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TELEWIZOR
za ... 243 tys. zł,
Pani Grażyna Trzeciak
z Kielc, która dokonała
zakupu w sklepie hurtowym Centrum MX przy
ul. Zagnańskiej 119, za
kwotę 243 tys. zł - miała
szczęście w losowaniu
podsumowującym kolejną - ostatnią w tym roku
edycję Konkursu Centrum MX - "zakup za 200
.tys. zł" - stała się posiadaczką telewizora kolorowego "sharp" - 25 cali
ufundowanego przez fir-

Spór między Zarządem Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
"Pionier" a mieszkańcami bloków nr 8 i 9 na osiedlu Barwinek
toczy się od wielu miesięcy.
O co w nim chodzi? Otóż spółdzielnia postanowiła wybudować
dwuklatkowy segment 8E między wymienionymi blokami, na co
nie zgadza się znaczna część ich lokatorów.
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Nailepsze
pary

męMITEX.

Losowanie nagród zoprzeprowadzone 20
grudnia 1992 roku, o godz.
18.00 w Biurze Handlowym
MITEXU przy ul. Zagnań
skiej 119 w Kielcach,
w obecności wyłonionych
spośród zebranych w sklepie 1O ~Iientów:
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KIELCE-RADOM
Wtorek,
22 grudnia 1992 r.
Nr 250 (5016)
CENA 1500 ZŁ

'Echo Dnia

W Radomiu odbyły się Mistrzostwa Polski Par Tanecznych
klasy .S" w tańcach latynoamerykańskich. Przez dwa dni publiczność radomska miała oka:zję podziwiać najlepsze pary taneczne. W tumieju startowały
43 pary.

stało

RELAKS

32 strony
TO WARTO
KUPie!!!
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Wszkole iak wdomu

• Skąpa re""aloryzacja • Można dorabiać

Kolorowa, pachnąca lasem
choinka, płonące świece, pięk
nie nakryty stół, a przy nim grono
pedagogiczne, obecni pracownicy szkoły i emeryci. Za chwilę
będą życzenia, opłatek. Ale
wcześniej krótkie wprowadzenie
w świąteczny nastrój.

ł
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W ubiegły czwartek na pytania czytelników "Echa Dnia" odpowiadał ~yrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dr TADEUSZ

'Mu%)icźi'le

FATALSKr.

spotkania
"Cicha noc, święta noc" - w Szkole
Podstawowej nr 1 na kieleckim Bocianku

Koncert
prz~dświqteczny

Fot. A. Piekarski

Ostatni w tym roku koncert filharmoników kieleckich wniósł
wiele świątecznego nastroju.
Tradycyjnie w sali WDK 18.x1l.
słuchaliśmy Concerto grosso nr
8 z opusu 6 .Boże Narodzenie"
. włoskiego kompozytora późne
go baroku Arcangello Corellego,
Kantaty nr 82 .Ich habe genug"
z 1727 r. Jana Sebastiana Bacha oraz jednej z ostatnich symfonii Wolfganga Amadeusza Mozarta .. Symfonii Es---dur KV543
z 1788 r.
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Wiele głosów dotyczyło waloryzacji wszystkich świadczeń
przyznawanych do 30 listopada
1992 r. dokonanej w grudniu na
podstawie ustawy z 17 paździer
nika 1991 r. Kielecki oddział ZUS
informuje, że waloryzowane bę
dą również świadczenia

KonferenciCl vv SLD

"Młócenie słomy" na Wieiskiei
Z obrad Sejmu spadła debata na temat poselskiego
projektu ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego,
jak również poselskiego projektu uchwały w sprawie
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego dotyczą
cego dopuszczalności przerywania ciąży. Przeniesiona
została na 29 grudnia br. W miejsce jej odbyła się dwudniowa debata nad problemall'Ji restrukturyzacji górnictwa i nad zapalną sytuacją na Sląsku.

~ "PlUSZOwy

Miśll

"Polne Kwiaty"

. YVłasnym samochodem przyp. Regucki oraz deleg~cję zuchów drużyny ,,Polne
K~laty" z SP nr 2 w Zagnańsku:
Piotrka Kowalskiego oraz Łuka
sza i Marcina Reguckich.

Wlazł prezent

Miłe dziewczynki
w swym sprawozdaniu pod ty-

tułem "MHe dziewczynki" .PlusZ0y-!y Miś' coś tam poplątał
z Imionami i pokrewieństwem, ale
to chyba wynik zagubienia
~ ~gromnych ilościach prezentów
I ofiarodawców.
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Wigilia tuż, tuż. Biały obrus
na stole, opłatek. Od razu robi
się świątecznie, rodzinnie.
Tak jak wczoraj w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach.

~~

JUŻ JUTRO

c

Posłowie
11
głosami
przewagi zdecydowali, że
nie przyjmą
do wiadomości informacji rządowej
q tym, co się dzieje "a
Sląsku
i o tym, co rząd
zamierza w tej sprawie
przedsięwzięć. Wczoraj na
konferencji prasowej w kieleckim biurze poselskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej poprosiliśmy o komentarz.
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przyz-

nane w grudniu•.Przy tym waloryzacja dokonywana jest z urzę
du, a świadczeniobiorca nie musi
udawać się do ZUS. Może również samodzielnie przeliczyć waloryzowane o 27,7 proc. świad
czenia. W punkcie 1-decyzji rewaloryzacyjnej z 1991 r. każdy
świadczeniobiorca ma podany
czterocyfrowy wskaźnik wysokości świadczenia, przez który
mnoży sumę 3.090 tys. (tyle wynosiło przeciętne wynagrodzenie
w III kw. 1992 r.) i otrzymuje kwotę świadczenia brutto. Jednocześnie ulegają zmianom wypła
cane świadczenia w kwocie najniższej.
•
•
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Martwe ryby
Coś mi się wydaje, że najwyższy czas powołać policję wodną
albo raczej rybną, Uzbrojoną po zęby. Kłusownictwo wszak na
rzekach, jeziorach i stawach etc. w Radomskiem staje się coraz
większym problemem i, co gorsze, nierozwiązywalnym.

- Co ja mogę zrobić kłusow
nikowi? - zastanawia się zapalony wędkarz. - Ja nawet widzę,
a jeżdżę na ryby raz w tygodniu,
jak kłusownicy odławiają ryby
różnymi sposobami, ale ja jestem sam, a ich zwykle kilku. Poza tym są uzbrojeni. Mają pały,
broń palną gazową Są bezkarni. Nic im zrobić nie można. Nawet jak wezmą (to wSiczkach)
motorówkę lub dwa kajaki, zapną do nich sieci i ciągną przez
cały zaleVt( zbierając rybę ...
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E interwencyiny
~~45898
Impulsy telefoniczne
(Wizyty w "Telefonii")
Kilka razy już pisaliśmy w"Telefonie", że niektórzy abonenci
telefoniczni otrzymują wygórowane, ich zdaniem, rachunki za
rozmowy telefoniczne.
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"PACZ.KA KOLEZENSKA" Z SUCHEDNIOWA
Już dwa lata przed tragicmymi wydarzeniami cała czwórka zaczęła
z sobą coraz bliżejkolegowat tworząc "paczkę koleżeńską", jak sami się
nazwali. Przewodził jej niewątpliwie 22-letni Rafał D. doświadczony,
miał bowiem za sobą 5-Ietni wyrok "zarobiony" w SądZie Rejonowym
w Kielcach w 1990 r. za rozbój. Odsiedział niecate 2 lata, zwolniony warunkowo 30 stycznia 1991 roku. Dwie dziewczyny (18 i 20 lat) Irzymały
się "paczki", bo było zawsze co wypić i jakoś się zabawić.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Niestety, dla niepracujących zdobycie gotówki nie było proste, kombinowali więc gorączkowo, gdzie ją zdobyć. 21Hetnia Jowita Barbara M. "nadała" więc 7B-letniego emeryta, Jana B. zamieszkałego w Suchedniowie.
Jeszcze chodząc do szkoty robiła mu czasem zakupy, zdobyła jego zaufanie
do tego stopnia, że zdradził jej, iż pieniądze trzyma pod szafą, Jakie to były
pieniądze - nie wiedzieli, ale ~dzili, że duże.
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STRAJKOWI·SKO
w woj. katowickim strajkowa-

ło

w poniedziałek przeszło 300
tys. gómików - załogi wszystkich 65 kopalń węgla kamiennego. Stało 175 pociągów towarowych, gdyż kolejal'lZe z 8 węzłów
na terenie śląskiej DOKP
uczestniczą w strajku solidarnościowym oraz zgłaszają włas
ne postulaty o charakterze pła
cowym i socjalnym,
W Hucie "Katowice" ogłoszono
pogotowie strajkowe na znak solidarności z górnikami i kolejarzami. Od poniedziałku pogotowie
strajkowe obowiązuje równi eż
w regionie łódzkim. Zarząd regionu " Solidarności " przekształcił się
tam w regionalny komitet strajkowy i domaga się od rządu działań
w obronie poziomu życia oraz powołania pełnomocnika rządu ds.
restrukturyzacji tego regionu .
Zarząd związku zawodowego
gómików kopalni węgla brunatnego zdecydował, że we wtorek
w tych kopalniach odbędzie się referendum w sprawie przystąpienia
do strajku generalnego.
Przed południem w Katowicach
przedstawiciele rządu i regionalnego komitetu strajkowego KKG
NSZZ "S" dyskutowali, jak w obecnej sytuacji zaopatrzyć w węgiel
koksownie. Wieczorem osiągnięto
wstępne
porozumienie. Także
wieczorem w Warszawie rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli
rządu i górników na temat 23 postulatów strajkujących.
W Warszjłwie były prowadzone
rozmowy z przedstawicielami kolejarskiej "Solidarności". Omawia-
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Po dość długiej przerwie
w kontaktach bezpośrednich
z muzyką wymienionych kompozytorów, słuchałem ich arcydzieł z przyjemnością cechującą
zwykle czas poznawania. Uzmysłowiłem sobie jak istotne znaczenie w odbiorze muzyki mają
również takie czynniki jak przesyt lub niedosyt, ciekawość lub
znudzenie. Aliści bardzo "wigilijnie" zabrzmiał dla mnie Corelli radośnie, optymistycznie, nastrojowo. Specyficznej barwy
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Najpierw "zakupy" przedświątecz
ne, potem kolędy, przypomnienie tradycji wigilijnych i historii Bożego Narodzenia. Stajenki betlejemskiej
wprawdzie nie było, ale był żłóbek,
przy nim Najświętsza Panienka i gromadka aniołków. Nie przybyli z darami trzej królowie, ale prezentów
nie zabrakło. Każdy otrzymał wspaniałe życzenia świąteczne i noworoczne oraz srebrzyste drzewko ..
Świąteczny nastrój tak na wszystkich podZiałał, że nikt nie mierzył czasu. Nieczęsto jest bowiem okazja do
spotkań w takim gronie. W SP nr 1

W szkole
iak w domu

no żądania kolejarzy zawarte w 12
postulatach, dotyczące m.in. oddłużenia kolei, powstrzymania
spadku płacy realnej i zagwarantowania zatrudnienia dla kolejarzy.
Zarząd NSZZ "S" Regionu Mazowsze zobowiązał w poniedziałek swoje prezydium do przeprowadzenia referendum w sprawie
strajku generalnego w regionie
oraz upoważnił do ogłoszenia pogotowia strajkowego dla całego
regionu .

Zbrodnia
,
na Sląsku
Z~łoki zamordowanej Barbary
K., kasjerki z ZG "Rudna", odnaleziono w pObliżu szybu górniczego
w Polkowicach. Kilka dni wcześ
niej prasa informowała o zaginię
ciu kaSjerki z kwotą około 500 mln
zł, przeznaczonych na wypłaty dla
górników. Sugerowano wówcras,
że kasjer1ca ukradła pieniądze i razem z nimi zniknęła.

W wyniku policyjnego śledztwa ustalono, że 14 bm. Barbara K. wyjechała
autobusem z ZG "Rudna Zachodnia"
do ZG "Rudna Główna", gdZie pobrała
pieniądze na wypłatę dla górników.
Wracała prawdopodobnie prywatnym
samochodem, z kierowcą, z którym
musiała wcześniej być umówiona. Przy
zwłokach Barbary K. nie znaleziono ani
pieniędzy, ani listy płac.

W Londynie
o kopalniach
Sąd Najwyższy w Londynie zawyrokował w poniedziałek, iż kontrowersyjny
plan rządowy przewidujący
zamknięcie ponad połowy
brytyjskich kopalń węgla jest
niezgodny z prawem. Ogła
szając werdykt, sędzia Glidewell powiedział, że los kopalń nie może zostać przesądzony, zanim gómicy i ich
związki nie będą mogły zrealizować swego prawa do
konsultacji.
Jest to, jak twierdzą obserwatorzy, poważny cios dla
premiera Johna Majora
i' świąteczny podarunek dla
górników.

Na plecach górników
Rzecznik prasowy ZChN
Ryszard Czarnecki sądzi , że
SdRP i KPN pragną na piecach strajkujących górników
wejść do przyszłego parlamentu i być może przejąć
władzę ·
Referując w poniedziałek

na konferencji prasowej syw kraju rzecznik
ZChN powiedział: "KPN
i SdRP pądsycając strajki na
Gómym Sląsku pragną zbić
kapltał polityczny dla siebie.
Rozgrywają własną kartę polityczną, co w obecnej sytuacji jest niedopuszczalne.
Używanie górników jako
tuację

Katastrofa w Faro

swoistej amunicji wyborczej
jest nie do przyjęcia".

osoby
poniosły
śmierć w katastrofie holenderskiego samolotu typu OC-10 należącego do
czarterowych linii lotniczych Martinair, który rozbił się w poniedziałelnano
na lotnisku w Faro (200 km
na południe od Lizbony)
podczas podchodzenia do
lądowania oświadczył
Carlos Saruca Salgado,
dyrektor tego lotniska.
Według Saruca Salgado,
nadal 3 osoby uznawane są
za zaginione. 283 spośród
340 pasażerów DC-1O jest
hospitalizowanych w Faro.
Wśród rannych 13 osób jest
bardzo poważnie poparzonych, przewieziono je do
szpitali lizbońskich.
Dyrektor lotniska w Faro,
zapytany o przyczyny wypadku, wykluczył błąd ludzki.
W momencie podchodzenia
samolotu do lądowania nad
lotniskiem panowały wyjąt
kowo złe warunki atmosferyczne. Z rozmów pilota
z wieżą kontrolną nie można
było wnioskować o jakimkolwiek pożarze silnika. Na razię eksperci nie zapoznali się
z zapisem tzw. czarnej
skrzynki.
Z relacji kilku pasażerów
samolotu, którzy przeżyli katastrofę, wynika, że maszyna
zapaliła się jeszcze przed lą
dowaniem.
54

Honecker w sądzie
Postępowanie przeciw
Erichowi Honeckerowi nie zostanie przerwane - zadecydował w poniedziałek sąd berliński, uznając, że b. przywód-ca NRD jest jeszcze zdolny do
uczestniczenia w rozprawie.
Adwokaci Honeckera wystąpili o zdjęcie sprawy z wo-

kandy, twierdząc , że 8O-łetni
oskarżony jest już tak chory na
raka wątroby, że nie przeżyłby.
procesu.

Minister w USA
Przebywający w Nowym
Jorku na rozmowach w siedzibie ONZ minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski wypowiedział się
przeciwko szerokiemu zastosowaniu siły w Bośni i Hercegowinie, a także zniesieniu
embarga na broń dla muzuł
manów w tym kraju. Zasugerował również rozmieszczenie
obserwatorów wojskowych na
granicy Bośni i Hercegowiny
z Czarnogórą

Uzgadnianie
stanowisk
W Ministerstwie Przemysłu i Handlu przedstawiciele rządu i strajkujących
górników określają zakres

dalszych
negocjacji.
W ciągu trzech pierwszych
godzin poniedziałkowych
rozmów z listy 23 postulatów wyłączono 4 punkty,
które nie dotyczą bezpoś
rednio górnictwa.
Strony wstępnie zgodziły
się, że postulaty powstrzymania spadku płac realnych
oraz dostosowania progów
podatku dochodowego do inflacji będą rozpatrywane odrębnie w ramach sporu
zbiorowego, jaki "Solidarność" toczy obecnie z rzą
dem.
Dwa inne postulaty o charakterze politycznym (dotyczące rozliczenia winnych afer
gospodarczych oraz przestrzegania zasady równości
wobec prawa) mają być rozpatrywane później.
Po wstępnym zdefiniowaniu
stanowisk stron, co - zdaniem
dyrektora Biura Prasowego
Rządu Jacka Kozłowskiego może potrwać jeszcze kilka
godzin, negocjatorzy mają się
podzielić na dwa zespoły: ekonomiczno-finansowy i pracowniczo-socjalny.

K k MX
•
~~g?~~::~~~~~ on urs
rozstrzygnięty
·
Muzyczne spotkania
nadał tej muzyce Instrument
z epoki, rzadko słuchany u nas
klawesyn. Wykonanie zaś było
dynamiczne, wyważone bez

specyficznie

refleksyjną rolę,

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

większych

intonacyjnych mankamentów. 82 kantata J. S. Bacha odegrała w tym programie

Nailepsze
pary
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Pierwsze miejsce prźypadło
Katarzynie Jechnie i Wojciechowi Przemienieckiemu obrońcy tytułu. Pierwszym wicemistrzem zostali Monika i Roman Pawelcowie, a drugim wicemistrzem - Elżbieta Marszałek i Marek Górski. Obie pary
z Radomia.
Organizatorem
mistrzostw
byli: AMG-System i Szkoła Tań
ca "CMG".
(ws)

odbyło się ono po raz pierwszy.
Wprawdzie wspólny opłatek był już
w Ubiegłym roku, ale bez udziału
emerytów.
Tegoroczny wieczór wigilijny na
pewno na długo zapadnie wszystkim
w pamięć. A zorganizował go samorząd szkolny razem z siostrąAnną Gajewską, księdzem Stanisławem Olesińskim oraz katechetami: Tomaszem
Gorlowskim i Małgorzatą Nebelską
Podobna uroczystość odbyła się
wczoraj w III Liceum Ogólnokształcą
cym Im. C K. Norwida w Kielcach.
Szerzej o tej szkole na stronie 7.
(JOK)

śmierci. Niezwykłej urody jest
muzyka kantaty, zwłaszcza, kołysanka śmierci ("Drzemią moje
zmęczone oczy"). Początkowe
. arabeski oboju (grał muzykalnie
Grzegorz Kustra) i pierwsza aria
mająca właściwie na tle równego akompaniamentu dać nastrój
spokoju, wykonane były jednak
zbyt pospiesznie. Akompaniament niestety zagłuszał często
głosy solowe. Nie najmocniejszy
barytonowy głos Ryszarda
Cieślika brzmiał najkorzystniej
z towarzyszeniem klawesynu.
Kulminację koncertu stworzył
dyrygent
Jacob Kowalski
w symfonii W. A. Mozarta, nadając jej beethovenowskie wręcz
rysy. Mocne brzmienie, żywe
tempa (zwłaszcza w Menuecie),
miały szczególnie podkreślać
tkwiące w symfonii: witalność,
radość i optymizm. Nie było to
pod względem detali wykonanie
"płytowe", ale z pewnością efektowne i obrazujące temperament i niespokojnego ducha
prowadzącego koncert amerykańskiego dYrYgenta.
Także w optymistycznej tonacji ES-DUR życzę muzykom
kiel~kim i czytelnikom "ECHA"
wszy'stkiego najl!,!pszego z okazji SWIĄT BOZEGO NARODZENIA. DO SIEGO ROKU.

ANDRZEJ DOMIN

1. Krystyny Chrząszcz, 2.
Alberta Bysieckiego, 3. Zofii
Liwocha, 4. Andrzeja Mochockiego, 5. Krystyny Grewoleckiej, 6. Szczepana Ławniczaka, 7. Beaty Królikowskiej, 8.
Leszka Wieczorka, 9. Ew~liny
Sołtys, 10. Krzysztofa Szustaka.
Marysia Sobura z Kielc wylosowała spośród blisko 7 tys. kuponów konkursowych nagrodę
główną oraz 42 dodatkowe.
Wśród nagród, które ufundowały firmy: TECHMEX, AiM,
VANDERGEETEN,
ROXY,
ROSTCOMP, TiP, PETRUS,
ROYLEX, MARIOLA, MITEX,
znalazły się m.in.: albumy na
zdjęcia, zestawy książek, zestawy kosmetyków i chemii gospodarczej, zabawki, torty lodowe,
słodycze, sprzęt gosp. domowego, aparaty fotograficzne.

OTO LISTA
NAGRODZONYCH

1. Elżbieta Zając - K-ce,
Piaski Małe 3/3, 2. Teresa Salwerowicz - K-ce, Lecha 1/39,
3. Marian Lasota - K-ce, Hilarego Mali 40, 4. Paweł Chmielewski - K-ce, Na Stoku 75/8,
5. Marzena Kotwica- K-ce, Południowa 4J31 , 6. Adam Malanowicz - K-ce, Kruszcowa 1/28,
7. Mańa Maj - K-ce, Gałczyń
skiego 1/38, 8. Wiktor Borkowski
K-ce, al. 1000-lecia PP
19/36a, 9. Grzegorz Malec - Kce, Mazurska 42,10. Jan Nowak

I

- K-ce, Piaski 4/1,11. Magdalena Frania K-ce, Równa
19/1,12. Anna Łukasik- K-ce,
Na Stoku 55b/35, 13. Tomasz Zachańasz- Miedziana Góra 275a,
14. Andrzej Pycella - K-ce, Na
Stoku 7/1, 15. Zofia Kowalczewska- Mąchocice 166,16. Monika
Przybył - ~-ce, Staffa 8/22, 17.
Sebastian Swiat - K-ce, Połow. niaka 2/63, 18. Marek Biskupski K-ce, Kalcytowa 1/34, 19. Maria
Chodnikiewicz - K-ce, ŚWiętokrzyska 7fT, 20. Krzysztof HadyK-ce, Dolomitowa 5/25, 21. Jan
Gorycki - Pińczów, Żwirkt-Wigury, 22. Jacek Czaja - K-ce, H.
Sawickiej 2a19, 23. Marta Pietrzykowska - K-ce, Wielkopolska
14/24, 24. Jarosław Marciniec Pieczon'ogi 13, poczta Oleśnica,
25. Krystyna Adamczyk - Stąporków, 22 Lipca 105, 26. Lech
Kania - K-ce, Na Stoku 58a/4,
27. Renata Grabiwoda - K-ce,
os. Barwinek 9/37, 28. Adam

Iwan K-ce, H. Sawickiej
18/42,29. Teresa StrzeleckaRaków, 70-lecia Niepodległości 28, 30. Jolanta Stępień K-ce, Manifestu Lipcowego
51/36,31. Tomasz KuzincowK-ce, Piekoszowska 51/4,32.
Marian Kozak - K-ce, Meissnera 26/26, 33. Tomasz Ksel
K-ce, Grunwaldzka, 34.
Renata Nowakowska - K-ce,
Pusha 17/16, 35 .. Małgorzata
Weik K-ce, Sniadeckich
26/24, 36. Teresa Poporoska
- K-ce, WY,spiańskiego 6/77,
37. Marta Swiercz - K-ce,
Helenówek 3/24, 38. Czesław
Wcześniak - K-ce, Żołnierzy
Radzieckich 52, 39. Tomasz
Kuzincow K-ce, Piekoszowska 51/4,40. Witold Świtalski - Huta Nowa 51, 41.
Elżbieta Tomczak - K-ce, os.
Słoneczne Wzgórze 20b/35,
42. Romuald Kowaliński - Kce, Zagórska 47/1.

Hurtownia
Spożywcza

LESTA
Radom, ul. Kurpiowska 9/1
(w prawo od ul. 1905 Roku za magazynami WPHW),
tel. 316-886

oferuje:
Mistrzowie Polski Katarzyna Jachna i Wojciech Przemieniecki
Fot. W. Słomka

Tradycyjnie ostatniego grudnia w salach WDK rozpocznie się bal
sylwestrowy. W programie jak zwykle mnóstwo atrakcji, od poloneza
poprzez konkursy z nagrodami. wybór Królowej Balu, wybór Lwicy
Tanecznego Kręgu, licytacja "kota w worku", na balonowym pożeg
naniu ~<?ńcząc . AtrakCją będzie też z pewnością możliwość wizyty
u WROZKI, która będzie wróżyła i stawiała kabałę na NOWY ROK.
Informacje i zapisy w WDK. pok. 15, tel. 61-27-37.

http://sbc.wbp.kielce.pl

- mąkę poznańską - cena 5.100
- mąkę tortową - cena 6.000
- mąkę krupczatkę - cena 6.000
- kaszę mannę - cena 6.200
- groch - cena 8.700/1 kg
B/2301R

Wiadomości .lokalne * Wiadomości lokalne * Wiadomości lokalne
DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Głośny telefon I

A więc Magda Góra z ul.
Targowej w Kielcach przyszła nie z siostrą a z koleżanką Kariną Hlibner z ul.
Toporowskiego i z Zofią
Skórą z ul. Manifestu Lil1cowego.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

"Pluszowy
M15u"
Szkoła
Pod Dalnią

Szkoda, że te słodkości nie mogą być opublikowane w kolorze...
Fot. A. Piekarski

Samorząd Szkolny przy
SP nr 34 z osiedla Pod Dalnią w Kielcach, wybrał się
z prezentami do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
przy ul. Kryształowej 6
w Kielcach.

Kiermasze, ~ermasze...
Rozpoczęły

się

przedświą

teczne tradycyjne imprezy. Należą do nich m.in. kiermasze po- .
traw, na których czasem taniej
można kupić coś niż przyrządzić

Paczka
Ogromną paczkę z zabawkami przyniósł listonosz,
a nadawcą jest Szkoła Pods!awowa nr 4 w Busku Zdroju, 109 Drużyna Zuchowa
"Leśni Przyjaciele".

