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PRZEPRASZAM,
NIE WYSZŁO
Klient idzie do banku po kredyt. Jako zabezpieczenie proponuje majątek
swojej firmy. Przedsiębiorstwo plajtuje i gdy przychodzi do bankruta komornik, okazuje się, że zabezpieczenia pożyczki nie ma i nikt nie wie, gdzie
jest. Równie łatwo pojechać do hurtowni i wziąć towar na tzw. krechę. Płacić
jednak nie trzeba - wystarczy powiedzieć wierzycielowi lub komornikowi,
że się nie ma pieniędzy. Zawsze wytłumaczeniem jest jedno: chciałem dobrze, ale interes mi padł.

Przed oczyszczalniq "No'lViny" ~oda jest czysta,
potem do niczego się nie nadaje

ECK E

ŚCIEK
BOBRZIi

JAK TO ZROBIĆ?
* Miasto Kielce kupiło sobie
domek warty 1 mld 700 mln zł
od pewnej zadłużonej firmy.
Komornik wiedział o transakcji i czekał spokojnie jak pieniądze spłyną na konto.
DOKONCZENIE NA STR. 4

Fałszywe pieniądze
Kamienną

nad

Dokleiane
zera
W

Skarżysku w ' ostatnim
się coraz wię

czasie ujawnia
cej fałszywych

pieniędzy.

Jak
JADWIGA
KURPETA - naczelnik wydziału operacyjnego Oddziału
BPH, od stycznia do kwietnia
w banku tym wykryto 27 podrobionych banknotów o róż
nych nominałach: 100 i 500
tys. zł oraz 1 mln zł.
Do zwiększonego wprowadzenia do obiegu falsyfikatów
oszuści wykorzystali okres świą
teczn~ Tylko w ciągu 3 tygodni
kwietnia ~łapano 8 fałszywek.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

interwencyjny

~~45898
od godz. 10 do 15

PKS bez informacji
Na kieleckim dworcu PKS
chciałam się dowiedzieć o autobusowe połączenie z małą miejscowością w województwie kra-

kowskim. W informacji pani poniestety nie ma
krakowskiego rozkładu jazdy,
a dokładnie, że nie ma aktualnego, bo tylko z roku 1990 i to
w dodatku tak zniszczony, że
dopiero jest czytelny od litery "o".
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
wiedziała, że

W miasteczku Twin Peaks
jest policjant.
Policjant, który od września
ubiegłego roku bezskutecznie

nieczystości komunalnych i przemysłowych z terenu Kielc i okolic.

"Moc przerobowa" obiektu obliczona jest tylko na 43,5 tys.
m sześc. na dobę. Co dzieje się
z resztą? Zasila Bobrzę?
Wszystkie ścieki powinny być
oczyszczane zarówno mechanicznie, jak i biołogicznie. A tymczasem
10 do 13 m sześc. na dobę nieczystości spływa do rzeki tzw. kanałem
awaryjnym, gdzie oczyszczane są
zaledwie z grubszych zawiesin
i pływających śmieci.
DOKONCZENIE NA STR. 4

Wyznaczono likwidatora
Radomskich Odlewni
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Kanałem

13 tys. m
ścieków.

awaryjnym kierowane jest do Bobrzy czasem nawet
tylko mechanicznie oczyszczonych
Fot. A. Piekarski

sześciennych

Tylko W jednym %ostrowieckich sldepów %nale%iono
przeterminowane bobo-fruty, se~ soki, oleje jadalne
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Pisaliśmy już na łamach
"Echa" o kłopotach finansowych i zatruwaniu naturalnego środowiska przez
Radomskie Odlewnie. Programy naprawcze okazywały się dobre tylko na papierze, a częste zmiany dyrektorów dezorganizowały
pracę i odstraszały ewentualnych kontrahentów.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

próbuje ustalić, gdzie przebywa
Robert M. z niechęcią odpycha
mój magnetofon i krótko oznajmia, że o postępach śledztwa
może mówić tylko komendant.
Komendant nie ma ochoty na
rozmowę ze mną Rozumiem to,
gdyż sprawa jest niebywale
pogmatwana: trzeba by było
wysłać zapytanie do ambasady USA, poczekać na odpowiedź, a widocznie osiem miesięcy na załatwienie tej sprawy to za mało.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Tam gdzie
dobre ,,chamy"

Na saksy

do Warki
Na dworcu PKP w Radomiu
pojawiają się już około 3 nad ranem. Zbijają się w gromadkę
i rozmawiają, często używając
tzw. kminy - języka ludzi świata
przestępqzego.

DOKONCZENIE NA STR. 3

Ostrowiec dotknęła plaga sprzedaży towarów przeterminowanych. Zjawisko to jest
tym bardziej groźne, że wśród artykułów spożywczych, które powinny być wycofane
ze sklepów znajdują się produkty przeznaczone dla dzieci. Za sprawą nieuczciwych
handlowców w ostrowieckim szpitalu przebywa w tej chwili grupa dzieci.
- Z informacją o sprzedawaniu towarów przeterminowanych
przyszli o nas sami ludzie - mówi komendant Straży Miejskiej
- Sławomir Wójcik. - Możemy
jednak kontrolować sklepy wyłącznie ze względu na stan panującej w nich czystoścI. Badanie jakOŚci towarów wykracza
poza zakres naszych kompetencji. W związku z tym poinformo·
waliśmy "Sanepid" i razem udaliśmy się do wskazanej placówki handlowej. Wyniki kontroli
sklepu p. Walerowicza znajdu-
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Się

W Chmielowie pod Ostrowcem jest
dyskoteka jakich mało w ~ojewód~ie.
Podświetlana podłoga, naJ prawdzIwszy
barek oraz czuwająca w środku i na zewnątrz ochrona czynią z niej lokal wysokiej klasy. Ale nawet tam,. pod nc:»se'!l
ochroniarzy zdarzył się taniec z nozaml.

--

Starachowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego zatrudnia dziś 900 osób. Od kilku miesięcy pracownicy otrzymywali pobory w 4 ratach. Za marzec br. nie dostali jeszcze do tej
pory żadnej wypłaty. Z początkiem czerwca 150 osób straci tu
pracę·

Właściciel dyskoteki uratovvał życie klientovvi

Już W sobotę,

•

czołową postacią

poinformowała

~

WSzyscy

poranieni

Na odcinku przed oczyszczalnią Nowiny rzeka Bobrza
ma II klasę czystości, co oznacza, że woda może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych
czy do hodowli ryb. Natomiast za Nowinami woda z Bobrzy ... do niczego się już nie nadaje jako pozaklasowa.
Jest to skutkiem wymieszania się czystej wody
z "d"Czyszczoną cieczą".
Do oczyszczalni ścieków
w Nowinach trafia przeciętnie 56
. tys. m sześciennych na dobę

Miasteczko lwi 'eala W Skarżysku

OD SŁÓW DO CZYNÓW
19 kwietnia około godziny 3 nad ranem na parkiecie dyskoteki w Chmielowie doszło do kłótni.
Dwaj znający się mężczyźni przeszli od słów
o czynów i wywiązała się bójka. Ochrona natychmiast wyprowadztła obu na zewnątrz.
DOKONCZENIE NA STR. 4

- Moje miesięczne uposaże
nie wynosi 1300 tys. zł brutto mówi 4D-letnia kobieta. - Jest
21 kwietnia, nie wypłacono mi
dotychczas ani grosza z marcowej pensji. Wybieram się teraz
do Ośrodka Pomocy Społecz
nej, może dostanę choć zapomogę. Mąż jest bezrobotny, mamy trójkę dzieci - 18--1etniego
syna, który uczy się jeszcze
i bliźniaków po 8 lat. Muszę im
dać coś jeść, chociaż chleb
i margarynę, raz na tydzień pasztetówkę·

DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Do Krajowych Zawodów Sportowo--Pożarniczych drużyn
OSP zakwalifikowała się reprezntacja województwa kieleckiego (intormacja na str. 4).
Fot. A. Piekarski

Do mieszkańców
S a żyska-Ka~iennej
SZANOWNI PANS1WO
Od 17 maja 1993 r. reżyser Steven Spielberg będzie realizował
w Waszym mieście zdjęcia do filmu pt. "Lista Schindlera''; Kierownictwo produkcji filmu pragnie zaprosić Państwa do udziału w zdjęciach w charakterze statystów. Osoby zainteresowane
pro imy o zgłoszenie się 28 kwietnia 1993 r. (środa) o godz. 15
w Domu Kultury przy ulicy Słowackiego 25.
115-k

1 maja o godz. 16, ostatnie losowanie w wiosennym konkursie Centrum MX

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Musimy

przestawić się

na

gospodarkę

woiennq"

agenClG

SERBOWIE WYBRALI IDfoi=\l.fq:
WOJ N I;
ŚWIAT
"Jeśli wybuchnie trzecia wojna światowa, to jej powodem będzie bez
wątpienia plan Vance'a-Owena" - stwierdził pesymistycznie w poniedziałek przywódca Serbów bośniackich Radovan Karadzić. Jest on wyramie
zatroskany decyzją samozwańczego parlamentu Serbów bośniackich, który
w poniedziałek nad ranem odrzuciłten plan, mimo bardzo silnych nacisków
ze strony nowej Jugosławii I gro1by Interwencji zbrojnej pod egidą ONZ.

"Musimy teraz bardzo poważnie
zbrojnej inter-

rozważyć możliwość

ClgenCle
IDfor=*:
KRAJ
Posiedzenie

rządu

Dzisiejsze posiedzenie rządu
w swej pierwszej części dotyczyć
będzie kierunków I zadań polskiej
polityki zagranicznej. PrzeWiduje
się , iż w obradach wernie udział
prezydent Lech Wałęsa. Rząd rozpatrzy również projekt założeń reformy administracji publicznej,
propozycje Ministerstwa Rnansów
dotyczące zmian w trybie prac nad
budżetem oraz projekt rozporzą
dzenia w sprawie poręczeń ze
środków budżetowych państwa
spłat kredytów bankowych.

Ks.ąż.

u prymasa
Wdrugim dniu oficjalnej wizyty

w Polsce wielki książę Luksemburga Jan spotka się z prymasem Polski , kardynałem Józefem Glempem. Wielki książę złoży też kWiaty
na grobie ks. Jerzego Popiełuszki
oraz odwiedzi Wojskową Akademię
Techniczną i Centrum Sztuki
Współczesnej.

