy, o które pokusili się w poprzednich tego rodzaju ankietach.
Na 1998 r. Japończycy przewidują m.in. przekroczenie przez ich superszybki pociąg "Shinkansen" prędkości 300 kilometrów na godzinę,
a na 1999 r. - dokładne prognozowanie pogody. Są zdania, że w roku
2001 przeszczepy organów wewnętrznych staną się powszechne. Na rok
2006 przewidują nie tylko skuteczne leRarstwo przeciw AIDS, lecz także
możliwość prognozowania wybuchów wulkanów. W roku 2011 lot przez
Europy. Całe rolnictwo kontynentu
Pacyfik będzie trwać zaledwie dwie godziny, w roku 2013 dostępne już
odczuwa palące problemy ekonobędą specyfiki zapobiegające chorobom nowotworowym, a w roku 2015
miki produkcji i sprzedaży. Trwa
na Księżycu powstanie pierwsza stała baza.
przy tym stan przeładowania rynTermin lądowania człowieka na Marsie Japończycy "wyznaczyli" tym
ku. Jednocześnie miliony ludzi na
razem na rok 2018 - o dziesięć lat później niż przewidywali pięć lat temu.
świecie głodują Papież przypomiO całe 10 lat - na rok 2010 - "przesunął się" (w stosunku do poprzedniej
na o karygodnym paradoksie naankiety) termin opracowania robota, który sprawowałby opiekę pielęg
ązych czasów: nadmiar i głód .
niarskąnad ludźmi w podeszłym wieku.
Swiat o tym wie, lecz ciągle nie
Tylko 28 proc. prognoz postawionych w 1971 r., a mająCYCh się ziścić
MN
znajduje drogi wyjścia.
do chwili obecnej , okazało się trafnych.
(czyk)

choinka

O poparcie inicjatywy stworzenia prawnych możliwości
powołania funduszu drogowego na utrzymanie i rozwój
sieci drogowej, a także budowy płatnych autostrad i dróg
ekspresowych - zwróciła się
do posłów sejmowej Komisji
Handlu i Usług Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych.
GDDP argumentuje, że wobec trudnej sytuacji finansowej
drogownictwa,
brak wspomnianych rozwiązań może zagrozić funkcjonowaniu ponad
200 nowo powołanych samodzielnych przedsiębiorstw budowy dróg i mostów. Powstałe
z dotychczasowych jednostek
budżetowych firmy te większość
zleceń na wolnym rynku uzyskują w drodze przetargów.
Z jednej strony nie powjnny bać
się braku pracy, z drugiej jednak
niedostatek środków na remont
powoduje szybką dekapitalizację
posiadanych
maszyn
i sprzętu , uniemożliwiając wykonywanie zadań .

kładów - oświadczył prezes zarządu firmy Mercedes-Benz Wer-

ner Niefer.
Równocześnie w centrali Mercedesa w Stuttgarcie poinformowano, iż firma ta, wchodząca
w skład koncernu Daimler- Benz,
planuje wprowadzenie w pierwszej połowie przyszłego roku
w swych zakładach skróconego
czasu pracy. Dotyczy to również
zakładów w Ludwigsfelde, na terenie dawnej NRD. Wcześniej już
zapowiedziano przedłużenie tegorocznej przerwy świątecznej aż do
8 stycznia. Przyczyną jest pogarszająca się koniunktura w przemyśle samochodowym .

Manfred Stolpe, premier rządu
krajowego Brandenburgii , odniósł
się ze zrozumieniem do decyzji
o wstrzymaniu budowy, a TZecznik
zarządzającego
gospodarką
wschodnioniemiecką urzędu powieR1iczego podkreślił, iż Daimler-Benz ma "własne powody", by
je podjąć . Zdaniem Stolpego,
opóźnienie wyniesie co najmniej
dwa - trzy lata. Według rzecznika

powiernictwa, niektóre inne firmy
przewartościowują swoje plany
we wschodnich Niemczer:h ze
względu na pesymistyczne prognozy.
(Opr. JPA)

es

Chłopska

nich fabryki ciężarówek . Jest to
kolejny cios dla planów szybkiej
odbudowy gospodarki wschodnioniemieckiej. Poprzednio całą seńę
podobnych decyzji podjęły inne
wielkie firmy zachodnioniemieckie, rezygnujące z inwestycji na
wschodzie kraju z obawy przed recesją i wysoką stopą procentową
Na fali euforii pozjednoczeniowej Daimler-Benz zapowiedział
przed dwoma laty przeznaczenie
miliarda marek na budowę
w Ahrensdorf w Brandenburgii
wytwórni ciężarówek . Miała ona
produkować rocznie 40 tys. pojazdów, przeznaczonych głównie na
rynek
wschodnioeuropejski.
Obecne wstrzymanie tych planów
wynika ze zmniejszenia popytu na
zachodzie i z coraz gorszych perspektyw
gospodarczych
na
wschodzie Europy. Czynniki te,
a także niewykorzystanie istnieją
cych już mocy produkcyjnych ,
między innymi w wytwórni cięża
rówek w Ludwigsfelde, nie pozwalają na wybudowanie nowych za-

Według dyrekcji, dochody
proponowanego funduszu drogowego składać się powinny
m.in . z wpływów z podatku od
środków transportowych na samochody ciężarowe , z opłat za
przejazdy po drogach publicznych pojazdów o ponadnormatywnym ciężarze i gabarytach ,

E
a także z części wpływów od
firm ubezpieczeniowych, z darowizn oraz tzw. celowych dotacji
budżetowych . Zakłada się , że
wysokość odpisów z podatków

obrotowych -

które docelowo

byłyby przejęte przez fundusz będzie równoważyć obecny poziom nakładów państwa na

utrzymanie dróg krajowych i wojewódzkich.
Wstępne rozmov.:y z przedstawicielami Banku Swiatowego

i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju wskazują natomiast na możliwość uzyskania
od tych banków niskoprocentowych pożyczek na budowę auto.strad. Warunkiem wstępnym
z ich strony jest jednak stworzenie w Polsce uregulowań prawnych umożliwiających pobieranie opłat za korzystanie z autostrad i innych szybkich dróg oraz
ich budowa w systemie koncesji
udzielanych także zagranicznym firmom.
Zdaniem GDDP, regulacje te
- wraz z kwestią pozyskiwania
gruntów pod autostrady - zawiera poselski projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Jego celowość podkreślają
wyniki
analiz
ekonomiczno-finansowych budowy autostrad . Środki wydatkowane na te inwestycje mają
się zwrócić już po 20 latach eksploatacji płatnych dróg.

http://sbc.wbp.kielce.pl

(czyk)

Resort zdrowia jest niezadowolony z jakości mleka i przetworów
mlecznych dostarczanych na rynek przez krajowy przemysł. Przeciętnie piąta część tych przetworów nie odpowiada normie, w tym
także mikrobiologicznej.
Najgorzej jest w woj. gorzowskim, siedleckim, legnickim, słup
skim , łódzkim, częstochowskim
i bielskim, gdzie kontrolerzy "Sanepidu" zakwestionowali od 30 do
40 proc. badanych partii produktów. Najlepsze mleko spożywcze
i inr)e artykuły nabiałowe pochodziły ze spółdzielni mleczarskich
w woj . bialskopodlaskim, łomżyń
skim, przemyskim, rzeszowskim,
sieradzkim i szczecińskim.
Złej jakości mikrobiologicznej
przetwory mleczne zawierają najczęściej bakterie grupy coli, co
świadczy o braku higieny w zakła
dach mleczarskich. Sąteżdrobno
ustroje chorobotwórcze, m.in .
gronkowce. Konsekwencją spoży
wania takiej żywności są zatrucia
pokarmowe.
(Opr. MZ)

Holendrzy
vv polskich
portach
Holenderska firma Rotterdam Maritime Group zaprezentowała na sympozjum w Gdańsku program badawczy,
nakierowany na restrukturyzację i rozwój polskich portów, sponsorowany
przez Bank Światowy. Wraz z delegacją
przybyła pani J.R. Hanja Maij-Weggen
- minister transportu, robót publicznych i gospodarki wodnej Królestwa
Holandii.
Podczas spotkania pani minister
z władzami wojewódzkimi i miejskimi
TrÓjmiasta oraz reprezentantami ·gospodarki omawiano problemy współ
pracy w transporcie i gospodarce
morskiej . .firma Rotterdam Maritime
Group zwyciężyła w konkursie Banku
Światowego na opracowanie programu restrukturyzaCji polskich portów.
(Opr. żel)

"Echo" rynku

S

•.ęzyca
•
~

W kręgu ludzi bliskich Superacikowi zaszło w dzień św.
Mikołaja wesołe wydarzenie:
Właśnie rozdawano dzieciom
prezenty i ojciec rodziny powiedział dla żartu, że dzieci
dostały, a on i mamusia nie.
Zaczęły się różne przekomarzania, które przerwał dzwonek do drzwi. - O - powiedział
tatuś - pewnie jednak Mikołaj
przypomniał sobie o rodzicach. Rzeczywiście przypomniał sobie. Jednak nie Mikołaj, lecz Zakład Energetyczny
w Kielcach. Jego wysłannik
wręczył tatusiowi i mamusi nową książeczkę opłat za energię z wiadomością o natychmiastowym zapłaceniu kwoty
wyrównawczej- na sumę 1,4
mln złotych. Można sobie wyobrazić jaka radość wybuchła
w rodzinie z tego prezentu.
W zamierzchłych latach narastało przekonanie o księży
cowej ekonomice ustroju,
w którym rzekoma bezpłat
ność lub taniość towarów i usług zamazywały rachunek
kosztów, niwecząc bodźce do

oszczędzania,

rozwijania
przedsiębiorczości itp. . W istocie darmowość i taniość były
opłacane z centralnych środ
ków budżetu, ten zaś czerpał je
z kieszeni milionów zatrudnionych, po prostu wyznaczając im
nader skromne płace. No
i wreszcie wszystko to zostaje
przywrócone do równowagi.
Z maleńkim pytajnikiem.
Dziś jedni płacą wysokie rachunki za świadczenia , czego
jednak inni nie są w stanie zrobić. Wkrótce trzy miliony tych
innych będzie na- bezrobociu
(dwa i pół miliona już jest),
a jeśli ich szeregi będą topnieć
wskutek kasowania zasiłków,
to coraz większa rzesza bezrobotnych i biednych przesl.:ł
nie się ku pomocy społecznej.
Czy wydatki ponoszone na
tych ludzi są składnikiem zdrowej ekonomiki, gdzitJ wszystko
rachunkowo gra? Księżyc ma
dwie strony, księżycowa eJ<onomika także. Właśnie zaczynamy tę drugą stronę pozna. wać. Wydaje się taka sama.
Superacik
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PRElYDENT PRZYSZEDł DO BIZNESMENOW
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w KIELCACH
Kupno:
BANK ŚLĄSKI
dolar
15.500
marka niem.
9400
frank fr.
2700
frank szwajc.
10.400
funt ang.
22.000
BANK PKO
dolar
15.600
marka niem.
9570
frank fr.
2780
frank szwajc.
10.600
funt ang .
23.200
szyling austr.
1350
BANK PKO SA
dolar
15.173
9604
marka niem.
frank szwajc.·
10.768
funt ang.
23.738
szyling austr.
1372
KANTOR WYMIANY WALUT, ul. Sienkiewicza 20a
dolar
15.550
marka niem.
9650
frank fr.
2790
frank szwajc.
10.650
funt ang .
23.550
szyling austr,
1350
korona czeska
480
forint
165 '
ru~1

~

Sprzedaż:

15.900
9800
2920
11.100
24.600
15.880
9750
2920
10.900
24.400
1390

"

15.635
9947
11.096
24.460
1414
15.700
·9750
2900
10.900
24.200
1380
510
180
60
(AGA)

.. .1 RADOMIU
Kupno
Bank Ziemi Radomskiej, ul. Żeromskiego 75
dolar USA
15.500
marka niem.
9500
funt ang .
23.400
frank fr.
2700
PKO SA, ul. Struga 26/28
dolar USA
15.400
marka niem.
9500
funt ang.
'23.300
frank fr.
2750
frank szwajc.
10.300
KANTOR WYMIANY WALUT, ul. Kusocińskiego 15
dolar USA
15.600
marka niem.
9700
korona czeska
500

Sprzedaż

15.800
9800
24.400
2900
15.800
9850
24.300
2900
11.000
15.750
9800
520
(kul)

WARSZAWSKA.- GIEŁDA
. PAPIEROW
.WARTOSCIOWYCH
10 grudnia
15 grudnia "Tonsil" 25.500 +8,5 proc.
28 .000
+9,8 proc.
"Próchnik" 43.000 +1 ,2 proc.
43.000
0,0 proc.
"Krosno" 33.000 +10,0 proc.
30.500
-7,6 proc.
"Exbud" 290.000 -<l,3 proc.
283.000
-2,4 proc .
•Kable" 35.000 +2,9 proc.
36.500
+4,3 proc.
" Swarzędz" 37.500 +4,2 proc.
39.000
+4,0 proc.
"Wólczanka" 39.500 +3,9 proc.
40.000
+ 1,3 proc.
"Żywiec" 135.000 +3,8 proc.
130.000
-3,7 proc.
"Wedel" 191 .000 -9,9 proc.
200.000 • +4.7 proc.
"Okocim" 105.000 +1,0 proc.
104.000
-1,0 proc.
"Elektrim" 219.000 0,0 proc.
210.000
-4,2 proc.
"Irena" 54.000 +9,1 proc.
59.000
+9,3 proc.
"Mostostal" 284.000 +1,8 proc.
279.000
-1 ,8 proc.
"Universal" 11 .500 +9,5 proc.
12.500
+8,7 proc.
BRE 201.000 -1 ,5 proc.
199.000
-1,0 proc.
BIG30.000 +9,1 proc.
29.500
-1,7 proc.
Po raz pierwszy od pięciu sesji liczóa spółeR, których notowania spadały, była większa od tych, które zwyżkowały. Wiele osób chce zdyskontować zysld oraz kupić akcje tych przedsiębiorstw, które rokują nadzieję
na wzrost w przyszłym roku. Również wyczekiwanie na ogłoszenie wynikówfinansowych za 1992 rok, miało wpływ na obniżkę kursów. Widać
to było wyraźnie w spadku cen "Mostostalu", "Elektrimu", "Krosna", zerowego przyrostu wartości "Próchnika". Na dzisiejszy dzień "Mostostal" zapowiedział konferencję prasową na której zapewne dowiemy się czegoś
o wynikach finansowych tej spółki. Bardzo dobre notowania ma "Universal" i "Swarzędz", które osiągnęły nowy kurs maksymalny. Wiele uwagi
zwraca "Irena", chociaż w jej przypadku mówi się o spekUlacji kilku graczy giełdowych . Sesje 24 grudnia i 31 {Irudnia zostały odwołane . (bk)