(gi)

we własnym domu. Urządzająje
·kawiarnie, restauracje, kluby
osiedlowe.
Zajrzeliśmy na kiermasz zorganizowany przez kawiarnię "U
Sołtyków" w Kielcach. Tam
okazjonalny handel ma 5-łetnią
tradycję. Na takie imprezy sami
starają się o wypiek i jak najsmaczniejsze wyroby i stosują

niskie marże. czym konkurują
z innymi. Tym razem kawiamia
"U Soltyków" proponuje m.in.
makowce, torty śmietankowe
i serowo-makowe, karpatki.
serniki w najprzeróżniejszych
smakach. keksy. Lista słodkości
jest tak długa, że nie sposób ani
spróbować wypieków, ani ich
wymienić. Kiermasz, o którym
mowa, czynny jest do jutra.
(alp)

Martwe

ryby

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Metody są różne, zwykle nie
wędkarskie, bo chodzi przede
wszystkim o iloŚĆ. Zatem kłu
sownicy posługują się np. trotylem. Wrzucają kostkę trotylu na
małą przestrzeń akwenu i już
pływa pełno martwych ryb. Albo
głuszą ryby prądem, wystarczy

Wizyta przy ul. Kryształowej.
Fot. A. Piekarski

VVieczór kolęd
•

•

pCls'łorCllek

28 grudnia o gOdL 20.15 w studiu
Polskiego Radia, przy ul. ZWM 4, od·
będzie się wieczór kolęd i pastorałek
w wykonaniu Iwony Niedzielskiej.
Program będzie emitowany na ~wo
przez PR Kielce i rejestrowany przez
Telewizję Kablową, Gościnnie wystąpią
Bogusław Nowicki i Edward Kusztal.
Calość poprowadzi Krzysztof Irski.
Sponsorami imprezy są: "Echo

Dnia", PR Kielce, Wydzial Kultury,
Sportu i Rekreacji UM. PPUH Maxtel,
Telekomunikacja SA w Kielcach. Centrum Medyczne "Lithomet", PP Polmozbyt, Zakład Przetwórstwa Mięsnego
R. Hochli, Agencja Rozrywkowa EX-

"MłÓCenie
słoIl1Y"
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Poinformowano nas, że protest górników nie jest li tylko protestem politycznym i ekonomicznym. lecz przede
WSzystkim społecznym. To że informaja rządu spadła z porządku obrad
wiadczy o nieskuteczności przedsię
zięć rządowych. Klub Poselski SLD
waia, że odpowiedzialni ministrowie
owinni podać się do dymisji. A jeżeli
d nadal nie będzie umiał wyjść z tej
udnej sytuacji. to w niedalekiej przyzłości .jedynym środkiem zaradczym,
pełni demokratycznym, będą przypleszone wybory do parlamentu.
(api s)

TRA. PHR· Marc Pol. Witon. Centrum
Muzyczne Vanax, TeleWizja Kablowa
Kielce.
Zaproszenie
można
uzyskać
w Agencji Artystycznej "George Music
Cooperation", tel. 31-49-29.

(d)

tu dobry agregat. Bardziej pracochłonna metoda to stawianie
zagród na rzece lub stawie. zaciąganie sieci lub więcierza i napędzanie ryb. Można też rybę
otruć, wystarczy tylko chleb
ugnieciony na kulkę i kwas borny, w którym ów chleb się moczy. Rzuca się do wody i zaraz
na powierzchnię wypływają otrute ryby ...

A potem są rezultaty: puste
rzeki. niewielki wybór ryb w sklepach w Radomiu. Bo gdy jeszcze dodamy, że tegoroczne lato
obniżyło potowy w gospodarstwach rybackiCh (na Radom jest
w tym roku tylko 65 ton karpi). to
rysuje się nieszczególny obraz,
coś jak w przysłowiu "na bezrybiu i rak ryba". Ale gdzie tu znaleŹĆ raka?
(sg)

Emerytura i renta I i II grupy od 1 grudnia br. wynosi
1.081.500 zł brutto. Na nieco
innych zasadach
ulegają
zmianie emerytury i renty_wypadkowe oraz z tytułu chorób
zawodowych. Renta I i II grupy wynosi 1.297.800 zł, renta
III grupy - 1.001.200 zł.
Podwyższona zostanie również kwota zasiłku pogrzebowego do 6.180 tys. zł. jak
i dodatki pielęgnacyjne dla
świadczeniobiorców,
którzy
ukończyli 75 lat lub są inwalidami I grupy - do sumy 309
tys. zł. Powyższe świadczenia
będą wypłacane w grudniowych terminach płatności.
Odpowiedzią na jedno z pytań czytelników było stwierdzenie, że każdy świadcze
niobiorca może pracować.
Pobieranie świadczenia powoduje jedynie (zgodnie
z rozporządzeniem ministra
pracy i polityki socjalnej
z 22 lipca 1992) zmniejszenie wynagrodzenia bądź pobieranego
świadczenia.
W przypadku otrzymania
świadczeń do 60 proc. kwoty bazowej (przyjętej do waloryzacji za dany kwartał)
renta lub emerytura nie bę
dzie zmniejszona. Przykła
dowo od 1 stycznia do 31
marca 1992 r. można było
zarobić 1.856 tys. zł miesięcznie. Od 1 kwietnia do
30 listopada - 1.456 tys.
zł, a od 1 do 31 grudnia 1.854
tys.
zł
brutto.
W przypadku osiągania dochodów między 60 a 120
proc. kwoty bazowej ulega
potrąceniu 24 procent tejże
kwoty przyjętej do waloryzacji dla każdego kwartału.
Zgodnie z poprawką do ustawy 1991 r. każdy świadcze
niobiorca może przeliczyć na
nowo swoje świadczenia z wybranych trzech kolejnych lat
na przestrzeni 121at wstecz od
dnia przejścia na emeryturę.
Jeżeli takie zaświadczenie zostanie dostarczone do ZUS do
31 grudnia br., świadczenio
biorca będzie miał wyrównaną.
różnicę od 1 listopada 1991 r.
Przeliczenia dokonane po 1
stycznia 1993 r. z podanych
nowych zarobków zostanąWyrównane jedynie do 3 miesięcy
wstecz.
Kolejny problem - jak rozliczać się z podatkiem? Od
każdego świadczenia ZUS pobiera zaliczkowo 20 proc. podatku i przekazuje wydruk
z nazwiskiem i numerem

"Paczka koleżeńska" zSuchedniowa
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Przez pierwsze dni marca myśleli
gorączkowo, aż 5. siedząc w "Staropolskiej" w Suchedniowie nad cienkim piwkiem postanowili działać.
Jak? Początkowo planowali, że wejdzie do niego Jowita. jako znana mu
i darzona zaufaniem, zagada go,
a wtedy wśliźnie się Monika Sz. (18
lat) i odnajdzie pieniądze . Po godz:
21.00 podeszli przed dom Jana B.. byt
z nimi następny i ostatni zarazem
z "czwórki", N., ale ten nie zdradzał
Większego zainteresowania planowaną akcją, Jan ą. jednak nie otworzył
paniom, wtedy do akCji wkroczył zdecydowanie Rafał D., a jego kryminalne doświadczenie dało znać o sobie:
wywalił okno wraz z futryną, a wychOdzącego do sieni staruszka od razu
zwalił z nóg pięścią i skopal, potem
zawlókł na kozetkę , gdzie bf! dalej.
Postąpił tak niejako na polecenie Jow-

/ty, która odtrącona od drzwi zarzą
dziła: "Teraz trzeba jechać na gorą
co,''. Ale to nie ona weszła do środka.
tylko Monika SL, która znalazła
w słoiku pod szafą 500 tys. złotyCh,
Rafal D. zdObył tyłko 100 tys., które
katowany starzec mial w portfelu.
Rozjuszony bandyta zawołal wreszcie
do partnerki, aby podała nóż, którym
dwukrotnie ugodził nieprzytomnego
już człowieka w pierś. Pozostawili trupa, z domu zabrali nóż i... pól bochenka chleba. Dolączyli do czekają
cych przed domem JowiŁy i jej kOlegi,
nóż wyrzucili, za zrabowane pieniądze
kupili parę win i pojechali pić do Skarżyska

Zwloki Jana B. znalazła na drugi
dzień pielęgniarka PCK, która się nim
opiekowała.

Aresztowani sprawcy napadu i zabójstwa różnie zachowywali się
w śledztwie. Rafał D. nie przyznał się

w ogóle do udzialu w napadzie i zabójstwie"natomiast obie kobiety dokładnie potwierdziły rozwój wypadków.
. W miniony piątek Sąd Wojewódzki skazał Rafała D. na 25 lat pozbawienia wolności, Monikę Sz. na 10
lat i Jowitę M. na 8 lal Wszystkich
skazano dodatkowo na 3 miliony zło
tych grzywny i pozbawienie praw
publicznych od 5 do 10 lat.
Trwa dyskusja na temat celowoś
ci kary śmi!lrci, posłowie apelUją
o jej nieorzekanie, wymierzenie
najwyższego wymiaru kary zdarza
się jeszcze, ale jest ewenementem,
a i tak kary się nie wykonuje. Obserwując jednak coraz okrutniejsze
zbrodnie dokonywane z premedytacją przez zupełnie zdegenerowanych
osobników coraz trudniej jest nam
przyłączyć się do grona przeciwników
ich fizycznej likwidacji.
(ard)

http://sbc.wbp.kielce.pl

ZUS-em

emerytury do Urzędu Skarbowego. Świadczeniobiorcy, którzy dodatkowo pracują będą
zmuszeni dokonać indywidualnego rozliczenia do 30 kwietnia w Urzędzie Skarbowym.
Czy można doliczać lata
pracy potrzebne do uzyskania
emerytury?
Przykładowo
kobieta, aby dostać emeryturę musi osiągnąć wiek 60
lat i przepracować 20 lat.
Ustawa dopuszcza możli
wość zaliczenia lat pracy
w gospodarstwie rolnym po
16 roku życia w przypadku,
jeżeli brakuje ich do ustawowego określenia stażu pracy. Za doliczone lata nie
otrzymuje się jednak żad
nych świadczeń.
Na jakiej zasadzie wstrzymuje się dodatki ZBoWiD?spytał inny czytelnik. ZUS nie
wypłaca
tych
świadczeń
w przypadku zawiadomienia
z Urzędu Spraw Kombatanckich wydanego na podstawie
weryfikacji prowadzonej przez
specjalnie powołaną komisję.
Inny problem - pobieranie
równolegle renty i emerytury.
W przypadku otrzymywania
renty z tytułu choroby zawodowej lub wypadku podczas pracy, a po osiągnięciu wieku
emerytalnego,
przysługuje
jedno świadczenie pełne i 50
proc. drugiego.
Poruszanych przez czytelników "Echa" problemów było
naprawdę dużo. Dyrektor Tadeusz Fatalski starał się rozwiązać wszystkie. Kilka spraw
zostanie wyjaśnionych dopiero po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów w ZUS.
MAŁGORZATA P4WELEC
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Dyrekcja
telekomunikacji
w Kielcach tłumaczy nam, że
najczęściej wszystko jest w porządku, że automaty nie mylą
się, a użytkownicy telefonów zapominają że co trzy minuty rozmowy miejscowej automat wybija 600 zł, a w rozmowach zamiejscowych jeszcze częściej.

Einterwencviny
~X45898
Jednak sygnałów o niezadowoleniu z rachunków przybywa.
a 21 grudnia odwiedziły "Telefon" dwie panie i choć przyszły
osobno, miały ten sam problem
- zawyżony rachunek za rozmowy telefoniczne.
- Całe życie uczyłam dzieci
uczciwości. byłam nauczycielką

- mówi jedna z pań - a teraz
dyrekcja telefonów zarzuca mi
właśnie nieuczciwość, nie chce
mi wierzyć.
Za maj tego roku przyszedł rachunek na ponad milion złotych,
za lipiec już 2 mln, a za sierpień
3.600. Myślę, że sumują sobie
ten mój dług, który już przekroczył 7 min zł. Z tego łaskawie, po
licznych odwotaniach, umorzono mi 1.800 tys. zł. Też nie wiem
dlaczego tylko tyle, gdy całość
jest fałszywa.
W jednym z pism zawiadomiono mnie, że specjalne taśmy
rejestracyjne wykazały, że rozmowy z mojego telefonu 489-37
prty ul. Chęcińskiej prowadzone
były z Lublinem, Częstocho
wą. .. oraz ze Stanami Zjednoczonymi. Zupełny nonsens! Nigdzie nie dzwonimy prócz Kielc.
Z tym samym problemem
przyszła właścicielka telefonu nr
26-663, z ul. Nowowiejskiej,
która nie zważając na zawyżone
rachunki placi regulamie po 100
tys. i wyłączono jej telefon.
(gi)

Przechvigiliine obrachunki

Pusto na stole
• w
portfelu
I
Wigilia to najważniejsza
wieczerza w roku. I to nie
tylko dlatego, że tak nakazuje tradycja, ale dlatego,
że dosyć kosztowna przynajmniej
obecnie.
Zwyczajowo powinna skła
dać się z 12 dań. Ile przyrządzimy ich obecnie, gdy
ceny artykułów spożyw
czych zawrotne, a nasze
portfele coraz chudsze?
Opracowaliśmy
menu
właściwe dla naszego regionu (na podstawie sondy
przeprowadzonej wśród czytelników). Postanowiliśmy
podać na stół: zupę grzybową z kaszą jęczmienną może być z łazankami,
barszczyk czerwony z uszkami (farsz grzybowy), krokiety w cieście naleśniko
wym (farsz z pieczarek lub
grzybów z kapustą), kapustę
z grochem, karpia smażone
go, karpia w galarecie, śle
dzia marynowanego, śledzia
w śmietanie z porem i jabł
kiem, ziemniaki do ryb i śle
dzi, może być sałatka z czerwonej kapusty, kompot z suszonych owoców, owoce
ró~t1e i bakalie. Prawda, że
potrawy znakomite. A teraz
spawdźmy,
ile
kosztują
poszczególne składniki tych
postnych pyszności w kieleckich sklepach .
Zaczynamy od królewskiego karpia, w kieleckich skJe-

pach rybnych kosztuje 26
tys . zł, w hurtowni za kilogram zapłacimy 2 tys. mniej;
sznurek suszonych grzybów
- mieszanych - 50 tys., śle
dzie marynowane - 15.500
zł, paczkowane droższe są
o 4 tys., śledzie z beczki 16 tys. za kg. Do kapusty
z grochem, podstawą jest
groch, w sklepach warzywniczych można go kupić za 10
tys. zł, a kiszoną kapustę za
23 tys. zł kg. Suszone śliwki
do postnego kompotu kosztują 15 tys. zł. Mak - 23 tys. ,
na bakalie, migdały, rodzyn·
ki, figi i daktyle trzeba wydać
40 tys. zł. I jeszcze czerwony
barszczyk z uszkami, buraki
po 2,5 tys. zł za kg, uszka
w zależności od sposobu
przyrządzania wyniosą nas
około 20 tys. zł.
Z powyższych danych wynika, że postna wigilia bardziej zuboży nasze i tak
niezbyt zasobne portfele.
Miejmy nadzieję, że przyszłoroczna wieczerza będzie
dla nas weselsza. Myślimy,
że podwyżki będą dotyczyły
również
naszych pensji,
a nie tylko artykułów podawanych na naszych stołach.

(AGA i DET)
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"Echa Dnia"

BARDZIEd
Za kilka dni

święta ...

Ponownie skontaktowała
z nami p. Maria P. z Kielc.
O trudnej sytuacji materialnej
tej rodziny już pisaliśmy. Mąż
p. Marii nie pracuje i nie bierze
zasiłku dla bezrobotnych. Od
listopada ubieg\ego roku bezskutecznie poszukuje pracy.
Zasiłek mu się nie należy. A to
już zasługa właściciela prywatnej firmy, który na wstępie
obiecywał wypłacić pobory
!1liesięczne, rodzinne i do dziś
nie wywiązał się z obietnic.
Tymczasem przepadł zasiłek
dla bezrobotnych.
Na początku grudnia rodzina
otrzymała z pomocy społecznej
zapomogę w wysokości 740.000
zł. Budżet rodzinny wzbogacił się
jeszcze o 700.000 zł, które dostał
w ramach zasiłku dla bezrobotsię

,

Sciana
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POTRZEBUdĄCYM

nych najstarszy syn. I to wszystko do ko ńca grudnia. Rodzina p.
Marii składa się z dziewięciorga
dzieci.
- W domu nie mam już ani
grosza. A tymczasem każdego
dnia potrzebuj ę siedem bochenków chleba. A gdzie coś innego?
Trudno żyć samym chlebem.
Zbl i ża się wigilia, p iękne rodzinne
św ięta Bożego Narodzenia. Nie
wiem jak 'my je przeżyjemy. Co
roku organizowałam wigilię , jesteśmy praktykującymi katolikami.
W tym roku nie stać nas nawet na
tradycyjnego karpia.
Jak dotąd nie otrzymałam żad
nej pomocy. Były deklaracje
z PCK. Zgłosił się też do nas pan,
który obiecał, że uruchamia
przedsiębiorstwo i zatrudni mę
ża . Skończyło się, niestety, tylko
na obietnicach. To okrutne skła
dać deklaracje i nie dotrzymy-

wać.

Dlaczego tak traktuje się ludzi biednych, słabych?

OD REDAKCJI: Skontaktoz Zarządem Rejonowym PCK. Jak poinformowała p. Elżbieta Trepko, p. Maria może zgłosić się do PCK,
gdzie otrzyma 500.000 zł na zakup artykułów spożywczych.
Redakcja wysłała również pismo do dyrektora Andrzeja Krajewskiego z Przedsiębiorstwa
waliśmy się

Przemysłowo-Handlowego

"Centrala Rybna". Dla rodziny
p. Marii i wielodzietnej rodziny
p. Zofii P. ze Słonecznego
Wzgórza "Centrala Rybna"
przekaże ryby na wigilijny stół.
Dziękujemy. Tym razem to
przykład konkretnej pomocy
udzielonej rodzinom najbardziej potrzebującym.
DANUTA PAROL

.

płaczu

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Oto co na ten temat mówią
sami mieszkańcy:
Pan W.: Przy wykupie
mieszkań należało nas poinformować, że do bloku nr 8 w przyszłoŚci będzie dobudowany segment. Zapłaciłem najwięcej , a
będę miał ścianę przed oknami. Korzystniej by było dobudować po jednej klatce do obu bloków, bo nikomu by to nie przeszkadzało.

Pan S,: Szóstego lipca br.
podpisaliśmy
porozumienie
z Zarządem Spółdzielni, na mo-

cy którego na terenie obecnej
budowy miała być posadzona
zieleń i urządzony plac zabaw.
Pan z.: - Spółdzielnia złama
ła to porozumienie i mimo że odwołaliśmy się do Urzędu Wojewódzkiego, teren został ogrodzony i rozpoczęto wykopy.
A przecież na własny koszt odgruzowaliśmy i uporządkowa
liśmy to miejsce. Wartość tych
robót przekroczyła 40 mln zł!
Pani U.: - Mówi się, że będą
budowane tańsze mieszkania,
przeznaczone dla ludzi mniej
zamożnych, którzy nie posiadają własnych, a my w ty}Tl przeszkadzamy, ale proszę zobaczyć, kto naprawdę o te miesz. kania się stara!
Pan W.: - Początkowo segment zaplanowany był tak, że
odległość od bloku nr 9 wynosiłaby mniej niż przepisowe 10 m.
Po naszym odwołaniu się doko-

Lepiej nie nosić saszetek.
jeśli już to puste, albo z mało
wartościowymi rzeczami. Dokumentów lepiej do nich nie wkła
dać. Przekonał się o tym Andrzej
A

C. -

ZAPISANA OSTROWIECKose

~-

mieszkaniec Radomia.
Wiosnąjadł obiad w jednej z restauracji. Saszetkę powiesił na
krześle. Po skończonym obiedzie sięgnął po nią. by zapłacić,
a jej nie było. Pal licho p ieniądze!
Ale został też okradziony z dowodu osobistego, prawa jazdy,
dowodu rejestracyjnego i mniej
ważnych dokumentów. Od razu
zgłosił kradzież policji. Po 3
dniach zjawili się u niego dwaj
mężczyźni, którzy oddali mu jego
własną pieczątkę firmową: znaleźli ją na boisku szkół gastronomicznych. Udał się tam, ale znalazł tylko podarte książeczki do
opłat zusowskich . Cóż, trudno,

na ·Barwinku

nano korekty planu i przesunię
to budynek o 3 m w stronę ul.
Tarnowskiej, co i tak nie daje
wymaganej odległości - a zatem narusza przepisy.
Pani K.: Mimo że we
wszystkich odwołaniach prosimy o wstrzymanie robót aż do
rozstrzygnięcia sporu, na budowie codziennie pracują robotnicy. W ten sposób chce się na
nas wywrzeć presję, straszy się
nas kosztami.
Pan S.: - Krzyż, który wstawiliśmy na placu budowy (za
zgodą proboszcza) jest symbolem naszego sprzeciwu i desperacji. Skoro nie dało się inaczej,
to w ten sposób postanowiliśmy
wstrzymać roboty aż do uzyskania wyroku Naczelnego Są
du Administracyjnego.
A co w tej sprawie ma do powiedzenia prezes Zarządu SBM
"Pionier", W. Furtak:
• Na planie szczegółowym
Kielc i osiedla Barwinek, klatki te
są od początku, a nie były
wcześniej
wybudowane, bo
w tym miejscu stała stacja RS4.
• Umowa z mieszkańcami dotyczyła zaaneksowania planu
budowy, a nie urządzenia placu
zabaw. Nowy projekt jest zgodny
z przepisami.
• Niwelacji terenu lokatorzy
dokonali bez uzgodnienia z nami.
• Nie ma takiego przepisu, że
odwołanie się mieszkańców do

wyższej

instancji wstrzymuje bu-

dowę ·

• Mieszkania te nie będą tań
sze, bo koszt spółdzielczy jest liczony bez uzbrojenia terenu
i może je otrzymać każdy, kto
ma pieniądze.
• Co się zaś tyczy krzyża llważam, że nie powinien być
używany do takich celów. (bis)

Więcei

Co to jest ostrowieckość? Na pewno nie tysiące ton stali i anonimowa masa hutników przeflancowanych w trybie przespieszonym do
miasta w czasie, gdy powstawał Nowy Zakład . Na pewno nie nowe
osiedla, gdzie sąsiad nie zna sąsiada . Jest jednak coś, co wspominają starsi mieszkańcy miasta będąc dumni zarazem, że tu się urodzili, wychowali i tu mieszkają Ich pamięć sięga bowiem czasów, gdy
praca w hucie była nie tylko sposobem zdobywania pieniędzy, ale
przede wszystkim nobilitacją. a tytuł hutnika brzm iał dumnie. Czy coś
z tego jeszcze zostało? A jeżeli tak, to gdzie szukać pozostałości
dawnego Ostrowca?
Pan Wacław Włostowski
twierdzi, że w osiedlu Klimkiewiczów (dziś Hutnicze). Najstarsze ostrowieckie osiedle
stanęło obok zakładów przemysłowych,
ulokowanych
wzorem Staszicowskiego Nietuliska w widłach dwóch rzek:
Kamiennej i Kamionki, dziś
Szewnianki. Zbudowane specjalnie dla potrzeb zatrudnionych w zakładach ludzi wytworzyło n i epowtarzalną atmosferę.

Przekonuje o tym praca p. Wactciwa Włostowskiego "Niezapomniane osiedle i jego
mieszkańcy" , która powstała
w oparciu o materiały kronikarskie, własne notatki i pamięć jej
autora, długoletniego działacza
Rady Osiedlowej, KSZO, ZDK
i organizacji kombatanckich. Jej
niezaprzeczalną wartością jest
atmosfera ostrowieckości. Unikatowy klimat Klimkiewiczowa,
którego układ wykształcił niepowtarzalny styl międzyludzkich
zachowań i codziennych rytuałów. Historyczne fakty splatają
się z kolorytem miejsca i Gzasu.

•
We Wloszczowie Koło Świa
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dokonało podsumowania swej dz iałalności za
ostatnią 2-ietnią kadencję. Koło

skupia 69 członków. W dyskusji
byli żołnierze AK, oprócz spraw
organizacyjnych, z troską mówili
o losach ojczyzny.
W konferencji sprawozdawczo-wyborczej uczestniczył wiceprezes Zarządu 9kręgu Swiatowego Związku Zołnierzy AK
w Kielcach - Edmund Majchrowicz. Funkcję prezesa

typu zjawiskami przygotował odpowiednie dokumenty i Urząd
Miasta nabył maszynopis. Miejmy nadzieję, że już wkrótce zostanie on wydany albo stanowić
będzie
pierwsze
ogniwo
przyszłej monografii miasta.
Czas naJWYższy utrwalić to, co
przemija.
Z. TYCZVŃSKI

obrachunki
wtoszczowsklego koła ponownie powierzono por. mgr. Wła
dysławowi Kościołkowi, a kor:nisji rewizyjnej - Zygmuntowi
Zelichowskiemu.
Na zjeździe wojewódzkim koło reprezentować będą - Julian
Kowalski, Wacław Kowalik
i Władysław Kościołek.
Konferencję występem artystycznym uświetnił zespół szkolny z drużyny harcerskiej przy liceum Ogólnokształcącym im.
gen. Władysława Sikorskiego
we Włoszczowie.
TS

Kilkudziesięciostronicowa

praca p. Włostowskiego trafiła
najlepiej jak mogła. Sprawą zajął
s~ inspektor Zbigniew Pękala,
ktory żywo zainteresowany tego

telefonów

W miniony piątek została uruchomiona w Miechowie nowa automatyczna centrala telefoniczna, która obejmie swym zasięgiem
Suchedniów, Kazimierzę Wielki!. Książ Wielki, Sędziszów,
Sta,porków i Chęciny. Mieszkańcy tych miejscowości zyskali całodobową automatyczną łączność w ruchu międzymiastowym
i międzynarodowym (z wyjątkiem Kazimierzy Wielkiej).
Liczba numerów telefonicznych zwiększyła się z 5300 do
17.400. Na razie zostaną podłączeni dotychczasowi abonenci, nowi muszą poczekać, ponieważ sieć telekomunikacyjna jest jeszcze w·trakcie budowy.
Koszty całego przedsięwzięcia wynoszące ok. 70 mld zł ponieśli
wspólnie: Telekomunikacja Polska, urzędy miast i gmin oraz wojewoda kielecki.
W przyszłym roku planuje się budowę i włączenie do sieci automatycznej centrali w Starachowicach i sąsiednich gminach, elektronicznej o pojemności 8 tys. numerów w Kielcach oraz rozbudowę i dostosowanie do nowych central istniejącej sieci telefonicznej.
ATA

SIVARprzykład

do naśladowania

Hurtownia spożywcza SIVAR w Radonliu (ul. Lubelska
83, tel. 527-27), to fir"1a licząca
się w swojej branży. Swiadczą
o tym wysokie obroty oraz nieustanny ruch zmieniających się
klientów. O działalności firmy
rozmawiam z jej współwłaści
cielami Markiem Zawadzkim,
Marianem Bugajskim, Krzysztofem Kowalskim i Wiktorem
Łochowskim.
• Czy mogą panowie bliżej
przedstawić hurtownię oraz
jej ofertę?