Lotewska wizyta
W drugim dniu wizyty w Polsce
premier Republiki Łotewskiej,
Ivars Godmanis zostanie przyjęty
w Belwederze przez prezydenta Lecha Wałęsę .
staną przed
trybunałem?

Czy

Jak się przewiduje, na dzisiejszym posiedzeniu sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zakończyć może rozpatrywanie
wstępnego
wniosku
o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu
Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka za zniszczenie
protokołÓW z posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR z lat 1982-89.

wencji" - dodał Karadzić. "ONZ bę
dzie wywierać jak najsilniejsząpresję
na naszych braci z Jugosławii. Ponieważ odrzUCiliśmy plan Vance'aOwena, musimy teraz być przygotowani, że będziemy jeść niewiele. Musimy też przestaWić się na
gospodarkę wojenną".

Plan Vance'a-Dwena przewiduje
na 10
- po

podział Bośni I Hercegowiny
okręgów narodowościowych

Dzieci umieraiq
z głodu
,
Co roku w krajach muzułmań
skich umiera pięć milionów dzieci, a kilka milionów zostaje kalekami na całe życie z powodu niedożywienia - stwierdza raport
agendy ONZ ds. dzieci przedstawiony w poniedziałek na dorocznej sesji organizacji konferencji islamskiej w Karaczi (Pakistan).

Były

Heroina ,na lotnisku
Były ambasador Kostaryki w Polsce Ałberto Carlos Vargas
Solls został aresztowany 26 bm. przez Prokuraturę Wojewódzką
w Warszawie pod zarzutem przemytu heroiny - poinformował
zastępca naczelnika wydziału śledczego Prokuratury WojewódzIdej, Józef Piechota. W ub. wtorek celnicy na lotnisku Okę
cie znaleźli w bagażach Soli sa 12,2 kg heroiny.

Aresztowanie Solisa odbyło
się w obecności ambasadora
Kostaryki akredytowanego na
Węgrzech, Jorge Vlllafranca.
Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa.
Władze Kostaryki
uchyliły
w czwartek immunitet dyplomatyczny chroniący Solisa. Stworzyło to możliwość oddania go

Niemieckie ulotki
W Bydgoszczy pojawiły się ulotki w języku niemieckim, sygnowane przez "Związek Wschodnioniemiecki", wzywające niemiecką mniejszość w Polsce do "walki o tożsamość, równouprawnienie i samostanowienie".

Chodzqca góra
Nie wszyscy wiedzą że
Mount Everest - góra, która ostatnio została zmierzona z największą dokładnością - nie tylko rośnie o kilka milimetrów
rocznie, ale także przemieszcza
się poziomo o 15-30 cm rocznie. Opinię taką ogłosił chiński
naukowiec, prof. Dzuyong Czen.

Po fatalnej decyzji parlamentu
Serbów bośniackich kraje zachodnie
przygotowują się teraz do energicznych działań. Niektóre już podjęły
konsultację, "co dalej należy uczynić" . Jeszcze w tym tygodniu ma się
odbyć narada przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i państw zachodniej Europy. Nie wiadomo, czy
weźmie w niej udział Rosja. Rosyjski
minister spraw zagranicznych AndrieJ Kozyriew przestrzegł Waszyngton, aby "nie podejmował żad
nych samodzielnych działań" . Rosja,
która jest tradycyjnym sojusznikiem
Serbów, wstrzymała się jednak od
głosu podczas posiedzenia Rady
Bezpieczeństwa 17 kwietnia, kiedy
uchwalono nowe - znacznie ostrzejsze - sankcje wobec Serbii i Czamogóry. . Serbowie wybrali wOjnę stwierdził w poniedziałek KozyriewI nie ma powodu, aby Rosja zgadzała
się z tym".

ambasador Kostaryki aresztowany

W Bydgoszczy

.znaleźliśmy takie druki u nas
w biurach" - powiedział zastęp
ca kuratora oświaty w Bydgoszczy Bogusław Wojtkiewicz.
. Po przetłumaczeniu wdrożyliś
my wewnętrzne dochodzenie,
by ustalić źródło ich pochodze-

trzy dla Serbów, Chorwatów i muzuł
manów. Ostatni, dziesiąty okręg ze
stolicą w SarajeWie byłby wielonarodowy. Serbowie bośniaccy odrzucili
ten plan , bowiem zakłada on, że musieliby zwrócić co najmniej piątą
część terytorium, które kontrolują
obecnie, a które ocenia s i ę na 70
procent powierzchni całej Bośni
i Hercegowiny.

nia - bez rezultatu. Jeden z pracowników powiedzi ał tylko, że
tlłkie same ulotki spotkał już ,na
Sląsku Opolskim, na Górze Sw.
Anny" - dodał.
Autorzy ulotki apelują do
Niemców mieszkających na
Śląsku , Pomorzu oraz w dawnych Prusach Wschodnich
i Zachodnich m.in. o to, aby nie
wyjeżdżali do RFN, lecz umacniali niemieckość na tych ziemiach, pielęgnowali spuściznę
kulturową

.Sama ulotka specjalnie nie
szokuje, bo zmieniają się czasy
i stosunki polsko-niemieckie.
W samej Bydgoszczy robi ona
jednak fatalne wrażenie , bo
w tym mieście doświadczenia
wojenne z mniejszością niemiecką są tragiczne i mieszkań
cy są uczuleni na te sprawy, czego dowodzi choćby społeczny
protest przeciwko tworzeniu
w mieście związku kombatantów b. Wehrmachtu" - powiedział B. Wojtkiewicz.

polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Zdaniem dyrektora Urzędu
Celnego na Okęciu Bogdana
Jakubiaka udaremniono wówczas największą próbę przemytu narkotyków w historii tego lotniska. Ocenia on wartość heroiny na ok. 14 mld zł. Uważa, że
w ten sposób został przerwany
szlak przemytu narkotyków na
wielką skalę , na którym Polska
była tylko kr~jem tranzytowym.
W ocenie specjalistów ze stowarzyszenia . Mona!"" 12,2 kg
heroiny wystarcza do uzależnie
nia od tego narkotyku kilkuset
osób.

Do "reszty

świata"

Międzynarodowy Fundusz Walutowy wezwał "resztę świata" do
otwarcia rynków dla towarów z reformujących się państw Europy
środkowej i wschodniej i wyraził
niepokój z powodu niedawnych
posunięć antydumpingowych USA
i WspÓlnoty Europejskiej wymierzonych w Polskę , Węgry, Czechy,
Słowację, Rumunię i Chorwację .

Katastrofa
samolotu
35 osób ocalało z poniedziałko
wej katastrofy samolotu Indian Airlines, który ze 118 osobami na pokładzie rozbił się zaraz po starcie
z lotniska w Aurangabadzie, w zachodnich Indiach. Maszyna runęła

""

PoW'inno

Przeciw elektrowni
atomowej
Czeska policja stłumiła demonw Temelinie (południowe
Czechy) przeciwko bUdowanej tam
elektrowni atomowej. Ok. 40 demonstrantów tymczasowo aresztowano. Podczas starć z policją
jedna osoba została ranna.
strację

Iracki
"front mas"
Władze irackie wezwały do utworzenia
" międzynarodowego
frontu
mas" wymierzonego
w USA. Apel ten wystosował iracki
wiceprezydent Taha Jasln Ramadan, otwierając w Bagdadzie konferencję organizacji młodzieżo
wych z ponad 25 państw niezaangażowanych.

pomagać pańshvO

Gdzie zaczyna
Zdaniem 55 proc. respondentów
CBOS, bieda zaczyna się wtedy, kiedy
miesięczne dochody w rodzinie wynoszą od 5110 tys. do 1 mln zł na osobę; według 19 proc. - o biedzie motna mówić, kiedy miesięczny dochód
na osobę w rodzinie wynosi od 1 mln
dol,5mlnzł. WopinII 17 proc. - kiedy nie przekracza on 500 tys. zł,
a w przekonaniu 9 proc. - kiedy
kształtuje się on w granicach od 1,5
mln do 2 mln zł .
W opinii 18 proc. zapytanych, na tysiąc mieszkańców Polski przypada do
100 ludzi naprawdę biednych, według
14 proc. - od 1D1 do 250, zdaniem 39
proc. - od 251 do 500, w przekonaniu
20 proc. na tysiąc mie~ńców Polski
przypada od 501 do 750 osób naprawdę biednych, a w opinil9 proc. - od
751 do 900 takich osób.
Zdaniem 76 proc, respondentów,
w porównaniu z sytuacjąsprzetl1 Olat ludzi naprawdę biednych jest obecnie
w Polsce znacznie więcej, według 15
proc. - nieco więcej, w opinii 4 proc. tyle samo co w 1983 r., w przekonaniu 2
proc. - znacznie mniej, azdaniem 1 proc.
- nieco mniej niż przed 10 laty.

się. bieda

W przekonaniu 72 proc. respondentów ludziom naprawdę biednym powinno
pomagać przede wszystkim państwo,
zdaniem 65 proc. - organizacje spoleczne, według 28 proc. - Kościół, w opinii
24 proc. - rodzina, zdaniem 3 proc. - są
siedzi i równie często (3 proc.) odpowiadano, że nikt.

160 km na godzinę
Zgodnie z zamierzeniami omawianymi 26 bm. w Warszawie
na konferencji na temat rozwoju linII kolejowych dużych
prędkości w Europie pierwsze szybkie pociągi ruszą
w Polsce w 1997 r.
neralny UIC, Michel Walrave.
Pierwszy etap modernizacji
(do 1997 r.) to linia Kunowice Warszawa, potem do 2000 r.
nastąpi przebudowa linii do Terespola.
Celem konferencji było
przedstawienie programu UIC
dotyczącego pociągów dużych
prędkości (ponad 160 km na
godz.) na liniach Europy środ

kowej i wschodniej. Szczególna uwaga zwrócona została na
korytarz wschód-zachód, usytuowany na północy Europy,
wzdłuż osi Benelux - BerlinWarszawa - Mińsk - Moskwa
- kraje nadbałtyckie - SI. Petersburg.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Jelcyn

• •

zwyclęza
Prezydent Borys Jelcyn
uzyskał poparcie 34 z 44
okręgów wyborczych połowy z wszystkich 88
okręgów - które przekazały do tej pory wyniki nie-

dzielnego referendum.
Z nieoficjalnych wyników
podanych w poniedziałek
przez Biuro Prasowe Prezydenta wynika, że Czuwaszja
i dziewięć innych regionów
nie wyraziło zaufania do Jelcyna. Dwie republiki i 14 regionów nie poparło jego polityki gospodarczej.
Najgorsze rezultaty osiąg
Jelcyn w Inguszji, gdzie
obwinia się go o wybuch
krwawego konfliktu etnicznego z sąsiednią Osetią
w ub. r. Tylko 2,3 proc. głosu
jących w Inguszji poparło
Jelcyna, 70 proc. zażądało
wcześ!",iejszych . wyborów
prezydenckich. Tymczasem
w Osetii północnej, gdzie
elektorat jest czterokrotnie
większy, Jelcyna poparło 63
proc. głosujących.
nął

'.