Na bazarze
Mięso

i

wędliny

- 35-39 tys. zł, schab - 50-52 tys. zł, polędwica - 95 tys. zł,
szynka mielona - 07 tys. zł, boczek - 27-29 tys. zł, kaszanka - 11-16 tys.
zł. słonina - 8-10 łys. zł, pasztetowa - 20 tys. zł,
Wołowina

Owoce
- 5 tys. zł, gruszki - 7-9tYIl. zł, cytryny- 13-15 tys. zł, pomarańcze
.:: 15-16 tys. zł, banany - 15 tys. zł, orzechy włoskie - 18-28 tys. zł.
Jabłka

Warzywa
Marchew - 2,5-3,5 tys. zł, cebula - 3 tys. zł, sałata - 4 tys. zł. seler - 7-8
tys. zł, koperek - 2 tys. zł, por- 3 tys. zł, papry1<a - 15tys. zł (zięlona), papryka
czerwona - 40 tys., zł brukselka - 7-9 tys. zł, pietruszka - 5 tys. zł, kapusta
biała - 5 tys. zł, czerwona - 6 tys. zł.
(AGA)
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W Ostrowcu i okolicy zarejestrowanych jest około 5 tys. podmiotów gospodarczych, które
zaliczyć trzeba do smali biznesu .
Stanowić

mają

wyczekiwaną

utęsknieniem tzw. klasę śred
nią Tymczasem część małego
biznesu ledwo przędzie, a do-

z

datkowo wiele przepisów i zarządzeń utrudnia mu życie. Do
handlu wkradła się recesja
i w ostatnim miesiącu więcej było rezygnacji z prowadzenia
działalności gospodarczej aniżeli podań o jej rozpoczęcie.
W związku z tym na pierwsze
spotkań
z zaplanowanych
ostrowiecki KLUB MAŁEGO
BIZNESU zaprosił władze miasta. Do piwiarni "Mieszko" przybyli
prezydent mgr inż. Lech Janiszewski i nacz. Wydz. Inicjatyw
GosRodarczych UM mgr Kuziemka. Dyskutowano o zasa:
dach przyznawania lokali, koncesji na alkohol, prywatyzacji oraz
polityce władz miasta i banków.

- My płacimy podatki - mówili członkowie Klubu Małego
Biznesu. Mamy swój wkład
w to miasto i czegoś od tego
miasta oczekujemy. Nie zrzeszyliśmy się po to, aby płacić
bankom, które uważają tylko
klientów biorących miliardy,
większe łapówki, ale po to,
aby nie płacić ich w 9góle.
Od wastej siły przebicia -: powiedział prezydent Lech Janiszewski - zależy to, czy wejdziecie do komisji finansów i lokali, aby być blisko tego co was
interesuje. Jeżeli nie odpowiadają wam komisyjne zasady
przyznawania lokali czy kryteria
przyznawania koncesji na alkohol, choć tu dopóki nie zmieni się
ustawa niewiele będzie można
zrobić,

możecie

wystąpić

z wnioskiem do Rady Miejskiej.
Osobiście zachęcam

do

udziału

w komisjach . Nic nie jest tajemnicą ale najlepiej przekonać się
o tym samemu. Zobowiązuję się

Za cenę wielu wyrzeczeń ...

Sklep, który cieszy
Sklep jest niewielki, estetycznie urządzony. Klienci
chwalą sobie miłą obsługę,
dobry jakościowo towar.
A jeszcze przed kilkoma miesiącami były tu piwnice pełne
gruzów.
.
- Pomysł zrodził się niespodziewanie - mówi Roman Kukul ski. Po prostu planowaliśmy
z żoną uruchomić własny, nieduży sklep. Ja pracuję w usługach
od la!. Wykonuję je w zakresie
instalatorstwa gazowego. Natomiast żona przez wiele lat zwią
zana była ze służbą zdrowia. Posiada ogólne, średnie wyksztatcenie. Trzy lata temu podjęła się
prowadzenia sklepu jako współ
właściciel. Doszliśmy jednak do
wniosku, że już najwyższy czas,
aby się usamodzielnić .
- Ten punkt spodobał się nam
i stwierdziliśmy, że nadaje się na
sklep. Dyrekcja Spółdzielni
" Społem" wyraziła zgodę na wynajęcie na pięć lat piwnic.
Od lipca bieżącego roku trwał
kapitalny remont pomieszczeń.

Prace rozpoczęły się od pogłę
bienia sal (ok. 30 cm), wywieziono pięć wywrotek gruzu. Zało
żono oddzielny węzeł sanitarny,
przeprowadzono instalacje elektryczne. W trakcie robót wymieniono stolarkę, wykonano głów
ne wejście, poprawiono estetykę
na zewnątrz.
- Wszystko to wykonaliśmy
systemem gospodarczym mówi Małgorzata Kukuiska.
Mężowi nie są obce roboty budowlane, pomogła też rodzina.
Cieszę się, że sklep jest już
czynny i przyciąga klientów. Staramy się sprowadzać odzież elegancką dobrą gatunkowo i modną Oferujemy garsonki , bluzki,
spódnice, a także kosmetyki, biżuterię, bieliznę. Klienci chwalą
atrakcyjny towar i niewygórowane ceny.
- Pracę w usługach rozpocząłem w wieku 23 lat - zwierza
się Roman Kukuiski. Uważam,
że to najlepszy okres na samodzielność. Człowiek młody jest
odważny, nie boi się ryzyka.

do tego, że Klub Małego Biznesu
będzie otrzymywał wykazy tego,
co jest aktualnie do wykupienia
lub do wydzierżawienia.
- Do końca roku każda gmina
będzie

musiała

zrezygnować

z pojęcia własności komunalnej
- pOWiedział naczelnik Wydr..
Inicjatyw Gospodarczych mgr
Kuziemka. Nie jest tego dużo.
Gmina dysponuje 8 przedsię
biorstwami. Szukamy dla nich
inwestorów. i przygotowujemy
plany restrukturyzacji. Mieliśmy
spotkanie z dyrektorami banków, ale w Ostrowcu są tylko ich
filie, więc decyzje zapadają na
zbyt wysokirr dla nas szczeblu
zarządów i nie mamy na nie żad
nego wpływu. Możemy natomiast ułatwić kontakty. Z Francji
przyjeżdża 12 finansistów z bardzo konkretnymi propozycjami.
Otworzyła się możliwość barterowej wymiany z Białorus ią,
a także możliwości działania
w ramach koncernu "Wistos".
Gdybym musiał teraz w wieku
32 lat startować od zera to bym
się mocno zastanawiał. Ten
sklep powstał z niczego, jeśli
chodzi o pomieszczenia. Natomiast przydały mi się zdobyte
w minionych latach doświadcze
nia i skrzętnie odkładane pienią
dze. Sporo młodych ludzi ładuje
duże pieniądze w drogie, zachodnich marek samochody.
Chcą koniecznie "szpanować".
Ja jeżdżę wysłużonym, starym
"fiatem 125p", ale za to mogłem

Klienci

chwalą

Dużo ofert napływa ze Szwajcarii. My z kolei zamierzamy zorganizować wystawę towarów
i usług, które moglibyśmy eksportować. O tym wszystkim bę
dzie informowany Klub Małego
Biznesu.
Ważnym problemem małe
go biznesu nie tylko w Ostrowcu, który jednak nie doczekał się dyskusji jest handlowa inwazja ze Wschodu.
Wszędzie walczy się z dzikim
handlem - mówili bizr:lesmeni
z klubu. W Berlinie Zachodnim
nie robił tego rząd w Bonn, ale
lokalne wła,dze pod naciskiem
miejscowych sklepikarzy. Ludzie
nie wiedzą jak krótki to biznes.
Dzisiaj kupią tanio u ruskich, jutro drogo zapłacą z własnej kieszeni na bezrobotnych. Nie pła
cą cła na granicy, podatków,
więc sprzedają taniej . Ale to nieuczciwa konkurencja, która rozkłada smali business. I trzeba
coś z tym zrobić.
TeZ

pozwolić sobie na uruchomienie
własnego sklepu. Warto planować, oszczędzać i konsekwentnie realizować cele. Ale zawsze

w

jest coś za coś. I naszym przypadku musieliśmy ponieść wiele
·wyrzeczeń .

Czy czujemy się ludźmi sukcesu? Nie, jesteśmy ludźmi
. pracy. Sądzę, że ta inwestycja
i własna praca zaowocują po
kilku latach.
(Rozmowa sponsorowana)
DANUTA PAROL

dobry towar i

miłą obsługę.

Fot. A. Piekarski

I

.

CENY MATERIAŁOW BUDOWLANYCH (wg KCMB)
Wykaz cen towarów oferowanych przez hurtownię nr 1 w Kieleckiej Centrali Materiałów Budowlanych, Kielce, ul. Długa 30.
Ceny aktualne z 16.XII.1992 r. nie zawierają podatku obrotowego
(towar przeznaczony na cele zaopatrzeniowe i inwestycyjne):
1. Płyty z wełny mineralnej 60 kg/m 3 gr. 5 cm
13.500 zł/m
2. Płyty z wełny mineralnej 80 kg/m 3 ~r. 5 cm
18.300 zVm
3. Płyty z wełny mineralnej 100 ~m gr. 5 cm
21.500 zł/m
4. Maty z wełny mineralnej kg/m gr. 5 cm
17.000 zł/m
5. Wo~ok z włókna szklanego gr. 4 cm
17.400 zł/m
6. Styropian samogasnący 2~ 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. Klej do płytek "ceresit CM-11 " a 25 kg
6540 zł/kg
13. Szkło okienne 3 mm
39.900 zł/m
14. Szkło okienne 4 mm
46.000 zł/m
15. Szkło okienne gr, 6 mm
60.000 zł/m
16. Szkło ornamentowe kolor
52.000 zł/m
17. Szkło ornamentowe bezbarwne
47.200 zł/m
18. Szkło zbrojone 6 mm
103.000 zł/m
19. Papa asfaltowa wierzchn . krycia a 15 m
7.800 zł/m
20. Papa izolacyjna a 40 m
4.500 zł/m
21. Lepik asfaltowy a 148 kg
3.1 00 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
7.400 zł/kg
26. Subit a 45 kg
13.800 zł/kg
21. Płytki PCW
33.100 zł/m
28. Wykładzina PCW .• rekord"
54.000 zł/m
29. Wanna bl. L-1700
1.491.000 zł/szl.
30. Wanna bl. L-1500
1.375.000 zł/sz!.
31. Wanna bl. L-1400
1.300.000 zł/szl.
32. Zlewozmywak blasz. 2-kom .
475.000 zł/szt.
33. Wanna żeliwna L-1400
1.760.000 zł/szl.
34. Wanna żeliwna L-10oo
1.600.000 zł/szl.
35. Zlew żeliwny 2-kom.
526.000 zł/szt.
36 . Baterie wannowe
363.000-817.000 zł/s z!.
37. Baterie zlewozmywakowe
231.000-595.000 zł/szt ,

http://sbc.wbp.kielce.pl

38. Umywatki
87.000-145.000 zł/szt.
39. Miski ustępowe (pozn.)
154.000-248.000 zł/sz!.
40. Łączniki wodociąg. od 1/2 do 2
2.1 0<M35.500 zł/szt .
41 . Drabiny (domowe, wysuwane, rozstawne,
•
linowe)
429.000-4.442.000 zł/szt.
42. Ogrzewacze. elektryczne OW-5
744.000 zł/sz!.
43. Emalia ftalowa biała a 20 I
31.000 złll
44. Farba miniowa 6O-proc. a 20 I
30.000 zł/I
45. Emalia ftalowa orzech jasny a 20 I
25.000 złll
46. Farba emulsyjna biała a 20 I "polon't"
20.000 złll
a 10 I "polonit"
21 .000 złll
47. Farba emulsyjna kolor a 20 I
16.000 złll
48. Pokost lniany a 10 I
23.000 zł/I
49. Rozcieńczalnik celulozowy a 20 I
14.000 zł/I
50. Capon a 10 I
25.000 złll
51 . Klutan "R" a 5 I (domieszka do zaprawy
75.000 zł/sz!.
i betonów do prac w ujemnych temp.)
52. Fugi kolory a 2 kg
52.000 zł/szt.
53. Fugi bi ałe a 5 kg
56.000 zł/szt .
54. Klej "latex" a 30 kg
7.200 zł/kg
55. Klej "pronilent" a 7 kg
25.000 zł/kg
56. Siatka pr:z.eciwśnieżna rolka 25 mb
312.500 zł/roI.
Ceny farb i lakierów do dalszej odsprzedaży z podatkiem obrotowym w cenie zakupu:
1. Emalia ftalowa biała a 1 I
38.000 złll
2. Emalia ftalowa "emolak" a 11
65.000 zł/I
3. Farba ftalowa orzech jasny a 1 I
30.000 zVI
4. Emalia ftalowa brąz
34.000 zł/I
5. Farba emulsyjna "polonit" a 1 I
20.000 złll
6. Pokost lniany a 1 I
30.000 zł/I
7. Rozcieńczalnik nitro 0,5 I
21.000 złll
8. Rozcieńczalnik ftal.-karb. 0,51
18.700 zł/I
9. Capon a 1 I
31.000 złll
10. Urelak "S" kpI. 61
260.000 zł/kpI.

REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY

JANUSZ PAŃCZYK
Kielce; ul. Targowa 18, tel. 321-210, FAX 458-20

Kto wysłał mordercę na plac Św. Piotra?