Istniejemy na rynku od
1990 roku. Zatrudniamy osiem
osób. Jesteśmy w pełni skomputeryzowani, co ułatwia i skraca czas obsługi. Posiadamy
własny transport. Wszystkim zainteresowanym proponujemy artykuły mączne, makarony, kasze, fasolę, gra<;h, tłuszcze, sło
dycze, przetwory, konserwy
rybne i mięsne, napoje, syropy,
przyprawy. Podstawową formą
płatności jest gotówka, lecz stali
odbiorcy mogą liczyć na pewne
ulgi. W najbliższym czasie zamierzamy rozszerzyć ofertę
o wyroby tytoniowe. Będzie temu służyło nowe pomieszczenie
magazynowe.
• Na rynku radomskim działa około 50 hurtowni spożyw
czych, czy nie obawiacie się
konkurencji?
- Konkurencja nam nie zagraża . Z tych 50 wspomnianych
hurtowni tylko kilka poważanie
się liczy. Reszta to tzw. sklepyhurtownie, gdzie jeden towar
jest tańszy od naszego, a pięć
innych jest droższych. Nasi
klienci są do nas przyzwyczajeni. Fachowa i miła obsługa
w biurze, przy komputerze
(Lech Jaworski), fakturach (Edyta Chudzik, Ewa Augustyniak),
w księgowośc i (Małgorzata Synderowska) i w magazynie (And-

dostał
się, że

nowy dowód i zdawało
sprawa zakończona ...
W ub. tygodniu Andrzej C. dostał pismo z Agrobanku, aby zacząłwreszcie spłacać zaciągnię

ty kredyt: 14,5 mln złotych! On
takiego kredytu nie brał, a zatem
wziął go na jego nazwisko zło
dziej dowodu. Andrzej C. złożył
odpowiednie
oświadczenie,
a przy okazji przeglądania dokumentów podpisanych przez zło
dzieja dowiedział się, że jest
krawcem! Chociaż guzika nawet
przyszyć nie potrafi.
Parę dni później dostał kolejne pismo. Tym razem z Banku
Cukrownictwa w Iłży, gdzie ma
ponoć płacić odsetki od kredytu.
I znów ten sam złodziej . Jak by
tego było mało, został wezwany
na komendę i przepytany na
okoliczność pobierania towaru
'łf jednej z hurtowni w Ostrowcu
Swi ętokrzy ski m. I znów ten sam
złodziej ...
Zrezygnujmy lepiej z saszetek!

http://sbc.wbp.kielce.pl

rzej Sikora, Andrzej Trzmiel, Marek Stolarczyk) oraz stosunkowo
niskie ceny to decydujące argumenty przemawiające na naszą
korzyść. Niskie ceny to wynik
umów podpisanych z takimi
przedsiębiorstwami jak Zakłady
Przemysłu
lluszczowego
w Warszawie, Zakłady Koncentratów Spożywczych .Winiary"
w Kaliszu i .Amino· w Poznaniu,
spółka .Delicjus· w Czerwonaku. Dlatego też mamy odbiorców
z odległych miejscowości , ze
Skarżyska-Kam.,
Przysuchy
czy Zwolenia.
• Czy dobra kondycja finny
oznacza, że nie ma ona żad
nych problemów?
- Niestety, życie nie zawsze
rozpieszcza. Praca hurtowni
wielokrotnie jest paraliżowana
częstymi ' awańami linii telefonicznej. Nie zaCiągaliśmy żad
nych kredytów, a chętnie oyśmy
z nich skorzystali, gdyby była taka możliwość. Takie kredyty
mogłyby przyczynić się do poszerzenia asortymentu. Obawiamy się również nowego podatku, który ma być wprowadzony od nowego roku, tzw. VAT.
Sądzimy, że będzie to jawne
okradanie, nie tyle nas, co każ
dego konsumenta. Mimo tych
trudności pomagamy tym, którzy
najbardziej tego potrzebują
Sponsorowaliśmy
nagrody
w Olimpiadzie Niepełnospraw
nych przekazując duże ilości
słodyczy. W szkole dla dzieci
niepełnosprawnych przy ul. Sł0wackiego pomagaliśmy w organizacji mikołajków. Naszą dewizą jest mały zysk jednostkowy kosztem dużego obrotu,
co daje nam przewagę nad konkurencją
Notował

SŁAWOMIR BAĆKOWSKI
(tekst sponsorowany)
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Akcia "Echa" dobiega

"PluS%o~ Miś" obdarował

dziesiqtki dzieci

Od czwartku do soboty przebywaw Ostrowcu delegacja francuskiego miasta bliźniaczego Gennevilliers. Była to wizyta o charakterze
kulluralno-oświatowym, a delegacji
francuskiej przewodził prezydent Komitetu Miast Bliźniaczych i Przyjaźni
Międzynarodowej Gerard Audebert. Goście odwiedzili trzy szkoły
podstawowe 7,8 i 10 oraz I LO im.
S. Staszica. Uczestniczyli także
w wieczorze autorskim ostrowieckiego fotografika Andrzeja lady. Pobyt
delegacji francuskiej zakończył wieczór w Muzeum Historyczno-Archeologicznym. gdzie goście zobaczyli
wystawę "Legenda i historia polskich Piastów" oraz wysłuchali kilkunastu polskich pieśni narodowych
i kolęd w wykonaniu wokalnego zespołu nauczycielskiego kierowanego
przez mgr. Wiesława Buśko . Na ko- •
niec był szampan i toasty w dwóch
językach. "Liczymy na dalszą
współpracę z Gennevilliers" - powiedział naczelnik Wydziału Oświaty
UM mgr Józef Tyburczy. "Uzyskaliśmy nawet taką obietnicę i do
Francji będą mogły wyjechać również dzieci ze szkół podstawowych. Otrzymaliśmy także podręczniki do nauki języka francuskiego".
Ciekawą opinię o polskiej szkole
oraz przyszłości kontaktów polskofrancuskich
wyraził
prezydent
KMBiPM Gerard Audebert. Pierwsze moje spostrzeżenie dotyczy architektury. Wszystkie
szkoły, w których byliśmy sątakie
same. Dziwi mnie także to, że mają
tylko numery. Polska ma tylu sław
nych ludz~ że moina by wszystkie
nazwać ich imieniem.
Drugie spostrzeżenie dotyczy
wysokiego poziomu WYChowania
i nauczania. Polskie dzieci dużo
. więcej wiedzą o Francji aniżeli
francuskie o Polsce. Bardzo podobał mi się pomysł nauczania
w SP 10, gdzie polonista i nauczyciel języka francuskiego Marie
(mgr Maria Składanowska - przyp.
TeZ) uczą w ciągu tygodnia tego
samego w obu językach. My akurat byliśmy tam na lekcji języka
francuskiego o żywno~i.
.

ła

Prezenty od szkolnego koła PCK SP nr. 12 w Kielcach

W kwietniu. w okresie przerwy poświąteczrtej przysyłamy ekipę sportową Przyjadą drużyny piłki nożnej,

koszykarzy i sztuk walk Wschodu.
My z kolei oczekujemy kulturalnych
propozycji Ostrowca, Myśłimy o wystawach dla malarzy. występach zespołów tanecznych, chórów. Chcieliśmy także utrzymać dotychczasową wymianę młodzieży szkolnej.
Przyjęliśmy już około 100 uczniów
z I LO i iiczymy, że przyjadą także
dzieci ze szkół podstawowych.
Rozumiem trudną sytuację finansową ludzi w Polsce. Wiem, że nawet przejazd, gdyż koszty pobytu
pokrywamy w całości, jest dużym
wydatkiem. Chciałbym jednak przekonać rodziców do tego, iż wyjazd
ich dzieci do Francji jest dobrą inwestycją na przyszloŚĆ. Młodzież zyska
nowe spojrzenie, wyciągnie wnioski
z tego, co zobaczy i sądzę, że to wykorzysta.
Mam także nadzieję, że wymiana
stanie się zjawiskiem normalnym
i regularnym .

TeZ

No~

Delegacja ki II b nr. 8 w Kielcach wraz z wychowawczynią przyolbrzymi worek zabawek dla "Pluszowego Misia".
Zdjęcia: A. Piekarski

niosła

Ulica Nowy Świat stanowi
swoisty rezerwat w centrum prawie ćwierćmilionowego miasta.
Część stojących tu drewnianych
chałup jest już nie zamieszkana,
a jednak nie wiadomo dlaczego

Małżeństwo Igor (24 lata) i Oksana G. (23 1.) oraz
Natalia I. (23) i Maria D. (24), wszyscy z St. Petersburga. Elena M. przyjechała z Ukrainy w sierpniu br.
i handlowała obok dworca PKS. Tam spotkała wymienioną czwórkę, a że właściciel mieszkania, gdzie
się zatrzymała miał wolne miejsca przyjął ich i zamieszkali wspólnie. Było miło i zgodnie, handel się
kończył, gdy trzej mężczyźni, pracownicy PKP zaproponowali im tańszy 1-1 2-dniowy nocleg w ich pomieszczeniach przy ul Zelaznej.

14 września rozgościli się-tam wszyscy, postawili
panom wódkę i nie musieli płacić, wieczór minął
wśród ogólnych serdeczności. Elena M. ma słabą
~~wę, poczuła się źle i poszła spać. Obudziło ją mał
~enstwo . G. w środku nocy żądając pieniędzy, gdyż
lakoby zgłosili się "rekieterzy" (biorący okup) po
SW?ją .dolę, grożąc w przypadku odmowy. Ile mam
dac? - spytała Elena i usłyszała, że wszystko. Nie
zgo~Ha się, więc Igor ją trzymał, a jego żona Oksana
groząc nożem zabrała jej ukryte za biustonoszem '
i "! ~ieszeni nocnej koszuli 125 dolarów USA oraz 3,5
miliona złotych. Wszyscy się ubrali, Oksana wypła-

nikt nie kwapi się z ich wyburzeniem. Drewniany budynek pod
nr 4 od pewnego czasu robił wrażenie, iż jego dni są policzone.
Ostatnio frontowa ściana rudery
rzeczywiście legła na chodniku.
Tymczasem na tej samej ulicy
buduje się nowe budy i szopy
(prawie pod oknami Urzędu Wojewódzkiego) i nikomu jakoś to
nie przeszkadza

(alp)
Zdjęcia~

I>:. Piekarski

Dzień

na

Tymczasem

powstają nowe

szopy

na samą rekultywację zniszczonych terenów leśnych trzeba ponad 3 biliony złotych!
Jeszcze jedno, dwa takie lata,
jak tegoroczne, a lasów w Polsce może zabraknąć. Są wszak
niszczone nie tylko przez poża
ry, ale i ludzką bezmyślność,
przemysł - jak nie przymierzając Puszcza Kozienicka za spra-

wą elektrowni w Świerżach Górnych. Można mieć tylko nadzieję, że do skromnego leśniczego
budżetu wpłynie nieco grosza
od Polskiego Związku Łowięc
kiego, który zaapelował do
swoich członków o wpłacanie
pieniędzy na rekultywację lasów zniszczonych przez tegoroczne pożary.

(sg)

Koleini obywatele "wspólnoty" przed olskim sqdem
W minion)' czwartek przed Sądem Wojewódzkim
w Kielcach rozpoczął się proces grupy obywateli
Wspólnoty, oskarżonych-o rozbój (zużyciem niebezpiecznego narzędzia) na swojej rodaczce. Za to
w polskim kodeksie karnym grozi kara nie mniej niż
5 lat, aż ... do kary śmierci.

,

pC»' kielecku

A lasów coraz
W tym roku poszło z dymem
40 tysięcy ha lasów. Była to największa w historii klęska leśnic
twa w Polsce. Mimo to nie ma
nadziei, aby szkody wyrządzone
przez pożary zostały naprawione. Na rekultywację lasów bowiem, a raczej na całe leśnictwo
przewiduje się w budżecie na
rok 1993 tylko 82 mld złotych.
Czyli tyle co zwykle. A przecież

.
S""IClł

Rudery w centrum Kielc zaczynają się walić

cHa pozostałym dwóm kobietom (były w tym zdarzeniu raczej statystkami) 25 dolarów i 200 tys., resztę
zostawiając sobie. Igor G. prowadził Elenę cały czas
zakrywając jej ręką usta, grożąc, że gdyby zawiadomiła policję będzie z nią źle. Było jasne, że nie ma
żadnych "rekieterów" ze wschodniej mafii, zresztą
Igor przyznał, że jego okradli, więc musi sobie to odbić. To dziwny napastnik. Jak zeznała Elena bał się
o nią, gdy groziła, że popełni samobójstwo, bo
wszystko wyprzedała z domu wyjeżdżając do Polski
i teraz jest zrujnowana. Igor polecił więc Oksanie,
aby jej dała trochę pieniędzy, przy czym okazało się,
że ta chce oszukać męia ukrywając część zrabowanych dolarów. Czekali na końcu peronu na pociąg do
Warszawy, Igor pod pozorem czułości cały czas za- •
krywałOksanie usta, kobiety postanowiły ją wziąć do
pociągu i wysadzić na jakiejś stacji, gdzie nie ma policji. Wreszcie wsiedli do pociągu, a Igor zamiast
wciągnąć do wag~nu Elenę krzyknął do niej: Uciekaj!
Elena zawiadomiła policję kolejową, która zadziałała
szybko i sprawnie: cała czwórka została aresztowana na dworcu w Warszawie, zrabowane pieniądze odzyskano.
Ojca Oksany można spotkać często w sądzie. Jest
architektem w St. Petersburgu, ale rzucił pracę, gdyż
musi opiekować się dwojgiem kilkuletnich wnuków,
przyjeżdża też na widzenia, załatwił adwokata. Budzi
sensację wśród pracowników sądu, gdy siedzi na korytarzu i je... suchy chl~b! -Twoja córka najgorzej
http://sbc.wbp.kielce.pl

wygląda w całej sprawie - mówię do niego. - Ona
była główną prowokatorką, to ona wypatrzyła wcześ

niej te dolary u Eleny M. Czy zawsze była

zła?

- Ja nic z tego nie rozumiem - mówi ojciec i pła
cze. - Ona nigdy nawet ptaszka nie skrzywdziła.
Każda z pozostałych dwóch kobiet pozostawiła
w domu małe dziecko, jedna jest rozwódką i bierze
ńa nie nędzny zasiłek, druga dziecko oddała matce
aż na Kaukaz.

Wszystkie wygnała z b. ZSRR bieda, tu, w Polsce,
jednym wyjazdem zarabiały na roczne utrzymanie
rodziny, mogły to osiągnąć w sposób uczciwy.
Ale ... tu są okradane przez rodaków, zmuszane do
opłacania się "swoim" bandytom, gdzie więc koń
czy się uczciwość, a zaczyna zwykłe cwaniactwo
dochodzące do zbrodni? Przed kilkoma miesiącami
Sąd Wojewódzki skazując trzech Ukraińców oskarżonych o rozbój na rodaku skazał ich na 1,5 roku
pozbawienia wolności, chociaż kodeks przewiduje
najmniej trzy ..• Sąd zastosował jednak nadzwyczajne złagodzenie kary, gdyż młodzi ludzie mieli jak
najlepsze opinie i przed sądem płakali ... Jak długo
jednak nasze sądy będą wyrozumiałe, gdy coraz
częściej "wschodni" dobierają się już do naszych
obywateli?
RYSZARD PUCH

gómictwa
i hutnictwa
Kielecczyźnie

W dniach 18 -, 19 grudnia br. w Domu Srodowisk
Twórczych odbyła się sesja
naukowa nt. ;Z dziejów górnictwa i hutnictwa w Staropolskim Okręgu Przemysło
wym". Organizatorami były:
Towarzystwo Przyjaciół Górnictwa, Hutnictwa i Przemysłu Staropolskiego. Kieleckie
Towarzystwo Naukowe, Instytut Historii WSP w Kielcach.
W piątek od godz. 11 omawiane były następujące zagadnienia: stan badań nad
dziejami Szkoły Akademiczno--G6rniczej i Dyrekcji
Głównej Gómiczej; źródła historyczne dotyczące tej
szkoły w archiwum we Freibergu; wpływ działalności
Dyrekcji Głównej Górniczej
i Szkoły na rozwój górnictwa
i hutnictwa w Staropolskim
Okręgu Przemysłowym; kadra inżynieryjno--techniczna
w Królestwie Polskim na początku XIX w.; nauczanie
górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim po likwidacji
szkoły; przedstawiony zostanie
regulamin
studiów
w szkole, sylwetka Karola
Henryka Kadena i tradycje
szkoły.

W sobotę również od
godz. 11 omawiane były kolejne zagadnienia: złoża rud
żelaza we Wschodnim Okrę
gu Przemysłowym ; górnictwo i hutnictwo żelaza w XVII
i XVIII w.; stan górnictwa
i hutnictwa w XIX w., prywatne zakłady gómiczo-hutnicze w latach 1833--1864; pozostałości gómictwa żelaza
z przełomu XIX i XX w. w rejonie rzeki Kamiennej; baza
starożytnego
surowcowa
hutnictwa świętokrzyskiego
- złoża rud żelaza i potencjalne regiony ich wydobycia; zabytki techniki na terenie Wschodniego Okręgu
Przemysłowego.

(apis)
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KG przeciw korupcii

Ciekawe
PRZYJEDŹ TATO,
NA PRZYSlfGĘ. ..
Prezydent RP do początku
grudnia br. nie ustosunkował się
jeszcze do apelu kilku posłów
o skorzystanie z prawa łaski
w stosunku do Romana Gałusz
ki skazanego na więzienie za odmowę służby w wojsku. Lech
Wałęsa chyba raczej z tego prawa nie skorzysta, skoro równolegle pojechał już na przysięgę
pierwszego, a zapowiedział wizytę' u drugiego z odbywających
służbę
zasadniczą
synów.
A równocześnie na niedawnym
spotkaniu w redakcji ,,Polski
Zbrojnej" powiedział wprost:
"Kt? nie służy~;w wojsku, to kaleka I oferma .. .

. ABY NIE TA PANI!
Informację dotyczącą

sportu
drukujemy tym razem nie na
końcu tej rubryki, ale i powód
jest niebanalny. W seulskich
mistrzostwach świata juniorów
w łyżwiarstwie figurowym nasza
para Sylwia Nowak t Sebastian
Kolasiński, trenowana na co
dzień w Łodzi przez Marię 01szewską-Lelonkiewicz zdobyła '

srebrny medal! Gratulujemy
i błagamy kogo tylko można, aby
przypadkiem Sylwia i Sebastian
nie dostali się teraz w ręce pewnej apodyktycznej trenerki, która
już tak nam wyszlifowała wcześ
niej inny łyżwiarski diament
w osobie Grzegorza Filipowskiego, że został z tego głów
nie .. . popiół.

A JEDNAK - GORYSZEWSKI
Wicepremier Henryk Goryszewski zapowiadał, że w ciągu
trzech miesięcy od objęcia tego
stanowiska w rządzie będzie znany co najmniej tak samo jak jego
poprzednik, czyli Leszek Balcerowicz. Żartowaliśmy sobie z tego,
a tymczasem według Sopockiej
Pracowni Badań Społecznych
w listopadzie br. właśnie H. Goryszewski był osobą najczęściej wymienianą na pierwszych trzech
stronach ośmiu ogólnopolskich
dzienników. Aby wszakże naszemu reformatorowi gospodarki nie
uderzyła do głowy nsodówka~ zauważamy, że badania nie mówią
o tym, jak pisano (dobrze, czy Źle),
a równocześnie w pierwszej sopockiej trójce znalazł się on w towarzystwie szczególnym: Jana
Olszewskiego i Jarosława Kaczyńskiego.

Tydzień

tecie

"otwartych drzwi" w Komi-

Bezpieczeństwa Państwowego
Białorusi i poprzedzające go przesłu
chania parlamentarne w spraWIe d~a·
laIności KGB ponownie przykuły do tej
organizaCji
społeczną
uwagę.
Szczególnie intrygujący był opubliko-

Edward Lutczyn i jego zajączki
Fot. A. Piekarski

wany w prasie tekst tajnego raportu
przewodniczącego KGB, Eduarda
Szyrkowskiego. Dokumentten przygotowano na potrzeby Rady Najwyższej
Białorusi. Podstawowe tematy raportu
to działalność kontrwywiadowcza, walka z korupcją i separatyzmem.
"Według naszych informacji, zachodnie służby specjalne-stworzyły
sieć informatorów, która regulamie
przekazuje dane politycznej i "gospodarczej . sytuacji w republice,

°

o~m, FDmoińJft1 uUU(lu I~ lzonłazu
Nazajutrz po wyb9rach prezydzenia pieniędzy od byłej kodenckict) amerykańską prasę
chanki, 40-Ietniej efektownej
i zamożnej Joy Silverman, dobporuszyła
afera
sędziego
rze znanej w partii republikań
Wachtlera, żywcem przypominająca filmowe scenariusze.
skiej, która kasę wspierała
Stała się głośna, kiedy 7 listopaznacznymi sumami. Tę właśnie
da zmotoryzowana eskorta 80
pania, w ciągu ostatnich miesię
agentów FBI towarzyszyła na
cy, niepokoił ustawicznie telefo-·
sygnałach przejazdowi sędziego
nami i anonimowy'mi listami. DoSola Wachtlera z jego domu do
magał się wielu tysięcy dolarów
biura. Nie były to oznaki atencji
w zamian za zdjęc!e kompromitujące kochankę. Szantażował
dla prezesa sądu apelacyjnego
- najwyższej instancji sądowej
w tonie ogromnie gwałtownym
stanu Nowy Jork. Po wyjściu
i ordynarnym, kierując listy rówz samochodu został on aresztonież do 14-letniej córki pani Silwany, następnie przewieziony
verman, groził porwaniem jej,
do szpitala psychiatrycznego, . jeśli nie otrzyma okupu.
gdzie - po przykuciu za kostkę
- pozostawiono go pod nadzobadając
S.
Psychiatrzy
rem 00 chwili postawienia przed
Wachtlera usiłowali zrozumieć,
sądem pierwszej instancji.
co skłoniło go do próby podłego
szantażu i przekreślenia wielce
Z doniesień prasowych wyniobiecującej kariery, nie mówiąc
ka, że wybitnemu prawnikowi
o złamaniu życia rodzinie.
zarzuca się szczególn ie paskudDoszli do wniosku, że nie powoną dla jego profesji aferę romandowała nim chęć zysku, ale
sowo-szantażowa, 62-1etni sę
gwałtowna zazdrość o kobietę
dzia, szanowany ojciec rodziny .oraz zemsta za odrzucenie jego
z czworgiem dzieci, był wysoko
uczuć i wybranie innego męż
ceniony w kotach republikań
czyzny ...
skich, wymieniany jako kandydat na gubernatora stanu Nowy
Na marginesie afery sędziego
Jork, a nawet do Sądu Najwyż
Wachtlera prasa przypomniała
szego USA. W trzy dni po zaosobę pani Joy Silverman, która
trzymaniu ustąpił ze wszystkich
utrzymywała ożyWione kontakty
zajmowanych stanowisk.
z administraCją UStępującego
Stawiane mu zarzuty mówią
o nagabywaniu i próbie wyłu-

ole iki wo ół
Dwie decyzje sądowe, podję
zwłaszcza
zaś
stanowczy
sprzeciw konferencji biskupów
te ostatnio w Wielkiej Brytanii,
holenderskich. Z drugiej strony
wprawdzie na zasadzie wyjąt
ku, ale usprawiedliwiły eutanazwypowiedziało się, liczące 50
ję . Zwróc iło to po raz kolejny
tys. członków stowarzyszenie
uwagę opinii publicznej na: po
na rzecz dobrowolnej śmierci,
pierwsze - problem prawa nie- - według którego 80 proc. Holendrów podziela ich opinię.
uleczalnie chorych do "dobrej
W toku debaty w parlamen- ·
śmierci" , to jest dobrowolnego
odejścia z tego świata, kiedy
cieopozycja domagała się wyraźniejszego rozróżnienia mię
doznawane cierpienia stają się
nie do zniesienia, po drugie zaś
dzy .dobrą śmiercią" chorych,
- i przede wszystkim - na eu-'
którzy tego świadomie pragna,
tanazję aktywna, a więc przeri tych, którzy nie są zdolni do
wanie z litości życia istot nie rowyrażania swej woli (np. pozoskujących żadnych ' nadziei na
tających w stanie nieodwracalwyjście ze stanu śpiączki lub
nej śpiączki). Większość rzą
przyszłych na świat z wyjątko
dzącej koalicji (chrześcijańska
wo ciężkimi i nieodwracalnymi
demokracja i partia pracy) odzmianami organicznymi.
rzuciła wniosek opozycji. DoW określeniu warunków
wodzono wówczas, że w co
i możliwości stosowania eutanajmniej 600 przypadkach chonazji czynnej najdalej postąpiła
rzy dali do zrozumienia, że "w
Holandia. Już wiosną br. depurazie potrzeby gdyby ... " pragną
towani do parlamentu przyjęli
zostać pozbawieni życia i ich
rządową propozycję uregulośmierć została spowodowana
wań związanych z .dobrą
w zasadzie w terminie ostaśmiercią". Zgodnie z nimi eutatecznym, przeciętnie na dwa
nazja formalnie pozostaje zakadni przed przewidzianą chwilą
zana, niemniej jej stosowanie
zgonu naturalnego. W 80 proc.
staje się możliwe pod wieloma
byli to chorzy na raka, często
warunkami, w tym zgłoszeniu
tracący już przytomność.
przypadku dla umożliwienia
Jak wspomniano, biskupi
holenderscy wypowiedzieli się
późniejszej kontroli prawnej
przeciw wszelkim formom "rozi ewentualnego wyciągnięcia
myślnego" przertwania życia,
konsekwencji karnych . Wywo"nawet w przypadku osób
łało to bardzo szerokie echa,

prezydenta Busha, a w tym
z dyrektorem Federalnego Biura

II

Śledczego, co może tłumaczyć
użycie tak Wielkiej armii agentów
podczas aresztowania niefortunnego jej kochanka. Otóż pani
Silverman była już w 1989 tematem prasowych doniesień, kiedy
wówczas nowo wybrany prezyde/1t George Bush mianował ją
ambasadorem na wyspie Barbados, na Ma!ych Antylach. Nominacji tej sprzeciwił się jednak Senat, wychodząc z założenia, że
300 tys. dolarów wniesione
przez nią w kampanię wyborczą
republikanów nie są wystarczającą kwalifikacją w przypadku
pani Silverman, która nigdy nie
miała nic wspólnego z żadną

wyższą uczelnią

umierających lub których funkżyciowe zaczynają zanikać". Kościoły protestanckie
ze swej strony zajęły stanowisko na ogół przychylne dla rzą
dowego projektu przyjętego

przez deputowanych.
•
W parę miesięcy później
zabrało głos sześciu wybitnych
holenderskich pediatrów. Opracowany przez nich projekt sprawozdimia dla Towarzystwa Pediatrycznego opowiada się za
możliwością "przerywania ży
cia" u tych noworodków, u których stwierdzono szczególnie
ciężkie, wrodzone i nieodwracalne deformacje, jak rozszczepienie kręgosłupa, wodogłowie
lub uszkodzenia móigu. Autorzy podkreślaja, że powinno to
być dopuszczalne tylko w zupełnie wyjątkowych sytuacjach,
w okresie do czwartego tygodnia życia, które bez tego wymagałoby dozgonnej opieki osób
trzecich i być może, niOSłoby
niewyobrażalne cierpienia.
Już teraz wśród ok. 300 dzieci ciężko upośledzonych, które
umierają rocznie wskutek zaprzestania lub niezastosowania
leczenia, ok. 10 proc. to przypadki eutanazji aktywnej. Nie
miały one żadnych szans na nabycie zdolności myślenia, porozumiewania się, zatroszczenia

bie na szkolenie i po kilku. miesią
cach mianowali go attache naszej republiki. Dokąd dojdziemy tą drogą?
Gdzie jest nasza suwerenność,
gdzie duma narodowa?".
Część raportu poświęcona była
problematyce separatyzmu. Szyrkowski odnotował, że .kierownictwo
Ukraińskiego Towarzystwa Społecz
no-Kulturalnego nadal forsuje swoje
stanowisko dotyczące rzekomo ukraińskiego pochodzenia mieszkań
cow Polesia". Pó~iej, spotykając się
z dziennikarzami szef służb specjalnych wyraził zaniepokojenie pojawiającymi się w prasie propozycjami
odt>Norzenia Armii Krajowej, mającej
bronić diaspory polskiej.
Gwoździem raportu szefa KGB byla jednak ta część, w której przedstawiona zostala walka podległych mu
służb z korupcją w najwyższych krę
gach władzy. Komitet wyjawH ponad
200 osób łączących pracę na niwie
państwowej z działalnością w strukturach komercyjnych. Podstawowym
źródłem ich zysków, zdaniem Szyrkowskiego, jest eksport surowców
strategicznych, które wwielu przypadkach w Białorusi są tańsze niż na rynkach światowych. Raport przytacza
wiele konkretnych faktów, wymienia
nazwiska wysokich urzędników pańs
twowych do szczebla wiceministra
wlącznie, zamieszanych w podejrzane kontrakty. Osobno wyszczególnione są przestępstwa cełne. Uderzenie
KGB w korupcję miało charakter zapobiegawczy. W czasie przesłuchań
parlamentamych omawiany był projekt zwolnienia Szyrkowskiego i podporządko~ania KGB Radzie Ministrów. Jednak planom tym nie dane było urzeczywistnić się. Co więcej ,
w wywiadzie dla prasy Szyrkowski oś
wiadczył, że najbliższy atak na korupcję będzie jeszcze przed zakończe
niem sesji Rady Najwyższej: "Albo zobaczymy konkretny skutek naszej
informacji, albo opublikujemy
wszystko co mamy".