Jak. Wyloso~ać
Amerykę?
Ponad 900 tysięcy wa2nych zgłoszeń nadeszło na tegoroczną amerykańską loa wśród nich mnóstwo wniosków od Polaków - oświadczył wponiedziałek rzecznik prasowy wydziału wizowego w Departamencie Stanu USA.

terię wlzow;,.

Ogółem nadesłano 1,2 miliona
wniosków, ale około 300 tysięcy z nich
zdyskwalifikowano z powodu uchybień formalnych, takich jak brak nazwiska i adresu nadawcy w górnym le-

Pryw.atny arsenał
Znaczne ilości broni i amunicji, m.In. 12 pistoletów, 5
sztuk broni długiej, 82 bagne-

W trzech na cztery

Pąlacy znó~ tłutnnie

12 pistoletó~ 5 sztuk broni długiej,
82 bagnety, 17 luf i 200.0 naboi

Pierwsze szybkie pociqgi
w Polsce w ] 997 roku

Zdaniem dyrektora generalnego PKP, Aleksandra Janiszewskiego, centralne poło
żenie Polski daje możliwość
przeprowadzenia przez nasze
terytorium przynajmniej 3
głównych linii europejskich, dla
których Warszawa może stać
się głównym węzłem i docelowo przewozić kolejami 8-10
mln pasażerów rocznie. Nie
jest to jednak jeszcze etap rozmów o finansowaniu tych inwestycji - dodał.
Koleje dużych prędkości są
dwa razy szybsze od transportu drogowego po autostradach
i dwa razy tańsze od samolotu
- pow i edział podczas konferencji prasowej sekretarz ge-

w odległości 7 km od końca pasa
startowego z wysokości 200 metrów (zaraz po starcie) i przełamała
się na trzy części. Z wraku - tuż
przed wybuchem pożaru - wydostało się 36 osób. Reszta prawdOpodobnie zginęła w płomieniach.

ty, 17 luf karabinowych, 10
zamków, 2000 nabojów zabezpieczyła policja w domach
trzech mieszkańców Zboisk
i Wietrzna (woj. krośnieńskie).
Wobec głównego podejrzanego zastosowano areszt tymczasowy, dwóch pozostałych objęto
dozorem policyjnym . Oprócz
nielegalnego posiadania broni
zarzuca się im także kłusownic
two.
Podejrzani broń gromadzili od
1973 r. Obok egzemplarzy pochodzących z okresu " wojny
światowej natrafiono na współ
czesne elementy uzbrojenia: lunety, tłumiki. Według podinspektora Tadeusza Poborczyka z posiadanych części można złożyć
17 karabinów i kilka pistoletów.
Policja nie wyklucza nielegalnego składan ia broni.

spóźniony lub
nadejścia listu
(należało wcelować między 1 mafC8
a 1 kwietnia), bądź wysłanie wbrew tegorocznemu regulaminowi - więcej
n iż jednego wniosku.

wym rogu koperty,
przedwczesny termin

Między 937 tysiącami ważnych
zgłoszeń rozlosuje się 40 tysięcy wiz
stałego pobytu , z których 40 proc. zastrzeżono dla IrlandczykÓW.

Wyniki losowania zostaną ogłoszo
ne dopiero w połowie lipca, gdyż na razie nie uporano się z rozdzieleniem 40
tysięcy wiz z loterii ubiegłorocznej.
Warunkiem otrzymania stałej wizy jest
przedstawienie przez każdego zwycięz
cę loterii oferty stałej pracy w USA.
W zeszłym roku wśród 817 tysięcy
ważnych zgłoszeń aż 670 tys., tj. ok. 70
procent, nadeszło od Polaków. W wyniku losowania prawo do stałej wizy
uzyskało wtedy prawie 20 tysięcy osób
z Polski.

We wtorek 27 bm . będzie w kraju
- poinformował IMGW.
Temp. maks. od 23 st. do 27. Wiatr
słaby i umiarkowany.
W nocy z wtorku na środę
i w środę - pogoda bez większych
zmian, nieco chłodniej. Temp. min.
od 6 st. do 14 st., temp. maks.
w dzień - od 21 st. do 26 st.
słonecznie

NIE ZWLEKAJ!!!
Jeśli chcesz wygrać
kup hasła i porady do

KOUFORTUNY
Dostawa do domu w cUWu dwóch tygodni
Koszt: 20 tys. zł + 16 tys. zł opłata pocztowa
Zgłoszenia na kartkach pocztowych na adres:
OMNIS-POL, skrytka pocztowa nr 5,
00-096 Warszawa 84
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Wiadomości

lokalne

i Wiadomości

lokalne * Wiadomości lokalne
~

Po raz kolejny

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Większość z nich siedziała
w więzieniu, bądź jest w kontakcie z tym środowiskiem. Spośród innych podróżnych wyróż
niają się nie dogolonymi, zmę
czonymi twarzami - dość łatwo
ich rozpoznać.

Już

po nich

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Sąd Gospodarczy w Radomiu
ogłosił wczoraj upadłość przedsiębiorstwa. Z wnioskiem takim
wystąpili wcześniej dwaj najwięksi
wierzyciele
odlewni:
radomskie .Peremo" i Przedsiębiorstwo
Złomu
Metali
w Warszawie. Syndykiem prowadzącym upaClłość został Andrzej Zieliński.
JAG

swoją przeszłością i przyzwyczajeniami trudno niektórym
ludziom znaleźć godziwsze
wynagrodzenie czy mniej
żmudną i męczącą pracę· Forsa "ekstra" wpada im czasem
z drobnych kradzieży, bądź
"zleceń" ze świata przestęp
czego. I tak mija dzień za
dniem.
NATA

Wszyscy czekają na pociąg,
który zawiezie ich do .Mekki" Warki. Tam .chamy" (jak mówią
o swoich pracodawcach) zatrudnią ich przy wycinaniu gałęzi
w sadach. Jadą_na gapę" pocią
giem pospiesznym. Tak jest najlepiej, bo jeśli konduktor będzie
chciał ich wysadzić, to i tak najbliższą stacją, na której wylądu
ją,
będzie
właśnie
Warka.
W osobowym może być gorzej,
bo podróż może się skoczyć już
w Lesiowie.
Tak czy inaczej, gdy znajdą
się wreszcie w Warce, już na
dworcu czekają na nich "chamy". Proponują przeważnie
50 tysięcy za dziesięciogo
dzinną harówę.
Nadgorliwi
i młodzież, która uciekła z domu, pracują podobno tylko za jedzenie. Dobry .cham" to taki,
który płaci powyżej 50 tysięcy.
Są podobno i tacy, którzy płacą
po sto tysięcy za dniówkę . Ze

* W Kielcach zostało poi zalegalizowane Stowarzyszenie ,Wychowanków
Politechniki Swiętokrzyskiej.
Zamierza ono skupić absolwentów w celu współdziała
nia na niwie gospodarczej,
kulturalnej i politycznej. Deklaracje można otrzymać
w budynku uczelni przy al.
Tysiąclecia PP 7 w Kielcach,
tel. 245-15 lub 245-22.
* W Ameliówce trwa od
wczoraj seminarium między
narodowe dotyczące prawa
pracy. Biorą w nim udział
związkowcy z kraju i z zagranicy. Wczorajsze spotkanie
poświęcone było zwolnieniom z pracy z przyczyn ekonomicznych.
* W związku z zarządze
niem dotyczącym przejęcia
przez państwo majątku Polskiego Stronnictwa Ludowego oddział radomski tej partii
oświadczył, że lokal w Radomiu został wybudowany ze
składek i jego użytkownicy
nie dadzą go sobie odebrać.
(MAF)
wołane

Handlarze
•
-truclznq
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
na osiedlu Ogrody potwierdziły informacje uZyskane
od konsumenta. W sprzedaży
znajdowało się pbnad 70 przeterminowanych .bobo frutów"
dla dzieci, dwa gatunki sera, sok
kokosowy, olej uniwersalny oraz

jącego się

~

interwencYiny

~g45898
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Poszłam więc do dyżumej ruchu, a ta powiedziała mi, że na
dworcu są wszystkie rozkłady
jazdy, tyłko pani z okienka informacyjnego nie chce się szukać.
Wróciłam więc pod informację,
a tam ponownie zapewniono
mnie, że potrzebnego mi rozkła
du jazdy nie ma.
Coś dziwnego dzieje się na
kieleckim dworcu PKS, jedni
mówią tak, drudzy inaczej. I komu tu wierzyć, ja jestem skłonna
uwierzyć pani z informacji, gdy
mówi, że nie ma wszystkich aktualnych rozkładów jazdy, wobec tego trzeba je zakupić, dla
wygody klientów.

Korek na Gwardii
Kielecka policja drogowa
z wielkim wysiłkiem usiłuje rozładowywać zatory samochodowe i chwała jej za to. Trochę
więc przykro patrzeć, jak policyjne samochody tarasują ul.
Gwardii Ludowej, w okolicy swej
siedziby.
A przecież można zrobić zupełnie wygodny parking dla radiowozów na terenie obok byłe
go kina .Bajka".