Śmierć

•

WCIĄZ Nil ROZSlYfROWANA TAJlMNICA
Czy papież wie kto wysłał za-

machowca, który ciężko ranił go
13 maja 1981 roku? Niektórzy
włoscy dziennikarze sądza. że
wie od czasu kiedy odbył z Ali
Agcą długą rozmowę w cztery
oczy w więzieniu, w którym odbywa on karę dożywocia. Czy
jednak turecki terrorysta wie
skąd pochodziły pieniądze, którymi mu zapłacono za zbrodnię?
Już

są już

tylko ponurym wspomnieniem. ZSRR się rozpadł, a Jelcyn
otwiera najtajniejsze archiwa. Może więc uda się obecnie odkryć
prawdę na temat zamachu sprzed
ponad 11 lat?
Wielki konserwatywny dziennik
włoski "Corńere delia Sera" opublikował 22 listopada wyniki swojego
śledztwa w tej sprawie. Opierają
się one na świadectwach wybitnych polityków oraz byłych agentów różnych zachodnich i wschodnich służb specjalnych. Wnioski są
zaskakujące . Włoska publiczna
telewizja RAI sformułowała je
w sposób następuJący: "Bardzo
wiele wskazuje, że to amerykań

nazajutrz po zamachu prasa lewicowa wyrażała pewność,
że za Ali Agcą stali nacjonalfaszyś- (
• ci muzułmańscy. Przypominano,
że Agca należał do organizacji tureckich faszystów "Szare Wilki",
był już wcześniej skazany na
ska CIA zmontowała całą prowośmierć za morderstwa polityczne
kację . Chodziło o skompromitoi tylko dzięki tajemniczym protekwanie nowego sekretarza genetorom udało mu się zbiec z turec- kiego więzienia wojskowego.
ralnego KPZR Andropowa, który
wcześniej był szefem KGB. CIA
W tydzień po zamachu pewien
i koła konserwatywne w USA obafrancuski dziennikarz wyjawił, że
Ali Agca został wynajęty przez
wiały się w 1981 roku, że powiew
KGB lub służby specjalne jakiegoś
odwilży i reform dochodzący
satelickiego kraju komunistycznez Moskwy po śmierci Breżniewa
go. Papież z Polski stanowi dla komoże zmiękczyć Zachód".
munizmu światowego tak WIelkie
Rewelacje włoskiego dziennizagrożenie, że postanowiono go
ka, poparte oświadczeniem wielosptzaJnąć. A faszystą tureckim poletniego premiera Włoch Andreotsłużono się aby zmylić ślady.
tiego, stwierdzającym, że nigdy
Teza ta znalazła wielu zwolennie wierzył w "bułgarski ślad", wyników. Po kilkunastu miesiącach
wołały w świecie olbrzymie echo.
prokuratura wioska zatrzymała
Jak było do przewidzenia, pojawiły
młodego pracownika rzymskiego
się reakcje przeciwstawne. Dwa
biura Bułgarskich Linii Lotniczych
dzienniki francuskie i jeden hisz" Bałkan" Antonowa. Zebrano
pański dowiedziały się od tajemniwiele dowodów jego współudziału
czych informatorów, że w 1984 row zbrodni. Miały one jednak pewku tajna misja bułgarskich służb
ną wadę. Otóż opierały się wyłącz
specjalnych ofiarowywała włoskiej
nie na zeznaniach Ali Agcy, skazamafii 8 mln dolarów za przekupienego już wcześniej na dożywocie.
nie rzymskich sędziów prowadzą
Tak zwany "bułgarski ślad" wałko
cych sprawą Antonowa i doprowawany był w prasie całego świata.
dzenie do jej umorzenia. Z k91ei
Setki milionów ludzi dowiadywało
największy dziennik
bułgarski
się codziennie z prasy, radia i tv
"Robotniczeskoje Dieło" wydrukonowych, sensacyjnych szczegówał w ostatnich dniach rewelacje
łów o bułgarskich służbach spebyłego szefa wywiadu Bułgarii
cjałnych, które z nienawiści do pai byłego premiera - Mladenova,
pieża i Kościoła, wspólnie z mię
z których wynika, że
zamach
dzynarodowymi
handlarzami
zamieszanych było co najmniej kilnarkotyków i pod dyktando KGB
ka służb specjalnych. Wywiad
usiłowały zgładzić Jana Pawła II.
francuski np. wiedział wcześniej
Wieloletnia korespondentka rzymo przygotowywanym zamachu,
ska amerykańskiego dziennika
ale nie ostrzegł policji włoskiej. Su"Wall Street Journal" pani Clara
gestie te potwierdzają liczni eksSterling napisała wydaną później
perci zachodni. Wskazują oni
i w Polsce książkę ukazującą mism.in., że służby specjalne organiterną grę zbrodniarzy z Bułgarii
zując akcje przestępcze z reguły
i Moskwy. Jednakże proces Antosto.sują zasadę 3-krotnej konspinowa i jego domniemanych
.racji. Agca był faszystą To była
wspólników bułgarskich zakończył
pierwsza zasłona. Jego mocoSię w-1985 r. uniewinnieniem osdawcami byli handlarze narkotykarżonych z braku dowodów. Rozków często odwiedzający Bułga
pad imperium radzieckiego i uparię. Oni stanowili drugą zasłonę .
dek komunizmu w Europie odwróAle prawdziwy organizator zbrodni
cił od sprawy
uwagę opinii
ukrywał się za trzeciązasłona. któpublicznej.
rej nikt jeszcze nie zerwał.
Teraz odżyła znowu. W Bułgarii

Moskwa ujawnia tajne archiwa,
ale nie akta wywiadu. Zachód nie
ujawni ich również . Nikt nie rozszyfruje swoich siatek wywiadowczych, których zmontowanie kosztuje dziesięciolecia pracy i olbrzymie sumy. Tajemnica zamachu na
pl. Św. Piotra pozostanie na długo
jeszcze tematem dziennikarskich
spekulacji, choć po upadku komunizmu przestała być przedmiotem
politycznych rozgrYwek. Watykan
- od pierwszej chwili nie chciał brać
w nich udziału i dlatego milczał.
. A Jan Paweł 1\ jeżeli wie cokolwiek
od Ali Agcy to pod tajemnicą spowiedzi. a więc zabierze swą tajemnicę do grobu.
ZDZISŁAW MORAWSKI

służby

.Sen~acje

• Horror
• Makabreski

specjalne

•

Wiadomości

z sądu,
prokuratury
i policji
• Zagadka
kryminalna

Złodzieie cięiarówe
Prokuratura Rejonowa w Policach
(woj . szczecińskie) kończy śledztwo
w sprawie polsko-szwedzkiego gangu
złodziei i przemytników samochodów
ciężarowych .,scania" i .. volvo",
Wkońc u paździem ika br. w jednym ze

szczecińskich garazy znaleziono samo-

"Al Capone" I akademika

ła Się polsko-Szwedzka grupa, na któ-

Krakowska prokuratura kończy gromadzenie materiałów w sprawie tzw. gangu Arsena, czyli trzech Ormian i dwóch Rosjan, podejrzanych o dokonanie dwóch zuchwałych napadów na terenie Krakowa. Oto 17 paździenika wieczorem przed jedną z willi w zamożnej
dzielnicy, jaką jest Wola Justowska, zaparkowała granatowa "łada"
z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Wysiadło z niej pięciu męż
czyzn. Skierowali się wprost do wejścia. "Dziś agencja nieczynna'· odpowiedział przez domofon pracownik agencji towarZYSkiej, która
od kilku miesięcy wynajmowała willę.
Mężczyźni założyli na głowy kominiarki, przeskoczyli płot i wyła
mali zamek w drzwiach wejściowych. Skrępowali kierowcę agencji,
a potem zabrali się do systematycznego przeszukiwania domu. Zabrali magnetowid, magnetofon, dokumenty kilkunastu zatrudnionych
w agencji osób oraz gotówkę. W sumie straty wyniosły blisko 500 mln
złotych.
.
"Mieli noże i pistolety - zeznał kierowca - tyle zdążyłem zauważyć, zanim zakleili mi plastrem oczy i usta".
Policja przyjechała w godzinę po odjeździe bandytów. Natychmiastowe poszukiwania oraz blokada dróg nie przyniosły żadnego
efektu.
Mniej więcej dwa tygodnie później agenci policyjni z bazaru w Nowej Hucie poinformowali patrol, że kilku Rosjan usiłuje sprzedać
paszporty i dowody osobiste. Na miejsce przyjechała ekipa z dochodzeniówki, która zatrzymała handlarzy: dwóch braci z Armenii. Byli
to 24-łetni Arsen A., student IV roku architektury Politechnjki Krakowskiej oraz 22-łetni Artur A., student weterynarii z Erewania. W ich
granatowej "łacfzie", tym razem z rosyjskimi numerami rejestracyjnymi, znaleziono kominiarki, pistolet gazowy, nóż i magnetowid skradziony w Woli Justowskiej.
Po wstępnym przesłuchaniu policja pojechała do akademika ,.Akropol", gdzie mieszkał Ormianin, student górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej. Znaleziono przy nim aparat fotograficzny i radiomagnetofon - własność obrabowanego na początku października afrykańskiego studenta z Mali .
Całą trójkę Ormian zatrzymano pod zarzutem rozboju z użyciem
niebezpiecznego narzędzia. Prokuratura rozszerzyła akt oskarżenia
o kolejne.zarzuty - napady i kradzieże. Po tygodniu zatrzymano też
dwóch Rosjan, którzy należeli do gangu "Arsena". Dwóch z nich brało
udział w napadzie na willę w Woli Justowskiej.
Proces odbędzie się w Polsce,.podejrzanym grozi Iiara minimum
pięciu lat pozbawienia wolności.
KRZYSZTOF POTULlCKI

w

komunizm i jego

"la rogalika"

chód .,scania", skradziony w Szwecji
i nielegalnie, na podstawie fałszywych
dokumentów przywieziony do Polski.
Był on przemalowywany, przygotowywany do sprzedaiy dla ustalonego
wcześnieJ odbiorcy w Bielsku-Białel .
Jak ustalono, przemytem zajmowarej czele stał mieszkający w Szwecji
Polak W jej działalność zaangażowali
się : Szwed , przebywający w naszym
kraju orai nigdzie niepraclIjący szczecinianin - obaj zostali tymczasowo
aresztowani. Mili ono ,,zamówienia" na
5 dużych samochodów ciężarowych .
Ustalenia śledztwa wskazUJą. że
międzynarodowa szajka zajmowała się
również kradzieżami w Szwecji i przemytem samochodów ciężarowych do
Rosji, Danii, a nawet BoliWii,
Odrębne postępowanie w tej sprawie prowadzi policja szwedzka. korzystająca z polskich materiałów śled
czych.

(JPA)

Oskarżenie wpłynęło już
do Sądu Wojewódzkiego

w Warszawie i sprawa ma
numer VIII K 458/92.
Grobelny został osądzony na
długo przed zapowiadanym procesem. Na własne życzenie!
Przed trzema laty zrobił nieprawdopodobną karierę w środ
kach masowego przekazu. Sam
postanowił się wylansować jako
wspaniały finansista, który wie,

co trzeba czynić, żeby w Polsce
- pokomunistycznej - ludziom
żyło się dostatniej. Wydarzenia,
jakie wykreował sprawiły, że dostatnio żył wyłącznie on·- Lech
Stani~ław Grobelny, właściciel
s~i z 0.0. nDorchem".
Co wiadomo o Grobelnym?
w Poznaniu w 1951
roku jako syn Dionil!:ego i Adeli.
Legitymuje się wykształceniem
średnim, chociaż dwukrotnie był
Urodził się

Grobelny w roli

Grobelny wcale nie ukrywał
swojej cinkciarskiej prowenienszczycił się
cji. Odwrotnie swoim życiorysem, jakby chciał
przekonać liczne rzesze rodaków, że tylko finansowymi "kombinacjami" można dojść do dobrobytu. I to dziwne, ale okazało
się, że taki model kańery cieszy
się uznaniem! Grobelnego coraz
częściej środki przekazu wykorzystywały jako "finansowego
eksperta" i tym samym nie tylko
zapewniał sobie reklamę, ale ja1<0 biznesmen znacznie zyskiwał
(I)
na wiarygodności. Na nic zdawały się protesty prawdziwych
ekonomistów, dyrektorów banków, wyższych urzędników resortu finansów, że popisy Grobelnego to szarlataneria. Zwykli
ludzie nie mieli zaufania do pań
przy ul. Marsżałkowskiej 72, na
stwa, za to facet, który wcale nie
parterze w mieszkaniu, które
krył, że gdzie mógł tam starał się
wcześniej zakupił i w którym
to państwo "przekręcić", zyskiwał na zaufaniu. I dopiero na babył zameldowany. Równocześ
nie był już właścicielem studia - zie tej zaskakującej popularnoś
ci Lech Grobelny postanowiłzro
fotograficznego "AFP" i znakomicie sytuowanym człowie
bić
prawdziwie
wielkie
kiem. To mu jednak nie wystarpieniądze.
Opracował sobie
czało ... .
plan i z żelazną konsekwencją
rozpoczął jego realizację. W cią
Kiedy jesienią 89 r. rozgorzała
gu ośmiu miesięcy udało mu się
dyskusja nad przyszłością polwyłudzić od naiwnych ciułaczy
skiej gospodarki, Grobelny zaprawie 32 (ówczesne) miliardy
czął występować w telewizji, rezłotych.
klamując· się jako cudotwórca,
który zna najlepsze . lekarsI\yO"
Dokończen i e za tydzi eń .
na wzmocnienie pozycji rodzimego fiskusa.
JACEK ARTOWSKI

wówczas obowiązującego prawa nielegalnie handlował zagranicznymi walutami. Szybko stał
się jednym z "rekinów" warszawskiego czarnego rynku
i kiedy przepisy zelżały pOitanowił swoje dolarowe "przedsię
biorstwo" zalegalizować. Wspólnie z żoną (z którą się później
rozwiódł) założył fIrmę "Dorchem", a podstawą jej działal
ności stał się jeden z pierwszych
oficjalnych kantorów wymiany

głównej

SPRAWA VIII K458/92
studentem. Najpierw w szczecińskiej Wyższej Szkole Morskiej. Następnie na Politechnice
Warszawskiej. W czasie tych .
drugich studiów dał się poznać
jako aktywista Socjalistycznego
Zrzeszenia Studentów Polskich,
ale głównie jako fotograf z "gło
wą do interesów". Nauka nie
przeszkadzała mu w zorganizowaniu firmy fotograficznej. Raczej było odwrotnie: studia uniemożl iwiały " rozkręcenie" interesu, więc je porzucił. Ale zarabiał
już pieniądze i one posłużyły mu
do podjęcia całkiem nowego
przedsi ęwzięcia. Grobelny został cmkciarzem, czyli wedle

http://sbc.wbp.kielce.pl

Sentencja w/roku została określona
jakO . nieprawdopodobne Uniewinnienie" oraz' "skandal i niesprawiedliwość'· przez liczne organizacje antyrasistowskie. a rodzinę ofiary przyjęli
przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, druga osoba w państwie oraz
żona prezydenta repUbliki. Zostało to
odczytane Jako umocnienie tezy o niesprawiedliwości popełnionej w majestacie prawa. Z drugiej strony rOZlegają
Się żądania . by uszanować decyzję są
du przysięgłych , a skrajnie nacjonalistyczny Front Narodowy kreuje "piekarkę z Reims" na bohaterkę i zbiera fundusze,
by
mogła
zapłacić
odszkodowanie rodzinie ofiary.
Miarą powagi sytuacji stało się niezwykle rzadkie w sądownictwie francuskim wystąpienie proku ratora generalnego z Reims o rewizję procesu "w
obronie prawa".