Bankierzy iak dzieci
Z dużym praWdopOdobieństwem
można powiedzieć, że nie ma banku
w Polsce, który nie zetknąłby się
z próbami wyłudzenia pieniędzy. Nie
wszyscy bankierzy grzeszą przy tym
roztropnością Do takich naiwnych
należeli specjaliści jednego z banków gdańskich. Zjawił . się u nich
klient z wnioskiem o udzielenie kredytu potrzebnego do uruchomienia
działalności gospodarczej. Petent nie

obre' Ś 'erci"

cje

o przewidywanych nominacjach
i przesuni!;'ciach kadr na najwyż
szych stall~'l'łiskach, o badaniach
naukowych, moralnym i psychicznym klimacie w najważniejszych ministerstwach, aż do przekazywania
im materiałów z zamkniętych posiedzeń Rady Najwyższej i Rady Ministrów, kopii zawieranych przez Biało
ruś porozumień z innymi państwami"
- stwierdza raport. Jaskrawym przykladem może tu być - zdaniem
Szyrkowskiego - fakt, że "natychmiast pc zakończeniu zamkniętego
posiedzenia Rady Najwyższej , na
którym głosowano kwestię ratyfikacji
porozumienia w sprawie zbrojeń
konwencjonalnych w Europie, wyniki
głosowania były znane jednej z zachodnich służb specjalnych".
Przewodniczącego KGB niepokoi
nie tylko przekazywanie informacji
o charakterze politycznym i makroe;
konomicznym, co nazwał "inicjatywnym szpiegostwem". Nadmierna jest
też jego zdaniem "otwartość" biało
ruskich jednostek wojskowych.
"Czuję się dzisiaj w obowiązku zameldować, że w tej sytuacji poblaża
nia wobec obcych delegacji i powszechnej otwartości, zagraniczne
służby specjalne w ciągu minionego
półrocza rozwiązały wszystkie problemy związane ze zbieraniem informacji
o naszych sHach zbrojnych. W naszej
armii nie ma dla nich tajemnic. W cią
gu minionych dwóch miesięcy jednostki ministerstwa obrony odwiedzKo 20
grup inspekcyjnych, spośród których
część składała się z pracowników
służb specjalnych ... Zachodnie służ
by ze swej strony próbują już dyktować w niektól)'ch przypadkach swoje
warunki. Kandydat na stanowisko attache wojskowego Republiki Białorusi
w Paryżu, pułkownik P., został zawczasu zaproszony~ambasady Francji, gdzie poddano go testom z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Dopiero po zaakceptowaniu kandydatul)' Francuzi skierowali płk. P. do sie-

choć trochę o siebie, na egzystencję poza obrębem szpitala,
pomijając niewiadomą dotyczą
cą długości życia ...

Zdaniem autorów sprawozdania decyzję o eutanazji muszą poprzedzić poważne i wyczerpujące rozmowy z rodzicami, z innymi lekarzami oraz
konsultacje komisji do spraw
etyki lekarskiej. W razie gdyby
lekarz nie decydował się sam
na przerwanie życia noworodka, a rodzice nalegaliby na to,
powinien zaproponować im kogoś na swoje miejsce. A co
z aktem zgonu? Sprawozdanie
sugeruje niezbyt rzetelne rozwiązanie: wpisanie naturalnej
przyczyny śmierci, chociaż
w istocie dokonano "przerwania życia". Jednak zgłoszenie
przypadku eutanazji - która
zgodnie z regulacją przyjętą
przez deputowanych pozostaje
prawnie zakazana - musiałoby
pociągnąć śledztwo z wszystkimi konsekwencjami szkodliwymi dla lekarza, szpitala, nie mówiąc o dodatkowym wstrząsie
dla rodziców dziecka.
Powyższy projekt, jak również
cytowane w związku z nim
w prasie takty eutanazji, wzbudziły kolejną falę publicznych polemik i interpelacji, poruszają
cych wszystkie kręgi społeczne.

http://sbc.wbp.kielce.pl

posiadał

jednak wszystkich dokumentów wymaganych w procedurze
rozpatrywania wniosków. Brakowało
zaświadczenia o wpisie do ewidencji
o działalności gospodarczej, kalkulacji przewidywanych dochodów po
zainwestowaniu pieniędzy, faktur
kupna -. sprzedaży samochodów
stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kredytu oraz zaświadczenia
o majątku przedsiębiorstwa.
Tylko 10 dni zajęło Mirosławowi
G. zebranie wszystkich papierków.
. Wraz z kompletem dokumentów
zgłosił się ponownie w banku, żeby
sfinalizować transakcję. Towarzyszyło mu dwóch poręczycieli, z których jeden był właścicielem zakładu
stolarskiego i konta opiewającego na
200 mln Złotych, a drugi, przedstawicielem agencji handlowo-usługo
wej także ze sporym kontem bankowym.
Ostatecznie 800milionowy kredyt został przyznany. Spłaty
należności

Przy zdobywaniu kredytu w Bydgoszczy przedsiębiorczy oszust posłużył się sprawdzoną i wypróbowaną w Gdańsku metodą Urzędni
kowi w banku przedstawił
sfałszowane dokumenty poświad
czające m.in. to, że posiada majątek
o wartości 3 mld złotych oraz kilka
samochodów ciężarowych o wartości kilkuset milionów każdy.
Oszustwo wyszło na jaw w momencie, gdy rozliczne interesy Mirosława G. spiętrzyły się- i przestał on
panować nad term inam i spłat zaległych rat. Po piętach zaczęli mu deptać inni wierzyciele. Kilka - spóź
nionych - rozmów telefonicznych
Ujawniło przykry dla banku fakt: za-o
równo poręczyciele; jak i właściwy
kredytobiorca nie dysponują żad
nym majątkiem , a konta w bankach
I"
są fikcyjne.
LECH GOlĘBIOWSKI

rozłożono

na dogodne raty po
200 mln zł co kwartał.
Pierwszą ratę Mirosław G. Spłacił zgodnie
z wyznaczonym terminem. Pieniądze pochodziły jednak nie z działalności gospOdarczej,
ale ... z kolejnego kredytu. Oto Mirosław G.,
nie spłaciwszy jeszcze.
gdańskiej
pożyczki,
zwrócił się do banku

w Bydgoszczy o udzielenie kredytu w wysokości miliarda złotyCh.
Kredyt taki uzyskał
następnego dnia. Na
Dzień Kobiet bydgoski
bank
sprezentował
swojemu
klientowi
400 mln złotych.
Sumę

tę

Mirosław

G. podzielił na dwie
równe części, a następnie
jedną
spłatę

przeznaczył
połowę
na
zaległej raty

, w banku w Gdańsku,
a drugą na potrzeby
osobiste.

Nic do ukrycia nie powinny mieć panie zdaniem Rolanda Kleina, którego
kolekcję mody Wiosna/Lato 1993 zaprezentowano w Londynie.
(wk)
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III LICEUM OGOL O KSZTAtCĄCE
Dlaczego
nie ma stypendium?
r

"'"

III

Liceum Ogólnoim. Cypriana
Kamila Norwida
Adres: Kielce, ul. Jagiellońska 4
Oyrektoi': Małgorzata

kształcące

Jarosińska

Z III Liceum Ogólnokształ
obecni dyrektorzy II LO - Juliusz Zaborowski
i IV LO - Elżbieta Orłowska.
Można więc śmiało powiedzieć, że "Norwid" jest szkołą
dyrektorów.
Kiedyś o III liceum mówiło się
bardzo niepochlebnie. Wśród
uczniów krążyło powiedzenie:
jak się gdzie indziej nie uda, to
idź do ..Norwida". Dziś nie ma
ono prawa bytu .• Norwid" nie jest
gorszy od innych kieleckich
szkół. W ubiegłym roku z klasy,
która miała w szkole opinię najgorszej, dostało się na studia 70
procent absolwentów.
cącego wyszli

SZKOŁA

ZA TORAMI

Imię Cypriana Kamila Norwida otrzymało III LO dopiero

w 1971 roku. Wcześniej nazywano go liceum Piramowicza od nazwy ulicy, lug szkołą za torami. Obydwa miana przylgnęły
na długo. Właściwie jeszcze dziś
tak się o nim mówi.
- .Szkoła za torami" wcale
nie brzmi pochlebnie - mówi
zastępca dyrektora, Janusz Rogóyski. Ale niełatwo dziś
przełamać stereotypy, jakie krą
żyły o szkole od ponad 2Q lat.
Wszyscy wiedzieli, że nie trzeba
być mądrym, żeby zrobić maturę
w .Norwidzie". Liczyły się przede wszystkim układy. Tu kształ
cili się ci, którym nie powiodłó się

gdzie indziej, a mieli rodziców na
wpływowych
stanowiskach.
Dziś ważna jest wiedza.

OD KOLEJÓWKI
DO LICEUM
Wbrew pozorom .Norwid" ma
spore tradycje. Najstarsza część
budynku pochodzi z 1926 roku.
Wtedy mieścił? się w nim szkoła
kolejowa. W czasie wOjny Niemcy zorganizowali hufi&.:: dla mło
dzieży, od 1947 roku była szkoła
podstawowa i liceum nr 3, póź
niej 11 ~Ietnia szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego, wreszcie tylko
liceum.
21 lat temu w kronice szkolnej
odnotowano: ,,( ... ) Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Kielcach
nadaje z dniem 1 września 1971
r. III Liceum Ogólnokształcące
mu w Kielcach nazwę: III Liceum
Ogólnokształcące im. Cypriana
Kamila Norwida w Kielcach".
Podpisał kurator mgr Stanisław
Omatowski.

BEZ PROFILU
Kilka lat temu idąc do liceum
trzeba było wybrać profil kształ
cenia. Klasa ogólna uchodziła za
najgorszą Ostatnio zrezygno~ano z wyboru przed rozpoczę
ciem nauki. Ukierunkowanie następowało od II klasy. Tak jest we
wszystkich szkołach. W.Norwidzie" wymyślili inny system. Do
cze.go potrzebny jest profil, skoro I tak zgodnie z życzeniem
uczniów można zwiększyć liczbę godzin z wybranych przedmiotów? Tylko w klasach IV pozostały dawne tradycje. Oprócz
P~otllu podstawowego jest biologlczn~hemiczny i matematyczno--fizyczny. W ubiegłym roku szkoła w)'stąpiła do Minister-

stwa Edukacji Narodowej o utworzenie klasy autorskiej.

DRAMA,
CHOREOGRAFIA,
SCENOGRAFIA
Mgr Jolanta Herman, polonistka z "Norwida", opracowała
autorski program kształcenia zawieraiący elementy teatrologii,
choreografii, praktyczną naukę
ruchu scenicznego, projektowanie kostiumów i dekoracji. Ministerstwo wyraziło zgodę, ale nadeszła ona zbyt późno, żeby
program wdrożyć w roku szkolnym 1992/93. Odłożono go
więc, lecz nie zrezygnowano
z niego.
Na razie trwają przygotowania teoretyczne. Dyrekcja już
dziś wyraziła zgodę na dobór nauczycieli do klasy teatralnej
przez autorkę programu. W tym
roku nabór będzie się odbywał już nie tylko do klas o profilu podstawowym, ale i tej
szczególnej, jedynej w Kielcach - teatralnej.

SZKOtA ĆWICZEŃ
Od lat Norwid współpracuje
z kieleckimi uczelniami. Studenci WSP odbywają tu praktyki pedagogiczne prowadząc zajęcia
z języka polskiego i matematyki.
Pracownica Instytutu Biologii
ucząc tego przedmiotu zbiera
materiały do pracy na temat metodyki
nauczania
biologii
w szkołach średnich .
Co roku z udziałem przepstawicieli WSP i Politechniki Swię
tokrzyskiej odbywają się sesje
naukowe kół historycznych i matematycznych.
Uczestniczą
w nich najlepsi uczniowie szkół
ponadpodstawowych z całego
województwa. Finaliści konkursu matematycznego przy ubieganiu się o indeks Politechniki
Swiętokrzyskiej mają dodatkowe punkty. Sesja kół historycznych natomiast zdobyła już taką
rangę, że w ubi~głym roku włą
czył się do fliej Swiatowy lwią
zek Byłych lołnierzy AK.

Wicedyrektor: Janusz
Rogóyski
Uczniowie: 644 osoby
w 19 klasach
Nauczyciele: 38 pełno
etatowych i 3 niepełno
etatowych
Profile
kształcenia:
podstawowy, a w klasach IV także biologiczno-chemiczny i matematyczno-fizyczny.
~
.J

Uczniom najbardziej potrzebującym pomaga Rada
Rodziców. Z własnych fun-

duszy wygospodaruje zawsze pieniądze na odzież zimową, na podręczniki. Dzię
ki pomocy rodziców udało
się także odnowić salę gimnastyczną, która jeszcze
dwa lata temu bardziej przypominała świetlicę niż miejsce gdzie odbywają się zaję
cia sportowe.

Próba przed

Uczennice
Nazwisko profesora Mariana
Grzesika, nauczyciela przysposobienia wojskowego i z zamiło
wania instruktora sportowego do
dziś wszyscy wymawiają z szacunkiem.
Po piłce ręcznej było judo, tenis, piłka nożna. Krzysztof Wicha, obecny uczeń III LO, gra
w Koronie, Piotr Jamioł był w reprezentacji olimpijskiej juniorów
w tenisie stołowym. Drużynowo
chłopcy zakwalifikowali się do tinału rozgrywek o mistrzostwo
Kielc w siatkówce i koszykówce.
Co roku organizowany jest
dzień sportu. Właściwie nawet
dwa dni, bo raz są to rozgrywki
wewnętrzne,
raz
turnieje
z udziałem zaprzyjaźnionych
szkół. Ostatnio lepszy od .Norwida" okazał się Piekoszów miś panda, którego zabiera zawsze zwycięska drużyna zdobi
gabinet dyrektora tamtejszego
liceum. Nie powiodło się też gospodarzom w turnieju koszykówki z udziałem reprezentacji
dziewcząt,. chłopców i nauczycieli ze .Sciegiennegd', .Sło
w.ackiego"i .Norwida". Wygrał
"Sciegienniak~.

Uśmiechnii się!
Dwaj uczniowie rozmawia-

na scen I

ją na przerwie:

- Na biologii była klasówka z anatomii i Kowalski dostał dwóję.

- Dlaczego?
- Bo ściągał. Naucz.ycielka złapała go jak liczył sobie
żebra.
000

Wystarczy powiedzieć
"stajnia pani Pruchnickiej"
i "Stajnia pani Herman"
i wszyscy wiedzą o co chodzi. Takim mianem określa
się grupy teatralne działają
ce pod opieką polonistek
z "Norwida" - prof. Elżbie. ty Pruchnickiej i proł: Jolanty Herman. Skąd się to
wzięło? Trochę z własnych
zainteresowań nauczycielek (pani J. Herman ukoń
czyła kurs instruktorów
teatralnych), trochę z inicjatywy młodzieży.
Zaczęło się od przedstawień
przygotowywanych
na Wigilię. Od kilku lat uczniowie odwiedzali dom
opieki społecznej, prezentując

okolicznościowy

program artystyczny. Teraz
spotkania przy opłatku odbywają się także w szkole.
Wczoraj spotkali się przy
nim przedstawiciele
wszystkich klas, grono pe-

Z kroniki szkolnei
.. Biorąc na wzgląd dobro nasze i wa-ci kontentność wielką
za wyprawowywanie nas w kanony nauki i sztuk wszelkich, ku
zrozumieniu spraw ciemnych
a tajemnic ukrytych we wszelkich rzeczaoh, a takoj, iżby wżdy
kaźden z nas rozumiał co czar-

szkolną imprezą

Fot. A. Piekarski

Od początku swego istnienia
.Norwid" znany był z osiągnięć
sportowych. W latach sześć
dziesiątych bardzo popularną
dyscypliną szczególnie wśród
była piłka ręqna.
grały w MKS .lak".

dze to niewielkie, ale na
drobne zakupy wystarczą
W "Norwidzie" każdy musi
radzić sobie sam. Szkoła nie
dostaje z kuratorium pienię
dzy na stypendia. W 1992 r.
otrzymała ••• 3,2 mln zł na
pomoce naukowe. Co za to
można klJpić? Chyba tylko
kredę·

NIE TYLKO DLA DUCHA

dziewcząt,

W każdej szkole najbiedniejsi uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialną
Warunkiem są dobre wyniki
w nauce. Najbardziej rozpowszechnioną formą pomocy są stypendia. Pienią-

no, a co biało, w podzięce tenże
foliał wręczamy

Maturzyści //I LO
Kielce, A.D. 1974
p. dyr. mgr Janowi Farasiowi
za "pocałunek Almanzora"
w dziedzinie bio.'ogii. u

dagogiczne oraz zaproszeni goście z zakładu opiekuńczego - Kieleckich Zakładów Wyrobów Papierowych.
Były
życzenia,
kolędy, jasełka.

Po świętach grupa teatralna pani E. Pruchnickiej
zaprezentuje
spektakl
oparty na motywach baśni
J. Ch. Andersena "Dziewczynka z zapałkami".
Oprócz talentów aktorskich są w "Norwidzie"
jeszcze inne. Dzięki pomocy KZWP i Zespołu Szkół

Elektrycznych uruchomiono w szkole radiowęzeł
(była to praca dyplomowa
uczniów "elektryka". Na
każdej przerwie w szkolnych holach rozbrzmiewają
dźwięki muzyki, czasem są
audycje literackie, czasem
ogłoszenia.

Zdolności dziennikarskie
rozwijają uczniowie

III LO

redagując szkolną gazetę

"Dzida Norwida". Technika
godna pozazdroszczenia skład komputerowy, powielanie na kserokopiarce.

Naifainieiszy,
naibardziei
zaskakuiqcy
Dwa lata temu ktoś wymyślił,
nie tylko uczniów,
ale i nauczycieli. Nie o postępy
w nauce jednak chodziło, tylko
o stosunek do szkoły. Wymyślono
konkurs na najfajniejszego i najbardziej zaskakującego belfra.
Przez cały rok wszyscy byli bacznie obserwowani, w czerwcu samorząd zbierał od uczniów ich typy, a w dniu rozdania świadectw
ogłaszał werdykt
W 1991 r. nagrody odebrały:
pani Urszula Król i pani Elżbieta
Pruchnicka. W ubiegłym roku
szkolnym obydwa tytuły i przysłu
gujące nagrody otrzymała pani
Iwona Oborska, nauczycielka
chemii, obecnie również opiekunka samorządu szkolnego.
żeby oc~niać

http://sbc.wbp.kielce.pl

W pracowni
biologicznej.

Nauczycielka w szkole:
- Zosiu, jak się rozmnaża
ją rośliny?
- Rośliny? Tego jeszcze

nie wiem ...

o ••

Na lekcji chemii nauczyciel
przeprowadza doświadcze
nie. Wrzuca do probówki
z kwasem solnym złotą monetę i pyta jednego z uczniów:'
- Jak myślisz, czy moneta
ta rozpuści się w tym kwasie?
- Z pewnością nie! - odpowiada uczeń.
- Słusżnie. A dlaczego?
- Bo w przeciwnym razie
nie ryzykowałby pan utraty
tej monety.

I

Od pewnego czasu Kobranocka jest grupą stowarzys~oną z Wielką Orkiestrą Swiątecznej Pomocy. Jeździcie z Jurkiem
Owsiakiem po całym kraju.
Dlaczego?
- Dla

pieniędzy.

* Tak po prostu?
- No może niekoniecznie,
ale business is business.

* Jesteście chyba kolejną grupą, której podobała
się kielecka publiczność.
Czy to prawda?
-

Nie wiem dlaczego tak
się dziwisz, bo wasza publiczność jest bardzo fajną
publicznością Szczerze mówiąc dawno przed taką nie
graliśmy. Chociaż pamię
tam, że wystąpiliśmy tutaj kilka lat temu i też było bardzo

fajnie. Co prawda tym razem
na początku był taki śmiesz
ny zgrzyt. Oczywiście mam
na myśl.i ten występ solowogrupowy skinheadów .. . A raczej może ich wersji pseudo.
Ale co trzeba przyznać uczciwie - jeździmy przecież po

całym

kraju - taki element
się chyba w każdym
mieście . I wy jako Kielce nie
macie czego się wstydzić.
* Jaki jest zatem wasz

zdarza

stosunek do tego "elementu"?
- Odpowiem jako Kobranocka - To debile ... Takich
ludzi trzeba po, prostu wsadzić do więzienia ... Jest powód i pewnie kilka paragrafów też by się znalazło.
* Reprezentujesz jako

Kobranocka dosyć radykalne podejście do tej
sprawy, ale przecież w naszym kraju jest tak jakoś
dziwnie, że nawet złapane
go na gorącym uczynku
gościa wypuszcza się po
jakimś czasie, bo brak jest
na niego właśnie tych. paragrafów.
- A co my - jako Kobranocka - możemy na to poradzić?

* Mam dla was kolejne
"ulubione pytanie" - co
sądzicie o polskim rynku
fonograficznym?

Skoro jest to twoje ulubione pytanie, to pewnie
masz swoją ulubioną odpowiedź?

_ * Mam, ale złożyło się jakoś tak głupio, że to ja wam
dzisiaj pytania zadaję.
- No więc jak?
* Nie ma takiego rynku ...
- To my mamy troszkę inne zdanie, chociaż - na dobrą sprawę - sprowadza się
to do jednego. Taki rynek istnieje, ale jest zdominowany
przez piratów. A piraci to debile ... Do więzienia z takimi. .. Znalazłoby się kilka paragrafów.
* Jakbym to już gdzieś
słyszał.

- Być moźe , gdzieś kilka
linijek wyżej - naturalnie kiedy już to napiszesz.
* Czy pracujecie nad no-

wym materiałem muzycznym?
- Coś będzie na pewno,
ale nie w najbliższym czasie.
* A kiedy?
- Nie wiadomo, być może
w przyszłym roku.

* Czy to ma
z "roszadami" w

związek

składzie

zespołu?

- Takie małe co nieco. Odszedł basista, doszedł woka-

ul. Piotrkovvska 12
Strefa śmierci
Kolejna pasjonująca adaptacja sensacyjnej powieści
niekoronowanego króla horroru Stephena Kinga. Tym razem film opowiada o człowie
ku, który wykorzystując siłę
własnej psychiki, rozwiązuje
zagadkę wielu zbrodni. .. zapobiegających
katastrofie
świata. W rolach głównych
Christopher Walken (.Łowca
jeleni", "Psy wojny"), Martin
Sheen
("Enigma",
"Wall
Street"), Tom Skerritt ("Obcy",
"Top Gun") i Herbert Lom ("Różowa Pantera").
USA, 103 min.