Zabawy na gruzach
Bardzo opieszale idą prace
przy organizowan[u placu zabaw na kieleckich Slichowicach,
w okolicach ul. ' Dewońskiej
i Massalskiego. W piaskownicy
jeStjeszcze wap.,C1, wokół pełno
gruzów i materiałów budowlanych.
W tym bałaganie bawią się
nasze dzieci, a my drżymy, że
sobie coś zrobią
(gi)

kilkadziesiąt dużych butelek
z tonikiem. Ponadto dwie sprzedawczynie 'nie dysponowały
ważnymi książkami zdrowia.
- Mamy bardzo dużo przypadków sprzedaży towarów
przeterminowanych mówi
dyr. Terenowej Stacji Sanltarno-Epidemiologicznej lek. med.
Józef Wołczyński. - Dotyczy to,
niestety, również tych sklepów,
które przynajmniej z wyglądu powinny gwarantować określony poziom usług. W tej chwili nasi pracownicy prowadzą intensywne
kontrole placówek handlowych
i za parę dni powinien być znany
pełny obraz zjawiska. Na szczególnej uwadze mamy targowiska
oraz wszelkie punkty sprzedaży
lodów. Są to o tej porze roku najczęstsze źródła zatruć .
TeZ

nocy

i

rano

,,merCedesa" .
• W Kielcach na skrzyżowaniu

Zostawił

ulic Armii Czerwonej i M. lipcowego, kierujący osobowym "mercedesem" dotychczas nie ustalony męż
czyzna nie ustąpi! pierwszeństwa
przejazdu i zderzył się z .żukiem"
kierowanym przez Artura B. lat 29
mającym zielone światło. Obrażeń
ciała doznali pasażerowie "żuka" Janusz Armata lat 24 i Zbigniew Majewski lat 43. Sprawca pozostawiając
pojazd zbiegł z miejsca wypadku.
• W Ostrowcu przy ul. Zygmuntówka 112, w dniu 26.1V.93 r. o godz.
18 Tomasz C. lat 6 wjechał nagle na
jezdnię i został potrącony przez
.volkswagena" kierowanego przez
Marka K. lat 31. Dziecko. z lekkimi
obrażeniami ciała przewieziono do
szpitala.

Pijany

złodziej

• WKielcach na ul. Staffa będący
po spożyciu alkoholu Artur H. lat 21,

mieszkaniec Kielc skradł fiata 125p"
na szkodę Eugeniusza S. Sprawcę
zatrzymali policjanci w pościgu
i osadzili w izbie wytrretwień. Samochód sprawca usźkoltlił na kwotę
4.0OQ.000 zł.
•
Smi.rć

pod PIekłem

leśnym przy
drodze Końskie- PieJdo, ogodz. 16
znaleziono zwłoki NN mężczyzny
w wieku około 25 lat bez zewnętrz
nych obrażeń ciała, które zabezpieczono w prosektorium.

• W kompleksie

• 28 bm. godz. 18 w PaT. Zielińskiego koncert romansów rosyjs·
kich i ańi operowych w wykonaniu solisty Teatru Wielkiego z Odessy Aoatolija Dudy, przy akompaniamencie
Wiery Biełajewej.
• 29 bm. w Galerii BWA
"Zielona" w Busku-Zdroju wystawa rzeźby Krzyszto-fa Kędziorskiego z Krako-wa.
• ZW Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zaprasz!ł 29 bm. o godz. 12
do OST ul. Zamkowa 5 na
zebranie naukowo-szkole-niowe na temat: ASTMA
ZAWODOWA.
Gościem
spotkania będzie prof. dr
hab. Paweł Górski z Kliniki
Chorób Zawodowych Instytutu
Medycyny
Pracy
w Łodzi. Udział w spotkaniu
zapowiedzieli przedstawiciele firm farmaceutycznych
Upjohn, Farmitalia, Glaxo.
2 maja br. o godz. 17
w sali kinowej WDK oprócz
kandydatek do tytułu _Małej
Miss Kielc" zaprezentują się
liczne zespoły artystyczne
i soliści. Będzie również kiermasz taniej książki. Bilety na

Czy tak okaleczone, a jeszcze nie wycięte topole da się
Kto z zza biurka wydał decyzję o ich usunięcie?
Fot. A. Piekarski

uratować?

Dni Ziemi na ul. Nowowiejskiej

Komu to przeszkadzało?
W szczególny sposób uczcili przypadające w ub. tygodniu $wiatowe Dni Ziemi
"drwale" którzy w miniony
czwartek zabrali się do wycinania topoli przed blokiem
przy ul. Nowowiejskiej 24
w K1elcaph. Kilka drzew rosnących w wystarczającej 0dległości, by nie zaciemniać
mieszkań przeszkadzało niektórym lokatorom. Inni - nawet ci mieszkający na parterze
- są zbulwersowani wandalizmem. Jedno drzewo już padło,
pozostałe są okorowane i czekają na powrót pilarzy.

imprezę

można

kupować

wWOK i MDK.
.29 bm. o godz. 14:30
l 1e w Teatrze im. S. Ze-romskiego odbędzie się
spektakl "Iwony Księż·
niczki Burgunda'· Witolda
Gombrowicza, który wysta-

Sensacyjny koncel1: ~~
w Kieicach 12 maja o godz. 20: 30 - amfiteatr "Kadzielnia" .

Specjalistów z Rejonowego
Zieleni pytamy, czy to ich pracownicy .zabły
sknęli" na ul. Nowowiejskiej. Nawet jeżeli to nie oni przyjęli barbarzyńskie zlecenie to prosimy
o ocenę jakie mają zdanie na temat wycinki.
(alp)
Przedsiębiorstwa

wi Teatr Ludowy z Nowej Huty. W roli Króla Ignacego
zobaczymy znakomitego aktora Teatru Starego w Krakowie Jerzego Stuhra.
.28 bm. ogodz.18w kawiarni WOK - kolejny "Mikrofon dla wszystkich".
Wstęp wolny.
• W dniach 5-25 maja
br. w WDK w Kielcach ogólnopolska
wystawa
prac plastycznych dzieci.
(kr)

IV

Do matury zostało już tylko
14 dni. Jakie będą tematy?
Ten problem nurtuje wszystkich przy~tępujących do egzaminu. Zeby im oszczędzić
nerwów i ułatwić przygotowanie ściąg, od wczoraj publikujemy tematy maturalne
z języka polskiego, typowane
przez kieleckich i radomskich
polonistów. Dziś oddajemy
głos pani Krystynie Tarnowskiej,
polonistce
z Technikum Mechanicznego dla Pracujących
w Kielcach:
- U nas tematy maturalne
są inne niż w szkołach dziennych. Egzamin odbywa się
wtym samym dniu, ale po południu . Ja mam w tym roku
trzy klasy maturalne. Moje
propozycje? Na podstawie
znanych ci utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej rozwiń myśl
A. Asnyka: "Każda epoka
ma swe własne cele". Temat drugi: My - współcześ
ni, a tradycje romantyczne.
I trzeci: Jak współczesny
człowiek rozumie hasło
"Nic, co ludzkie, nie jest mi
obce".
Prawie zawsze na maturze
są tematy rocznicowe. Czy
w tym roku będzie podobnie?
Może . Ale lepiej się na nie nie
nastawiać .

(JOK)

~

Doklejane zera
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

łacyku

f

\IV

"Rzucamy"
tematami•

- Zdajemy sobie sprawę , że
do nas trafia tylko znikomy procent "podróbek" - mówi Jadwiga Kurpeta. - Najlepsze warunki do obrotu nimi panują na
bazarach. Pragniemy więc zaapelować
do wszystkich
o szczególną ostrożność. Na
naszym terenie pojawiły się ostatnio bardzo dobre jakościowo
falsyfikaty .milionów". Wszystkie tej samej serii . C". Trzeba
patrzeć na to, co się bierze.
Tym bardziej że zdarzają się
i bardzo prymitywne fałszer
stwa. Jeden z naszych klientów
zupełnie nie zauważył, że zamiast 500 tys. zł otrzymał bank-

not 5Q-tysięczny z doklejonymi
zerami.
Bank na bieżąco współpracu
je w tym zakresie z komendą
policji. Wspólnie też prowadzone są liczne szkolenia tematyczne w różnych Instytucjach. Jedno z nich miało też miejsce
w Oddziale BPH, a zaproszono
do udziału w nim kasjerów
z miejscowych przedsiębiorstw.
Najlepszym wyjściem dla firm
obracających dużą gotówką jest
zakup urządzenia sprawdzają
cego banknoty. Inwestycja ta
może się szybko zwrócić. Niewielki przyrząd można nabyć już
za 1,2 mln zł, bardzo dobrej klasy kosztuje około 5 mln zł.
(BP)

Międzynarodowy

Organo~ei ~

FesthNal Muzyki
Kielcach

UDANA INAUGURACJA
Niedzielny koncert ściągnął do kieleckiej katedry wielu miłoś
ników muzyki J. S. Bacha. Dużymi brawami nagrodzono recital
organisty ALBERTO PAVONIEGO z Rzymu. W interpretacji makornitego wirtuoza melomani usłyszeli: Koncert a-moll, popularną arię z Suity D-Our w transkrypcji włoskiego artysty. Znakomitą technikę i dużą muzykalność wykazał solista w Preludium
i Fudze e-moll oraz w Fantazji i Fudze g-moll. Recital zakończyła
Toccata i Fl,.lga d-moll. Warto zaznaczyć, co podkreśliła prowadzą
ca koncert -Jadwiga Roslńska, że cały program Alberto Pavoni wykonał z pamięci.
Drugą część niedzielnego
koncertu wypełniło i*fno
z największych dzieł J. S. Bacha - Magniticat. Z kielecką
orkiestrą Collegium Musicum
wystąpił 4{H)sobowy Mieszany

Akademicki
Szkoły
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pod dyr.
Michała Dębrowskiego. Partie
solowe wykonali Jolanta Kauł
man - sopran, Józef Frakstein

Chór

Głównej

- bas, Mariusz Gebel - kontratenor i Jacek Laszczkowski tenor. To była prawdziwa uczta
duchowa.
Dziś o godz. 19 rozpocznie
się w kościele ŚW. Józefa,
koncert kameralny. Wysta,pią
znani w kraju i za granicą s0liści: JADWIGA KOTNOWSKA
- flet i MICHAŁ OLSZEWSKIorgany. W programie utwory
J. S. ~ha, C. Francka; C. DebuSsy'ego.
zapOwiedziane
jest ńwmież prawykonanie
Fan*ii organowej nr It- ŁU·
KASZA WOSlA.
•
(DMP)

Bilety - ART SERVICE. tel. 440-32, RPAA Radom, tel. 63-45-43, ORBIS Kielce,
tel. 457-01 , ORBrS Radom, tet 243-45, sklep METAl-CORE w Kielcach,
ul. Karczówkowska. Imprezę sponsorują "EchO Dnia" i Radio "Kielce".