To ~arto ~ied%ieć

Broń

gazowa a prawo (I)

Ministerstwo
wnętrznych

Spraw

wydało

We-

rozporzą

dzenie w sprawie niektórych
przepisów o broni, amunicji
i materiałach wybuchowych,
których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. Na mocy tego rozporządze
nia na posiadanie pistoletu, rewolweru i innych przedmiotów
do miotania chemicznych środ
ków obezwładniających oraz do
odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej, jak również
obezwładniania osób za pomocą ładunków elektrycznych wymagane jest zezwolenie.
Rejestry tego typu broni prowadzą wojewódzkie komendy
policji, które także wydają ze-

Grobelny wrócił! Niebawem
(ale, kiedy dokładnie - nie
wiadomo) sta!lie przed sądem
oskarżony z art. 203 kodeksu
karnego w związku z art. 58
kk czyli za przestępstwo
ciągłe, polegające na "zabraniu w celu przywłaszczenia
cudzego mienia ruchomego". Retoryka kodeksowa to
jedno, ale w języku potocznym liczą się fakty. Grobelny
przywłaszczył sobie cudze
pieniądze. Prokurator w akcie oskarżenia "wycenił" to
przywłaszczenie na prawie
12 miliardów złotych.

Francja przeżywa reperkusje wyroku uniewinniającego, jaki niedawno zapadł przed
sądem
przysięgłych
w Reims Sądzona była właścicielka
piekarni w tym mieście , Marie-Jose
Garnier, która w lutym 1989 zastrzeliła
włamywacza , 23--letniego Alia Rafa ,
syna imigrantów z Algierii. Podczas
gdy prokurator domagał się dla nieJ 4
lat więZienia z zawieszeniem, obrona
głosiła . że strzał padł w obronie włas
nej. Fakt, że włamywacz spędził noc
przed kradzieżą na popijaniu z kOlegami, notowanymi przez policję i że piekarnia była już parokrotnie plądrowa
na. ale z drugiej strony zadano śmierć
"za rogalika". a ofiarą był z pochodzenia Algierczyk.
.

zwolenie na jej nabycie i posiadanie. Z przedstawionego rozporządzenia MSW wynika, iż
w posiadaniu społeczeństwa
mogą być jedynie: pistolety i rewolwery sygnałowe (startowe),
miotacze gazowe, pistolety i rewolwery na amunicję gazową
i hukowa. urządzenia rażące
prądem elektrycznym. Nie przewidywane jest więc posiadanie
legalne przez obywateli granatów gazowych i broni rażącej pociskami gumowymi.
Prawo karne naszego kraju
wychodząc z zasady, iż prawo
nie może się cofać przed bez-

prawiem przewiduje wart. 22 kk
instytucję obrony koniecznej.

Publikujemy pełne brzmienie
art. 22 kk par. 1: Nie popełnia
przestępstwa ten, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach
na jakiekolwiek dobro społeczne lub jakiekolwiek dobro
jednostki. Par. 2: Działa w obronie koniecznej w szczególności
ten, kto występuje
w celu przywrócenia porząd
ku lub spokoju publicznego,
chociażby to nie wynikało
z obowiązku służbowego. Par.
3: W razie przekroCzenia granic
obrony
koniecznej,
w szczególności, gdy sprawca zastosuje sposób obrony
niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu sąd może
zastosować
nadzwyczajne

złagodzenie
stąpić od jej

kary, a nawet odwymierzenia.

Tyle kodeks kamy. Zamach napastnika musi być bezpośredni
i naruszający dobra chronione
prawem (np. naszą nietykalność,
nasze mienie). Rzeczywistość
zamachu polega na faktycznym _
zagrożeniu ocenianym obiektywnie, a nie subiektywnym odczuciu
(np. że ktoś wieczorem w parku
nas gonił i zapewne moglibyśmy
być napadnięci).
Używając w obronie

koniecznej broni gazowej, naszym celem musi być jedynie obrona,
a nie chęć zadania napastnikowi
obrażeń. Jeżeli w wyniku zastosowania tej obrony (zgodnie
z art. 22 par. 1 kk) nastąpią obrażenia ciała u napastnika, czy nawet jego śmierć, wtedy nie popełnimy przestępstwa i nie bę
dziemy odpowiadać karnie.
W świetle prawa nie jest uznawane za obronę konieczną działanie przed zaistnieniem zamachu, nawet gdy zbliża się do nas
człowiek, by nas zaatakować,
. jak też nasze działanie po zaistnieniu zamachu (np. zostaliśmy
napadnięci,
sprawca zabrał
portfel i zegarek, a w kilka godzin później spotykamy go ponownie na ulicy). Jest faktem
oczywistym, iż broń gazowa jest
niebezpieczna i należy używać
jej tak, by przy okazji samemu
nie popełnić przestępstwa. Na
zakończenie, jak poinformował
nas jeden z policjantów, może
się zdarzyć taka sytuacja, że
obywatel nagle może wymierzyć
do nas broń i w takiej sytuacji nie
ma czasu na zastanawianie się,
czy ta broń jest nabita pociskami
ostrymi czy też jest gazowa
i wtedy może być oddany w jego
kierunku strzał. A potem jeszcze
jeden strzał, tym razem w powietrze po to, by zgadzała się
iloŚĆ wystrzelonej amunicji, z zachowaniem pozorów oddania
strzału ostrzegawczego.

(apis)

POL'ECf4M')':

TELEWIZJA PO S

o

16.00 Program dnia
16.05 Dla młodych widzów:
"Kwant"
oraz film
z serii "Animais in action" (9)
17.00 Teleexpress
17.20 "Dzień za dniem" (7)serial
obyczajowy
prod. USA
18.1 S Magazyn katolicki
18.40 "Zulu Gula" - program satyryczny Tadeusza Rossa
19.00 Tęczowy mlni-box
19.10 Wieczorynka

19.30 Wiadomości
20.10 "Kojak" (6) 21 .05
22.15

serial
kryminalny pro.q. USA
Tylko w Jedynce
"Tak jak przed laty" recital Grażyny Świta-

ły
,
Wiadomości
Dziś w Senacie

22.45
23.00
23.10 Reporter
23.45 Język włoski dla , początkujących (11)
24.00 Zakończenie programu

G
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Język angielski w nauce I technice (11)
16.55 "Nowe przygody He17.20
17.50

Mana". - serial anlm.
prod. USA (powt.)
Multihobby magazyn Rozmowy o Rzeczyniepospolitej
Alek-

o
8.00

~

DZISIAJ
sandra Małachowskie
go
18.00 Program lokalny
18.30 "Pokolenia" - serial
prod. USA
18.55 Europuzzle - teledysk
zagadka (powt.)
19.00 "Cywilny front" (9) "Niuanse" serial
prod. USA
19.50 Cienie życia - Kaszub
z Samoobrony
20.00 Wielka piłka
20.45 Ad vocem - program
Jerzego Bralczyka
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.15 Teatr sensacji: Jean
Cosmos - "Pomarań
cze" reż. Barbara Borys-Damięcka, wyk.:
Władysław
Kowalski, Roman Wilhelmi, Jolanta Zykun,
Henryk
Machalica,
Stefan Śródka, Stefan Friedman (spektakl z 1973 r.)
23.15 Kroniki Studia-4
"Rewolucja telewizyjna w Rumunii" (2ost.) film dok.
prod.
francu~kiej
(zapis wydarzeń , jakie
rozegrały
się
w Rumunii, w grudniu 1989 roku)
0.05 Panorama
0.15 Zakończenie programu

Dzień dobry -

poranny magazyn rozmai-

12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja edukacyjna

9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program
dla naj młodszych

9.20 Przedszkolny koncert
życzeń

10.00 "Wielkie oszustwo" film fab. prod. kanadyjskiej
Kwadrans na kawę
Sto lat magazyn
ubezpieczeń społecz

8.00 Panorama
8.10 Program. lokalny
8.40 "Wojownicze żółwie
9.00

nych

12.00

TV SAT

16.05 (pr. 1)Kwant

Wiadomości

16.25

NInja" - serial anlm.
prod. USA
Transmisja obrad Sejmu
Powitanie

20.15 (PRO 7) -

Bitwa o River Plate

. Kwant" skończył już szesc
lat. W tym programie zobaczymy: trzeci odcinek . Dziury ozonowej", określanie cech fal radiowych za pomocą drutów Leahera,
najnowsze
metOdy
leczenia nowotworów, finał konkursu na .Supergłowę" i oczywiście film z cyklu .Zwierzęta
w akcji".

1 8.15 (pr. 1) -

Magazyn katolicki

Rzecz dzieje się dziesięć dni
przed wybuchem wojny. Dowódca
niemieckiego pancernika "Graf
Spee" otrzymuje ściśle tajny rozkaz
zatopienia na Atlantyku statku handlowego.

23.00 (Super Channel) Tatzan na ManhaHanie

Program traktuje o głównych postaciach Kościoła w krajach realnego socjalizmu . Ukazuje sylwetki
m.in. kard. Wyszyńskiego , Tomaszka, Midszenty'ego, Koreca.

22.15 (pr, 2) Teatr Sensacji:
"Pomarańcze"

Po zabiciu .matki" przez myśli
wych Tarzan udaje się do Nowego
Jorku. Dla człowieka z buszu to jest
dopiero .prawdziwa dżungla". Obejrzymy wszystkie jego perypetre
z tym związane.

21.05 (TELE 5) -

Sophia Loren - moje życie

.........
12.00 P~ka nożna, Puchar Toyoty - retransmisja, 14.00 HIStoria piłki nożnej, 15.00
Karate, Mistrzostwa Europy w Monako, 16.00
Narciarstwo akrobatyczne, Puchar ŚWiata retransmisja, 17.00 Jeździectwo, Puchar
Świata w Genewie, 18.00 Snooker, mIstrzostwa Niemiec, kobiety 19.00 Magazyn nardarsIo . 20.00 Trans World Sport - mag, aktualności sportowych, 21.00 Wyścigi samochodowe na lodzie retransmisja, 21 .30
Eurospor1news 1 - aktualności 22.00 Piłka
nożna, elimInacje Mistrzostw Swiata 1994,
23.30 Koszykówka, Klubowe Mistrzostwa Europy męzczyzn , Maccabi EHte Tel Awiw- Bar·
celona, 0.30-1 .00 Eurosportnews 2 - aktualności , 9.00 Aerobik, 9.30 Jeździectwo - Puchar Świata w Genewie - retransmisja, 10.30
Trans Wortd Sport - mag . qktualności, 11.30
Aerobik.

PRO 7 Nachrichten - 20.00, 1.25, 2.30,
4.05.
.
12.15 Ulice San Francisco (poWI.), 13.00
Bill Cosby Show (poWI.), 13.30 Feny Mason
- serial detek. USA, 14.25 Nor the Moon By
Night - ang. film przyg. 1958, 15.55 Hart
aber herzlich - serial datek. USA, 16.45 Trick
7 - seriale anim., 18.35 BiO Cosby Showseńal komed. USA, 19.05 Ulice San Francisco - serial kl)'lTl. USA, 20.15 The Battle of
the River ptate - ang. film wojenny. 1956.
22.30 T.J. Hooker - serial krym. USA, 23.25
Detektyw - film kl)'lTl. USA, 1968, reż . Gordon Douglas, grają: Frank Sinatra, lee Remick, 1.35 Der Nachtfalke (powt), 2.40 Oie
Nacht olme Mitietd (powt.), 4.15 Feny Mason (powt z godz. 13.30), 5.45 Vegas - se·
rial krym . USA, 6.30 Vicki - 'serial komed.
USA. 6.55 Trick 7 - seriale anim. , 8.30 Hart
aber herztich (powl.), 9.20 Relch des Friedens - seńal famil. USA, 10.25 The High-wayman- filmprzyg. USA, 1951 , 11.50 Ulice
San Francisco (powl.).
Wiadomości: 6.00. 9.00, 18.45.

[II
12.00 Punkt dwunasta, 12.30 Młody i naserial , 13.20 Sant~ Barbara - se·
rial, 14.15 Dynastia Springfieldów - serial,
15.00 Błękitna krew - senal, 16.00 Hans
Meiset - talk show,
Kto tu jest szefem? - serial, 17.30 Okropnie fajna rodzina
- serial, 18.00 Elf 99- magazyn, 19.15 Explosiv - magazyn, 19.45 Dobre czasy, zle
czasy - serial, 20.15 Pierścień muszkieterów - serial (odc. osI.). 21 .15 Wołanie o pomoc - dramatyczne akcje ratunkowe o któ'
rych pisała prasa, 22.15 Jak proszę?! - show,
23.15 Gottschalk - show, 24.00 Prawo Los
Angetes - serial, 1.00 Okropnie fajna rodzina - serial, 1.30 Kto tu jest szefem?- serial,
2.00 Dr med. Marcus Welby (powl.), 3.00
Hans Meiser (powl.), 4.00 Explosiv (powt),
4 .30 Po godzinach- magazyn dla mężczyzn,
5.10 En 99 (powl.), 7.00 Dzień dobry, Niemcy,
9.10 Dr MarcusWelby- sertal, 10.00Bogaci
i piękni - serial , 10.30 Cena jest własciwa
teletumiej, 11.00 Ryzykowne! - teletumleJ,
11 .30 Potyczki rodzinne - show.
miętny -

n.oo

JUTRO

tości

11.35
11.50

TVP

TELEWIZJA SATEUTARNA

Spel<takl zrealizowany został
w 1973 r. wg współczesnej sztuki
francuskiej. Po dwóch latach odsiadki w więzieniu, za napad i morderstwo, odwiedza skazanego pewien czlowiek. Opowiada on sensacyjną historię , dzięki której może
być przeprowadzona rewizja procesu. Swietne role zagrali w tym spektaklu: Władysław Kowalski (na zdję
ciu) i Roman Wilhelmi.

Jest to trwający aż 150 min. film
biograficzny o jednej z najpiękniej
szych i najsłynniejszych aktorek
świata. Zagrała wiele znakomitych
ról m.in. w "Boccaccio 70', .. Małżeń
stwie po włosku", "Podróży" czy
..Matce i córce" (za który to film otrzymała Oscara). Po przeniesieniu się
do Hollywood kontynuowała swoją
wspaniałą

karierę.

Wystąpiła

w .Upadku Cesarstwa Rzymskiego·,
"Arabesce", .Hrabinie z Hongkongu", . Spotkaniu". Pracowali z nią
sławni reżyserzy, jak Vittorio de Sica,
Anthony Mann, Alan Bridges czy
Charlie ChapIin .