Nadajemy

wiadomości

Romantyczna komedia rozgrywająca się w ekscytującym
środowisku dziennikarzy telewizyjnych. Tom - przystojny i ambitny prezenter jest ulubieńcem
publiczności i "człowiekiem sukcesu". Aaron - utalentowany reporter ciągle oczekuje na swój
"wielki dzień". .. Obaj darzą
uczuciem młodą producentkę,
która musi dokonać wyboru pomiędzy nimi a własną karierą
Film wyreżyserowany przez
twórcę słynnych "Czułych słó

wek" - Jamesa L. Brooksa, był
nominowany w 1987 r. do siedmiu Oscarów.
USA, 127 min.
EU-12J3

lista - to chyba niewiele
zmian, ale zawsze jakieś.
* Czy wpłynie to na
kształt

Pod pirClcką

bClnderą

"archiwum".
Kamerzysta
To, co stało się w Warszawszedł, nakręcił i oddał kawie podczas debaty telewisetę "prywatnej telewizji". Tezyjnej Wałęsa - Miodowicz
lewizja prywatna materiał
(a raczej po jej zakończeniu)
wyemitowała, a telewizja
doskonale
odzwierciedla
stan, w jakim znajdu.
je się nasz kraj. Jeden totalny b ... ała
,
ganI Prywatna stacja
telewizyjna, która tak
®
do końca nie jest stacją legalną żeby
już nie używać okreś
lenia "pirat" - wyemitowała zapis debaty
przed jej
emisją
w państwowej telewizji, która jak to się
państwowa podniosła larum.
GŁUPIO ZŁOŻYŁO ... była
Ubolewanie wyrazili : przedwyłącznym
posiadaczem
stawiciele telewizji państwo
praw do jej emisji.
wej, strony rządowej, no
A wszystko to mniej więcej
i sam Alfred Miodowicz ...
wyglądało tak: Na osobistą
Operator, który "wyniósł"
prośbę p. Miodowicza i jego
nagranie, powiedział jeszcze
dżentelmeńską umowę tego samego dnia, że m.in.
został wpuszczony kamechciał on pokazać tym, którzysta, który miał sfilmować
rzy śmiali się z jego sprzętu
przebieg spotkania, ale tylko
(kamera amatorska), że da
na użytek własny p. Miodosię na nim zrobić dobry mawicza - do jego domowego

..
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Madonna pod ~trzechy?
Madonna chyba rzeczywiście trafiła pod strzechy, ale w Anglii i na dodatek na ... dyskietkach!
A już co najbardziej skandaliczne - jak twierdzi
prasa angielska - trafiła wprost do komputerów
nastolatków. Wszystko to za sprawą hackerów,
którzy "rozpączkowali" około 5000 pirackich kopii
jej książki "Sex", a na dodatek - do programu
przeniesiono kilka zdjęć rozebranej Madonny.

Z . ksiqżką
Mapa to "płaski obraz powierzchni Ziemi (także nieba
lub ciała niebieskiego) przedstawiony w zmniejszeniu za
pomocą umownych znaków
i odpowiedniego rzutu .. -", atlas natomiast to "zbiór map wydanych w formie książki lub albumu", a może też być zbiorem "rycin przedstawiających
rośliny, zwierzęta itp.". Definicje powyższe pochodzą ze
"Slownika języka polskiego"
i nie ma co na ich temat dyskutować. Chciałbym natomiast
w tym miejscu przedstawić kilka starszych i nowszych map
oraz atlasów. Oczywiście jak
zwykle mając kilka tylko wierszy zaznaczę te, ktore mnie

waszej muzyki?

- Absolutnie nie. Zawsze
gramy to, co uda się nam
zagrać . A że wychodzi to cał
kiem nieźle , na dodatek jest
firmowane nazwą Kobranoc- ,
ka to już zupełnie inna bajka.
(eu)

Fot. A. Kowalski

Kobranocka w Kielcach

VI ręce

osobiście się podobają lub darzę
sentymentem.
Nie raz, nie dwa grzebiąc
w starych szpargałach natraficie

na postrzępiony arkusz, często
dziurawy. Ja tak szperając natknąłem się na "Mapę Królestwa
Polskiego" z planami okolic
Warszawy; Zagłębia Dąbrow
skiego. Jej autorem był Józef
Bazewicz, a została wydana
w 1913 r. w Warszawie. Po podklejeniu znakomicie dekoruje

Dyskietki z zapisanym na nich seksskandalem można w całej Anglii wymienić za np. gry
lub też bez większych problemów kupić . A zdaniem fachowców cieszą się one wśród nastolatków i młodzieży szkolnej (i nie tylko) największą popularnością pośród programów
komputerowych .

ścianę , a wartość materialna jej
też jest niemała.
Często na aukcjach antykwarycznych pokazują się prawdziwe cacka, choć czasami są
to tylko okruchy większej całości, tzn. atlasów. I tak nie-

dawno na Warszawskiej zna-

lazło się kilka tablic z " Atlas encyclopedique conteniant la
geographie" wydanego
w Paryżu (1787-1788). Wspaniałe miedzioryty wzbogaciły kilka prywatnych kolekcji. Jeden
z nich przedstawiał w fantastyczny sposób Wyspy Zielonego
Przylądka .

http://sbc.wbp.kielce.pl

(EU)
Piszę o starociach, a tu kapitalny jest też "Atlas historyczny Polski" - kilka jego
wznowień ukazało się w ostatnich latach. Bardzo dobre mapy i - co szczególnie pomocne dla uczniów - opisy tematyczne do każdej (nie trzeba
zaglądać do podręcznika "kując" na klasówkę)·
Dużo ostatnio w księgar
niach atlasów geograficznych
świata - dużych, małyCh, miniaturowych. Wszystkie dobre.
Jeden lepszy od drugiego.
Warto pomarzyć Jeżdżąc palcem po mapie, tylko trzeba trochę pieniędzy, aby je kupić.
Ceny straszne! Ale warto
uskładać parę groszy i wydać
je na starą czy nową mapę.
Zawsze się przyda. Zarówno
w podróży, jak i w domu przy
krzyżówce.
(OET)

teriał. Chciał również pokazać debatę z innej, niż to zazwyczaj czyni się, strony ...

zmęczenie

rozmówców, ich

mimikę, gesty.

Szef stacji, która nielegalnie wyemitowała debatę,
chciał. .. przełamać monopol
państwowej telewizji.
W przełamywaniu monopoli my Słowianie jesteśmy
całkiem dobrzy. Już od niepamiętnych lat, u wschodnich przyjaciół można było
kupić wiele przełamąnych
rzeczy, np. "ronsona" made
in CCCP. Od kilku dobrych
lat w naszym kraju nad wyraz nielegalnie kopiowane
i rozpowszechniane są filmy
wideo. I co? Nic. Na ostatniej
konferencji Waldemar
Dąbrowski - przewodniczą
cy Komitetu Kinematografii
stwierdził, iż taka sytuacja
nie może trwać dalej. A przecież jeszcze nie tak dawno
publikowaliśmy
dokument
otrzymany właśnie od tej instytucji, w którym informowała ona o tym, że nie jest
w stanie podać listy legalnych dystrybutorów ... jednocześnie pobierając opłatę za
pozwolenie na prowadzenie
wypożyczalni filmów.
To wszystko jest takie
wzruszające, że aż ciężko
się jest w tym odnaleźć. Ale
chyba najważniejsze jest to,
że ci, którzy powinni odna-

leźć się za nas - robią to
. doskonale. Bo przecież to
właśnie oni produkują pirackie kasety, filmy, wystawiają
lipne umowy, sprzedają kradzione samochody, posługu
ją

się

cudzą

własnością

w imię własn ych korzyści.
A przecież to jest chyba zło
dziejstwo ... A może tylko dar
do robienia dobrych interesów? Polecam wszystkim to
pytanie przetrawić w domowym zaciszu .
(Eu)
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Bardzo często zdarza się,
nasi sąsiedzi są gorącymi
wrogami muzyki. Szczególnie muzyki, której słuchamy
niezbyt cicho. I to właśnie
wtedy pomocną dłoń... ku
naszym uszom wyciągają
słuchawki. To od ich wykonania i jakości zależy czy cały
efekt (czytaj pieniądze wyło
żone na zakup sprzętu) nie
pójdzie na m'arne. To od słu
chawek zależy również czy
nasz walkman da z siebie
"wszystko", co potrafi.
Na dobrą sprawę słuchaw
ki można podzielić na kilka
grup, z których nas zainteresują tylko słuchawki powszechnego użytku. A zaliczyć do nich można m.in.
słuchawki studyjne, hi-fi, do
walkmanów i miniaturowe.
iż

rych parametry są coraz bardziej wyśrubowane, dzięki
czemu słuchawek tych moż
na używać zarówno na spacerze, jak i do profesjonalnego sprzętu hi-fi. Niestety ta
reguła nie odnosi się do
wszystkich typów. Różnica
w cenie pomiędzy słuchaw
kami np. "sony" około
300-400 tys., a "bez nazwy"
- około 40 tys. zł(!) świadczy
sama za siebie. Te słuchawki
mało tego, żesą tandetne, to
parametry przez nie osiąga
ne stawiają je mniej więcej
na wysokości dźwięku naszych telefonów ...

naj-

Od pewnego czasu na rynku pojawiły się słuchawki miniaturowe, których parametry
spełniają z ,,zaskokiem" normy hi-fi. Ich wielkość pozwala
na swobodne umieszczenie

wyższej klasy należy liczyć
się z wydatkiem rzędu od 2

i~h wewnątrz małżowiny, dzię
ki czemu mogą one pracować

do 3 mln, który to jednak poWinien
zrekompensować
efekt otrzymywany za ich
pośrednictwem. Za około 1
mln można kupić dobrej klasy słuchawki (np. firm Sony,
AKG, JVC, Philips). Najczęś
ciej budowane są one jako
wokółuszne lub nauszne.
Ten pierwszy typ "bazuje na
zamknięciu słuchawką ucha,
tworząc wokół niego przestrzeń zamkniętą, w której
doskonale rozchodzą się
najniższe dźwięki. Innym
rozwiązaniem,
prostszym
i zarazem tańszym są słu
chawki nauszne, których
konstrukcja oj?iera się na docisku samej słuchawki do
małżowiny ucha. Są one
mniejsze, a co za tym idzie
lżejsze. Można w nich bez
"uczucia zmęczenia" słu
chać muzyki przez czas

z walkmanami o wiele dłużej
(mniejszy pobór prądu). Niestety, podobnie jak w przypadku słuchawek do walkmanów opisanych powyżej,
w sklepach można kupić
tandetne imitacje tego produktu - w cenie ok. 50-90
tys. zł. Warto wiedzieć rów-

Kupując

słuchawki

dłuższy niż- w słuchawkach
wokółusznych, Zasadniczą

ich wadą jest materiał, z którego są wykonane - różne
go rodzaju pianki, gąbKi, które po prostu się zużywają
_w bardzo szybkim tempie.
Przebojem wchodzą' słu
chawki do walkmanów, któ-

nież, że słuchawki różnych

typów,
a
produkowane
przez tego samego producenta posiadają zupełnie inne brzmienie. Dlatego też
zakupu najlepiej jest dokonać podobnie jak z butami.
Na własną miarę...
(EU)
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W ciągu kilku ostatnich
miesięcy rozdaliśmy wam
już kilkanaście budzikazegarków, za każdym razem tylko za odpowiedź
na błahe pytanie. Niestety
inflacja nie śpi. Od dzisiaj
to się zmieni. Aby otrzymać
kolejny zegarek,
trzeba będZie się już nieco wysilić.

CAPE FEAR
Cape Fear to kolejny mrożą
cy krew w żyłach film Martina
Scorsese. Max Cady (Robert De
Niro), psychopatyczny gwałci
ciel opuszcza po 14 latach wię
zienia celę. Pragnie zemsty na
adwokacie Samie
Bowdenie
(Nick
Nolte), który przed
laty ukrył jeden
z dowodów śledzt
wa. Sandy w niezwykle przemyślany i precyzyjny
sposób osacza rodzinę
prawnika.
Bowden zdaje sobie sprawę, że nie
istnieje żadna legalna droga ochrony żony (Jessica
Lange) i dorastają
cej córki (Juliette
Lewis) przed agresorem. Podejmuje
coraz rozpaczliwsze próby pozbycia
się intruza... Ich
kulminacją jest finałowa konfrontacja na Przylądku
Strachu - jedna
z
najbardziej
wstrząsających

w historii kina.
USA, 1991 , 122
min.

Uniewinn'ienie
Europejski arystokrata, skazany

Prominent

W ubiegłym tygodniu
warunkiem otrzymania
czasomierza była odpowiedź na pytame: Kim lub
czym był Golem?

.Jest rok 1972 - Polska.
Okres największego nasilenia
obsesyjnego lęku przywódców komunistycznych przed
infiltracją i wpływami ze strony
Zachodu.

Konkurs

Pewien członek Biura Politycznego oraz jego żona poddani zostają próbie lojalności.
W społeczeństwie opartym na
paranoi i brutalnej sile - miłość, namiętność i lojalność
zawsze pierwsze padają ofiarą. .. bywają też jedyną ucieczką od przerażającej rzeczy-

I

bud~kiem
Golem był (według legendy) "robotem" ulepionym z gliny, w który jego
twórca tchnął życie - za
pomocą magicznej formuły. Już w zupełnie niemagiczny sposób czasomierz powędrował do
Marty Szpakowskiej.
Aby otrzymać kolejny,
dzisiaj (a raczej już jutro)
trzeba udzielić nam odpowiedzi na nieco trudniejsze pytanie: Jakiego
urządzenia "dziadkiem"
był drutofon? Na odpowiedzi oczekujemy już jutro, tylko między 9.10
a 9.15, pod numerem

455-88.
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Plac Moniuszki 1 1
pon.-sob. 10-18 .
za usiłowanie zabójstwa swej
bogatej amerykańskiej żony, nie
chce pogodzić się z otrzymanym wyrokiem. Wniesienie odwołania, dzięki obronie prowadzonej przez profesora Harvardu i jego studentów przynosi
sukces. Film oparty na prawdziwej histońi procesu Clausa von
Bulowa, łączy w sobie cechy gatunku filmów "o procesach sądo
wych" z interesującym spojrzeniem za kulisy życia' najbogatszych sfer.
,
USA, 1990, 107 min.
EU-1212

wistości."

Praca Philippe'a Aries'a
"Człowiek i śmierć" jest
dziełem o ... historii śmierci.

I wcale nie jest to lektura
przerażająca, jakby sugerowałtemat.

Autor urodził się w 1914 r.
w 1984). Ukończył
studia historyczne na Sorbonie i rozpoczął pracę jako ...
specjalista w zakresie technik informacyjnych wchodzących w skład nauk o rolnictwie strefy tropikalnej.
Opublikował
wiele prac
z dziedziny eseistyki historycznej. "Człowiek i śmierć"
to dzieło jego życia. Materiały do niego zbierał przeszło
piętnaście lat. Aby je uporządkować "zamknął się" na
pół roku w Woodrow Wilson
International Center for
Scholars, miejscu odosobnienia dla badaczy, chcą
cych zaznać spokoju.
(zmarł

W "Cztowieku ... ", mozolnie przedzierając się przez
stulecia, przedstawił tradycje, zwyczaje, obrzędy towarzyszące śmierci. Opisałtak
że jej rodzaje w cz.

I "Umrzemy wszyscy" i "Wy-

jątkowa śmIerć świętego",

"Chory w łóżku ... ". Poruszył
sprawy pochówku.
Aries nie ograniczył zakresu swojej pracy do Francji,

Łysa O'Connor, która nre tak dawno nieźle narozrabiała - drąc
przed kamerami zdjęcie papieża - dała o sobie znać raz jeszcze.
Tym razem, w ostatniej chwili zerwała koncert w Szwajcarii. Koncert miał być transmitowany na żywo przez kilkanaście stacji telewizyjnych i radiowych (m.in. RADIO RMF) i dlatego Sinead może mieć z tego tytułu całkiem niezłe kłopoty ...
A tymczasem rzeczona Irlandka nie zaprzestaje jednak działalności charytatywno-muzycznej. Zgodziła się bowiem wziąć
udział u dużej kampanii muzycznej organizowanej pod hasłem
"Peace Together". Jej celem ma być pomoc dla młodych ludzi
z Irlandii Północnej. Sinead ma nagrać singla .Be Still" przy
współudziale m.in. Joe Wobla oraz muzyków grup Hot House
Flowers i Flowerd Up. Pieniądze ze sprzedaży tego singla zasilą
specjalny fundusz, który ma wspomagać najmłodsze ofiary konfliktu w IrlandiI. O'Connor zgadzając się na udział w tym przedsięwzięCIU stwierdziła, że przejdzie nawet przez potłuczone
szkło, ale zaśpiewa w tym utworze. Płytka ukaże się w styczniu,
a sama Łysa bez żadnych wyczynów na szkle .. już teraz nie
zaśpiewała na koncercie.
(EU)

http://sbc.wbp.kielce.pl

co też byłoby zrozumiałe biorąc pod uwagę ogrom materiału poruszanego tematu.
Jak przystało na prawdziwego badacza przedstawił
problem u sąsiadów. Ba!
Sięgnął kilkakrotnie dalej znalazł się nawet w mroźnej
i zaśni~żonej Rosji.
Dzieło Aries'a jest wyjątko
we. Warto do niego sięgnąć,
choćby po to, aby porównać
jego badania z naszymi wiadomościami.

Philippe Aries - "Czło
wiek i śmierć". Przełożyła
Eligia Bąkowska. PIW.
Warszawa 1992 r.
(det)

Prominent jest jednym
z pierwszych zachodnich filmów fabularnych zrealizowanych w Polsce od chwili, gdy
Europa wschodnia uległa procesowi reform politycznych.
Główne role odtwarzają Donald Sutherland i Anne Archer.
Sutherland gra rolę tow. Józ-efa Górskiego - człowieka nr 6
w Biurze Politycznym, wiodą
cego wygodne, a nawet luksusowe życie , na jakie pozwolić
sobie mogą jedynie "nie liczni"
wybrańcy. Jednakże ani piastowane stanowisko, ani dostatnie życie, ani nawet niezachwiana lojalność nie czynią
go nietykalnym dla policyjnego
reżimu ...
Dlaczego? Możecie zobato w kinie. A dwie pierwsze osoby, które zadzwonią
do nas już jutro TYLKO MIĘ
DZY 9.15 a 9.20, pod numer
455-88 - zobaczą to za darmo!
(EU)
czyć

ul. ROlTlualda 3
Slue Velvet
Milczenie owiec, Dune, Twin
Peaks i Blue Velvet łączy z sobą
jedno nazwisko - David Lynch.
Znakomite kreacje Kyle MacLachlana i Laury Dern w rolach nastolatków, uwikłanych
w mroczną tajemnicę amerykańskiego
miasteczka, mistrzowska kreacja lsabelli Rossellini - piosenkarki z nocnego
klubu, która jest źródłem , sensem i ofiarą tajemnicy - tworzą

niepowtarzalny klimat dzieła jed-'
nego z najlepszych reżyserów
ostatnich lat. Film nie daje widzowi wytchnienia, bez reszty
wciągając go w pełną autentycznej grozy akcję, zwodząc jej nieoczekiwanymi zwrotami, prowadząc do niecodziennej w kinie
kulminacji.
USA, 120 min.

Podwójne życie
Weroniki
... 23 listopada 1966 r. był najdniem w ich życiu.
Tego dnia, o 3 nad ranem urodziły się ~a dwóch różnych kontynentach. Obie miały ciemne
włosy i brązowo-zielone oczy.
Gdy miały po dwa lata i umiały
już chodzić, jedna oparzyła się
dotykając piecyka. Kilka dni póź
niej druga też zbliżyła palec do
. pieca i cofnęła go w ostatniej
chwili, choć nie mogła wiedzieć,
że piec jest gorący ...
Polska/Francja, 1991 r., 105
min.
ważniejszym

EU-W1

KQLfDA NOWOROCZNA
Która w konkursie nieba
z pokorą przyjęłaś anielski werdykt
Matka Betlejemska
Która przeszłaś nie tylko Oświęcim

,

i Katyń

O
_ b_ c_in
_ G_n_ ie__u_s_z_u
_LP-GZurą",,- i ogono",

Nigdy nie odbyłyby się otrzęsiny
w kieleckim VIII LO im. H. Sienkiewicza, gdyby nie poświ~enie
i pomoc pani Alicji Kumanskiej
i p. Jolanty Hnatyszak.
One to sprawowały pieczę nad
kilkunastoosobową

grupą

bezczynnie. Obcinanie uszu, pazurów i ogonów (zrobionych przez
uczennice LO), to tylko część tego, co zostało przygotowane.
Z pewną dozą nieśmiałości koty
sięgnęły po ... spodek mleka. Co
prawda mleko smaczne' nie byto,
czego dowodem byly skrzywione
i cierpiące miny. Ale czego to się
nie robi dla dobra publiki. Po występie najmłodsza latorośl popisywała się zdolnościami muzycznymi i tanecznymi.
Otrzęsiny zakończono brawami
i. .. dyskoteką Wszyscy bawili się
wspaniale i z pewnością zapamię

Program artystyczny przygotowany przez młodzież wypełniony był
humorem, dobrą piosenką i wierszami. Nie trzeba ukrywać, że gusty młodzieży są bardzo zróżnico
wane i wybredne. Jednakże
wszystkim jednogłośnie podobał
się wiersz "Oda do dyrektora".
Punktem kulminacyjnym było ...

mło

dych talentów. Tak więc, po dwóch
miesiącach nieustannych ćwiczeń
przystąpiono do aktu przyjęcia
"kotów" w poczet uczniów. Najpierw ślubowanie, a potem .. .

tają tę imprezę·
Ja też tam byłam.
Choć mleka nie piłam
A co widziałam
To tu opisałam.

oczywiście otrząsanie. Darowaliś

my pierwszakom przesadne tortury, ale też nie pozostawiliśmy ich

KATARZYNA CISZEK
VIII LO im. H. Sienkiewicza
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Mijały konsekwentnie kolejne dni, aż nadeszła nieunikniona
wedle powszechnej umowy kalendarzowej groźna środa, dzień
sądu pani profesor i uczniów. WYWIADÓWKA. To właśnie wtedy
wobec wymagającego rodzicielskiego audytorium zostaną zaprezentowane najnowsze notowania poszczególnych uczniów,
blisko spokrewnionych z dorosłymi.

•

dię "Czy to możliwe?"). Chyba
nie muszę pani przypominać, ża

nauka dla dziecka w jej wieku
(.. 18" - przyp . autora) jest rzeczą bezwzględnie priorytetową
Rozumiemy się. Dziękuję pani!

W tym momencie, aby nie
Nic więc dziwnego, że cała
klasa była milcząca i skupiona . •
Nagle otworzyły się drzwi
i weszła pani profesor, która dla
odmiany była skupiona i milczą
ca.
Pani profesor (ostrożnie): Witam wszystkich zebranych
bardzo serdecznie! Witam szanownych państwa i oczywiście
nasze pociechy ...
Po obowiązkowej wymianie
niezliczonej ilości kurtuazyjnych
grzeczności
nadszedł
czas
prawdy: 3, 2, 1, O...
Pani profesor: - Na dobry
początek lub jak kto woli, na
pierwszy ogień może nasz dobry
znajomy Wacuś A. (delikwent
wstaje ostrożnie, lecz z godnoś
cią).
Wacuś

A. (wartość bojowa 1,
1, 3): - Jestem, pani profesor!
Pani profesor: - No, no, mój
drogi! Nie mam najlepszych
wieści . Powiem wprost. Twe
oceny wołają o pomstę do nieba
(w tle wskazany chór wołających
ocen), a ta twoja frekwencja (duże 80%). Czy jest może któreś
z twoich rodziców lub inna osoba, która pragnie się do ciebie
przyznać?