http://sbc.wbp.kielce.pl

Dyrektor
•

ł

Się

••

smlele

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Do niedawna w niedzielę robiobiad z dwóch dań, najczęś
ciej rosół i kurczaka, ale przyjdzie nam żyć jeszcze skromniej.
Dzieci płaczą: mamo, po co nas
tyle? Nie ma za co kupić im ubrań, butów, książek. Cóż z tego,
że mam pracę, skoro pracuję za
darmo.
Dzwonię do dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego - Krzysztofa Stępnia, pytam o kondycję firmy. Pan dyrektor dziwnie rozbawiony
twierdzi, że nie jest źle,
a przyszłość zakładu maluje
się w różowych barwach, bo
właśnie doszło do konkretnych rozmów z bankami i jest
nadzieja na kredyt.
* Skoro jest tak dobrze, to
dlaczego nie wypłacono pracownikom poborów za marzec?
- Za który marzec? - dopytuje się wciąż rozweselony dyrektor.
* Czyżbyście nie płacili ludziom od marca ubiegłego roku?
- U nas od jakiegoś czasu
pracownicy otrzymują pensję
w czterech ratach - odpowiada
pan dyrektor i śmieje się. - Za
marzec br. pierwszą ratę dostali
tylko pracownicy umysłowi.
• Czy pan również otrzymuje pensję w ratach?
- Naturalnie.
* A co z reszta, z pracownikami fizycznymi? Czy im się
wypłata nie należy? Ludzie
grożą strajkiem.
Na razie jest spokojnie,
wszyscy pracują
* Ale lada moment mogą
przestać. Pan uważa taką syłam

tuację

za

normalną?

- Na tle dramatu, jaki rozgrywa się w starachowickim "Starze" i innych firmach u nas jest
nieźle. Ale przez telefon nie będę
rozmawiał. Proszę do nas przyjechać.

(bea)

Zapowiada się kolejne,
bardzo gorące lato, więc ...

Woda naprzód I
W sobotę Kielce gościły 250
druhów ochotniczych straży
pożarnych z 12 województw
z południowo-wschodniej Polski. Na rozegrane na stadionie
międzyszkolnym przy ul. Prostej eliminacje stefowe do VIII
Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych złożyła się rywalizacja w biegu sztafetowym
7 x 50 m z przeszkodami i ćwi
czenia bojowe.
Najlepsza okazała się drużyna
OSP z Wróblówki w woj. nowosą
deckim, która tyłko z niewielką
przewagą wyprzedziła reprezentującą

Kielecczyznę

drużynę

z Woli Jachowej. Na kolejnych
czterech pozycjach będących także przepustką do zawodów ogólnopolskich uplasowaly się druży
ny z Hanny (woj. bialskopodlaskie),
Niechobrza
(woj .
rzeszowskie), zakładowej OSP
Fabryki Maszyn w Janowie Lubelskim oraz Trzydnika Dużego (obie
z woj. tarnobrzeskiego). Nie powiodło się natomiast drużynie
z Opatowca, także reprezentują
cej Kielecczyznę .
Wszyscy zawodnicy reprezentowali wysoki poziom. Sprawność
przyda się im w akcjach, tym bardziej że już pierwsze cieplejsze dni
i narastająca liczba pożarów zapowiadają kolejne "gorące lato".

Tak walczyli strażacy z Woli Jachowej.
Tekst i fot.: A. Piekarski

Kieleckie ście
W porównaniu z latami
ubiegłymi ilość "nie przetworzonych" ścieków się zmniejszyła. Jednak nie było to

rezultatem

podwyższenia

wydajności

oczyszczalni
w Nowinach, ale wprowadzenia
wodooszczędnej
gospodarki przez zakłady

przemysłowe,

a także spadkiem produkcji.
Od 1985 roku ze zmiennym szczęściem trwa modernizacja i rozbudowa
urządzeń oczyszczalni ście
ków. Kiedy inwestycja zostanie ukończona , oczyszczalnia będzie mogła uzdatnić
całą ilość dostarczanych do
niej ścieków. Kanał awaryjny

będzie

Trwa modernizacja
oczyszczalni ścieków w
Sitkówce
Fot. A. Piekarski

wykorzystywany tylko w przypadkach wzmożo
nego dopływu wody (po dużych opadach deszczu).
Stan czystości rzeki być może poprawi się na tyle, że woda w Bobrzy zostanie w całości zaliczona do II klasy
czystości.

KAKIM.G.

• W upadłej firmie prowadzonej
przez trzech młodzieńców pozostał
"polonez" z zajeżdżonym silnikiem
i stara zdezelowana maszyna stolarska. Gdy komornik, pan Bolesław Zapała spytał, gdzie jest reszta składni
ków majątku trwałego, główna księgo
wa powiedziała, że ona nie wie, że od
stycznia nie dostaje pensji, a w ogóle
to jej to "wisi". Tak nawiasem, młodzi
biznesmeni mają nową firmę o "dwa
kroki stąd".
BO ŻONA MOŻE
SIĘ DOWIEDZIEĆ
Kiedy komornik jest już bezsilny,
może zlecić sprawę agencji detektywistycznej. Ci mają swoje sposoby, ale
i oni nie mogą, jeŚli ktoś nie ma pienię
dzy i uprze się , że ich nie będzie miał.
W Agencji "Wart Serwis" pan Tadeusz SiekalIski powiedział mi, że
spraw windykacyjnych firma ma sporo, a jedna trzecia to sprawy załat
wione. Pierwszym etapem sąnegocja
cje. Jeśli te nie pomagają, detektywi zaczynają szukać. A może dłużnik ma

O
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Bylbym jednak niesprawiedliwy twierdząc, że
Po

pierwszej rozprawie
o podział majątku, na korytarzu sądowym pojawili się
funkcjonariusze, chcąc dowiedzieć się od Bożenny M.
gdzie przebywa Robert. Kurtuazyjnie zaprosili ją na komendę, jednak Bożenna M. zaproszenia nie przyjęła, twierdząc, że jest zmęczona. Sama
wyznaczyła termin złożenia
zeznań i .. : tyle ją widziano.
Choć Bożenna M. nadal przebywa w Polsce, funkcjonariuszom nie udało się nawiązać
z nią kontaktu. Wypisz, wymaluj Twin Peaks.
Mimo liberalizmu policji tym
razem

Bożenna M. poczuła się
dotknięta do żywego.
Wystąpiła o •.. alimenty na
rzecz syna, Roberta M. Motywuje to tym, że Robert podjął
przerwaną w Polsce naukę.
Jako dowód przedstawia kserokopię legitymacji szkolnej
Roberta i to nawet ze zdję
ciem. Fakt, że trudno odróżnić
czy na zdjęciu jest wizerunek
Roberta, czy puszki sardynek.
Reszta tekstu i pieczęci też jakoś tak dziwnie zamazana. Ale
jest to dowód. Jeszcze mocniejszym dowodem jest peł
nomocnictwo Roberta M. dla
adwokata ze Skarżyska do reprezentowania go w sprawie
alimentacyjnej. Podpis Roberta diametralnie różni się od
charakteru jego pisma, ale widocznie Stany Zjednoczone
zmieniają nie tylko charaktery
ludzi, lecz nawet pisma. Ponadto pełnomocnictwo to jest
poświadczone przez amerykańskiego notariusza.
Marian M. kwestionuje autentyczność tego dokumentu przywołując fakt, że jego żona będąc
obywatelką Polski, a ponadto
przebywając wówczas bez waż-

Bożenna M. dopuściła
się bigamii.
Z Marianem M. przeprowadziła rozwód 11 września 1989
r., a następnie natychmiast
wyszła za mąż za obywatela

Kanady Mariana L. Tymczasem w myśl art. 18 Międzyna
rodowego Prawa Prywatnego
w sprawach rozwodów obowiązuje prawo kraju, którego
małżonkowie są obywatelami.
Marian
M.
przeprowadził

ukryte konto, może samochód,
który ostatnio sprzedał stoi w jego garażu , a może na akcie kupna jest jakiś
Sfałszowany podpis. Jeśli dłużnik ma
kochankę, to można mu zasugerować, że żona może się o tym dowie·
dzieć .
•
W innej agenCji, do której udałem
się jako klient dowiedziałem się , że po
wpłaceniu 3 mln- zł zaliczki, detektywi
będą tak nękali niesolidnego dłużnika,
tak będą chodzili za nim, tak będą mu
utrudniali życie, że ten pożyczy I odda.
Wszędzie jednak zastrzegano się , że
detektywi nie mają prawa używać silY
wobec " nękanych". Co więcej, z cwanszym oszustem muszą działać w "jedwabnych rękawiczkach ".
Tak komornicy, jak i detektywi zadają pytania: jak to się dzieje, że banki dają kredyty bez zabezpieczenia
lub jest to takle zabezpieczenie, które
można natychmiast upłynnić? Dla·
czego firmy wydające towar wartości
kilkuset milionow, nie sprawdzą
z kim mają do czynienia?
MIG

Danuta Wanie~ w~el(a(~
Wczoraj odbyto się spotkanie z przewodniczącą Demokratycznej Unii Kobiet,
posłanką na Sejm z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, DANUTĄ WANIEI. Mimo nie sprzyjającej, przedpołudniowej pory spotkania, przybyło około

200 osób.