SAT.ll
SAT 1 News: 9.00, 15.00, 17.00, 18.45,
0.15.
12.00 KQłofortuny (powl.), po progr.: Porada dnia, 12.45 Tele 136rse, 13.35 Unter der
Soone Kallforniens - serial USA, 14.30 Są
siedzi- austral. serial famU . 15.05 Das impe·
rium - Die Colbys - serial famil. USA, 16.00
MacGyver - serial sensaCYiny USA, 17'.05
Idź na caJość! - telegra, 17.45 Programy re-

23.15 (pr. 1) -

Kroniki Studia 4 "Rewolucja w Rumunii"
(cz. 2)

Program lokalny
.na UKF 71,15 MHz ·

,ł.

a

16.00, 18.00, 22.00 BBC 14.00,
20.00 Magazyny informacyjne 12.05
Kurier ogłoszeniowy 12.00, 13..00,
15.00, 19.06 Wiadomości 12.30
W ludowych rytmach 13.10 Rozmaitości i muzyka 14.1 5 Od 7 wzwyż
15.10 Przebój za przebojem 16.05
Aktualności dnia 18.30 Zawód - polityk 19.10 Rockowa fala 20.1 ORadio
po kolacji - czwartek literacki 23.00
Muzyczne klimaty.

IMIENINY OBCHODZĄ:
- FLORIAN, ŁUKASZ
jutro
- BOGUSŁAWA, GRACJAN
dziś

KIELCE
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 3245-40 czynne w godz. 7.30-

16.00.
TEATRY:

Telewizja Kablowa
. '.'
Kielce
17.00 10 minut TKK, magazyn informacyjny 17.10 Co w ratuszu?program Iwony Sabat 17.20 "Anioł
z HEAT" - film sensacyjny prod.
USA 18.50 "Fala ze Wschodu" - reportaż Agnieszki Ogonek 19.05
"Twoja jest ziemia" - magazyn ekologiczny pod red. Grażyny Gąsior
19.20 10 minut TKK (powtórzenie)

TEATR im. S. ŻEROMSKIE
GO - . Seans" - B. Schaeffera,

g.ll,OO
PTUA "KUBUŚ", ul. Duża zespół w terenie .
KINA:
ROMANTICA - "Universal
Soldier" - USA, I. 15, g _13.30,
17.45, 20.00; "Sułtani westernów" - USA, I. 15, g. 11.15,

15.30
MOSKWA - "Huragan ognia"
- USA, I. 15, g. 11 .15, 17.30,
19.30; "Mój kuzyn Vinny" USA, I. 15, g. 13.30, 15,30
ECHO - "Polskie wesele" pol., I. 15, g. 15.00; "Bugsy" USA, I. 15, g. 17.00, 19.00.

APTEKI- stały dyżur dzienny, nocny i świąteczny pełni apteka prywatna ul. Konopnickiej 5
oraz apteka .Cefarmu" nr 29008, ul. Sienkiewicza 28.
NAGŁA POMOC LEKARSKA DLA DZIECI "VITAMED",
ul. Tatrzańska . 91 - czynna
w godz. 17-21, soboty, niedziele
i święta w godz. 10-21; także
wizyty domowe pediatrów, tel.
31-80-68. (7001-g)
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna 998, Pogotowie Policyjne - 997,
Pomoc drogowa - 66-00-65,
Pogotowie Energetyczne Kielce-miasto - 991, Kielce-teren956, Pogotowie Gazowe - 3120-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan., CO., Elektryczne, RPGM ,
tel. 463-80, czynne w godz.
15.00- 23.00 w dni powszednie,
w godz. 7.00-23.00 w dni wolne
od pracy tel. 31-16-47 i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla mło
dzieży ł czynny w każdy czwartek w go~. 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.

RADDM
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 23519, czynne w godz. 9.00-17.00.
KINA:
RESURSA - "Sublokatorka"USA, I. 15, g. 15.30, 17.30, 19.30
BAŁTYK - "Psy" - pol., I. 18,
g. 13.30, 15.30, 17.30; . Okruchy
pamięci" - USA,I. 15, g. 19.30.
APTEKI - stały dyżur nocny
,pełnią nr 67-010, pl. Zwycięstwa
7,61-001, ul. Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁUGACH
- 365-35.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna998, Pogotowie Policyjne - 997,
Komenda PP - 251-36, Pogotowie Energetyczne - Radom991.

BUSKO ZDRÓJ
KINO
ZDRÓJ - .Gliniarz w przedszkolu' - USA, I. 12, g. 16.00; . Lunatycy" - USA, I. 15, g. 18.30.

http://sbc.wbp.kielce.pl

LIPSKO
KINO
OSKAR - /.Sublokatorka" USA, I. 15, g. 18.00.

OSTROWIEC
KINO
ZDK HUTY "OSTROWIEC""Wzgórza Pacyfiku" - USA, I.
15, g. 17.00.
APTEKA DYŻURUJĄCA
os. Rosochy.
.

SKARŻYSKO-KAMIENNA

APTEKA DYŻURUJĄCA
nr 20-074, ul. Starokunowska
1(1, tel. 565-45.

STARACHOWICE

APTEKA DYŻURUJĄCA: nr
. 20-076, ul. Staszica 64-79.

SZYDŁOWIEC
KINO
GÓRNIK - . Przylądek strachu" - USA, I. 15, g. 16.00,
18.00.
Uwaga!
Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

gionalne, 1815 Bingo, 19.00 Sport w SAT 1,
19.20 Koło fortuny, po progr.: Wettel'News,
20.1 5 Wolffs Revier - serial krym. RFN.
21.15 Ulrich Meyer: Einspruchl - potyczki
slowne, 22.15 Olikie gęsi 11- ang. film sensacyjny, 1985, 0.20 Electrlc Blue - ang. mag.
erot., 1.00 MacGyver (powl.) , 1.55 Akut
(powl.), 5.30 Raport regionalny (powt), 6.00
Guten Morgan mit SAT 1, 8.30 Sąsiedzi
(powl.), 9.05 Auf und davon (powl.), 9.30 Oas
Imperium - Ole Colbys (poWI.), 1020 Utrich
Meyar: Einspruch! (powt.), 11.10 Wolffs Revier (powt.).

~TELE

5

12.00 Dziki Zachód - serial, 12.35 Vor Ort
in Deutschtand, 13.00 Bim bam bino, SERIALE: 16.10 Wlldcat, 16.35 Igranie z ogniem,
17.05 Obok nas (powt.), 17.30 Niebezpieczna zatoka (powt.), 18.00 Broń prawa, 19.00
Ruck Zuck, 19.30 Hopp oder Top - teleturniej, 20.1 5 Nocny patrol- serial, 21.05 Historia życia Sophii Loren - film tab. USA,
1980, reż . Mel Steward, w rołi gt. Sophia Lo·
ren, 23.35 Walka z mafią - serial , 0.30 Ostatnie dni Pompejów (2) - film Iv, 2.04 Teatr
grozy Raya Bradbury'ego - serial, 3.05
Nędznicy (1) - franc.-wł. film tab. (powt),
4.45 Walka z mafią (powl.), 5.35 Teatr grozy
Raya Bradbury'ego (powl.), 6.()(Hj25 Ruck
Zuck'90, serial (poWI.), 6.50 Bim Bam Bino,
9.25 Obok nas - serial, 9.50 Niebe~ieczna
zatoka - serial, 10.15 Ruck Zuck (powl.),
10.50 Hopp oder Top - teletumiej (powl.),
11.25 Najlepsza modelka - serial.

Wiadomości: 8.00, 22.00.
12.00 Problemy ekonomjczn<r-finansowe,
12.30 Analizy i infor. z rynku walutowego,
12.40 Tyg. przegląd infor. ze świata biznesu,
13.00 Biznes japoriski dzisiaj. 13.30 News
Watch, 14.00 Inside Edition. 14.30 Serie Noire - przegląd seriali Iv, 15.00 The Mil<, 16.00
Ali Mixedup, 17.00OntheAir- progr. nażywo
z telef. udziałem widzów, 18.30 Bonanza serial, westem, 19.30 Serie Noire, 20.00 I Spy
- serial sensac., 21.00 Inside Edition, 21 .30
Informator filmowy, 22.30 Analizy i informacje
z rynku walutowego, 22.40 Doniesienia Fi·
nanclal TImes, 22.48 BIZnes amerykański , no·
towania z Wall Street. 23.00 Tarzan in Manhattan - film fab. USA. 1989,055. News
Watch, 1.25 Informator filmÓW)', 1.55 The Mix,
2 . ~5.00 Europa a Daleki Wschód - progr.
ekonomiczno-finansowy, 5.30 Victory progr. relig., 600 Zakupy w Iv. 6.30 Wydarze·
nia W świ ecie biznesu, 7.00 Analizy i in lor.
z rynku walutowego, 7.10 Doniesienia zEuro·
py Wschodniej, 7.30 News Watch, 8.30 News
Watch, 9.00 Channel E, 9.30 Zakupy w Iv,
11 .00 Dzika Ameryka - dokumentalny progr.
przyr., 11 .30 Wydarzenia w świecie biznesu.

A - LIFE~ STYLE
11.00 Spiral Zone - serial , 11 .30 Slynne
twarze, 12.00 Gloss - mag. rozrywk., 12.30
Joan Rivers 7aprasza, 13.15 Rozmowy bez
sekretów, 14.10 lunchbox - mag. rozrywk.,
14.40 Zakupy w TV, 15.10 Drzewo rodzinne
- serial, 16.00 Gra dla nowożericów, 16.30
Bill Oana - serial kom ., 17.00 DickVan Oyk.e
- serial kom., 17.30 TeletumieJe. 18.00 Kon·
centracja - gra, 18.30 Zakupy w TV, 19.00
Rozmowy bez sekretów, 20.00 Zakupy w TV,
23.00 Jukebox - teledyski na życzenie.

13.00 Wiadomości , 13.10 Magazyn
popołudniowy, 13.55 Reporterzy sądo

wi relacjonuja, 14.25 Fragment- mag.
społeczno-religijny, 15.10 Ray Brown
. Trio - koncert w 19{18 roktJ, 16.10 EURO - mag. europejSki, 17.00 Mini-ZiB
- wiadomości dla dzieci,17.1 O Astrid
Lindgren opowiada: .Goldi - fatalne
zlecenie", 17.35 Quiz komputerowy,
18.00 Sport, 19.00 Wiadomości, 19.20
3 Sat Studic>, 19.30 Do rzeczy - mag.
polit., 20.00 Stary - serial, 21.00 Spotkania: rozmowa z artystą kabaretowym
Dieterem Hildebrandtem, 21.45 Mag.
kulturalny, 21.51 Wiadomości sportowe, 22.00 Wiadomości, 22.25 Ańel film fiński (1988 - 70 min.); reż. Aki
Kaurismaeki, 23.35 Przegląd filmów,
23.50 Szwajcarski mag. inform., 9.00
Wiadomości, 9.05 Telegazeta.

RAI UNO
12.00 Służba domowa, 12.30 Wiadomości
z Mediotanu, 12.55 Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, 13.30 Wiadomości , 13.55
Trzy minuty o ... , 14.00 "załóżmy się , że .. .",
14.30 Prapremiera - mag. aktualności kult.,
14.45 Błękitne drzewko- pr. dla dzieci, 15.15
Drewniany przyjaclel- serial, 15,40 Z innego świata - serial, 17.55 Dzisiaj wpartamen·
cie, 18.00 Wiadomości, 18.10 Włochy- przewodnik, 111.45 Gigi Sabatini przedstawia ....
19.50 Wiadomości I pogoda, 2Q.40f'odwójna
gra - pr. rozrywk., 22.45 Kawiarenka - mag.,
23.00 Wiadomości, 23.15 Kawiarenka mag., 0.30 DzisIaj wpartamencle, 0.40 Północ
i okolice, 1.10 Miłość wllkolaka- kom. USA
(1986); rez. Gene Wilder, 2.45 ~artwych-
wstanie - film s-f USA (1980 - 103 mln.);
reż. Daniel Petne, 4.40 Stacja obsługl- serial. 5.10 Program rozrywkowy, 6.00 Wielkie
wystawy. 6.50-10.00 TV śniadaniowa, 7.00
WiadomOśCI , 7.35 Magazyn ekonomICzny,
10.05 Poranek z ekonomią. 10.15 Puchar
Swiata w narciarstwIe alpelskim, 11.00 Wia·
. domości z Mediolanu, 11.05 Moja namięt
noŚĆ, 11.55 Pogoda.

II . P~zedsiębi~rstwo
I P!~du~cyj~o .~- Handlowe

MABUD

. Kielce; uL : Zagnańąka 72 tel. 484-19

al. Labeska 83

blachy ocynkowane ogruboścrO.5·2.5 mm
, blachy ocynkowane, profilowane (fali~e i trapezowe ogrubośti 0.75 mm
blachy walcowane na ~mno, czarne ogrubości 0.5-2.5 mm
rury przewodowe ze szwem, czarne i ocynkowane ośrednicy 0.5·3 cale
prę~ zbrojeniowe gładkie i żebrowe, ośrednicy lO, 12, 14, 16 i dlugości 12m
walcówka gładka wkręgach, ośrednicy 5.5-6.0 mm
I
sIal k~owa 25x3 . 60x5
blachy ocynkowane, profilowane, powlekane akrylem, prolile ~ednie
dwuteowniki, ceowniki
blachy czarne, gorąco walcowane ogrubościach 3, 4, 5, 6, 8, 9mm
oraz inny asortymenl wg zamówień.
BI1 99/R

artykułó\IV
spoży\IVczych

Hurto\IVnia

stryroplan .samo gasnący
środki uszczelniające

słodycze

dacholeum, ablzol
farba emulsyjna
ryry azbestowe

krajowe i zagraniczne
kawę, herbatę

przetwory
konserwy rybne i
przyprawe

SKŁAD WYROBÓW HUTNICZYCH
25-600 Radom, ul. Mokra 2
tel./fax 31-40-64; tlx 672127.

.

okna, drzwi
materiały budowlane

527·27

14 /Wl

Z..A. PR.A.S Z..A.IVI 'V'

mięsne

vv ge»c:lz_
B
se»be»ty B

8/246/R
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Zakład Handlowo-Usługowy

* MOHERY
* WEŁNY
•

*

.