Tata-Tur (znacząco, basem):
- Jam jest!
Pani profesor: - Tak, tak ...
Hm ... Hm ... Co ja to chciałam

powiedzieć? Aha...
Wacuś oczywiście nie

No więc,
roa takich
najgorszych ocen, jak by to wynikało z dziennika, choć (to
oczywiście nic pilnego) mógłby
zajrzeć do któregoś z podręczni
ków. Co do tych nieobecności!
Właściwie to tylko formalność.
Nie ma się czym przejmować!
Tak ... Jak tak z uwagą na niego
patrzę, to wydaje się, że rzeczywiście jest jakiś taki słabowity ...
Nie to, co ojciec! (delikatny chichot z własnego dowcipu, TataTur pozostaje kamienny jak
przysłowiowy głaz). No, tak ... To
tyle! Musimy lecieć! Jeszcze tyle, a czas goni. Dobrze! Kogo
my tu mamy? Marysia B.
Marysia B. (słabo, cicho,
choć wartość bojowa 5, 5,4): Tak?
Pani profesor (przejmując
inicjatywę): - Jest może mama
lub tata? (wyłania się) - Mama
- intelektualistka:
- Oczywiście. Do dyspozycji!
Pani profesor (walecznie): Ocena, jak pani pewnie doskonale wiadomo, ocena jest rzeczą
względną nawet subiektywną
No, a co do tej "4". Muszę
w związku z nią stwierdzić, że
Marysia chyba się ostatnio nie
zajmowała nauką? Czyżby się
zakochała?! (tu następuje powątpiewający chichot na melo-

Nlikołaiki
W naszej klasie też Urządziliśmy sobie mikołajki. Wyglądało to tak:
Na karteczkach każdy napisał swoje imię i nazwisko. Te karteczki
zwinęliśmy w cieniutkie rurki i włożyliśmy je do pudełka, skąd je potem wyciągaliśmy Ueżeli ktoś wylosował karteczkę ze swoim nazwiskiem, powtarzał tę czynność, bo przecież nie można samemu kupować sobie prezentu). Mieliśmy nie mówić, kto wyciągnął czyje nazwisko, lecz w naszej klasie to jest niemożliwe i już po 10 minutach
każdy wiedział, od kogo dostanie prezent.
Umówiliśmy się, że upominki przyniesiemy 7 grudnia, ponieważ 6
to niedziela, a J'lLecież nie będziemy szli w niedzielę do szkoły. W poniedziałek do szkoły mamy na godz. 10. Prezenty mieliśmy wymieniać na godzinie wychowawczej (trzecia lekcja). Ci, którzy przynieśli
paczki, zjedli połowę ich zawartości (były tam przede wszystkim sło
dycze). Byli też tacy, którzy nie przynieśli prezentów tego dnia. a sami
dostali upominki.
I czy to jest sprawiedliwe? Czy w przyszłym roku w naszej klasie
będą mikołajki? Myślę, że ta cała sprawa nie ma sensu.
IZABELA SYNOWIEC
SP nr 17 Kielce

przerażać czytelnika, przerywam
relację z tych obrad. Dodam tylko, że zamieniły się one w wiele
lokalnych bitew, oczywiście blyskotliwie rozegranych przez panią
profesor. Na koniec po-ogłosze

niu wyroków wszem wobec (domyślni już pewnie wiedzą że ... )
nastąpił zbiorowy wydech zmagazynowanej ulgi. Jednak ...
Pani profesor (wieńcząc
dzieło): - Myślę, że.nikogo nie
zabraknie na następnym, równie
owocnym spotkaniu, choć to tylko Bóg (oczy ku niebu!) może
wiedzieć! (obowiązkowy akcent
chrześcijański)

Fanfary. Kurtyna. Fonia, wizja...
I ja tam byłem, a co sam sły
szałem wiernie- opowiedziałem.
ADAMGOlĄB

IV LO Kielce
PIĄTEK

W szkole jakoś było. Cał
kiem, całkiem ... Zaraz po lekcjach razem z EWKĄ ~bra
łyśmy się do miasta po prezenty.
Przeszłyśmy
wzdłuż
i wszerz Sienkiewkę, okoliczne uliczki, ale nic ciekawego
nie zobaczyłyśmy. Postanowiłyśmy coś przekąsić. Chwilka
odpoczynku, a potem dalej na
poszukiwania. Jeszcze jeden
sklep, jeszcze jedno stoisko.
W końcu zmęczone i zniechę
cone
pożegnałyśmy
się
i o 17.30 kroczyłam na przystanek autobusowy. Gdy wreszcie tam dotarłam, spotkałam
koleżankę z klasy - GOŚKĘ.
Też wracała z zakupów, tyle że
ona po szkole już była w domu,
a ja nie. Cholera, pewno mnie
wymeldują z chaty. Szybko.
Pędzę ... Nareszcie w domku.
Cisza i spokój. Pozomie, pozornie. Tego wieczora nic mi
się nie udawało. Najpierw zgubiłam zatyczkę od kolczyka,
potem porwałam rajstopy, dalej wypadły mi wszystkie książ
ki z torby, a na końcu zepsułam

(oczywiście

niechcący)

wIeszak w przedpokoju. Zyć
nie umierać! Moi rodzice już
nic nie mó..vili. Ja byłam
wściekła i chciało mi się wyć.
Zamknęłam się w pokoju i \<\Y-

Która szczególnie umiłowałaś nasze
pola i łąki majowe
Która miłością nad żłóbkiem prawdy
promieniujesz - otwórz nam gmach modlitwy
żeby w nim na wyższej scenie
Kolęda Noworoczna
KONRAD ZIĘTAL
grudzień

1992

Rozumie ucznióVl,
dobrze się baVli •••
MAŁGORZATA
POLAŃSKA, nauczycielka geografii
w Szkole Podstawowej nr 30
• w Kielcach. Brzmi to całkiem
zwyczajnie, ale w rzeczywistoś
ci tak nie jesl. Pani Małgorzata P.
jest opiekunką Samorządu Uczniowskiego działającego przy
"trzydziestce". Ona ożywia
smętne życie szkolne, wymyśla
jąc nowe "i.mprezy" typu: dyskoteki, gale, konkursy, markowania
(naśladowanie gwiazd estrady)
itp. Zawsze przepełniona jest
wspaniałymi pomysłami i gotowa do natychmiastowego ich
realizowania. Jej energia, temperament i siła zadziwiają niejednego.

ką Wprost przeciwnie. Uczniowie zawsze są dobrze przygotowani na lekcję geografii.
Małgorzata P. jesttakim pedagogiem, jakich powinno być wię
cej. Jej myślą przewodnią są sło
wa, które realizuje: Działaćener
gicznie dla dobra ogółu i nie
siedzieć bezczynnie w miejscu.
KINGA ŁAKOMIEC
SP 30 Kielce

#

•

Svvlęta

Najwspanialszą "imprezą"
organizowaną

w SP 30 jest
"Gala", która odbywa się
w amfiteatrze szkolnym. Przygotowywana jest co roku
w czerwcu, w głównej mierze
dzięki pani Małgorzacie. Wiele
osób z różnych rejonów Kielc
przybywa licznie na tę "imprezę" i są oni wprost zachwyceni. Każdy znajduje coś dla siebie, gdyż jest dobra muzyka,
humor i przede wszystkim
wspaniała zabawa. Przez tego
typu przedsięwzięcia rozrywowe zostaje ' wzbogacony
budżet szkolny.
Pani Małgorzata mimo iż nie
jest nastolatką doskonale rozumie młodych, potrafi się bawić.
Nie oznacza to jednak, że jest
ona nie wymagającąnauczyciel-

Narodzenia - czas, w którym
żaden człowiek nie powinien
być osamotniony. PrzygotowuJąc się do świąt pomyślmy

płakałam w poduszkę. Ale to
jeszcze nie koniec tego dnia. Potem pojechałam z rodzinką do
brata (ciotecznego). Ma wspaniałą śliczną żonę - Anitę i słod
kiego malucha Karnilka.
Wszyscy tworzą kochającą się
rodzinkę. Po powrocie od nich
nic się już nie stało. A właściwie
nic już nie zepsułam.

paradoks. Ja go nie znam - on
mnie doskonale. Oj Magda, coś
z tobą niedobrze.
Jak się później okazało, byłam z nim kiedyś, dawno temu
na obozie. Potem on przeniósł
się do Krakowa, a teraz tylko
przyjechał do babci. Nic dziwnego, że po tylu latach miałam trudności z ustaleniem kim jest. Po

Rys. D. A. Mętrark
Zbliżają się święta Bożego

Z
pamiętnika

licealistki

* Funkcje wymienne to
ciastka z bakaliami.
• Wartość bezwzględna
z sinusa to sinus między
dwoma kołkami.

* Tutaj

można lekko pod-

głupieć.

• Jak się urodzi syn, to
trzeba go podlać.
* Jak przejść przez rzekę,
żeby nie zamoczyć skarpetek?

•
•
Inaczel
o sympatycznej staruszce
z drugiego piętra, o starszym
panu, który zimą w parku dokarmia golębie. Na pewno byłoby im miło, gdybyśmy zaprosili ich na ten wieczór do
swojego domu. Ale niech to
nie będzie jeden miły gest
w tym szczególnym dniu.
Starajmy się nie zapomnieć
o nich także w ciągu roku. Czasem wracamy zmęczeni ze
szkoły i nie zauważamy starszej
pani, która z ciężką siatką pełną
zakupów wdrapuje się na IV pię
tro. Przecież ona też potrzebuje
pomocy, a nawet czeka, by ktoś
do niej podszedł i wniósł jej zakupy na górę. Za to podziękuje
Wam wdzięcznym uśmiechem.
IZABELA SYNOWIEC
MAGDA PĄCZKJEWICZ
SP nr 17 Kielce

z

spotkałam się kumplem, który w zeszłym roku skończył
nHanię", a
teraz studiuje

w Wojskowej Akademii Technicznej. Czasami dobrze jest
odnowić znajomości.

WTOREK
Jakoś zleciało te 5 godzin.
Na polskim profesorka ALICJA
WIĄCEK nuzupełniła~ stopnie
z odpowiedzi. Było miło ... Po
południu trochę przykuwanka
- geografia, chemia. Wieczorem był Krzyś. Te wtorkowe
spotkania stały się już regułą
Zawsze we wtorek przed jego
tref)ingiem. I jest o.K.

SRODA

Nareszcie razem
przeprowadziliśmy

SOBOTA

Jeszcze jedna typowa sobota.
Sprzątanko, zakupy itp. Ale miałam ciekawą przygodę. Podchodzi do mnie chłopak. Na oko dałabym mu 19-20 lat i mówi:
- CzeŚĆ, Magda!
Osłupiałam. Nie znam faceta,
ale co tam - ncześć".

- Jak tam? - pyta on.
- W porządku - odpowiadam
- U mme też Jak tam rodzice

i Bartek?
- o.K - odpowiadam coraz
bardZIej rozśmieszona, a zarazem zdezorientowana. To jakiś

http://sbc.wbp.kielce.pl

południu przyszedł Krzyś (nie lubi, gdy tak mówię do niego). Ale

dla mnie chyba zostanie Krzysiek. Nie byliśmy sami... Odwiedził nas Mikołaj. Boże, czasami
jestem takim dZIeckiem. Przyniósł prezenty i było wesoło.
NIEDZIELA

Do południa

trochę się obijałam. Snułam się po domu. 0,
sorry... Potem uczyłam się.
PONIEDZIAŁEK
Jestem szczęśliwa. Bardzo
szczęśliwa! Dostałam 5 fizyki i 5 biologii~ Strasznie SIę
cieszę. To było dla mnie ogromnie ważne. Udało się. Po szkole

z

z

z nSosną"
ten

\<\Y-

wiad.
obiadku rozłożyłam
ale nie na długo.
mnie Hubert. Przynaj nowszy tekst do
"Echa". Milo się gawerzyło.
CZWARTEK
Po

geografię,
Odwiedził
niósł swój

Bardzo śmieszne... Ha,
ha... Klasówka z geografii
i powtórzenie z chemii. No,
dalej kochanie. Do dzieła... Co
to dla Ciebie ... Rzeczywiście
pestka. Ale boli mnie dziąsło.
Nie wiem co się stało. No cóż,
może przejdzie.
r~AGDALENA CHRO

OT
IV LO Kielce

Na ostatnich Międzynarodowych . Targach
Zdrowej
Zywności
w Katowicach zostały
pokazane także wyroby
z województwa kieleckiego.
Nasze towary prezentowały się nie gorzej od
zagranicznych, przycią
gały wzrok atrakcyjny-

"Przebói"
Z

.Miechowa

Śmietnisko przy torach kolejowych w Suchedniowie nie przynosi splendoru tej miejscowości.

~ó'Z. śmieci

nymi wiadrami do pojemników i po kłopocie. Natomiast
żyjący w domkach jednorodzinnych, zaróyoJno w miastach, jak i na wsiach, mają
kłopoty z pozbywaniem się
odpadków. Ale czego to Polak nie wymyśli? Wystarczy
przecież uzbierać trochę
śmieci, załadować do samochodu lub na furmankę i ... do

lasu. I tak jedno po drugim ·
powstają nielegalne wysypiska na terenie całego województwa.
Bezmyślność
tych, którzy w ten sposób
oszczędzają pieniądze nie
zna granic. Nie dość, że zaśmiecają środowisko, to
jeszcze stwarzają zagroże
nie pożarowe dla ·naszych
drzewostanów. Ponadto wywożonych jest wiele odpadków chemicznycł), które
spłukiwane przez deszcz za-

na koJumnł$
nEKO" przeczytacie o skuł
kach pożarów w lasach, poznacie prawdę o "czerwonej
rtęct" . Ponadto rozwiązanie
konkursu "Wiesz - napisz ao
~!U i wiele innych ciekawych
informacji.
Cd)

Za

tydzień

Obronapmd katastrofą

•

(ATA)

Do lasu tanie'
Mieszkający w blokach nie
mają kłopotu z pozbyciem
się śmieci - wędrują z peł

mi, kolorowymi opakowaniami. Ale najwięk
szym
zainteresowaniem krajowych i zagranicznych gości cieszyła
się kiełbasa z Miechowa. Nie wyglądała najpiękniej,
ale
była
smaczna i zdrowa, ponieważ nie z-awierała
azotynów i azotanów.

nieczyszczają

wody grunto-

we.
W ostatnim okresie nielegalny wywóz zwiększył się czyżby bezmyślni myśleli, że
śnieg
przykryje dowody
przestępstwa? Może myślą,
że przez zimę śmieci rozłożą
się? Przekonają się o tym,
gdy wybiorą się na wiosenne
pikniki na łono przyrody.

(det)

W

ażnym

problemem zarówno dla producentów,
jak i konsumentów, jest
jakość żywności, a szczególnie
jej wartości biologiczne. Brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie, chęć uzyskania maksymalnego zysku za wszelką cenę
prowadzi często do tego, że na
rynek trafia żywność zawierają·
ca substancje chemiczne działa
jące niekorzystnie na nasz organizm.
Azotany i azotyny to jedne ze
najbardziej niepożą
danych w składzie płodów rolnych i artykułów spożywczych .
Mogą one trafiać do żywności
w małych ilościach jako środki
konserwujące przede wszystkim
do wędlin lub sąpobierane przez
rośliny ze środowiska jako zanieczyszczenia szkodliwe dla
zdrowia konsumenta. Badania
wykazały, że 60-70 proc. azotynów trafiających do naszego organizmu pochodzi z warzyw.
Zawartość w nich związków
azotowych jest zróżnicowana
i zależy od wielu czynników.
Najbardziej niebezpieczne są
warzywa młode o krótkim okresie wegetacji, produkowane
w szklarniach i te, których jednorazowe dzienne spożycie jest
wysokie. Największą zdolność
kumulowania azlitynów mają:
sałata, szpinak, buraki, rzodkiewka i kapusta, średnią warzywa korzeniowe - seler i marchewka, a niską warzywa, których częścią konsumpcyjną są
owoce - pomidory, ogórki, papryka, groch i fasola.
związków

WA

zu. Azotyny wchłonięte z żołąd
ka utleniają hemoglobinę do methemoglobiny i tym samym krew
traci zdolność przenoszenia tlenu. Zjawisko jest szczególnie
niebezpieczne dla niemowląt
i dzieci, może doprowadzić nawet do ich śmierci. Toksyczność
azotynów i azotanów polega
również na tym, że są one prekursorami nitrozoamin, związ
ków rakotwórczych.

twie. Rolnicy przez wiele lat nie
przestrzegali zasad prawidłowe
go nawożenia używając zbyt dużych dawek nawozów azotowych, nie zdając sobie sprawy
z ich niekorzystnego wpływu na
jakość owoców, warzyw, ziemniaków i innych płodów rolnych.
Przyczynili się do skażenia gleby
azotanami i azotynami, których
usunięcie przez wiele lat nie bę
dzie możliwe.

Większość warzyw uprawianych w Polsce nie powinna być
spożywana przez dzieci. Nawet
marchewka hodowana w specjalnych warunkach nie nadawała się do wyrobu .bobo-fru·
tów" i producent musiał zrezy·
gnować z krajowego surowca,
a produkcję oprzeć na importowanych warzywach.

. Czy można na oko stwierdzić,
że roślina zawiera zbyt dużo

Jedną z przyczyn takiego stanu jest nieracjonalne stosowanie
chemii w ogrodnictwie i rolnic-

rozbił się zbiornikowiec

Horror Yf posiadłości Brigi e Bardot

DARIUSZ DETKA
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liści.

AGATA KOWALCZYK

•I

lat temu u wybrzeży Francji
Azotany i azotyny są najgroź·
.Torrey Canyon". W wyniniejsze dla dzieci. Najczęściej do
"Inspektorzy Najwyższej Izorganizmu dostają się te pierwku dyskusji i kontrowersji, jakie opanowały wówby Kontroli stwierdzili, że wieczas Francję zszokowaną katastrofalnymi skutkasze, ale mogą one w jamie ustle towarów sprowadzanych
mi rozlewu ropy na morzu, powstało w Breście
nej ulegać redukcji do bardziej
hurtowo z zagranicy nie odpotoksycznych azotynów. Ta reak"Cedre" - Centrum Badań i Doświadczeń Zaniewiada polskim normom zdroczyszczeń Wód. Współpracuje z nim dziesięć firm
cja może zachodzić także w czawotnym i bezpiecznego użyt
przemysłowych z tej branży, które utworzyły synsie niewłaściwego przechowykowania. Artykuły spożywcze
dykat Syoopol, zajmujący się produkcją sprzętu
wania, przygotowywania i transzawierające zakazane substani materiałów chemicznych niezbędnych do walki
portowanią
żywności.
Ten
cje chemiczne bądź przetermiz rozlewami ropy.
niekorzystny proces może być
nowane znaleziono w 72 proc.
Ta karoseria nie zakwitnie.
Francja buduje m.in. sieć automatycznych stahamowany przez witaminy
skontrolowanych hurtowni. NIK
cji do wykrywania różnorodnych zanieczyszczeń.
Zdjęcia A. Piekarski
za taki stan rzeczy obwinia służC i E oraz jony wapnia i magneInstalacja urządzeń, o kryptonimie Ravel, powinna być zakoń
czona przed 1995 r. Na wybrzeżu Francji będzie co najmniej
setka takich stacji. Część z nich
będzie zamontowana na wbitych w dno palach, część pozostanie na uwięzionych bojach.
Powszechnie wiadomo o zamiłowaniu
zawiadomiła ją Mylene de Muydler. Aktorka
Automatyczna sieć pomiarowa
kotów, dużo psów, osiołków, kóz, owiec ...
Brigitte Bardot do zwierząt. W kapliczce,
przeżyła szok, gdy znalazła ponad 30
P?zwoli na szybkie ostrzeżenie
Od lat Brigitte prowadzi kampanię na rzecz
zbudowanej przez aktorkę dziesięć lat tenie tylko kąpielisk, lecz także ryowiec, 10 kóz i osła uwięzionych w klatkach
ochrony zwierząt.
mu, w ogrodzie, niedaleko Saint Tropez
baków i hodowców ostryg. FranOstatnie małżeństwo BB nie oderwało jej
pozbawionych pokarmu i wody.
obok figurek Matki Boskiej z Chrystusem
cuzi zapłacili zbyt wysoką cenę
od pracy na rzecz zwierząt i przyrody.
znajduje się również figura świętego FranWręcz przeciwnie. Nowy mąż aktorki - Ber·
Jednakże najgorszy był widok kilku nie~a katastrofy "Amoco Cadiz"
ciszka w Asyżu, którego Brigitte szczegól·
J hTorrey Canyon", żeby teraz
nard O'Ormale jest pełen podziwu dla jej trożyjących owiec w zaawansowanym stanie lubi za to, że rozmawiał z ptaszkami
lekceważyć rosnące z roku na
ski o otoczenie i popiera dzialalność swojej
dium rozkładu oraz ucięta głowa kozy, przyi nigdy nie uczynił krzywdy żadnemu zwierok niebezpieczeństwo:
żony. Ostatnio razem z nią uczestniczył
wiązana do drzewa.
rzęciu ...
w śledztwie, które prowadziła poliCja przeNa terenie 4-hektarowej posiadłości ciwko strz·egącemu jej rezydencji - opuszBrigitte wraz z mężem bezpośrednio
ogrodu Bardot pełno zawsze najróżniej
czonego zamku wraz z otaczającym ogroudali się na posterunek policji, by wnieść
szych stworzeń. Większość z nich została
dem, niedaleko Saint Tropez - pasterzowi.
oskarżenie.
OPRACOWAŁ
porzucona przez byłych właścl9ieli i przyO przerażającym wydarzeniu, które roNa podst. "Hello"
garnięta przez aktorkę· Jest tam m.in. ze 20
zegrało się na terenie posiadłoŚCi Bardot
tłum. Renata Młotkowska
Dwadzieścia pięć

azotynów i azotanów? - zapymgr inż. Aleksandrę
Szkatelska. kierownic~kę Działu Ekologii i Ochrony Srodowiska Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. - Jedynym wizualnym
objawem przeazotowania jest
intensywny ciemnozielony kolor
tałam

by sanitarno-epidemiologiczne
i urzędy celne, które nieskutecznie kontrolowały jakość importowanych towarów. Przez ponad
dwa lata Główny Inspektor Sanitarny nie podjąt - jak stwierdzono - żadnych działań, by zmie- .
nić system nadzoru nad artykułami sprowadzanymi do Polski.
Przy okazji wykryto liczne przy.
padki oszustw celnych i podatkowych, Jakich dopuszczali się
importerzy. Zaniżano wartość
celną importowanych towarów
i nieprawnie korzystano z ulg
podatkowych.
.. Pięć do sześciu tys. dolarów rocznie będą kosztowały
studia na wydziale ochrony
środowiska, którego utworzenie w roku akademickim
1994/95 planuje Politechnika
Gdańska.

W programie znajdą się zaję·
cia z chemii, elektroniki, hydrotechniki i mechaniki. Poprowadząje po angielsku wykładowcy
z Polski, Wielkiej Brytanii, USA
i Kanady.

.* *.* * * INFORMATOR "ECHA DNIA" * * * * *
o

16.00 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Tik-Tak oraz film
z serii "Dennis - zawadiaka"
16.50 Język angielski dla dzieci (64)
17.00 Teleexpress
17.25 "Królik Bugs" - serial animowany prod. USA
17.50 "Bill Cosby Show" - serial
komediowy prod. USA
18.15 Encyklopedia II wojny świa
towej: "Niebo i piekło" (1)
(naloty dywanowe na Tokio)
18.45 Tragedia w powietrzu - wojskowy program dok.
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 7 minut dla ministra pracy
20.10 Arcydzieła sztuki filmoweJ:
"Światła wielkiego miasta"
- film fab. prod. USA (1930
r., 87 mln.), reź. Charlie
Chap lin, wyk.: Charlie Chaplin, Virginia Cherrill, Harry
Myers
21.45 "Prezydent praktyk" - film
dok.
22.45 Wiadomości
23.00 Obok nas - rep.
23.30 Wieczór z... - program Michała Ogórka i Agnieszki Ko0.15

bylińskiej
Zakończenie

•

DZISIAJ

16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Z kart krakowskiego archiwum - Straż potarna
16.55 "Kapitan Planeta I Planetarianie" - serial animowany
prod. USA (powl. )
17.20 Ojczyzna - polszczyzna: Feralny zaimek "swój"
17.40 Moja wiara: Adwent I Boże
Narodzenie
18.00 Programy lokalne
18.35 "Pokolenia" - serial prod.
USA (powl)
18.55 Europuzzle - teledysk zagadka
19.00 "Nasz zmieniający się świat"
(8) - "Amazonia: raj utracony?" - serial dok. prod.
niem. --USA
20.00 Reporterzy "Dw6jki" przedstawiają

20.30

21.00
21.30
21.45
22.15
24.00
0.10

programu

Współcześni latarnicy - rep.
z występów Teatru Miejskiego
w Gdyni, w Odessie, Kopenhadze, Malmo I SztokhOlmie
Panorama
Sport
Koło fortuny - teleturniej
"Prawdziwa miłość" - film
obyczajowy prod. USA
Panorama
Zakończenie programu

POL~C.9lMy:

TVP
1 8.1 5

Dziań dobry - poraMy magazyn rozmaitości
•

9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja - program dla najmłodszych

9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Arcydzieła sztuki filmowej:
"Światła wielkiego miasta" film fab. prod. USA (pOwl.
z wtorku)
11.30 Dalecy a bliscy - magazyn
mniejszości narOdowych
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 "Cmentarze ziemi obiecanej"
- film dok. Hanny Kramarczuk i Ewy Ziegler o łódzkim
cmentarzu Trzech Wyznań
12.45 -16.00 Telewizja edukacyjna
12.45 Najwatniejsze wydarzenia XX
wieku: "Opowieść o naszym
wieku 1900-2000" (1) - mm
dok. prod. fr.
13.25 Zjazd - Orchard Lake, sierpień 1992 (relacja ze zjazdu
delegatów Koła AK, okręg
USA)
13.50 "Sztuka świata zachodniego"
(4) - "Epoka gotyku" - serial
dok. prod. ang.
14.20 Pegaz młodych - . "Autobiografie"

Nie okłamuj mnie

piekło"

Kolejny temat .Ęncyklopedii" to
naloty dywanowe w czasie" wojny światowej . W pierwszej części
red. Wołoszański przedstawi historię nalotów na Japonię, dokonywanych przez Amerykanów.
Dzięki użyciu nowej jakościowo
bomby atomowej wszystkim znane są z historii bombardowania Hiroszimy i Nagasaki (sierpień
1945). Nie każdy jednak wie, że
więcej ludności cywilnej zginęło
np. podczas napalmowego nalotu
na To~io w marcu 1945 r. Dywanowe bombardowania z użyciem
środków zapalających na gęsto
zaludnione, wielkie miasto siały
ogromne zniszczenie. Na ulicach
topił się asfalt, ludzie płonęli żyw
cem. Czy takie naloty były potrzebne dla osiągnięcia militarnych celów wojny?

Po śmierci żony Terry ponownie
żeni się z kobietą mającą syna
z pierwszego małżeństwa. Niestety, druga żona Amanda również
umiera i bohater znów zostaje
wdowcem. Dopiero teraz dowiaduje się prawdy o swym pasierbie.

20.00 (3 SAT) Juliusz Cezar

. JUTRO
8.00

21.10 (TELE 5)-

(pr. 1) -

Encyklopedia
II wojny światowej:

"Niebo i

Jest to film z 1953 r. znanego
Hollywoodu Josepha
Mankiewicza. Twórca do kręcenia
scen masowych wykorzystał ponad tysiąc statystów. 11um uczestniczy w dramatycznej akcji. Mankiewicz zastosował wszystkie
możliwości techniczne kina lat 50
Grają
świetni
aktorzy znani
z szekspirowskich ról, m.in. Louis
Calhern jako Cezar, John Gielgud
jako Kasjusz, a także Marlon
Brando jako Marek Antoniusz.
reżysera

14.40 Świal smithoniański: "Biurko
w dżungli" - serial dok.
prod. USA (działalność instylucji kulturalnych I naukowych skupionych wokół
Smithsonian Instiwte)
15.40 .. Opowieści
Dziwnoluda":
"Wizyta w lesie" - rei. Cezary Morawski, wyk.: Hanna
Sleszyńska, DlI~ia Trafankowska, Joanna Zółlcowska, Cezary Morawski i inni (inscenizacja wierszy Janiny Poraziń
skiej, Jana Brzechwy, Juliana
Tuwima)

22.15 (pr. 2) Prawdziwa miłość

21.15 (SAT 1)Płacz

e

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 "New Kids on the Block" "Na fali" - serial muzyczny
prod. USA
9.10 "Pokolenia" - serial prod.
USA
9.30 ŚWiat kobiet - magazyn
10.00 "Asia w Moskwie
9.XI.19go" - koncert brytyjskiej grupy rockowej
11.05 Na ~czenie: "Klasztory polskie' - Klaryski
11.35 Studio Sport: Wielkie gonitwy
- Puchar Hodowców (4)
(12.05 - 16.25 przerwa)

niewinnego

Na domek letniskowy agenta
ubezpieczeniowego, Amerykanina, spada sportowy samolot. Rodzina bohatera ginie w ruinach.
Czy jest możliwe ukojenie bólu po
stracie najbliższych?

Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku na Bronksie, w środo
wisku biednych imigrantów włos
kich. Kochankowie, Donna i Michael, mają zamiar się pobrać.·
Dziewczyna jest silna i dojrzała
psychicznie do założenia rodziny,
natomiast chłopak nie czuje się na
siłach podołać przyszłym obowiąz

Telewizja kablowa
KIELCE ."

Program. lokalny
, na UKF 71,15 MHz

17.0010minutTKK- mag.lnlorm. 17.10
. Statek widmo' - film dla dzieci 17.35 Rady
- porady: . Choinkowe ozdoby" - pr. I. Sabat
17.50 Sportowy show gwiazdkowy - spra·
wozdanie 18.10 Wiek Nagrody Nobla - Dzieje
i historia (3) 19.05 Sposób na Image: .Francuski czar" 19.3510 minut TKK (powl).

...•
.....