•
Danuta Waniek w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Demokratyczna Unia Kobiet tworzy - mimo innych, "konkurencyjnych" związków kobiecych - mocne
lobby, zrzeszające ponad 3 tys. członkiń . Przy najbliższych wyborach DUK wystąpi
z własnym programem wyborczym i własnymi kandydatkami.
Program działania na dziś i program wyborczy na jutro będzie zmierzał ku przywróceniu polskim kobietom realnych, a nie pozornych jak dotychczas przywilejów,
wykluczających traktowanie kobiety jako człowieka drugiego gatunku.
Obszerną wypowiedź przewodniczącej Danuty Waniek dla naszej gazety zamieścimy wkrótce.
(AJKA)

[r@]ffi)O@ffi)Ooo

nego paszportu sygnowała zaproszenia dla Polaków do USA
swą imienną pieczątką z adnotacją... notariusz.
Można się zastanawiać, czy
nie jest to stronnicze widzenie
faktów przez Mariana M. Jednak
pośród tych faktów "nie gra"
o wiele więcej i przez to tym gorzej dla faktów. Bo jeśli nawet było coś inaczej, to nie ulega kwestii, że

jakieś

Woman liberation

o

policja nic nie robi.
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i się nie doczekał, bo prezydent miasta podpisał czek na powyższą
kwotę i wręczył go pracownikowi zadłużonej firmy. Przedsiębiorstwo ma
pieniądze, a jego wierzyciele nie ...
• Pewien kielecki "oświatowiec"
założył sobie firmę po tym, jak będąc
szefem prywatnej szkoły doprowadził
ją do ruiny. Wziął więc kredyt na nową działal ność i dość szybko okazało
się , że i ten interes mu jakoś nie
idzie. By być .. solidnym" podpisał oś
wiadczenie, że wszystkie długi przejmuje na siebie jako osobę tzw. fizyczną czyli Stanisława S. i ze spokojnym
sumieniem wziął kolejny kilkusetmilionowy kredyt.
Potem pojechał do hurtowni w Terespolu, wziął towar na "ładne oczy",
sprzedał, ale o uregulowaniu zapłaty
zapomniał. Obecnie interesy go tak
zmęczyły, że leży w szpitalu chorując
na serce. Nikt nie sprawdził, co to za
człowiek. A Stanisław S. poza kilkoma nieudanymi interesami siedział
kilka razy w więzieniu za oszustw.a
i wyłudzenia. Ale przecież jest elegancki i tak przekonuj,\co mówi...
Podanych przykładow nie można
określić jako kradzież. Prawo stanowi, że jeśli bierze się kredyt lub na
kredyt z tą myślą, że się go nie spłaci,
to wtedy grozi więzienie. Tutaj każdy
iniał "dobrą" wolę, tylko czasy dla
biznesu są wredne.
ALE COŚ Z TYM TRZEBA
ZROBIĆ
Tak więc najpierw jest sąd . Tu wierzyciel musi zapłacić kilka milionów za
wniesienie pozwu, poczekać kilka miesięcy na sprawę, a potem... i tak nie
ma pieniędzy.
• tlIastępnym ogniwem jest komornik. Idzie on' do dłużnika i zastaje tam
np. :,audi 100", które jeszcze nie tak
dawno należało do Karola H., ale teraz
należy do jego szwagra. Pan dłużnik
miał jeszcze firmę, ale już jej nie ma, bo
przejął ją przyjaciel. A w ogóle to pan
Karol jest "goły", choć na zmartwionego nie wygląda .
Czekał

przed Sądem Rejonowym
w Skarżysku postępowanie
rozwodowe o wiele później,
przeto małżeństwo Bożenny
M. w świetle prawa międzyna
rodowego i polskiego można
by uznać za nieważne.
Tak się złożyło, że byłem
w Skarżysku w dniu ogłoszenia
wyroku w sprawie alimentacyjnej Roberta M. (?) przeciwko
Marianowi M. Gdy wszedłem do
sekretariatu Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego, aby zapoznać się ze sprawą

powitał

mnie
histeryczny okrzyk
pracownicy:
PROSZĘ

WYŁĄCZYĆ

TĘ

KAMERĘ!!!, mimo że w ręku
trzymałem zaledwie magnetofon. Sędzia prowadząca sprawę alimentacyjną zabroniła mi
wstępu na salę pod rygorem

przymusowego wyprowadzenia przez policję. Wiem, że przy
postępowaniu alimentacyjnym
nie bywa zarządzana niejawność posiedzeń , ale widocznie
nie umiem skorelować polskiego
prawodawstwa z prawodawstwem obowiązującym w miasteczku Twin Peaks.
Marian M. uważa, że stał się
cud - i to za moim pośrednic
twem - ponieważ sąd zawiesił
postępowanie alimentacyjne do
czasu wyjaśnienia wszystkich
wątpliwości, które rodzi ten
osobliwy pozew. Ale to jest opinia Mariana M" który mało wie
o niezawisłości sądu.

***
Krajobraz w trakcie bitwy,
której daleko do rozstrzygnię
cia jest następujący: wszyscy
są poranieni.
Marian M.
w swych ojcowskich uczuciach, Bożenna M. w swej
matczynej zachłanności, Robert M. najbardziej. Jest peł
noletni i stał się nie tylko kowalem, ale i cieślą swojego losu. Zbudował tratwę nadziei
na nowe życie w nowym kraju.
Boże, chroń żeglarza ...
ANDRZEJ J. K1CZOR

TANIEC"".' z '< N()iAMI
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jący ból w klatce piersiowej,
chwilę potem pieczenie w okoli-

Tam rywale doszli do wniosku,
jeszcze się trochę pobiją
i ostatecznie rozstrzygną spór.
I jak to często bywa, zaczepiany
okazał się lepszy od zaczepiają
cego. Obił agresywnego gościa
i na tym stanęlo. Przeciwnicy się
rozdzielili. Ten lepszy udał się do
łazienki, żeby się obmyć. przypadkowo chwilę później znalazł
się tam także ten gorszy. Raz
jeszcze stanęli naprzeciw siebie.

cy brzucha. Po dwu ciosach skulił się, ale zdołał jeszcze wybiec
z łazienki krzycząc, że został
pchnięty nożem. Ochroniarze
zatrzymali sprawcę napaści,
który zdążył odrzucić od siebie
nóż. Wezwano policję. Właści
ciel dyskoteki zawiózł rannego
własnym samochodem do szpitala. Tym samym uratował mu
życie. Głęboka rana płuca oraz
przebita nerka spowodowały
wewnętrzny wylew i krwawienie.
Obie rany bezpośrednio zagrażaly życiu poszkodowanego.
W szpitalu ostatecznie znaleźli
się obaj rywale z dyskoteki. Jeden przeszedł operację, drugi
poddany został obserwacji, ale
szybko wypisał się na własną

że

PO CZUl BÓl. .•
- Jesteś lepszy, ale i tak cię
zabiję powiedział pobity.
Stojący przed lustrem niedawny
zwycięzca kątem oka zobaczył
rękę z nożem. Nie zdążył nawet
zareagować. Poczuł przeszywa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

prośbę·

WSZYSTKIEMU ZAPRZECZYŁ
Kiedy jednak w trakcie badań
lekarskich na policji, które poprzedzają zatrzymanie w areszcie, zorientował się, że to nie
przelewki, zemdlał(!) Ponowny
pobyt podejrzanego w szpitalu
poza potwierdzeniem niegroź
nych obrażeń twarzy vmiósł do
sprawy jeszcze to, że po wyjściu
wszystkiemu zaprzeczył.•Badania" wykorzystał na ustalenie
z adwokatem linii obrony. Doprowadzony do prokuratury pod
zarzutem usiłowania zabójstwa
twardo stał przy swoim. Wszystkiemu zaprzeczył i twierdził, że
tamtej nocy był w szoku. Ciekawe na ile sąd wyceni jego "nieświadomy" taniec z nożem
w dyskotece?
TeZ

Echo kielecko-radomskie • Echo kielecko-radomskie
Szydlowiec w Kieleckiem?

Nie miałby
• przeciwko •••
nic
Za miesiąc ma być znana nowa mapa administracyjna
Polski. Oczywiście, nie będzie to wersja ostateczna, a tylko projekt. Obecnie trwają boje o to, aby podział zgodny
był z intencjami samorządów.
Szydłowiec, dziś siedziba

władz

miejsko-gminnych,
chce na nowej mapie zaznaczyć się jako powiat. Gmina
liczy 22.800 mieszkańców.
Chcą się z nią połączyć
sąsiednie
Chlewiska,
Jastrząb, Orońsko, Mirów.
Na razie utworz.yły one Zwią
zek Gmin Szydłowieckich.
W przyszłości chcą mieć
wspólną administrację.

Szydłowiec jest miastem
o bardzo bogatych tradycjach. W 1970 r. świętował
500-lecie nadania praw miejskich przez Kazimierza Jagiellończyka. Już w czasach renesansu był siedzibą
władz
administracyjnych.
W XIX w. utworzono tu powiat należący do dystryktu

Przebierz się :za
iółwia lub lwa •••

KIELECKIE
ZOO
Kieleckie Centrum Kultury
organizuje 22.V. spotkanie autorskie z współtwórcą . Polskiego ZOO', Jackiem Frankowskim. Autor opowie o kulisach realizacji tej serii telewizyjnej. Przy okazji spotkania
zorganizowana zostanie wystawa karykatur zwierząt , ptaków, gadów, płazów itp. wykonanych w dowolnych technikach. Uczestnicy imprezy powinni przyjść przebrani za swoje ulubione zwierzę, można też
przynieść maskotkę zwierząt.

Podczas spotkania odbędą się
popisy na najlepiej wyrecytowany lub zaśpiewany tekst
z czołówki .Polskiego ZOO'.
Z całej imprezy będzie wykonana dokumentacja fotograficzna dla Muzeum Karykatury
w Warszawie.
Ze względu na charakater
imprezy, liczba miejsc ograniczona. Informacje, zgłosze
nia i przyjmowanie prac
plastycznych w Kieleckim
Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B, pok. 212 lub 216,
IAtel. 463-99.

radomskiego. W czasach
nam bliższych, po LI wojnie
światowej . powiat zlikwidowano. Przywrócony w 1954
r. przetrwał do 1975 r., do reformy administracyjnej. Teraz jest szansa powrotu do
tradycji.
Radni
szydłowieccy
chętnie widzieliby w swoim
mieście siedzibę powiatu, ale nie tylko od nich to zależy.
Dwa sołectwa - Skarżysko
Książęce i Pogorzałe, należące dziś do Szydłowca,
chcą się od niego oderwać.
Zostały przyłączone wbrew
woli mieszkańców, których

w jej skład wejdą sołectwa
gminy Mirzec. Skarżysko
Kam. będzie tylko siedzibą
administracyjną nowo utworzonej gminy.
Czy decyzja mieszkańców
Skarżyska Kościelnego i Pogorzałego o oderwanie się
od Szydłowca może mieć
wpływ na utworzenie w nim
siedziby władz powiatowych? Raczej nie. Na pewno
większe
znaczenie
ma
w tym przypadku poparcie
sąsiednich gmin, wchodzą
cych w skład Związku Gmin
Szydłowieckich.
Dobrze
byłoby, gdyby udało się przekonać dó tego także Wierzbicę, która na razie czyni zakusy, by należeć do powiatu
ziemskiego radomskiego.
W opinii radnych utworzenie powiatu w Szydłowcu to
sprawa nie tylko społecz
ności lokalnej. W dużej mierze zależy od tego istnienie
województwa radomskiego.
Chociaż
Szydłowiec
nie
miałby nic przeciwko znalezieniu się w woj. kieleckim ,
tak jak przed rokiem 1975.
IJOKJ