~

WŁÓCZKI

DODATKI

Najbogatsza oferta
w Kielcach
DT "Katarzyna", np.,
ul Sienkiewicza 27.
6903-g

-BłElI lł~{ SER'/łCE

proponuje: .«- - - - -

- - - -- SPRzEDAż

K

SER'-"VIS

sprzętu najlepszych
finn światoW)Ą:h

O
M

na atrakcyjnj\:h
waru.nkach ratalnj\:h

i pogwaranCJiny

I

KitIIc», uJ. ~ 54, 181. 61~79: 61-32-38, fax 61-32-81

gwaranCJiny

BEZPOŚREDNI

6MIESIĘCY CiWARANCJI
NA NAPRAWY

S

IMPORTER FIRMY

zapraszamy codziennie: 9 - 17, soboty. 9 - 14

ORAZ PRZEDST~ ICIEL FIRM:
GOODYEAR, BARUM, CONnNENTAL, STOMIL, KUMHO

11

OFERUJE
do wszelkich typów pojazdów we wszystIdch rozmiarach
o średnicach: 12. 13, 1~, 15, 16, 17.5, 20, 22.5 cała.
Montaż J

N/SKJE CENYI

<::nr7orl~,rn komputer Amiga2000 (kolorowy monitor) - nowe.
Kielce, 577-81 .

(7160-g)
łóżko piętrowe -

Sprzedam
stan idealny. Kielce, 61-03-11 .

(7126-gla)

Spr'ledam
jetanów 78.

garaż

blaszak. Ka-

Aluminiowe,
atestow~ne
tablice rejestracyjne. Wykonanie 5 minut. Kielce, Wesoła 46.
(7112-g)

Tanio sprzedam ciągniki C330, C-360, oraz nowe T-25.
Krajno II, Łęki 22.'
(7174-g)

Sprzedam Poloneza (1980)
15,5 mln. Skarżysko, tel. 5120-95.
•

(7199-g)

Do zdjęć Printer Durst ACS
502, wywoływaczkę HOPE EP2, maszynę do mgły - sprzedam. Warszawa, 58-32-15.
(478-k)

~IOTORYLACJA
.....
.

Sprzedam Peugeota 405
(1992) po wypadku. Kielce, 3221-87.

(480/92)

Sprzedam
Volkswagena
Golfa poj.1300 (1985 r.) stan
bardzo dobry. Zenon Dziób.
Suchedniów, Kościelna 28.
(485/92)

~S~UGI
Dezynsekcja .Deratyzacja.
Kielce, 66-42-22.

Matematyka - korepetycje, .
w domu ucznia.
24-80

również
Końskie,

(1811<0)

ZGUBY
Iwona Kaczmarczyk zgubiła
w
przepustkę
ZM"Mesko
w Skarżysku .
(487/92)
Zaginęła legitymacja szkolna
ZSZ. Małgorzata Rozbicka.

(482/92)

Beata Długosz zgubiła legitymację szkolną i przepustkę
Zakładów Metalowych.
(483192)

Dariuszowi
Winiarskiemu
skradziono
przepustkę
Zakładów Metalowych "Mesko".

(7228-g)

Sprzedam P-oloneza - Caro
(1992 r.), Kielce, 61-18-88.

Zaluzje pionowe i poziome.
Kielce, 267-52.

podatków na
nazwisko Gil Gr-:zegorz. Kielce,
529-09.

(7143a1g)

(7221-g)

Sprzedam pontiaca firebirda
TA (1989) sportowy. Kielce,
31-34-17.

Zaluzje pionowe i poziome.
Kielce, 265-41.
(7143-g)

(7156-g)

Sprzedam peugeota 309
(1989 T.) 89 mln. Kielce, 66-4055.
(7161-g)

Sprzedam pilnie Samarę
1500 (lipiec 1991). Kielce Boh.
Warszawy 13/85 (po 18).
(7168-g)

Sprzedam części do Trabanta (1988). Kielce; 32-5847.
(7212-g)

Sprzedam 126 P ( 1983).
Kielce, Prosta 192.

NAPRAWY

(7201-g)

Sprzedam lub zamienię 240

D (1980). Kielce, 61-52-50 w.
3353.
(7214-g)

Pokój do
25-906.

wynajęcia .

Kielce,
(7133-g)

Sprzedam M-3, 32-44-49
(7211 -g)

Sprzedam 2

Serwis radiotelewizyjny. Kielce, 11-16-47.
Serwis TV
Kielce, 504-45.

(7141-g)
inż.Cechowski.
(6542-g).

USŁJJGI
Cyklinowanie - lakierowanie.
Kielce, 31-43-39.
(7162-g)

,

Wideofilmowanie , fotografowanie. Kielce, 27-916.
(7074-g)

działki.

Kielce,

.
-.OZNE

Ciepła

-+.++
w pełnym asortymencie
(prod. Stomil Grudziądz,
ceny fabryczne)

,

KIELCE, ul. Sciegiennego 201
tel. 61·45·18
HURT· DETAL

I
I

I
I

tapety zmywalne,
kleje,
sztuczne choinki.

I

z,!U?!RJIlSz,.9l9.{<y 8-16

I

---------

najtrwallleoia~ .ool~ormin~'
mOlliv~l( lamÓY,1 enia ~ojedJrrl){h Ilalet
oocinanieolatów OoomlO){h o!U~o\(ja(h

poleca,

OBUWIE GUMOWE
I GUMOFILCE

7146-g

...

~~j l mln lnnllOrt J ~elcar~ ~b!,
naj~Qe ren)', ll)iobjalo~ 6027.g
SKLEP FIRMOWY
ul. Piekoszowska 74
. (obok pętli MZK)
.. czynny 9-17.

ODZIEŻ I OBUWIE

ROBOCZE

+++
SKARPETY
I RAJSTOPY
Naw iążemy współpracę

z producentami I Importerami
taniej odzieży roboczej .

217.

B/237/R

ubrania drelichowe, ocieplane
fartuchy białe, kolorowe
buty olejoodporne
łł
ręczniki, ścierki, pieluchy
.

H U R T 'O W N I A
'
Kielce, uL Bodzentyńska 56
teL 31-01-45
41·HK

~

Zespół

Fandango - wesela.
Kielce, 440-59.
(692o-g)

Zespół

muzyczny. Kielce ,

31-73-37.
(7108-g)

KAPITAŁOWO·TOWAROWY

WYRAZY SZCZEREGO WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI

O
Atrakcyjna cena

.

Medycyna

RYNEK

Kol. ALINIE SZCZEŚNIAK

MEDYCYNA
,

WIDEOFIIJIOWil\lE
.

'PH Lemar

I
I

ofet'1.tje

ceny fabryczne

przest3Z:22(722o-g)

(7226-g)

Sprzedam silnik do BMW
318i , Mercedesa 3060 laweta,
.Uaz.diesel (1986), Peugeota
305 (1984); akcesońa : BMW,
Volvo, Mercedes 115.Kielce,
31-79-56.

LOKALE

(7164-g)

45.

plac Stare Miasto 11
tel. 259-43

MEBLE
KUCHENNE

Zaginęła księga

Telewizja- naprawa, przestrajanie. Kielce, 537-93
Nąprawa telewizorów,
rajanie. Kopeć. Kielce,

MAKROTEX
Radom

(484/920

(7233-g)

(7047-g)

wywatanie do S8lTIochod6w osobowych l dostawczych.
8'(X~16.00, w lOboty 8.00-14.00
11/22

z.preazamy w godz.

Tybetańska ,

Przyjęcia - Kielce,

ul,Buczka 20/26
m.3,teI,543-77, codziennie 9.00 17.00, sobota 9.00 - 12.00.
(6920-g)

http://sbc.wbp.kielce.pl

TKI

olej napędoWy

zimowy

SKŁADAJĄ

KIEROWNICTWO
KOLEtANKI I KOLEDZY
• PEWEX-u·

1230-zt

Radom
tel./fax 45-54-57.
Pionki
tel. 12-22-37. B/262/R

DANY
CHODNIKI

HURTOWNIA KRAJ-POL

MOTOR-ZBYT

UL. POLESKA (PLAC HANDLU HURTOWEGO)

Kielce, Waligóry 35 tel. 61·6i·i8

oferuje:

poIec4~ł

szeroki wyfrór slod]fZJ (WAWEL, WEDEL, JUTRZENKA, OLZA i inne)
DUlY WYBOR kaw mielonych i zitunistych (34 GAlTJNKl)
PRZETWORY OWOCOWO·WARZYWNE
PASZ~1Y, KONSERWY MIĘSNE
SOL JODOW4 I ZWYKłĄ
NAPOJE 1.5 L, OLEJE, KAKAO, KAWĘ INKĘ ~
ZUPY I PRZYPRAWY (KNORR)
oraz wiele innych

kupisz najtaniej
wsklepie
przy ul. Dalekiej 40
zapraszamy wgodz. 9 - 17

ZAPRAS .ZAMY

13

WIELOBRANŻOWE
Radom, ul. Kielecka 121
- tel./fax 314-216

Skład h",t",ic:z~ ofe.w-"'je.1

blachy,

pręty gładkie

i

na~ri~ 00 I uOOy &vorif
łtł ci~i moloqłloR i motorowerGR ~O

-'Ii

C
~

~

telewizory
magnetowidy
odtwarzacze sony, philips,
panasonic, sharp, jvc,
samsung, orion, funai.

SIMSONA, JAWY 50
ROMETA, JAWY

WSK, ETZ

tłt

l

wpłata

20 proc. min. 2, max 12 rat,
oprocentowanie 2,7 miesięcme

ZAPRASZAMY

ODPOWIEDZI L OSCI
C IL EJ ( C)
'"

•

1trnlf'ZYCZ1U..NIA
~, -.._.

KJl...~I~'I'

, PONAD 1300 TYTUŁÓW
100 NOWOŚCI MIESIĘCZNIE
SAMOOBSŁUGA

1IFJ

. 11"

Ceramiki Budowlanej WIlIIABY

stopy termlcznó-ielbełowe ceram 50 Ifert) -6,5 tys••
bel~ stropowe ceram 50 11,5-6 )-50 - m~s.
. pustaki stropowo-ceramlCDle ACKEłMAN 1221300) - 5.5 ~s.
pustnl śdenne cerillcme ploDOwedr~o e,Mu' /kI.50,75,100)-4,5-5 ~Sl zl
pustaki do przewodów dymowo-wentylaCflftJcb -4,5 ~Sl
pustaki ścienne ceramlcme ,D' /kl. ~, 75, 100) -4,2-5 ~s.
pustU! ŚdeDDe ceramlcme,DZ 220' /kI.50,75,100)-3-3,5 łys. B/ 2S7/R

32

Jeieli nie wybraliście Państwo swojego partnera ubezpi~czeniowego
i wahacie się, gdzie ubezpieczyć się od:

żebro-wane

POł'\adto p"opoł'\~jem~ ce ..amikę b",dowlał'\Cł
Zakładu

Jędrzejów ul. 3 Maja
w sprzedaży

-'Ii cz~i

'enne ®gmodtodów
,doda' (.e tml

~.

u

PRZEDSI~BIORSTWO

adet

12f>Nl

-.-

PHU

zapoznajcie się z
NOWĄ, ATRAKCYJNĄ OFERTĄ

.

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

KORZYSTNE CENY

Kielce, ul .• Romualda 3

I

Il.łPRłSUMY: PON. - SODo - 9-21, NIEDZ.

- II - 17 .

Z "WARTĄ"
bez obaw.

.DOMOWE EKRANY.

OPALAJĄCE

lasery kosmetyczne
komputerowy masaż wodny-

IIHYDRO-IET'

,

Myo - lifting
Pinzett - epilator - elektroniczna
aparatura ao bezbolesnej depilacji

LYMPHOMED - CELLUlIllUS
- elektroniczna aparatura do
likwidacji cellulitis i elektrostymulacji mięsni
kosmetyki i środki czystości

~
najwyższą jakość ~najniższe ceny
autoryzowany serwis
gwaranC}1ny i pogwaranC}jny

ZAPRASZAMY DO BIURA HANDLOWEGO
na 11/

piętrze

hotelu" METROPOL"
w Warszawie

tel. 625-28-22, fax. 625-28-67 od 9.00 do 15.00

DZISIAJ

PŁACISZ

. DZISIAJ ODBIERASZ

NASZE" zróżnicowana terytorialnie i bardzo zachęcająca wysokość składki,
.
. . rozbudowany system zniżek za bezwypadkowq jazdę,
.
ATU TY .. dla posiadaczy samochodów osobowych przeznaczonych do użytku
własnego

życzenie

- .Zielona Karta· za darmo,
. . niezmienność składki w ciągu roku
- na

UWAGA: dodatkowe 20 % zniżki dla klientów
zawierających umowę ubezpieczenia
w grudniu
.
.
.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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• ,Echo

spo~we . · Echo sportowe

Dyrektor sam zmieniał projekt i uczestniczył w budowie szkolnej h li sportowej

Szkoła Podstawowa nr 33 w osiedlu Świętokrzyskim istnieje dopiero od 1989 roku. Jest jeszcze
w trakcie rozbudowy, ale już powstały: duża hala sportowa, mniejsza sala gimnastyczna, salka
korekcyjna i typowa salka do ćwiczeń gimnastycznych, co stanowi dobrą bazę. Niejedna szkoła
mogłaby takiej pozazdrościć.'
•

•
Niedaleko pada jabłko od jabłoni ... Wnuk słynnego boksera Antoniego Czortka - Marcin Czortek jest podporą zespołu ·juniorów
Broni i kilkakrotnie wystąpił już w pierwszej drużynie.
Fot J. Nowak

na to pie-

ny cel wybudowania nowoczesnej i funkcjonalnej placówki. Planowana jest także budowa kompleksu boisk wokół szkoły.

pują w

Mistrzowie
Juniorzy radomskiej Broni
zostali mistrzami jesieni w juniorskiej lidze makroregionalnejwy
przedzając o 4 punkty dwie
drużyny kieleckie: Koronę i Błę
kitnych. Młodzi radomscy piłka
rze nie przegrali żadnego spot-

kania, jedynie dwukrotnie zremisowali z Radomiakiem i KSZO
Ostrowiec.
"Metalowcy" grali bardzo sku-tecznie, o czym świadczy korzystny stosunek bramek 29:6.
Przez całą rundę na boisku występowali: Tomasz Sobania (8
goli), Artur Dryglewski (6),
Wojciech Pawłowski (3), Norbert ·Misztal (3), Mariusz Nowak (3), Marek Okulskl (1), Dariusz Kiraga (1), Norbert Waniewski (1), Konrad Główka
(1), Michał Aleksandruk (1),
Mariusz Mroziewicz (1), Jarosław Rydzewski, Konrad Banyś, Robert Wicik, Marcin
Czortek, Paweł Lewandowski
oraz bramkarze: Wojciech Kę
dzierski i Marcin Głogowski.
Trener Ryszard Och odek
twierdzi, że najtrudniejszymi rywalami do pierwszego miejsca
będą kieleckie zespoły, z którymi radomianie grać będą w Kielcach. W Broni gra 7 zawodników, którzy doŚĆ często wystę-

ISKRA

gromi!

pierwszej drużynie seniorów, co jest pożyteczne dla mło
dych piłkarzy, którzy zdobywają
wiele doświadczeń, ale ... powoduje, że zespół juniorów gra niemal w każdym spotkaniu w innym składzie.