TV SAT

kom. Jednak Donna nie ustaje
w walce o zaprowadzenie Michaela przed ołtarz. Oboje mają wiele
wątpliwości, ale już nie mogą się
wycofać. Film zdobył Grand Prix na
Festiwalu Filmów Amerykańskich,
a cały zespół aktorski - nagrodę na
festiwalu w San Sebastian.

20.15 (RTL) Kolejny odcinek programu
Nie wyjaśnione
tajemnice

13.30 Aerobik, 14.00 Historia piłki
nożnej, 15.00 Tenis, najlepsi gracze
i mecze roku, 17.00 Historia piłki noż
nej, 18.00 Eurogole, 19.00 Narciarstwo,
20.00 Sport samochodowy - Havoc,
21.00 Eurofun - mag., 21.30 Eurosportnews, 22.00 Kickboxing, 23.00
Boks, walki międzynarodowe, 0.301.00 Eurosportnews 2 - aktualnoś
ci9.oo Gimnastyka, 9.30 Jachting - regaty halowe w paryżlr-Bercy - retransmisja, 11.40 Aerobik, 12.00
Eurogol.

PRO 7 Nachrichten - wiadomości :20.00,
0 .50,.1.30,1 .50,3.153.30
12.25 Ulice San Fr. .cisco (powt.), 13.15
Bill Cosby Show (powt.). Oie Fitle des Harry
FOll- serial krym. USA, 14.30 Mozablqueang. film przyg., 1964, reż. Robert lynn. 16.45
Hart aber her.tJlch - serial detek. USA. 16.55
Trick 7 - serial anim., 18.40 BUl Cosby Show
- ser. USA, 19.10 Ulice San Francisco - ser.
USA, 20.15 Perry Mason: The Case ot !he
Fatal Fashion - firn krym. USA, 1991,22.00
Der Nachtfallao - serial krym. USA, 22.55
Klute- film krym. USA, 1970. reż . AlanJ. Pa·
ku/a, gają: Jane Fonda. Donadl SUlher1and,
1.00Swlęty (powt.), 2.00 Kuss vordemTode
(powt.) , 3.40 Tausend Mełlen Staub
(powt.).5.30 Agentur Maxwell (powt.), 6.20
Vickl - serial komed. USA, 6 .45 Trick 7 - se·
riale anim., 8.20 Hart aber t-zlich (powl),
9.10 Agentln mit Hen (powl), 10.10 Mein
bester Freund (lad: A. Dog) - lirn lab. USA,
1962, 12.00 Ulice San Francisco (powt.),

12.00

I.!ój

ojciec jest kosmitą - serial.

12.30 Kto um,e, ten urrue - konkurs muzycz·
ny, 13.20 Santa Barbara- ser., 14.1 5 Dynastia Springfieldów -serial, 15.00 Błękitna
krew- serial, 16.00 Hans Meiser- talk show.
17.00 Kto jest szefem? - serial, 17.30
Okr opnie fajna rodzfna- serial. 16.00 Elf 99
- magazyn. 18.45Wiadomości: 19.15 ExpJo.
SIV. 19.45 Dobre czasy, złe czasy - ser.,
20.15 Nie wyjaśnione tajemnice, 21 .15 Wy.
bacz mi- show, 22.15 Explosiv- Derheisse
Stuhl- dyskusja tełewizyjna, 23.15 Show Dir·
ka Bacha, 23.45 RoIIng Vengeance - film
sensac. USA, 1986, 1.25 Okropnie fajna rodzina - serial, 1.30 Kto jest szefem? - se·
nal, 2.25 Nie wyjaśnione taJemOlce (powt),
3.25 Hans Meiser (powt.), 4.25 Expfosiv
(powt.) , 4.50 Dobre czasy, złe czasy.. 5.10 Elf
99 (powt.).7.00 Dzień dobry, Niemcy, 9.10
CzIowlekzAtlantydy- serial, 10.00Bogacl
I piękni - serial, 10.30 Cena jest właściwa
teleturniej. 11.30 Potyczki rodzime - show,
12.00 Mój ojciec jest kosmitą - serial,

SAt 1 News - wtadomości 15.00, 1700,
18.45, 23.3>
11.55 Kolo lortll1y (powt.) po progr.: Porada dnia, 12.45 TeJe BOrne - giełda z Frankfurtu, 13.35 Unter der Sanne Kaltlomiens ser. USA, 14.30 Sąsiedzi - austral. , ser.
lamil., 15.05 Das imperium - Ole CoIbya ser. famU. USA, 16.00 MacGyver- ser. 5eI)·
sac. USA, 17.05 Idź na całośćl - telegra,
17.45 Programy regionalne, 18.15 Bingo- telegra, 19.00 Sport w SAT l, 19.20 KoJo fortuny
po progr.: WetterNews - progloza pogody.
20.15 Hallo HeIno! - kolędy, 21 .15 Placz Olewillf1ego - irlandzkI film tv. 1978, 23.00 SpiegeJ.-TV - reportaże, 23.35-EJectrlc Blue 8Og. ser. erot., 0.15 MacGyver (powl), 1.10
ścigany - seria! krym. USA.5.3O Raport regionalny (powt.), 6.00 GUlen Morgan m~ SAT
1 - tv śniadaniowa, 8.30 SąsiedzI (powl),
9.05 Hano HElino (powt.), 9.55 Cry ot the 1<>nocent (powt.), 11.30 Kolo fortuny (powt.),
12.10 Fort.m gospodarcze po progr.: Porada
dnia,

12.00, 13.00, 15.00, 19.00 Wiado12.05 Kurier ogłoszeniowy,
12.30 W ludowych rytmach, 13.10
mości,

Rozmaitości

i muzyka wopr. D.

Słoń

14.00, 20.00 Magazyn informacyjny,
14.15 ..Souland" - aud. T. Jakutowicza
15.10 Koncert dla fonoamatorów
16.00, 18.00, 22.00 BBC, 16.05 Aktualności dnia wopr. W. Reznera, 18.30
Radiowęzeł "Pirania" (powt.), 19.10
Rockowa fala. 20.10 Radio po kolacji,
23.00 Muzyczne klimaty.

. "JEDNOŚĆ"

..

na UKF 7,1,95 MHz
.'

.~

11.30 Wspólna modlitwa (432-51) 12.10

Anioł Pański

Blok

muzyczno-informacyjny

14.15 ~Zielony kącik" 14.30 Ptaki
obok nas 15.00 Trzy kwadranse
z muzyką klasyczną 15.45 Kielecki dziennik radiowy 16.00 Zakończenie

programu

oraz apteka .Cefarmu" nr 29IMIENINY OBCHODZĄ:
001, ul. Buczka 37/39.
- BALBINA, ZENON
NAGŁA POMOC LEKARSjutro - JAN, MAŁGORZATA
KA DLA DZIECI "VITAMED",
KIELCE
ul. Tatrzańska 91 - czynna
BIURO OGŁOSZEŃ, teł. 3245-40 czynne w godz. 7.3D- . w godz. 17-21, soboty, niedziele
16.00.
i święta w godz. 10-21; także
TEATRY:
wizyty domowe pediatrów, tel.
31-80-68.
(7001-g)
TEATR im. S. ŻEROMSKIEGO- próby.
•
TELEFONY: Pogotowie RaPTLiA "KUBUS", ul. Duża tunkowe - 999, Straż Pożarna
zespół w terenie.
- 998, Pogotowie Policyjne KINA:
997, Pomoc drogowa - 66ROMANTICA - . Universal
0Q-65, Pogotowie EnergeSoldier" - USA, I. 15, g. 13.30,
tyczne Kielce-miasto - 991,
15.30, 17.45; .Prominent" Pogotowie Gazowe - 31-20USA, I. 15, g. 20.00.
20 i 992, Pogotowie Wod.MOSKWA - . 00 szaleństwa"
Kan.,
CO.,
Elektryczne,
- USA, I. 12, g. 13.30, 17.30;
RPGM, tel. 463-80, czynne
"Huragan ognia" - USA, I. 15, g.
w godz. 15.00-23.00 w dni pow15.30, 19.30.
szednie, w godz. 7.00-23.00
ECHO - nieczynne
w dni wolne od pracy tel. 31-16APTEKI- stały dyżur dzien47 i 430-94.
ny, nocny i świąteczny pełni apTELEFON ZAUFANIA dla
teka prywatna ul. Wiśniowa 3
młodzieży - czynny w każdy
dziś

czwartek w godz. 18.00-20.00tel. 456-70;
TELEFON ZAUFANIA (dla
ludzi z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do piąt
ku w godz. 18.00-20.00, tel.

Pogotowie Energetyczne
Radom- 991.
JĘDRZEJÓW
KINO
DOM KULTURY - "Nieustające wakacje" - USA, I. 15, g.

573-46.

18.00.

RADOM
BIURO OGŁOSZEŃ, teł.
235-19, czynne w godz. 9.OD17.00.
KINA:
BAŁTYK - .Więcej czadu"USA, I. 15, g. 15.30, 17.30; .9
i 1/2 tygodnia" - USA, I. 18, g.

OSTROWIEC
APTEKA DYŻURUJĄCA
os. Rosochy.
SĘDZISZÓW
KINO
BALLADA .Misery"
USA,I. 19, g. 18.00.
SKARZVSKO-KAMIENNA
APTEKA DYŻURUJĄCA nr 20-074, ul. Starokunowska
lf7, tel. 565-45.
STARACHOWICE
APTEKA DVŻURWĄCA: nr
20-076, ul. Staszica 64-79.

19.30.
APTEKI - stały dyżur nocny
pełnią nr 67-01 O, pl. Zwycięstwa

7,61-001, ul. Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁU
GACH - 365-35.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna
- 998, Pogotowie Policyjne 997, Komenda PP - 251-36,

http://sbc.wbp.kielce.pl

~TEU5

•

EIIftISI'OIIT

Uwaga! Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

Wiadomości : 18.50, 1.05 (w jęz. angiel·
skim)
12.00 Dziki Zachód - ser., 12.35 Vor Ort
in Deutschland. 13.00 8m bam bilo. SERIAlE: 16.45 Wlldcat, 17.10 Igranie z ogniem,
17.35 Obok nas (powt.), 18.05 Broń prawa,
19.00 Ruci< Zuci<. 19.3> Hopp oderTop - te·
lelumiej. 20.15 Nocny patrol- serial, 21 .10
Nie okłamuj mnie - f~m lab., USA, 1991, reż .
Sandor Slem, 22.50 Walka z mafią - serial,
23.45 C8ssldy (112) - firn lab. USA, 1989,
reż . Carl Schultz, 0.40 Teatr grozy R.ya
Brandbury'ego - serial. 210 Eksperyment
prolesora Quatermassa ang. film lab.
(powt.) , 2.55 Walka z mafią (powt), 3.45 Teatr grozy Rsy. Bradbury'ego (pooyt.), 4.10
Nocny patrol (powt.),5.00 Ruck Zuci< '90,
5.25 WJldcat (POwl) • 5.50-6.15 igranie z ogniem (powt.).8.25 Najlepsza modelka - senal (powt.), 6.40 Blm Bam Bino, 9.50 Obok
nas - serial, 10.15 Ruck Zuck - zgadywanie
słów i pojęć (powt.), 10.45 Hopp oder Top teleturniej (powl). 11.25 Najlepsza modelka
- serial, 12.00 Dzfkl Zachód - serial,

12.00 Problemy ekonom.-finansowe,.
12.30 DzIeń w biznesie, 12.40 Analizy i .,Ior.
z rynku walutowego, 13.00 Biznes japoński
dzisiaj, 13.3> News Watch- mag. inlor., 14.00
Inside Edition - przegląd inlor. ze śwtata,
14.30 Serie Noire - przegląd sena!i tv. 15.00
TheMix,l6'.OOAlMixedUp, 17.00 On The Air
- progr. na zywo z tel. udziaJem widzów.
18.30 Bonanza ser. westem., 19.30 Serie Noi·
re, 20.00 I Spy - serial sensacyjny, 21 .00 In·
side Ed~ton, 21 .3> Media Europa - inlormacje o mass mediach 22.00 Wiadomości . 22.3>
Dzień w b/zJ'Iesie.22.40 Doniesienia Financial
Tmes, 22.48 Biznes amerykański, notowania
z Wall Street. 23.00 Mon Oncle AntoIne kand lilm lab, 1971 , 1 00 .News Watch. 1.30
Medl8 Europe. 21JO...5.00 Europa a Oaleki
Wschód - pr. ekonormczno-flflansowy.5.3>
Victory - progr. refigtJOY, 6.00 Zakupy w tv,
6.30 Wydarzenia w świecie biznesu, 7.00
Dz,eń w bizneSIe, 7.10 Mad .. Europa, 7.3>
News Watch. 900 Channel E. 9.30 Zakupy
w tv. 11.00 Magazyn naukowo-techmczny,
11.3> Wydarzenia w śwoecie bizn..,u - dys.
kusJl!. 12.00 Problemy ekonomiczno-finansc>we,

.sat
11.25 Piramida boga Słońca - film
fr.-niem.-wl. (1965- 94 min), reż. Robert Siódmak, wyk. Lex Barker 13.00
Magazyn popołudniOWY 13.45 Princekoncert w 1990 roku 14.30 Simple
Minds - koncert w Weronie w 1990 roku 15.25 Legendy gitary - wyk. : Dave
Edmunds, Robert Cray, Steve Cropper
17.00 Mini-ZiB - wiadomości dla dzieci
17.10 Telewizyjna lista przebojów 18.00
Obrazki z Niemiec - magazyn 19.00
Wiadomości 19.203 SAT-Studio 19.30
Magazyn turystyczny 20.00 Juliusz
Cezar- filmUSA(1953r. - 117min.),
reż. Joseph l. Mankiewicz, wyk. : Marlon Brando, Louis Calhern 22.00 Wiadomości 22.30 Klub 2 6.00 Magazyn
poranny 9.00 WiadomOŚCi 9.05 Telegazeta

~

LIFE-

~ STYLE
11 .00 Spiral Zone - serial 11 .30
twarze 12.00 Gloss - magazyn
rozrywkowy 12.30 Joan Rivers zaprasza 13.15 Rozmowy bez sekretów
14.10 Lunchbox - magazyn rozrywkowy 14.40 zakupy wTV 15.10 The Ante
Room 16.00 Gra dla nowożeńców
16.30 Bums & Allen- serial 17.10 Dick
Van Dyke - serial komediowy 17.30 Teleturnieje: jackpot 18.00 Koncentracjagra 18.30zakupywTV 19.00 Rozmowy
bez sekretów 20.00 zakupy w TV 23.00
Jukebox - teledyski na zyczenie
Słynne

RAI UNO
12.ooSlużbadomowa 12.30Wiadomości z Mediolanu 12.35 Służba domowa 13.30 Wiadomości 13.55 Trzy minuty o ... 14.00 .załóżmy się, że ... • 14.30
Magazyn motoryzacyjny 14.45 Blękitne
drzewko - program dla dzieci 15.15
Drewniany przyjaciel- serial 15.40 Nie
z tego świata - serial 16.10 Big! program dla młodzieży 17.55 Dzisiaj
w Parlamencie 18.10 WIochy - przewodnik 18.45 Gigi Sabatini przedstawia ... 20.00 Wiadomości 20.40 Podwójna gra - program rozrywkowy 22.30
Kawiarenka - magazyn 23.00 Nocna
linia 23.1 5 Kawiarenka - magazyn 0.30
DziSiaj w Parlamencie 0.40 Północ
i okolice 1.20 Prawdziwe męstwo - film
USA (1969), reż. Henry Hathaway, wyk.
John Wayne 3.10 Kilka kroków w chmurach - film, reż' A. Blasetti 4.55 Program rozrywkowy 6.00 Historia Włoch
6.50-10.00 TV śniadaniowa 7.00 Wiadomości 7.35 Magazyn ekonomiczny
tO.15 Tysiąc bajek królika Bugsa 11 .00
Wiadomości z Mediolanu 11.30 KonferencJa prasowa Giuliano Amato 11.55
Pogoda

eiance Boż
WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI

Pańs-twu życzenia

i noworoczne

SKŁADAJĄ
wsp6łpracownlcJ i DJI'ektor

organizujemy sprzedaż KSEROKOPIRREK
w cenach obniżonych do· 20 % od cen rynkowych.
Materiały eksploatacyjne bezpłatnie.
Tennin składania zamówień do 15.01.1993 roku.
Liczba kserokopiarek ograniczona.

Nauczvcielsldego Kolegium
"ęzlk6w ObcJCh
w Kielcach

REKL MV W.. ECH
•

SPR.ZEDAZ
Sprzedam garaż blaszak 3x8,
okolice Exbudu. Kielce, 31-09-62.
(7303-g)
_
_
Sprzedam akcje "Prosper Banku". Kielce, 22-390.
_ _ _
_ (L302:91
Sprzedam przedpłatę na malucha, Skarżysko - Kam. tel.530890.

Mycie, ocieplanie okien, monKielce, 485-65.

taż żaluzji.

_
Ułożę
Wyłożę

(7242.:9)

glazurę,

terakotę·

kamieniem naruralnym
lub płytkami lastriko posadzkę,
taras, balkon, schody itp. System
zachodni. Szybko, solidnie, tanio.
Kielce, 544-76.

(494/92)

Sprzedam komputer
Amiga 2000,
kolorowy monitor - nowe
Kielce, SnS1
7160-g

~IOTORTZACJA
Sprzedam Volkswagena busa
18.500.000.
(1974),
cena
Skarżysko 530-660.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ lSKl9~
Sprzedam 126p (1979). Kielce,
11-70-13.
_ _.:.....-._ _ _ _

_

(?201:9)

Sprzedam Renault 25 GTP
diesel (1984.x1l). Kielce, 23-928.

_

J7301:9)

Tanio sprzedam Renault 18
diesel (1981). Kielce, 31-91-13.

_

_

_

__

(I279.:9)

Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kopeć, Kielce, 32-22-45.
_

_

__ _

7~Q:g)

Naprawy pralek. Kielce, 27135.
_

__

(7221.:.9}

Serwis radiotelewizyjny. Kielce,11-16-47.
.
_ J.7141:9.)
Serwis TV inż.Cechowski. Kielce,504-45.

Wideofilmowanie, fotografowanie. Kielce, 27-916.
-

-

(ZQZ~)

-

Wideofilmowanie, Kielce, 114583.
-------~(~
Wideofilmowanie. Wideo - Wizja. Kielce, 31 -23-22.

_

~98-g}

Aluminiowe, atestowane tablice rejestracyjne. Wykonanie 3
minuty. Kielce, Wesoła 46.

l!

nie wybraliście Państwo swojego partnera ubezpieczeniowego
i wahacie się, gdzie ubezpieczyć się od:

,

o POWIE Z AL
C

CI

IL EJ ( C)

zapoznajcie się z

6542:9}

NOWĄ, ATRAKCYJNĄ OFERTĄ
TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A.

(7g73-g)

(?2~

_

Sprzedam Forda Escorta 18
diesel (1988). Tanio. Kielce, 6103-85.
__

~___

Jeżeli

(7237-9)

Sprzedam silnik do BMW 318i,
Mercedesa 3060 laweta, Uaz
diesel (1986), Peugeota 305
(1984), akcesoria: BMW, Volvo,
Mercedesa 115, Kielce, 31-7956.
__ _ _ _ _ _

Telewizja - naprawa, przestrajanie. Kielce, 537-93.

UWAGA ZMOTORYZO

Zatrudnię sprzedawcę. Kielce,
ul.Bodzentyńska

485-30. Kielce,
3 "DETKOMEX"

(7282-g)

Z

Posiadam samochód osobowy •
Mercedes - wolny czas, oczekuję
propozycji pracy. Kielce, 544-76.

WARTĄ"

"
bez

obaw

_(728~

-.!Z27B))

- Sprzedam 126p (1989). Osiedle Mała Wiśniówka 24/4.
_

_

_

Sprzedam VW
Kielce, 66-23-28.
_

_

(729}-g)
Jettę

(1987).

._ _(?29~-g)

Tanio sprzedam Fiata 125p rok
1976 z silnikiem po remoncie
(sierpień
92r.)
te1.514-032

Zgubiono legitymację
Zakładów Metalowych
żysku No~ak Edward.

__

(491/92)

USŁUGI
.. - ........ ,.

poziome.

Zaluzje pionowe
Kielce, 265-41 .

(7143-.9)

poziome.

ZalUzje pionowe
Kielce, 267-52.

(7143a-g)

Dezynsekcja,
Kielce, 66-42-22.

1489192)

Zgubiono Legitymację Nr 2109
Zakładów Metalowych w Skarżysku Ścierka Bogusław
__ _

Skarżysko.

Nr 2068
w Skar-

_

Gnat Kazimierz
pustkę
Zakładów
Skarżysko

ii..90/92)

zgubił

przeMetalowych
_

(488/92)

· LO.~E
.
- .

Sprzedam lub zamlernę na
mniejsze komfortowe M - 5. Kielce, 66-04 33.

deratyzacja.
(7228jjl

GABINET
TOMATOLOGICZNY
Kielce ul. Zeromskiego 28 lIIp.
tel. 66.-46·75, 61.17-30
Lek. storn.
Monika Iżowska
Lek. med. spec. anest.
Marian Paluchowski

***
O f-1

pon., wt., czw., pt.,

.

15 31ll800

soboty' C) fa
IJ od 1000
leczenie i usuwanie
zębów w narkozie.

V

W

7222

Sprzedam gospodarstwo rolne
oraz działki - Masłów I 140. Kielce, 417-39 (8 -16)

--

(?280-g)

.~... ZN"E
Hurtownra DAAN Cosmetics,
Kielce ul.Karczówkowska 5a oferuje
kosmetyki
zachodnich I producentów. Ceny bezpośredniego importera.
_

terytorialnie i bardzo zachęcająca wysokość składki,
NASZE: zróżnicowana
rozbudowany system zniżek za bezwypadkową jazdę,

ATUTY ..

J7287:9)

KOlłlLTNlHA'IT
Dariuszowi Winiarskiemu skradziono wkładkę do przepustki.
..1492192)

Medycyna Tybetańska. PrzyjęCIa
- KIelce, ul.Buczka 20126 m 34
teI.543-n, codziennie 9 - 17, sobota9-12.

w

dla posiadaczy samochodów osobowych przeznaczonych do użytku
własnego - na życzenie - .Zielona Karta' za darmo,
niezmienność składki w ciągu roku

.
SWlątecznym
~

.
prezencIe
•

T OWE 20 % ZNIZKI
DLA KIEROWCÓW ZAWIERAJĄCYCH UBEZPIECZENIA W GRUDNIU

465a-k

(6890-g)

http://sbc.wbp.kielce.pl

•

RZESZOWSKIE

ZAKłADY

Rzeszów, ul.

płk.

GRAFICZNE

"rnJOZYCZlłLl~IA
~1oI!~,,~1~

L lisa-Kuli 19

KA...~Erl'

: PONAD 1300 TYTUŁÓW
100 NOWOŚCI MIESIĘCZNIE
SAMOOBSŁUGA

OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

KORZYSTN E CE NY

Kielce, ul. Romualda 3

I. Nieruchomości położonej w Staszowie przy ul.
wieczystego użytkowania gruntu:

Kościelnej

31 z prawem

WR.UHIIY: PON. - SOB. - 9-ZI, NIEBZ. - 11 - 17

1. Działka Nr 1624 - 10,83 ar.
2. Budynek drukarni o walorach zabytkowych
- pow. użytkowa - 675 m 2
- kubatura - 1.230 m 2
uzbrojony w instalacje: elektryczną, wodo kan., c.o.,
wentylację mechaniczną i ciepłą wodę.

telefoniczną,

.

3. Wyposażenie drukarni.
Cena

wywoławcza

2,5 mld

zł.

Budynek i wyposażenie drukarni można oglądać
w przeddzień przetargu w godz. 10.00 do 14.00
Informacji udziela dział Główngo Mechanika Rzeszów, tel. 320-11 w. 181.
oraz dział Inwestycyjno Gospodarczy Rzeszów, tel. 320-11 w. 183

II. Pojazdów:
1. Samochód STAR-28, rok prod. 1986 nr p. 104905
nr rej. RZB 118R cena wywoławcza: 30 mln. zł.
2. Samochód STAR-28, rok prod. 1987 nr p. 109331
nr rej. RZB 615R cena wywoławcza: 30 mln. zł.
Pojazdy można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 7.00 do 13.00.
Informacji ~dziela dział transportu tel. 320-11, w. 244.
Przetarg odbędzie się na terenie RZG w Rzeszowie, ul. płk. L, lisa-Kuli 19
w dniu 30.12.92 o godz. 10.00
Wadium w wysokości 10% należy wpłacać w kasie przedsiębiorstwa
najpóźniej w dzień przetargu do godz. 9.00 .
Rzeszowskie Zakłady Graficzne zastrzegają sobie prawo
przetargu bez podania przyczyn.

Hurtownia artykułów
. spożywczych

słodycze

krajowe i zagraniczne
kawt_ herbat,
przetwory
konserwy rybne i mi9sne
przypraw.

§~~.!!!!~~!l~
/111
tel.
ELEClRONIC
446-35

-

ofe.~"je. sze.tI"~ki
so tl"ł-)! tne. n'"
Gl tI"'ł)! k " ł ó ""
pożl!wczl!ch"
"" ł-)! tn •
Gl

s

mąkę,
kawę, słodycze,

cukier,

makarony,
przyprawy,
napoje, konserwy,
i szeroką gamę
wyrobów firmy
KNORR.
Hurtownia mięści się na
tereni~ "Polmozbytu '92",
tel. 260-15
B/249/R

O
M
I
S

SER"\t\I'IS
~lK}jny

i pogwaranC'jny

6MIESIĘCY QWARANCJI
NANAPRA'IN

zapraszamy codziennie: 9 - 17, sob oty: 9 - 14

s y l W ESTROWE
SpECjALNE

K

najlepsZ}{:h

firm świato'N)'Ch
na atrakc}in}1:h
warunkach rataln}1:h

483·k

proponuje: .....- - - -

SPRZEDAż

sprzętu

l

unieważnienia

- -- : .

ZAkłAdy

~ Z 4~

liczb
lOSOWANiE Jl GRudNiA

WYSOKIE WYGRANE PIENIĘŻNE
ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE
SAMOCHODY
TELEWIZORY
MAGNETOWIDY
RADIOMAGNETOFONY
TOTAlizATOR
SpORTOWy

UWAGA:
NA ZAKŁADY SYLWESTROWE GRAMY

"'LIO NA KUPONACH

UNIWERSALNYCH-. I SPECJALNYCH DWUZAKŁADOWYCH
do 29.12.1992 roku.
481-k

http://sbc.wbp.kielce.pl

Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
Koszykarze Broni Radom mogq
wycofać się z rozgrywek

,

S

IWYCISTWA
K5Z0 I CZAR YCH

.

tnl mecz?