W województwie kieleckim ok. 10 proc. ludności stanowią niepełnosprawni. Trudności
z przemian społecznych i gospodarczych są przez nich odczuwane szczególnie dotkliwie - zwolnienia z zakładów, brak większych możliwości znalezienia pracy,
w końcu brak pieniędzy na sprzęt rehabilitacyjny usprawniający funkcjonowanie. Tymczasem stowarzyszenia zrzeszające osoby z różnego typu dysfunkcjami - organizacje rządo
we nie stanowią dziś dostatecznej siły mogącej skutecznie rozwiązywać te problemy.
wynikające

To był podstawowy powód powołania, dzięki staraniom Zenona Łyska i Polskiego Związku
Głuchych, Komitetu Założyciel
skiego Kieleckiej Rady Niepełnosprawnych. Inicjatywa ta
była wynikiem uchwały , jaka zapadła w listopadzie ub. roku na II
Sejmiku
Niepe/nosprawnych
w Konstancinie o organizacji
struktur wojewódzkich Krajowej
Rady Niepe/nosprawnych.
Komitet Założycielski złożony
jest z reprezentantów Polskiego
Związku Głuchych, Polskiego
Zwi ązku Niewidomych, Stowarzyszenia na Rzecz Upośledzo
nych Umysłowo oraz Związku
Sportowego
Niewidomych
.Start". Oprócz nich do nowo ut-

Od czasów licealnych, kiedy to codziennie
do szkoły przechodziłem przez most na
Mlecznej pamiętam smród i hałdy śmieci walające się nad brzegami rzeki.
idąc

- Proszę tylko zwrócić uwagę, że Skarżysko wcale
nie zamierza włączyć ich do
miasta - dodaje. - Pozostaną
one na obrzeżach miasta ja-

Przez prawie 10 lat

ko gmina wiejska o nazwie
Skarżysko
Książęcego

Kościelne.
Skarżyska
Pogorzałego

w Radomiu mnie nie
Potok

Północny wygląda

jak

ściek.

Fot. W.

Słomka

Trwają działania przygotowujące
do likwidacji
Państwowy Ośrodek Ma-

likwidacia buski.go POM-u

szynowy w Busku- Zdroju.
Dyrektor firmy mgr inż. Ryszard Chraniuk twierdzi, że

Jest iui szkoła
- co dalei?

niezbędne
czynności
prawne potrwają jeszcze
około miesiąca. Prowa-

dzona jest wycena wartości

całego
majątku
w tym środków trwałych
Iwartość ewidencyjna wynosi ok. 14 miliardów zło

tych/o
W efekcie kolejnych decyzji
buski POM stał się jednostką
gospodarczą będącą włas
nością Urzędu Miasta i Gminy.

Gdy wszystkie wymagane prawem posunięcia zostaną wykonane, na teren wkroczy lik-

Bączkow~kiego..

widator, którego nazwisko nie
jest jeszcze znane.

W jeci1ym z bt.rlynków na terenie POM-u

istniała

Zasadnicza
Szkda~ utworzona 0ngiś dla potrzeb Państwowych
OśrocI<ÓN ~ z terenu
dawnego 'M)jewćxlz1wa kiełOO<ie
go. One róMież pokrywały koszty
ksztalcenia mechanizatorów r0lnictwa, bo w tym zaW<Xlzie edJkowala się u:::zęszczająca do ZSZ

Obecnie mieści się tu już
Zespół Szkół Budowlanych
podległy Kuratorium w Kielcach. Młodzież kształci się w
5-letnim Technikum Budowlanym i 3-letniej Zasadniczej
Szkole Budowlanej, a w pianach jest uruchomienie dwuletniego technikum dla pracujących , posiadających wykształcenie zawodowe.

młodzież.

nMII
wosądeckiego . Toteż

w końcu ,
po tygodniu fatygi, Lecha K. zatrzymano w biurze paszportowym. Już z dowodami, miał bowiem przy sobie jeszcze inne
pisma firmowane przez Episkopat, ale tym razem podrobione.
Rewizja zaś w jego mieszkaniu
ujawniła jeszcze list zgromadzeń zakonnych do radomskiej
kurii, też sfałszowany.

prośba

o przyspleszeme biegu sprawy ... Niestety, w oddziale ds.
paszportowych rzeczonego wydziału zauważono , że nic się nie
zgadza, wnioski są podrobione.
Jak by tego było mało nie zgadzały s i ę również numery dowodów, nazwiska, a nawet płeć!
Otóż , kobiety miały numery ewidencyjne dowodów parzyste,
zaś mężczyźn i nieparzyste,
a powinno być na odwrót. Po
dalszym szperaniu jeszcze

ne, ale integracja środowiska , obrona jego praw i reprezentowanie
interesów na szczeblu wojewódzkim.
Wśród zadań statutowych, jakie wytyczylr radzie organizatorzy
znalazły się także m.in. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie
Iw miarę możliwości! w pracach
legislacyjnych dotyczących warunków życia osób z dysfunkcjami; prowadzenie działalności informacyjnej, opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego oraz
jeden z podstawowych celów przeciwdziałanie różnym formom
dyskryminacji niepełnospraw
nych.
M.G.

pozostał

dążeniom mieszkańców.

Oprócz

worzonej rady wejdą także Stowarzyszenie na Rzecz Obrony
Praw Człowieka , TPD, PCK,
a także instytucje działające na
rzecz tej grupy społecznej , w tym
spółdzielnie pracy chronionej.
Inicjatorzy chcą włączyć do
współpracy wszelkie organizacje
związane z ruchem niepe/nosprawnych oraz te, które chcą
i mogą wspierać tworzenie warunków pełnego i aktywnego udziału tych osób w życiu społecz
nym.
Trzeba zaznaczyć , że sensem
działania rady będącej związkiem
stowarzyszeń nie jest ograniczenie kompetencji dotychczas funkcjonujących
instytucji zrzeszających osoby n iepełnospraw-

WRadomiu dużo si, zmieniło, ale ...
Bród nad Mlecznq

Gdy Lech K. po raz pierws~ zjawił się w Wydzia~e Spraw Obywatelskie!) UW w Radomiu sprawił korzystne wrazenie. Schludny, powazny, poza tym - ksiądz. Swiecił dyskretnie w oczy koloratką. I takie listy uwierzytelniające! Pismo, firmowane przez sam
Sekretariat Episkopatu Polski. I pieczęć się zgadzała i podpis. Nazajutrz Lech K. jeszcze
bardziej podkreślił swą godność: zjawił się w sutannie. Teraz to już nie było wątpli
wości •••

Niestety,
jak to bywa
w urzędach trzeba było wszystko sprawdzić. A Lech K. zgłosił
się z 34 wnioskami paszportowymi. Otóż, do USA wybierała
się grupa zakonnic i zakonników
z woj. radomskiego. Za późno
jednak zaczęli załatwiać sprawy.
Wszak za 7 dni od złożenia wniosków miał nastąpić wyjazd,
a więc stąd szukanie wsparcia
u kierownika ds. wizowych Sekretariatu Episkopatu Polski, ks.

DOI A RA A

z Szydłowcem nic nie łączy.
Czynią
więc
starania
o włącznie obydwu wsi do
Skarżyska-Kamiennej. Mimo, że władzom Szydłowca
zależy na obydwu sołect
wach /szkoda, że dopiero teraz!/, burmistrz Włodzimierz
Kurzępa zapewnia, że nie
będą wysfępować przeciwko

P.s ..... złozone "" r .. clo ... ski ... U""
n .. pozór nie wwyglqcl .. ły źle __ _

TRZEBA SPRAWDZIĆ

Co dziesiqty lIIieszkaniec ""oie""ództ""a
kieleckiego iest niepelnospra""ny

Z BOŻĄ POMOCĄ

DO AMERYKI
większe zaskoczenie: żadna
z osób, ubiegających się o paszport nie mieszkała w woj. radomskim. Jak się okazało
wszyscy byli mieszkańcam i No-

NIE MIELI WYJŚCIA
Ludzie, którzy zawierzyli Lechowi K. nie mieli chyba
wyjścia. Otóż, każdy z tych 34
j uż starał się o amerykańską

http://sbc.wbp.kielce.pl

było, W mieście zmieniło
się w tym czasie niemało,
bród nad Mleczną pozostał. Przed prawie cztere-

ma laty w Radomiu, podobnie jak w całym kraju
dokonała się rewolucja,
smród i bród nad
Mleczną pozostały.

Od kilku tygodni trwa oczyszczanie rzeki. W ra-

Uśmiechni; sił
Policjant
przyszedł
do
pyta!
- Czy jest "Pan Tadeusz"?
Ekspedientka zwraca się
w stronę magazynu i krzyczy:
- Panie Tadziu! PoliCja do pana.
KS.
księgami i

wizę,

ale jej nie dostał. A do Ameryki chciał się dostać , bo
przeci eż każdy z nich miał wUSA rodzinę , a więc ... Złożyli
zatem swoje wnioski, zdjęcia
w ręce Lecha K. Bo któż jak nie
ksiądz potrafi załatwić taką
sprawę? Bo przecież i z pomocą
Bożą i niezłą sumką dolarów: 46 tysięcy USD za wizę . Tym bardziej było to możliwe, że Lech K.
rzeczywiście był kapłanem, ale
Kościoła Polsko-Katolickiego,
do 1983 pracował w Polsce, po
czym znalazł się w USA. No,
a potem wziął się do . interesów
paszportowych"...
Sąd skazał Lecha K. na karę 1
roku pozbawienia wolności. Jak
na ironię wyrok został ogłoszo
ny 1 kwietnia br. Lech K. jednak
nie pOddaje się magiom cyfr
i tradycji. Ma zamiar wnieść apelację···

/SGJ

mach prac interwencyjnych zajęcie to zlecono
bezrobotnym.
Smród
nad Mleczną jak na razie
pozostaje Ikto nie wierzy
niech przejdzie się rankiem przez most! czy
chociaż śmieci znikną?