Skąd wzięły się

niądze, pytam dyrektora szkoły, pana Antoniego Karpacza?
- Wszystko to zasługa całej
grupy ludzi, któryCh łączył wspól-

W Broni od kilku lat prowadzona jest wzorowa praca
z młodzieża. która daje już spore
efekty. Oprócz trenera Ochodka
zajęcia z młodzieżą prowadzą
Roman Jasiński, Wojciech
Mołkowski oraz Kazimierz
Krzyszkowski, którzy szkolą
łącznie ponad 120 młodych zawodników.
(pisz)

że to wszystko
udało się osiągnąć tylko przy
pomocy funduszy oświato

wych?!
- Wbrew pozorom tak. Całe
finansowanie spoczywa na barkach kuratorium. Chociaż przyznaję, że czasem trzeba wiedzieć, do których drzwi zapukać.
Wiele pomógł growny wykonawca - Kieleckie Pr~edsiębior
stwo Budowlane.
• Ponoć szuka pan ciągle innych źródeł dofinansowywania szkoły. Czy są już jakieś
efekty?
- Weszliśmy w układ z trzema kieleckir:ni firmami: Juventu-

·Piłkarze zagrają o puchar "Echa Dnia"

Halowe t,urnieie
w Busku
Nie spuszczają z tonu działacze buskiego AKS. W miesiąc po zakończeniu jesiennej rundy rozgrywek ligowych
w hali sportowej WSOS przy ul. Kusocińskiego znowu
rozlegną się gwizdki sędziów piłkarskich.
Zarząd AKS i WSOS organizują Halowy Turniej Piłki Noż

nej Juniorów o Puchar Redakcji "Echa Dnia".
Turniej odbędzie' się w sobotę, 19 grudnia o godz. 10..
Do udziału w nim zaproszono
najlepsze drużyny juniorów
z południowej części kraju. Wystąpią zawodnicy aktualnego
mistrza Polski - Cracovii Kra-

remisowym 18:18, do przerwy
prowadzili krakowianie 11 :9.
Najwięcej bramek dla Iskry
strzelili: P. Paluch - 5, Kumań
ski - 4, Zięba - 4, Szkurłap -3.

...

Juniorzy trenera HOjdy przew tabeli rozgrywek ligi
makroregionalnej. Ostatni mecz
rozegrali w Zamościu, gromiąc

wodzą

tamtejszą Padwę

Okazuje się, że nie tylkO seni.orzy Iskry.odnoszą sukcesy.
Nie gorze) gra młodzież.
W Krakowie, dzięki firmie PANACEUM, która za darmo
udostępniła swój autokar doszło do ciekawego dwumeczu
z udziałem juniorów i juniorów młodszych Iskry.
Zespół juniorów trenowany
przez Stanisława Hojdę, grał
w ~ali AGH przeciwkodrugoligowej drużynie AZS zwyciężając
zdecydowanie 27:19 (14:13).
Bramki dla Iskry zdobyli: T. Paluch - 7 (najlepszy zawodniK
spotkania), D. Michałkiewicz· 6, J. Sieczka - 6, P. Tetelewski
- 3, Trela - 2, Miętka - 1, Wróbel - 1, P. Sieczka - 1.
Drużyna juniorów młodszych
trenera Tomasza Strząbały
zmierzyła się natomiast ze swoimi rówieśnikami z Hutnika. Pojedynek zakończył się wynikieI'D

• Nie wierzę,

33:21 (19:9).

Gole w tym meczu zdobyli J.
Sieczka - 8, Tetelewski - 7,
Michałkiewicz i Paluch - po S,
Trela - 3, Miętka - 2, Wróbel,
Zemsta i Kułagowski - po 1.

ków, aktualnego lidera makroregionu krakowskiego - Hutnika
Kraków oraz Siarki Tarnobrzeg.
WOjewództwo kieleckie repre- .
zentować będą juniorzy Błękit
nych, Korony i AKS.
Organizatorzy zapraszają entuzjastów futbolu oraz działaczy
piłkarskich z terenu całego województwa, aby obejrzeli w akcji
tych, którzy już za rok lub dwa
zasilą składy drużyn seniorów.
Ciekawe będzie również, jak
w konfrontacji z najlepszymi juniorami kraju wypadną reprezentanci drużyn z województwa
kieleckiego.
Grudniowy turniej juniorów
będzie jednocześnie sprawdzianem umiejętności organizatorskich dla buskich działa
czy, którzy już rozpoczęli przygotowania
do Wielkiego
Noworocznego
Halowego
Turnieju Seniorów, w którym
piłkarze najlepszych polskich
drużyn również będą walczyli
o puchar "Echa". Odbędzie
się on 10 stycznia 1993 roku
z udziałem wielu piłkarskich
sław.

(soy)

(mim)

rem, Jupiterem oraz firmą pana
Jezierskiego sprzedającą ..toyoty" i określiłbym to jako ... dobrą współpracę·

• Jakieś przykłady?
- Chociażby zakup
sportowego.

sprzętu

• Estetyka wnętrz sali sportowej, trafność niektórych
rozwiązań, to już chyba pań
skie autorstwo?
- Kiedyś nazwano mnie "dyrektorem od spraw budowlanych", ponieważ w poprzedniej
placówce, konkretnie w szkole
nr 27 na Uroczysku uczestniczyłem w czasach jej rozbudowy,
a wszystkie doświadczenia, te
najlepsze, wykorzystałem tutaj.
Projektanci często zapominaja. że sami kiedyś chodzili do
szkoły, że sala ma służyć dzieciom i tworzą własne wizje-oderwane od rzeczywistości. A to że
jakieś zmiany wprowadziłem to chyba spojrzenie człowieka,
który sam' uczy wychowania fizycznego.
• Czy sąjuż wyniki dobrego
zaplecza sportowego i pracy
fachawej kadry?
- Oczywiście. Sala tak na
f 00 procent działa od września
i już zdobyliśmy mistrzostwo
Kielc w minipiłce nożną Prowadziliśmy na szeroką skalę gimnastykę korekcyjną pod okiem
doświadczonych specjalistów.
Może stworzymy takie małe
centrum rehabilitacji.

S. STACHURA

• Narta wykroczna - zakroczna:
Określenie ułożenia nart względem sie·
bie: wykroczna - wysunięta do przo-

Określenia

narciarskie
podstawowe.

• Antycypacja - wyprzedzenie:
w kierunku zamierzonego skrętu , podczas gdy narty nie
zmieniły jeszcze kierunku jazdy.
• Cięte skręty: Krystianie odskok 0we różnego typu wykonywane ze śred
niąi dużąszybkoŚbią. których wspólną
cechą jest prowadzenie nart na krawę
dziach już od początku fazy sterowania.
Jest to możliwe , dzięki wykorzystaniu
krzywizny nart i ich wygięcia pod naciskiem narciarza i działającej w skrę
cie siły Odśrodkowej.
• Fazy skrętu: Umowny podzial wykonania skrętu na:
• przygotowanie • zapoczątkowanie· sterowanie
•
• Girlandy: Z jazdy w skos stoku
seria skrętów nart wstronę linii spadku
bez jej przekraczania, przerywana rytmicznymi skrętami dostokowymi.
• Gra krawędzi: RegUlacja ustawienia Ślizgów nart w stosunku do podło
ża, przejawiająca się mocniejszym lub
Skrętoskłon tułowia

• To nowość w Kielcach?
- Zatrudniamy trzech nauczycieli po kierunku rehabilita- . słabszym zakrawędziowaniem . Grę
krawędzi pOWOduje głównie odwodzecja, którzy znają się na swojej
nie i przywodzenie kolan do - lub od
pracy. Mają dobrze wyposażoną
stoku.
salkę i dzieci chętnie uczestni• Mulda: Wklęsłość na stoku np.
czą w zajęciach, czują potrzebę
między dwoma beżpośrednio po sobie
ruchu.
następującymi wybrzuszeniami (garbami).
• Narta dolna - górna: Określenie
ułożenia nart względem siebie w jeź
dzie w skos stoku lub stojąc w poprzek
stoku.
• Narta wewnętrzna - zewnętrzna:
Określenie ułożenia nart względem sie,bie w stosunku do osi skrętu.

du, zakroczna - cofnięta do tylu.
* Odbicie: Wywarcie mocneg~na
cisku na śnieg przez szybki wyprost
jednej lub obu nóg, Celem odbicia jest
energiczne odciążenie , podczas którego następuje oderwanie jednej lub obu
nart od podłoża . Odbicie może równiez
nadawać przyspieszenie w jeździe .
• Obniżenie - podwyższenie pozycji : Jest to ruch pOWOlny (w przeciwieństwie do zejścia w dół lub wyjścia
w górę). który nie wpływa na odciąże
nie (wzgl. obciążenie) nart.
• Odciążenie : Zmniejszenie nacisku
nart na śnieg, które ułatwia zapocząt
kowanie zmian kierunku.
Odciążenie wykonuje się przez szybki ruch prostowania w stawach skokowych, kolanowych i biodrowych (odciążenie w górę - wyjście NW) lub
zginania (odciążenie w dół - zejście
WN). Narty mogą być częściowo odciążone: ruch ciała w przód (wychylenie) odciąża piętki nart, ruch ciała w tył
(odchylenie) odciąża dzioby, przeniesienie ciężaru ciała na jedną z nart odciąża drugą nartę . Odciążenia mogą
być wspomagane wsparciem się na kij-

ku lub kijkaCh.
• Odchylenie - wychylenie: Przesunięcie rzutu środka ciężkości narciarza: przy odchyleniu - do ty/u, przy
WYChyleniu - do przodu. Powoduje _
zmianę nacisku na piętki i dziOby nart.
* Pozycja otwarta: Pozycja, .w której narciarz prowadzi narty równolegle
i szeroko, w ustawieniu swobodnego
stania.
• Pozycja płuźna: Pozycja, w której
piętki nart są symetrycznie i szeroko
rozstawione, zaś dzioby nart zbliżone
do siebie ..
• Pozycja oporowa: Pozycja, w której jedna z nart jest odstawiona kątowo
względem toru jazdy.
.
-* Pozycja nożycowa: Pozycja,
w której dzioby nart są rozstawione.
• Rotacja : Ruch skrętny ciała lub
części ciała w stronę zamierzonego
skrętu.

• W czwartej rundzie Pucharu Anglii Crystal Palace pokonał po dogrywce Liverpool 2:1, a Chelsea zwycięży
ło Everton 1:0.
• W ęliminacyjnym meczu piłkar
skich MS w grupie 3 Hiszpania pokonała Łotwę 5:0. Bramki: Beguiristain
2, Bakero, Guardiola I Nunez.
• W towarzyskim meczu w Porto
Alegre Brazylia wygrała z mistrzami
świata Niemcami 3:1 (2:0). Gole dla
Brazylii: Henrique, Bebeto i Jorginho,
dla Niemiec Sammer.
• W towarzyskim meczu pHki ręcz
nej w Eidsvon Norwegia pokonała Polskę 22:19 (9:7).
• W klasyfikacji pucharu świata
w łyżwiarstwie szybkim po dwóch
konkurencjach Ewa Wasilewska
jest 6 na 1500 m i 7 na 3000 m, Paweł Jaroszek zajmuje 23 miejsce

Pod dyktando Granatu
W Skarżysku odbyły się mistrzostwa województwa seniorów w zapasach - styl klasyczny. Startowało tylko 20 zawodników z 2 klubów: Granatu
i Znicza Podzamcze. Triumfowali specjaliści "klasyka" - zapaśnicy Granatu wygrywając w więk
szości kategori1. Oto wyniki: 52 -Andrzej Huk
(Znicz), 57 - Zdzisław Blicharski (Znicz), 62 Tomasz Kobierski (Granat), 68 - Dariusz Frydrych (Granat), 82 - Krzysztof Siadaczko (Granat) ; 90 - Zbigniew Śliz (Granat), 100 - Adam
Gryz (Granat), 130 - Tomasz Piętek (Znicz).

• Szkoła ma aspiracje organizowania
zawodów
na
szczeblu międzyszkolnym'?
- Naturalnie. Dziecko musi
widzieć, że w szkole coś się
dzieje. Wtedy łatwiejszy jest na-

bór do poszczególnych sekcji.
Sala gimnastyczna powinna
pracować na okrągło, gdyż w innym przypadku staje się po prostu martwa.
Przykład szkoły nr 33 potwierdza fakt, że dobra organizacja i zaangażowanie ludzi
pozwalają osiągnąć sukces.

Nie dojechali na zawody zapaśnicy Spartakusa
Daleszyce. Najlepiej walczyli zdaniem trenera Waliszewskiego z Granatu - Kobierski i Siadaczko
Również w Skarżysku odbyły się zawody "pierwszego kroku", w których najlepiej zaprezentowali
się młodzi zapaśnicy ze skarżyskiego Granatu
oraz szkółki zapaśniczej Znicza Podzamcze działającej przy Szkole P<?dstawowej w Wolicy.

(sw)
http://sbc.wbp.kielce.pl

na 1500 m,aJaromir Radke jest 5 na
dystansie 5000 m.
• Niemiecki magazyn "BiId Zeitung"
ogłosił najlepsząjedenastkę Bundesligi
w rundzie jesiennej: Koepke (Nuernberg) - Rudy (FC Koeln), Olaf Thom,
Matthaeus, Wouters (wszyscy Bayern
Monachium), Kirjakow (Karlsruhe),
Bein (Eintracht Frankfurt), Herzog
(Werder Brema) - Chapulsat (Borussia Dortmund), Yeboach (Eintracht),
Andreas Thom (Bayer Leverkusen).
• W Petersburgu odbywa się tradycyjny turniej hokejowy o nagrodę "Izwiestii" . W drugim dniu tej imprezy
olimpijska reprezentacja Rosji pokonała Niemcy 8:1, a Szwecja wygrała
z Finlandią 3:2.
• W sparringowym meczu siatkarzy
kadra Polski uległa Stilonowi Gorzów
(seria B) 0:3 (8:15, 11 :15, 14:16).
• Siatkarze Włókniarza BielskoBiała występować będą w półfinale
PZP w grupie B razem z zespołami:
Mediolanum Mediolan (Włochy) , AC
Cannes (Francja) i Go ,Pass lennik
(Belgia) . Grupę A tworzą: Gabeca
Montichiari (Włochy) , Aris Saloniki
(Grecja) i Duero San Jose Sorla (Hiszpania) . W ćwierćfinale Pucharu Konfederacji AZS Yawal Częstochowa zmierzy się z Dynamo Moskwa.
opr. (sts)

• Śmig: Cykl rytmicznych skrętów
o niewielkim promieniu.
• Układ: Skrótowe określertie poprawnej pozycji narciarza w Jeździe
w skos stoki lub podczas skrętu : 1.
Układ dostokowy - pozycja, w której
ułożenie bioder i kolan do stoku jest
równoważone skłonem górnej części
ciała w stronę przeciwną Układ ten
przyjmuje się tylko w jeździe w skos
stoku. 2. Układ dośrodkowy - pozycja
narciarza przeciwstawiająca się wystę
pującej w skręcie sile odśrodkowej ułożenie bioder i kolan do środka skrę
tu, równoważone przez odchylenie
i odwrócenie gómej części ciała na
zewnątrz skrętu .
W następnym

odcinku: uwagi ogólne do nauki jazdy na nartach.
Instruktor PZN
Andrzej Stokowski

Totek

płaci

Liga angielska - kwota na
wygrane 1.480.936.400 zł.
3 rozw. z 13 traf. - wygrane
po ok. 123.410.000 zł.
132 roz.w. z 12 traf. - wygrane po ok. 2.800.000 zł.
2163 rozw. z 11 traf. - wygra•
ne po ok. 170.000 zł.
17.035 rozw. z 10 traf. - wygrane po ok. 21.700 zł.