W Radomiu odbył się zaległy
mecz ostatniej kolejki pierwszej
rundy rozgrywek ligi makroregionalnej koszykarzy. Niestety
Broń uległa AZS Politechnika
Lublin 71 :99 (29:39). Ola naszego zespołu punkty zdobyli:
Dzbuk 23, Baczkowski 17,
Molga 9, Suwała 9, Hernik 4,

Spr·ntem
• W Nowym Targu odbył się
mecz polskiej reprezentacji hokejowej z reprezentacją Kazachstanu. Ponownie zwyciężyli goście, tym razem
4:2 (2:0, 1:0, 1:2).
• W towarzyskim spotkaniu
piłkarskim rozegranym w Montewideo
Urugwaj
przegrał
z Niemcami 1 :4. Jest to już druga porażka piłkarzy urugwajskich w ostatnim okresie na
własnym boisku, gdyż niedawno
przegrali 0:1 z reprezentacją
Polski.
• W zakonczonym turnieju hokejowym "Izwiestii" pierwsze
miejsce zajęła olimpijska reprezentacja Rosji, która w finałowym
pojedynku pokonała
CSRF 2:1. W meczu o trzecie
miejsce Rosja I wygrała ze
Szwecją 4: 1. Dalsze miejsca zajęły Finlandia, Szwajcaria, Kanada i Niem~y.
• Puchar Swiata w grze podwójnej w tenisie stołowym zdobyli reprezentanci Korei Połud
niowej Voo Nam Kyu i Kim
Taek Soo, którzy w finałowym
pojedynku pokonali braci Mazunow (Rosja) 14:21, 21: 15,
21:14,21:16. Bracia Mazunow
w ćwierćfinale wyeliminowali
naszą parę Andrzej Grubba
i Leszek Kucharski.
• Według rankingu prowadzonego przez UEFA w przyszłym
sezonie w piłkarskich europejskich pucharach wystąpią nadal
w Pucharz.e UEFA dwie polskie
rewanżowy

drużyny.

(j)

Gadajski O. "Metalowcy" tylko
w pierwszych minutach zagrali
dobrze prowadząc 7:0. Jednak
dwie minuty później przegrywali
już 7:11 i lublinianie nie oddali
prowadzenia do końca. Tym meczem koszykarze ligi makroregionalnej zakończyli pierwszą
rundę rozgrywek. Nie wiadomo
jednak czy do drugiej przystąpią
wszystkie z 7 występujących
obecnie drużyn. Coraz głośniej
mówi się o kłopotach zespołu
Broni i prowdopodobnym wycofaniu z rozgrywek. Mamy jednak
nadzieję, że radomianie w odmłodzonym składzie nadal będą
zdobywali doświadczenia w lidze seniorów i za killr,a lat stworzą dobry zespół.
Oto końcowa tabela III ligi
6 12 611:508
1. STAR
2. AZS BP
6 11 513:455
3. Bredpol
6 ~O 538:4"17
4. AZS S.
6 8 467:474
5. Politechnika 6 8 441:474
6. MKTS L.
6 8 465:503
7. BROŃ
5 5 339:452
'(sw)

W hali Tęczy odbył się koń
sezon, turniej klasyfikacyjny w trójboju siłowym.
Startowało ok. 20 zawodników
z czterech klubów: Tęczy, Skórzanych Skarżysko, Staru i Vikinga Starachowice. Pobito aż
24 rekordy okręgu w kat. juniorów młodszych, juniorów i seniorów, które ustanowili: Arkadiusz
Znojek z Tęczy, JaceK Busiek
ze Skórzanych oraz bracia Jarosław i Mariusz OIech z Vikinga.
Najwartościowsze wyniki (wg tabel przeliczeniowych) uzyskali:
1. Znojek (Tęcza) - 394,5 (630
kg w kat. 82,5); 2. J. Olech {Vi-

Na małym

korcie
. W hali sportowej SP nr 17 odbył
Się st~efowy turniej klasyfikacyjny
młOdZIków i młodzików młodszych.
~śród młodzików najlepsi okazali
Się Dominika Szlachetko wśród
dz!e~cząt i Łukasz Majchrzykiewicz
wsrod chłopców (oboje z SP 17).
W grome młodZiczek młodszych najlepsza okazała się Joanna Gajek,
a młodzików Szymon Jarzyna ObydWOje również Z SP 17.
(sw)

* Opolanka OPole Lubelskie
- Czarni Radom 0:3 (-4, -10,
-7).
Radomianie
wystąpili
w składzie: Biedrzycki, Czarnecki, Prygiel, Spadło, Sokołowski, Waleszczyk oraz Kęp
czyński. Mecz bez historii. Rezerwy Czarnych , mimo że
wystąpiły bez kilku czołowych
zawodników nie miały najmniejszego problemu, by wygrać
z bardzo słabym zespołem Opolanki.
Marek Budny wyjazdu z reprezentacją do Norwegii nie może zaliczyć do udanych. Może w rozpoczynającej się 16 stycznia rewanżowej rundzie ekstraklasy piłkarzy ręcznych osiągnie tzw. reprezentacyjną dyspozycję?

Fot. S. Sijer

Zapasy w Pdzamczu
Zapaśnicze mistrzostwa
okręgu seniorów w stylu

wolnym oraz tu miej "Pierwszy krok zapaśniczy" zgromadził na starcie prawie pięć
dziesięciu
zawodników
z trzech klubów: Znicza Podzamcze, Granatu Skarżysko
i Znicza Wolica.Do Podzamcza nie dojechali tylko zapaśnicy Spartakusa Daleszyce, ale i tak obserwatorzy zawodów
mieli
doskonały
przegląd możliwości i umiejęt
ności prezentowanych przez
zawodników Kielecczyzny.

Walczyli tróiboiści
czący

Odbyła się druga kolejka rundy rewanżowej
w lidze makroregionalnej siatkarzy. Nasze dwa
najsilniejsze zespoły, KSZO i Czarni grali z naj·
słabszymi drużynami w lidze odnosząc zdecy·
dowane zwycięstwa. Oto wyniki 11 kolejki i ak·
t ...alna tabela.

king) - 386,5 (500 kg w kat.
67,5); 3. M. Olech (Viking) 334,6 (382,5 kg w kat. 56); 4.
Zemsta (Tęcza) - 332,1 (485
kg w kat. 75); 5. Barański (Skórzani) - 294,1 (435 kg w kat.
90); 6. Rusinowicz (Tęcza) 290,8 (470 kg w kat. 90). W zawodach brały udzialtakże kobiety. Najlepszy wynik uzyskała
w kat. 56 Agnieszka Mikulska
z Tęczy - 157,5 kg .
(sw)

W tumieju seniorów, w którym walki toczyły $ię aż
w dziesięciu kategoriach, wiele pojedynków stało na dość
wysokim poziomie, a zapaśni
cy tacy jak: Krzysztof Siadaczko, Dariusz Frydrych,
Tomasz KObierski, Bogusław Kabała czy Tomasz Pią
tek mogą wkrótce sprawić niejedną niespodziankę na zawodach ogólnokrajowych.
Za najlepszego uczestnika
"Pierwszego kroku zapaśni
czego" uznany został wystę
pujący w naj lżejszej kategorii
Bartłomiej Lisek z Podzamcza.
Zwycięzcy mistrzostw okręgu seniorów: 48 kg - Paweł Cielibała (Znicz P.); 52 kg
...., Andrzej Huk (Znicz P.); 57
kg Zdzisław Blicharski
(Znicz P.); 62 kg - Tomasz
Kobierski (Granat); 68 kg Dariusz Frydrych (Granat);
74 kg - Grzegorz Wójcik
(Znicz P.); 82 kg - Krzysztof
Siadaczko (Granat); 90 kg Zbigniew Sliz (Granat); 100
kg - Adam Gryz (Granat);
130 kg Tomasz Piątek
(Znicz P.).
* Pierwszy krok zapaśni
czy (zwycięzcy) 32 kg - Bartłomiej Lisek (Znicz P.); 34 kg

•

Uwagi ogólne do
nauki jazdy na narłach
* 1 . Na początkowym etapie
główną uwagę należy zwrócić

na:
- oswojenie ze środowi
skiem i sprzętem,
- umiejętność utrzymania
równowagi.
* 2. Rozpoczynać ćwiczenie
w miejscu, przechodząc do
ćwiczeń w jeździe ze wzrastającą prędkością
* 3. Początkowo ćwiczyć na
stokach płaskich i równych.
Stopniem nachylenia i ukształ-

towaniem terenu zwiększać skalę trudności wykonywanych ćwi
czeń.

• 4. Początkowo ćwiczyć na
stokach ubitych, specjalnie przygotowanych, ale d~ć do nauki
we wszystkich warunkach śnie
gowych.
* 5. Naukę zmian kierunku
rozpoczynać od skrętów dostokowych i stopniowo zmieniając
kąt najazdu przejść do skrętów
odskokowych.

- Tomasz Tarach (Znicz W.);
37 kg - Michał Dobrowolski
(Znicz P.); 40 kg - Hubert Cesarz (Znicz W); 43 kg - Stanisław Wrzesiński (Granat);
51 kg - Rafał Młynarczyk
lZnicz P.); 60 kg Adam
Swiercz (Granat).
Zawody zorganizował klub
Znicz Podzamcze, nagrody
dla najlepszych ufundował
Okręgowy Związek Zapasów w Kielcach.
(sts)

• KSZO Ostrowiec - Skropol Siennica 3:0 (O, 11, 2).
KSZO grał w składzie : Peć, Janda, Artykiewicz, Pikus, Pacholczak, Sałapa, Woźniak,
Orłowski, Sajda, Nowakowski,
Kłonica, Raban i Kochański.
Ostrowczanie rozegrali chyba
najłatwiejszy mecz w lidze zwyciężając bez najmniejszego kło
potu.
• Komunalni Chełm - Pilica
Warka 3:1 (-11, 5, 9, 8). Pilica
grała w składzie : Gwardys, Janeczko, Warda, Szeląg, Wrzosek, Krawczyk oraz Jałocha,
Mróz. Zespół Pilicy bardzo dobrze zagrał w pierwszym secie.
Niestety później wyrównana gra
toczyła się tylko na początku kolejnych trzech setów. W koń
cówkach lepsi byli chełmianie
i zasłużenie wygrali.
• W pozostałych spotkaniach:
Orlęta Łuków - MOSiR Siedlce 3:2, Cisy Nałęczów - Stal
Stalowa Wola 2:3.

3. MOSiR
CZARNIII
5. Orlęta
6. Cisyl
7. Komunalni
8. PILICA
9. Skropol
10. Opoi anka

11
11
11
11
11
11
11
11

19
19
17
7
15
12
12
12

28:12
28:12
23:21
22:22
20:24
12:31
5:27
4:29
(sw)

Liga

angielska
Zakłady

na dzień
26-27.12.1992 r.

1. Arsenal- Ipswich
Arsenal przechodzi duży kryzys. ~pswich natomiast jak na beniaminka spisuje się bardzo dobrze.
TVP "Echa" 1X
2. Blackburn - Leeds
Blackburn ma silną drużynę.
Na dodatek kupił ostatnio Szweda Patricka Anderssona. TVP

1

3. Chelsea - Southampton
Gospodarze zdecydowanymi
faworytami, ale niespodzianka
nie wykluczona. TVP 12
4. Coventry - Aston Villa
Chociaż Coventry pokonało
wysoko liverpool to nie sądzimy,
1. KSZO
11 21 32: 7
by równie gładko rozprawili się
2. Stal SW
11 21 31;13
z drużyną Villi w tym meczu.
TVPX2
5. Crystal Palace - Wimbledon
Mecz dwu drużyn z końca tabeli. TVP X
6. Everton Middlesbrough
Może zwycięstwo nad Southamptonem przebudzi wreszcie
liverpoolczyków do lepszej gry.
Drużyna gości to jednak solidny
team. TVP lX
7. Manchester City - Shef30 młodych pretendentów do miana Robin Hooda stafield Utd.
nęło na starcie zawodów "Pierwszy krok w łucznictwie"
Najbarcziej prawdopodobny
w hali Stelli Kielce.
w tym mec.zu jest remis. TVP X
8. Norwich - Tottenham
Dla części uczestników było
tak mocno napiął cięciwę, że ...
Uder jest zdecydowanym fato faktycznie pierwsze zetknię
worytem, ale proponuję asekułuk złamał się na pół. W klubie
cie się z tym sportem, gdyż nie
rację. TVP 1X
nie było już innego sprzętu, chło
piec koniecznie chciał 'dokoń
9. Nottingham - Queens
wszystkie strzały trafiały nawet
czyć zawody. Ostatecznie strzePark
do tarczy. Ciekawy przypadek
Słaba gra Nottingham w tym
miał miejsce w samym środku
lał na zmianę z kolegą z s~ied
niego stanowiska Karolem
sezonie, aie ten mecz powinni
rywalizacji. Łukasz Radomski
wygrać. TVP 1
Papą a obaj rywalizowali o dru10. Oldham - Liverpool
gie miejsce w zawodach.
Mimo wszystko chyba Uver* 6. Przechodzić do nauki
W klasyfikacji końcowej
lepszy okazał się Łukasz, Kapool, choć przegrywa niemal
pojedynczych skrętów do jazrolowi należą się natomiast . wszystko. TVP 12
dy skrętami łączonymi.
duże brawa za prawdziwie
11. Sheffield Wed - Man* 7. Rozpoczynać od skrę
chester Utd.
sportową postawę.
tów długich i w miarę nabywaWyniki zawQdów.
Jedynkę mogą postawić tylko
nia umiejętności skracać prowielcy ryzykanci. TVP X2
mień skrętu, dążyć do śmigu.
• DZIEWCZĘTA: 1. Marta Dalach - 297 pkt., 2. Renata Mo• 8. Ucząc odciążania dążyć
12. Bristol City - Oxford
lenda- 129,3. Sylwia KozakSąsiedzi w tabeli, ale Bristol
do minimalnego wyjścia w gó128,4. Magda Krzyżek - 127
rę i zejścia w dół.
City ma fatalną passę . TVP X2
(wszystkie SP 22).
13. Charlton - West Ham
• 9. Rozpoczynać ćwiczenia
w umiarkowanym tempie,
• CHŁOPCV: 1. Rafał Mazur
Goście są faworytam i i nie postopniowo zwiększać dynami(SP 20) - 546, 2. Łukasz Rawinni zawieŚĆ. TVP X2
kę i szybkość wykonania rudomski (SP 22) - 449, 3. Karol
(pisz)
chu.
Popa (SP 3) - 441, 4. Wojciech
* 10. Ucząc się w grupie,
Tarasek (SP 12) - 439, 5. Minauczaniu powinny towarzychałZatorski (SP 20) - 415,6.
szyć formy zabawowe i współ
Jarosław Kubicki (SP 3) - 413.
zawodnictwo.
Zainteresowanych informuInstruktor PZN
jemy, że klub Stella prowadzi
ANDRZEJ SZOlOWSKI
nabór do sekcji łuczniczej.
ANNA JAWOR

Nie wszystkie strzały trafiały w tarczę

Pierwszy krok

http://sbc.wbp.kielce.pl

ruiyna "Ec a" gra W tumieju sylwestrowym!

•

•

Jutro pierwsze mecze
Aż 19 drużyn zagra w jubileuszowym XV TURNIEJU
SYLWESTROWYM organizowanym w Kielcach przez Stowarzyszenie ATEST i CHEMAR przy współudziale
WOKSiR Urzędu Miasta i redakcji "Echa Dnia", która patronuje imprezie.

Turniej zostanie rozegrany
systemem pucharowym, zachodzi więc kon i eczność rozegranra

Bił

w... •olimpijskim garniturze

trzech spotkań eliminacyjnych,
które odbędą się już jutro na
boisku ZST "Chemar" . O g.
13.00 spotkają się Krone Bocianek z ZSB im. Piwnika, następnie rozegrane zostaną mecze: g. 14.30 Dezerter Zalesie
- Markus KSM, g. 16.00 King
SP 15- Stok.
Zwycięzcy uzyskują prawo do
gry w turnieju głównym , przegrani niestety odpadają Mecze
1/8 finału odbędą się w niedzielę . Oto kolej ność gier: 9.30 PSV
Czarnów - zwycięzca meczu
Krone - ZSB; 11.00 Skała
TumIin - LZS Chełmce ; 12.30
"Echo Dnia" - Astra Pieko-

•

szów; 14.00 Chemar- Górnik
Miedzianka; 15.30 Atest - Cedzyna; 1700 Zwycięzcy meczu Dezerter - Markus-Bugaj; 18.30 Wicher Kostomłoty
- Gagarin; 20.00 WSP Społem
- zwycięzca meczu SP 15 Stok. W pon i edziałek odbędą
s i ę ćwierćfi nały, we wtorek półfi 
nały i w środę - 30 grudnia o g.
17.00 wielki finał! Zapraszamy
kibiców na boisko Chemaru,
z pewnościąjak zwykle mecze
przyniosą wiele emocji. Tym
razem w turnieju bierze udział
także drużyna "Echa", którą
mamy nadzieję będą dopingować wszyscy czytelnicy.
Warto dodać , że sponsorami
imprezy są: TOTALIZATOR
SPORTOWY, sklep sportowy
p. Dutki z ul. Buczka, Chemar, Urząd Miasta i "Echo
Dnia" .
(sw)

.

Włoszka udowodniła, że
iest oicem jei syna i żqda

W jednej z białostockich kawiarni, olimpijczyk z Barcelony i tegoroczny brązowy medalista mistrzostw Polski
w boksie, Dariusz Snarski wdał się w bójkę z dwoma nieznajomymi sobie mężczyznami. Pięściarz miał we krwi
2,81 prom. alkoholu - poinformował wczoraj białostocki
" Kurier Poranny".
- Incydent
sp rowo kował
prawdopodobnie Snarski,
podchodząc do stolika, przy
którym siedz i ało czterech
młodych mężczyzn . Po krótkiej szarpaninie pi ęściarz
tJderzył
dwóch z nich
w twarz. "Jak na ironię Snarski ubrany był w elegancki

Kto trenerem

roku?
Dziś drukujemy przedostatni kupon plebiscytu
"Wybieramy trenera roku
1992". Ostatni ukaże się
jutro w świątecznym wydaniu " Echa". Przypomnimy
także listy szkoleniowców
z województwa kieleckiego
i radomskiego. na których
głosują czytelnicy. Oryginalne kupony wycięte z gazety
prosimy przesyłać pod adresem redakcji: "Echo
Dnia" 25-953 Kielce, ul.
Targowa 18, w kopertach
lub- na kartkach pocztowych z dopiskiem "Trener
roku".

)

TRENER ROKU 1992
Kupon nr 11
1.... _•..•.... _m .... _ .............
_ .... _.. _...... _......... 5 pkt.
2.... _..... _............... _...... .
_... _ ..................... 4 pkt.
3 ................ _.................. .
_........................... 3 pkt.
4 .. _............................... ..
._........... :•.....•....... 2 pkt.

5 ................................... ..
.............................. 1 pkt.
Imię i nazwisko głosującego _............................... .
Adres •.............................

SPORT także
na stronie 15

Diego wypiera
Sąd w Neapolu wydał decyzję o konfiskacie jachtu "Dal-

olimpijski garnitur" - dodaje
"Kurie r'~

Trener Hetmana Białystok ,
klubu w którego ba~wach
walczy Snarski, Jan Zyliń
ski stwierdz ił, że o zdarzeniu
dowiedział się z prasy. Jeżeli
faktycznie incydent miał
miejsce, wówczas odpowiednie kroki podejmie zarząd sekcji i klubu. " Stoimy
na stanowisku, iż zawodnicy klasy Dariusza Snarskiego powinni dawać
przykład innym, a awantury w kawiarniach przy kła
de~ być nie mogą" - dodał
J.Zyliński.

Atakuje Paweł Słomka, wystawia przebywający obecnie na tournee z kadrą Dariusz Grobelny (nr 5). Siatkarze Czarnych ligowymi
meczami z Włókniarzem Bielsko rozpoczną sportowy rok 1993.
Fot. W. Słomka

min" należącego do żony Diego Maradony. Decyzję tę podjęto pod wpływem sugestii
adwokata młodej neapolitanki
Kristiany Sinagry, która udowodniła, że Maradona jest ojcem jej syna Diego Armando.
Sąd otrzymał niedawno od Sinagry zaświadczenie, które jest
dowodem, że słynny piłkarz do
tej pory nie zapłacił ani lira z 365
milionów (około 270 tys. dolarów) alimentów, wyznaczonych
przez sąd w rezultacie śledztwa,
które potwierdziło jego ojcostwo.
Sam Maradona zdecydowanie
odmówił poddania się testom
genetycznym i nie przyznaje się
do swego młodszego imiennika.

Leader pewniakiem
Ostatńią w tym roku kolejkę rozegrano w II ligach tenisa stołowego, następna już 3 stycznia. Jasna sytuacja
jest wśród kobiet, gdzie radomski Leader-Broń kroczy
od zwycięstwa do zwycięstwa, stając się pewnym kandydatem do awansu. Ogromny tłok zapanował w tabeli ligi
mężczyzn, gdzie kilka drużyn walczy o pierwszą lokatę.
Poniżej wyniki i aktualna tabela:

KOBIETY
• Kolejarz Kielce - Vojsła
via Wojsławice 15:3. Dla -kielczanek punkty zdobyły: Wójtowicz i Golasa po 4, Pałys 3,
Smętkowska 2 oraz deple
Wójtowicz - Gołasa i Pałys
- Smętkowska. Pewne zwycięstwo Kolejarza, który prowadził już 10:0. Wtedy zagrały
jednak mniej doświadczone,
rezerwowe
zawodn iczki
i przyjezdnym udało s i ę nurwać" parę punktów.
• Ogniwo Chełm - Strażak
Wielogóra 12:6. Pingpongistki Strażaka dzielnie walczyły
ze znacznie wyżej notowanymi chełmiankami i uległy po
wielu zaciętych i emocjonują
cych pojedynkach.

Maradona
alimentów

• Stal Gorzyce - LeaderRadom 0:18.
Radomianki są drużyną lepszą o kilka klas od gospodyń,
czego dowodem jest wynik.
• W pozostałych meczach:
Promnik Łaskarzew - Sygnał
Lublin 16:2, Amonit Łuków
Lewart Lubartów 15:3. W meczu z 6 grudnia. Leader - Sygnał, przyznano walkower 18:0
dla radomianek.
1. LEADER
6 12 93:15
2. Promnik
6 10 80:28
3. Ogniwo
6 10 75:33
4. Amonit
6 9 78:30
5. KOLEJARZ 6 7 58:50
6. Lewart "
6 5 52:56
7. STRAŻAK 6 4 51:57
8. Sygnał
6 4 41:67
9. Vojsłavia
6 O 16:92
10. Stal
6 O 3:105
Broń

I·

MĘŻCZYŹNI
Strażak

Wielogóra
Zródło Kielce 4:14. Punkty
zdobyli: Kacprzak, Religa,
Krak l debel Maciejewski Kacprzak, dla Strażaka: Kurzak i Jamioł po 3, Hornaj,
Janusz i Pyzik po 2, Bracha
1 oraz debel Janusz - Homaj. Pingpongiści z Kielc zademonstrowali wysoką formę
wygrywając
zdecydowanie.
Najlepszymi zawodnikami byli
Kurzak i Jamioł.
• AZS Radom - Ogniwo
15:3. Dla AZS punkty
zdobyli: Zmysłowski 4, Solecki 4, M. Wiatrak 3, Podkań
ski 2 oraz deble Solecki Wiatrak i Zmysłowski Chełm

Podkański. Przekonywająca

wygrana AZS. Cieszy bardzo
dobra postawa młodego Soleckiego, który zdobył aż 4
punkty.
• Ogrodnik Grójec - Granat Skarżysko 9:9. Dla Granatu punkty zdobyli: Zlot, Watracz i Parszewski po 2, Du-

dek 1 oraz deble: Watracz Zlot i Parszewski - Dudek.
Niespodziewanie Granat sprawił nie pokonanemu dotąd
Ogrodnikowi wiele problemów. Przed ostatnią partią
goście prowadzili 9:8. Jednak
Zlot nie zdołał pokonać Biń
kowskiego, który uratował remis dla Ogrodnika.
• W pozostałych meczach:·
Alit Ożarów - Sygnał Lublin
10:8, Janowianka Janów Lubelski - Pogoń II Siedlce
6:12. Pauzował Stok Zakrzówek. W zaległym meczu: Ogrodnik Grójec - Sygnał Lublin 11:7.
1. Stok
5 9 62:28
2. OGRODNIK 5 9 60:30
3. Pogoń "
5 9 59:31
4. AZS WSI
6 8 66:42
5. GRANAT
5 8 53:55
6. ŹRÓDŁO
4 6 53:37
7. Alit
6 6 53:55
8. Sygnał
6 3 49:59
9. Janowianka 5 2 34:56
10. STRAŻAK 5 O 23:67
11. Ogniwo
6 O 28:80
.. (sw)

Władze sądowe zaproponowały
obu stronom polubowne rozwią·
zanie sprawy i dały na to czas do
28 czerwca przyszłego roku.

A do ·tej pory nowy jacht, który
został zwodowany w 1991 r. bę·
dzie stał zaplombowany w nea·
politańskim porcie.

Święta Z "Echem
Sportowym" będą
wspaniałym

relaksem:
Zapraszamy do
lektury świątecznego
wydania, gdzie
przeczytacie
państwo m.in.
o wywiad z Miss Świata
ANETĄ KRĘGLlCKĄ

o ... sporcie,

o przedstawimy

od
strony
pryWatnej
ZBIGNIEWA PIĄT
KA, kolarza - olimpijczyka z Barcelony,
o jak zarabia najbogatszy sportowiec - ko_ szykarz ligi NBA MICHAEL JORDAN,
o ponadto...
niespodzianka! Jaka? Zapraszamy do jutrzejszego "Echa".

Na basen
W związku z dużym zainteresowaniem
działalnością
krytej pływalni przy ul. Krakowskiej w Kielcach informujemy czytelników "ED", że
MOSiR udostępnia następują
ce wolne terminy: w dn. 2224.XII. i 28-31.XII. w godz.
9.15-13.45, 27.XII. o godz. 10
i od 13 do 20, 2.1. 1993 r. o godz.
17.30 i od 19 do 22 oraz 3.1.
1993r. - 8.30, 9.15 i 13-19. Dla
dzieci i młodzieży zniżka 50

proc.
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