(

I

Trener Palik zdymisjonowany? Piłkarze mogą być wycofani z ligi

Zapowiadane w połowie grudnia walne zebranie członków klubu Korona jeszcze się nie odbyło.
Dopiero dziś zbiera się zarząd, który podejmie decyzje w tej i innych sprawaCh. Trzeba przyznać,
że działacze z ulicy Koniewa mają o czym myśleć w tym roku. Tragiczną sytuację finansową i sportową(o.statnie miejsce w II lidze) potęgują dodatkowo planowane odejścia z zespołu kilku naj lep- ,
szych jego piłkarzy. Coraz częstszym gościem" na stadionie jest komornik sądowy, a w kasie pa-

:

~~---~---i---~~--------~~~~iiiiiF.~~~n~u~j;e;'C;h~ro:n:ilcz~n~a~p:u:s:t;k~a.~w~ś~ród kibiców zaczyna krążyć plotka o rychłym rozwiązaniu klubu.

Sta r Inok'.ułowa ny

O aktualnej sytuacji Korony
rozmawiamy z 9yrektorem Arturem JAGODZINSKIM.

'e
W Wa rSlaWl

Vf kolejnym meczu ekstraklasy koszykarek STAR Starachowice przegrał w Warszawie z POLONIĄ 54:106
(23:54).
Star: Tkaczuk 16, Nowikowa 14, Zajączkowska 11, . Żło
becka 6, Legut 3, Lisowska i Mirosław po
Jackowska
i Pocheć O.
Polonia: Oulnik 36, Lara 28, Kopeć 19, Piwko 9, Pędzior
8, Lis 4, Patrzycka 2, Nowosadzka O.
Sędziowali: Lenczowski i Calik z Krakowa . Widzów 150.

2;

Koszykarki Polonii mają jeszcze szansę na zakwalifikowanie
się do ósemki zespołów, które
w II rundzie będą walczyły o tytuł
mistrzyń Polski : więc od począt
ku meczu grały z ogromnym zaangażowaniem . Nie natrafiły
jednak na większy opór starachowiczanek, dla których mecz
ten nie miał większego znaczenia. Nic dziwnego, że drużyna
"czamych koszul" błyskawicznie
zdobyta przewagę prowadząc
już po 6 minutach 20:4 i systematycznie ją powiększając .
Warszawianki korzystając z mała agresywnej gry Staru pokazały piękną widowiskową koszykówkę, a najlepsze zawodniczki
- Dulnik, Lara czy Kopeć raz
po raLpopisywały się pięknymi
akcjami i skutecznymi rzutami.
Nic dziwnego, że drużyna Polonii zdobyta tak dużo punktów
i odniosła najwyższe w tym sezonie zwycięstwo . Wśród podopiecznych Mariana Zająca trudno wyróżnić choćby jedną zawodniczkę. Wszystkie zagrały
bardzo słabo, bez zaangażowa
nia i zademonstrowały fatalną

skuteczność pudłując nawet
w najdogodniejszych sytuacjach.'
W najbliższą sobotę ostatni
mecz pierwszej rundy. Star
przed własną publicznością
zmierzy się z zespołem mistrza Polski - Włókniarzem Pabianice. Rozgrywki zostaną
wznowione w styczniu, nasze
koszykarki czekają trudne mecze o utrzymanie się w ekstraklasie.

...

Oto wyniki przedostatniej kolejki pierwszej rundy I ligi koszykarek i aktualne tabele.
GRUPA A
Ślęza Wrocław - ŁKS Łódź
83:78 (41 :33) , Włókniarz Pabianice AZS Toruń 100:69
(57:39) , Spójnia Gdańsk - AZS
Poznań 98:71 (48:31).
13 231095:976
1. Włókniarz
2. Ślęza
13 231167:1025
3. Spójnia
13 221000:945
4. Polonia
13 201013:934
5. ŁKS
13 20 1102:1050
6. AZS T.
13 17 922:985
7. 'AlSP. ·
13 17 997:1147
8. STAR
13 14 863:1089
GRUPA B
.
Stal Bobrek Bytom - Włók
niarz Białystok 75:83 (41 :37),
Wisła Kraków - Stilon Gorzów
83:61 (41 :28) , Start Lublin Lech Poznań 77:80 (38:30),
Olimpia Poznań - Stal Brzeg przełożony.

I"

Tradycyjnie 30 grudnia
GLKS TWIERDZA, Urząd
Gminy i Szkolny Klub
Sportowy z Szydłowa oraz
redakcja "Echa Dnia" organizują XIII ULICZNE BIEGI
SYLWESTROWE w Szyd-

1. Olimpia
2. Lech
3. Wisła
4. Start
5. Stal Brzeg
6. Stilon
7. Włókniarz '
8. Stal Bobrek

12
13
13
13
12
13
13
13

241125:805
21 1117:1024
21 931:907
20 958:963
18 963:929
18 951:1024
16 898:1041
15 894:1127.
(sw)

Hala Polonii przy ul. Konwiktorskiej jest dla koszykarek Staru bardzo p~chowa. Z reguły wyraźnie przegrywają tam mecze. Na zdjęciu .
Lidia Złobecka (z piłką) jest zatrzymywana przez zawodniczki warszawskie. Akcji przygląda się Natas~ Tkaczuk.
Fot. S: Sijer

"r~ .... ~r~ ......

rc::»Ic~?
Przypominamy, że redakcja
"Echa" wybiera TRENERA
ROKU, osobno w województwach kieleckim i radomskim.
Zapraszamy czytelników do
wspólnej zabawy i typowania
najlepszych zdaniem państwa
szkoleniowców. Wszyscy gło
sujący wezmą oczywiście, udział w głosowaniu upominków. Ponadto dla tych którzy
wytypują pierwszą piątkę najtrafniej przewidujemy specjalnenagrody.

•

~

Holendrzy 9 .Ó rq!
W ostatnim tegorocznym
meczu eliminacyjnym mistrzostw świata 1994 w "naszej" grupie II piłkarze Turcji
przegrali w Stambule z Holandią 1:3 (0:0). Gole strzelili: Ucar
60 - Van Vossen 2 (57 i 87) ,
Gullit 59. Następne mecze zostaną rozegrane w przyszłym roku.

TRENER ROKU 1992.
KUPON NR 8
1............. ... ............. ......... ..

.. ............................... 5 pkt
2 .. ..... .. ........ ..... ..... .. ...... .... .
............................ ~ .. .4 pkt
3 .............. ........ ........... ......
................................ .3 pkt
4. ............. .... .... ............ .... .
......., ................ .... ..... 2 pkt
5 ...... ....... ......... ............... ..
.... ............................ .. 1 pkt
Imię i nazwisko głosującego
Adres .......... ....................... .

Dzisiaj zamięszczamy kolejny
kupon, która należy wypełnić
i przysłać pod adresem redakcji;
"Echo Dnia" 25-953 Kielce ul.
Targowa 18 z dopiskiem "Trener roku". Na listy i karty pocztowe z kuponami czekamy do 29
grudnia.

łowie.

Serdecznie zapraszamy
wszystkich miłośników biegania. W imprezie mogą
wziąć
udział
WSZYSCY
chętni, a jedynym warunkiem jest posiadanie zgody
lekarza. Zgłoszenia przyjmuje do 28 grudnia Urząd
Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 5, 28-125. Szydłów. Telefon 125 lub 130. Zapraszamy!
(sw)

• Na jakim etapie znajdują
transfery Kozaka i Mucharskiego do Wisły Kraków?
Do tej pory nikt się do nas
w tej sprawie nie zgłosił. Jeśl i
zaś chodzi o wzmocnienie Korony, to chcemy kontynuować rozmowy w sprawie przyjścia Adama Kamoli z Wisły Puławy i Cezarego
Ruszkowskiego
z Broni Radom.
• Trener Palik stwierdził, że
odejście Kozaka, Mucharskiego i Szpiegi oznaczałoby degradację do III ligi.
Czesław Palik nie jest pracownikiem
naszego klubu ,
a drużynę prowadził społecznie .
To co mówi, nie musi być więc
zobowiązujące dla nas. A takie
prorokowanie destabilizuje tylko
zespół.
Zastanawiamy
się
zresztą nad obsadą stanowiska
trenera w rundzie wiosennej.
* Kto jest kandydatem?
Dzwoniło do nas kilku szkoleniowców z propozycjami prowadzenia i nawet utrzymania drużyny w II lidze. Każdy jednak
stawiał warunek uregulowania
wszystkich spraw organizacyjnych i finansowych wobec piłkarzy.
• Kiedy to nastąpi?
Już w sierpniu mówiłem, że
z ekonomicznego punktu widzenia nie powinniśmy przystępować do rozgrywek. ZarzĄd zdecydowat"inaczej i przez całą rundę staraliśmy się tylko jakoś
wytrwać. Podstawą dalszej egzystencji klubu jest zabezpieczenie finansowe. Są sponsorzy
chętni nam pomóc, ale każdy
z nich chce wiedzieć w co wkłada pieniądze. Najważniejsze jest
więc uregulowanie prawa własności obiektów przy ul. Koniewa.
Na razie stadion należy do Polmo-SHL, dzięki czemu mamy
nadal prąd i ciepłą wodę. Ale
mając takie zabezpieczenie jak
w dniu dzisiejszym, nie zdecyduję się na wystartowanie do
rundy rewanżowej.
• Myślicie o rozwiązaniu
klubu?
Takie rozwiązanie zadowoliło
by tylko tych wszystkich, którzy
się

Oto aktualna tabela gr. II:
1. Norwegia
2. Anglia
3. Holandia
4. POLSKA
5. Turcja
6. San Marino

.4

7

3

3

2 3
2 3
4

2

3 O

15:2
5:1
6:5
3:2
5:9
1:16
opr. (w)

Wczoraj w .Londynie Mię
dzynarodowa Federacja Tenisowa ogłosiła nazwiska mistrzów świata w tenisie na rok
1992. Zostali nimi: 19-1etnia
Jugosłowianka MONICA SELES i 22-1etni Amerykanin JIM
COURIER.
Jeśli chodzi o pierwszeństwo
wśród pań nie mogło być żad
nych sporów co do obsady
pierwszego miejsca. Monica
Seles już drugi sezori nie ma sobie równych na świecie. W tym
roku zwyciężyła w trzech turniejach
wielkoszlemowych
w mistrzostwach Australii,
Francji i Stanów Zjednoczonych. Niestety, walkowerem oddała ogromną szansę na zdobycie Wielkiego Szlema, nie przy-

jeżdżając na turniej w Wimbledonie. Jugosłowianka przeży
wała wtedy jakieś bliżej nieokreślone kłopoty (mówiono nawet
o ciąży) , zrezygnowała z wystę
pu i ... być może zwycięstwa. Mi-

mo to jest zdecydowanie teninr'1 na świecie .
W ' konkurencji panów tytuł
mistrzowski po raz pierwszy
przyznaw~no na podstawie obliczeń komputerowych . COllrier
sistką

mają do Korony pretensje finansowe, ale na krótko . Moglibyśmy
ogłosić

spółka

z 0 .0 . Kielce ul. Targowa 18 Druk: Prasowe

Zakłady

Graficzne - " Drogowiec" Sp. z 0 .0 . Kielce, ul. Sienna 2

http://sbc.wbp.kielce.pl

piłkarzy,

• A ile potrzeba na utrzymanie klubu?
Preliminarz, jaki sporządziłem
na przyszły rok zamyka się kwotą 2,5-3 mld zł. Połowa z tego,
to tylko.wydatki na pierwszą drużynę w pierwszym półroczu.
• Czy nie porywacie się "z
motyką na słońce"?
W takiej sytuacji jak my jest
wiele klubów w Polsce, a przyczyna tego tkwi w sytuacji gospodarczej kraju. Nadal brak
przepisów regulujących sponsorowanie sportu, a w Sejmie leży
już dawno ustawa o kulturze fizycznej. Na stadiony przychodzi
coraz mniej kibiców, a głównymi
dochodami klubów stają się
transfery piłkarzy za granicę.
Mimo
wszystko
patrzę
w przyszłość z optymizmem.
S. SIJER

SPORT także
na stronie 15

ma na . koncie zdecydowanie
mniej zwycięstw niż Seles, ale
jest nadal na I'lierwszym miejscu
na liście ATP i chyba w ciągu sezonu był tenisistką prezentują
cym najbardziej ustabilizowaną
formę .
Przypomnijmy,
że
w ubiegłym roku mistrzem był
Szwed Stefan Edberg, który
przeżywa wyraźny kryzys formy.
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"wyprzedaż"

a uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi spłacić długi i rozwiązać
~Iub , tylko co dalej? Pracownicy
straciliby pracę a kibice ... Myślę,że sympatycy piłki nożnej
w naszym mieście 'czują jednak
spory sentyment do Korony. Klubu, który przez dwadzieścia lat
służył jak mógł Kielcom. Może
na którejś sesji radni wezmąpod
uwagę ten "drobny szezegół"
i zastanowią się nad następnym
dwudziestoleciem.
• Czy przypadkiem pieniądze uzyskane z ewentualnych
transferów nie trafią do kieszeni komornika?
Nie jest tajemnica" że mamy
długi. Komornik bywa u nas jednak w związku z procesami, jakie wytoczyli nam byli p~acownicy o niewypłacenie należności.
Rozliczyliśmy się już z piłkarzem
Gijem, a pozostałe zaległości w sumie kilka spraw - będziemy regulować w miarę wpływu
pieniędzy do kasy. Trzeba wiedzieć, że i my mamy dłużników
na około 50 mln zł.

(sw)
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