JAG

300 milionów :zł
na remonty
pińc:zowskich ulic
Wielu pińczowskich kierowców zadaje sobie pytanie co z remontem dróg po
zimie. Według uzyskanych
informacji, Rejonowe Przedsiębiorstwo Drogowe planuje wyremontować 730 m2
dróg. Przeznacza na ten cel
140 mln z 300 jakie otrzymało. Pozostałe pieniądze

Eksperymenty
i nie tylko
wykorzystane zostaną na remonty chodników i malowanie pasów. W tym roku
przedsiębiorstwo przeprowadzi również eksperyment,
polegający na wtopieniu
w asfalt pasa z masy terrpoplastycznej na ulicy 7
Zródeł.
Wyremontowana
zostanie nie tylko ulica" Republiki Pińczowskiej , ale także od dawna rozsypujący się
most.
M.J.
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Czy wiesz dlaczego iesz?

takie w naslym regionie

KANTORY ,
WNIEBEZPIECZE

6 lal

IE

Kantory, ich właściciele i pracownicy, przenoszący przebez żadnej ochrony pieniądze, stanowią najłatwiej
szy obiekt do obrabowania. O ile jeszcze niedawno tego typu
napady należały do rzadkości, o tyle w ostatnich dwóch latach stały się problemem.

CORAZ WIĘCEJ
W 1991 r. dokonano 30 napadów, rok później było ich 49.
Nic nie wskazuje na to, by sytuacja uległa poprawie - policja
jest informowana o kolejnych
atakach. 27 marca br. ok.
godz. 11.05 w Zawierci u /woj.
katowickiel trzech sprawców,
po obezwładnieniu pracownika kantoru, zrabowało ponad
1,5 mld zł. Następnego dnia
napastnicy dali o sobie znać
w
Rzeszowie.
Dwóch
mężczyzn sterroryzowało kasjera i ulotniło się z 560 mln zł.
Dwa dni później nieznany
mężczyzna dokonał napadu
na kantor w Warszawie, zabierając 65 mln zł.

Po co jemy?
Po to, aby żyć.

PRYMITYWNE METODY
Sposoby działania sprawców są proste, niekiedy wręcz
prymitywne. Podjeżdżają pod
wybrany obiekt samochodem
lub motocyklem, terroryzują osoby znajdujące się w kantorze Inajczęściej wybierają moment, gdy w środku przebywa
tylko jeden pracownik!, zabierają łup i uciekają. Napady są
dokonywane także na osoby
przenoszące utarg w torbie
lub walizce.
Nowym zjawiskiem jest
przełamywanie oporu ofiary
przy pomocy broni palnej.
Coraz częściej padają strzały .
17 stycznia ub. r. zginął kasjer
kantoru w Koluszkach, cztery
dni później zastrzelono kasjera w Zgorzelcu, 17 grudnia zabito właściciela kantoru w

Nieokiełznany

choleryk
Sześcioma miesiącami więzie-

By dostarczyć organizmowi

budulca - biaIka, soli mineralnych,

witaminniezbędnychdoprawidlo-

Łęczycy.

WSPÓŁPRACA I POMOC

Okoliczności napadów poddano szczegółowej analizie
policyjnej. Wnioski posłużyły
m.in. do wydania stosowanych
zaleceń. W większości województw odbyły się spotkania
przedstawicieli kantorów. Jak
wynika z rozpoznania Komendy Głównej Policji, zainteresowany był co drugi z nich; ci,
którzy uczestniczyli w spotkaniu wrócili do miejsc pracy bogatsi o informacje, w jaki sposób powinien być chroniony obiekt i pieniądze. Zapoznali
się też z zasadami postępo
wania i zachowania się w razie napadu.

- Nie ukrywaliśmy, że kontakty służą uzmysłowieniu obecnym, jakie i skąd zagraża
niebezpieczeństwo - powiedział jeden z organizatorów
szkolenia z ramienia KGP. Cieszy nas, że ta forma oddziaływania została poszerzona w wielu miastach i objęci
nią zostali również pracownicy
banków, hurtowni, stacji CPN
itp.
WŁAŚCICIEL

ZŁODZIEJEM
Zdarza się, na szczęście są
to odosobnione przypadki, że
w zmowie z przestępcami są
właściciele kantorów. Fakt taki
miał miejsce w Lublinie, kiedy
to policjanci zatrzymali sprawców rabunku pieniędzy i podpalenia kantoru, a właściciel

II

solem

Wyliczono, że tyle czasu spędził przy talerzu 70-letni czło
wiek. W tym czasie zjadł: 11 ton ziemniaków, 8 ton produktów zbożowych, ok. 6 ton mięsa i ryb, prawie 10 tys. jaj,
wypija zaś 10 tys. litrów mleka.

ważnie

Sprawców napadów
w Koluszkach i Łęczycy ustalono.

,

Czwartym wykonawcą roli Bonda jest zasłużony aktor
szekspirowski Timothy Oalton. Osiągnął on popularność
swoich dwóch największych poprzedników - Rogera
Moore'a Seana Connerry'ego

wego rozwoju i funkcjonowania
Np. codziennie 1 proc. krwinek ulega zniszczeniu, ale codziennie
tyle samo powstaje lżycie leukoc:ytĆ1W - 8-1 Odni!. Bialko skóry odnawia się w ciągu ok. 160 dni.
Powstają więc wciąż nowe generaqe komórek. Plazma krwi jest
odnawiana w ciągu 10-20 dni

w pobwie.

I oto odpowiedź - po co jemy.
Da regeneracji komórek potrzeba
wciąż i wciąż niezbędnych substancji, jakie dostarczamy organizmowi w pożywieniu. Jeśli zabrak-

Z milionera

żebrakiem

Indyjski multimilioner Sulekh Chand postanowił pozbyć się swego bogactwa
i zostać członkiem ascetycznej sekty Jain. Na jednym
z placów w New Delhi, w obecności 1 O-tysięcznej widowni, rozebrał się do naga
i kazał sobie ogolić głowę .
Następnie
stwierdził,
że
nastąpił czas, aby zam iast
pomnażania milionów zaczął
myśleć o zbawieniu duszy.

Sekta Jain ma niezwykle ascetyczne zasady. Jej człon
kowie mogą dziennie spoży
wać tylko jeden posiłek i to
taki, który wyżebrają i który
zmieści się im w dłoni.
Chodzą nadzy z przepaską
na ... ustach, aby przypadkowo nie połknąć jakiegoś komara czy muszki.

Bez macanek...

Koreańskie urzędy wypowiedziały walkę mężczyznom, którzy nie potrafią
w przepełnionych autobusach i wagonach metra trzymać rąk przy sobie i napastują stojące przed nimi kobiety. Nowa· ustawa przewiduje
za tego rodzaju zachowanie
k
d' d
k
"
arę o Je nego ro u WięZI enia.
ostatnimk
czasie
coraz
. W. K
k ' ył'
więcej oreane s arz o Się
na niewłaściwe zachowanie
mężczyzn w czasie jazdy autobusami komunikacji miejskiej, a zwłaszcza metrem.

Seulska policja skierowała już
do stałej służby w metrze dodatkowo 328 policjantek w cywilu.

Kongres także przeciw
palaczom
Kierownictwo Izby Reprezentantów amerykańskiego
Kongresu rozważa możli
wość odebrania swym człon 
kom przywileju, którego pozbawiono już większość amerykańskich urzędników - prawa palenia tytoniu w budynku Kongresu. Prezydent Cl inton także ogłosił ostatnio
Biały Dom strefą bez nikotyny.

..

nie któregoś z pierwiastków,
będzie jego niedobór - może wystąpić gorsze samopcx::zucie, pojawić się choroba. Choć nasz
"przebiegły" organizm próbuje s0bie jakoś radzić, przystosowaćsię,
"produkując" co najwyżej gorsze
generacje komórek.
Nie zapominajmy i o mikroelementach - sterujących przemianą
materii, wpływających na naszą
aktywność.

co JEŚĆ?

Najkrótszą i najpełniejszą zarazem zasadę jeść i jak się
odżywiać sformułowała kiedyś

co

Organizacja do Spraw Rolnictwa
i WyżyWIenia przy ONZ: pierwszą
zasadą racjonalnego odżywiania
jest urozmaicenie w jedzeniu. Byle nie monotonnie.
I jeszcze jedno: ile jeść? O nadwadze mówi się wtedy, gdy czyjaś

górq

Schr isko dla
Często, a niekiedy dość
szczegółowo, codzienna prasa

informuje o kobietach, które padają ofiarą tyranii sadystycznych mężczyzn. Natomiast

męża

schronisko dla mężczyzn, którzy
stali się ofiarami fizycznej i psychicznej przemocy własnych
małżonek. Schronisko zorganizowała dobroczynna organizacja Families Need Fathers /Rodziny potrzebują ojców/, a mogą się do niego zgłaszać poszkodowani ojcowie rodzin, a także ich dzieci, ofiary matek-furiatek.
Kierownik ośrodka Roger Wi~
Iiams mówi, że zuchwalstwo i ag-

nia i wysoką grzywną ukarał sąd
zgłosił straty wnoszące ponad
o odwrotnych przypadkach,
choleryczne skłonności 50-letniego
15 tys. dolarów, 5 tys. DM oraz
a jest ich sporo, dowiadujemy
Belga Carmela Cultery. NaJ'pierw
.
d
. Wysię mało I spora yczme.
4 kg złota. Udowodniono, że
groził on śmiercią listonoszowi, któraźny krok do zmiany tej sytuapodpalenia i rabunek był wy.
ry zwro' cił mu uwagę, że J'ego
CJI.. uCzyniono
ostat nio w W"Ie skrzynka pocztowa znajduje się
konany na zamówienie. Cała
kiej Brytanii.
w nieprzepisowej odległości od
czwórka znalazła się w areszW Londynie otwarto niedawno
drzwi domu, Parę miesięcy później
cie.
przytułek, albo inaczej mówiąc
resywność małżonki zniszczyły
z kolei zmusił kierowcę samocho- _---------~-------------------------..., mu życie. Dlatego właśnie zaandu, który zderzył się z jego autem,
gażował się w działalność ruchu
do podpisania oświadczenia o wydążącego
do
umożliwienia
czy
""ypadek
padku. Do tego celu użył kabla, któmężczyznom dochodzenie swych
rym owiązał szyję ofiary. Rzyczną
praw i do tego, aby nauczyli się
likwidacją groził inspektorowi ubezz nich korzystać, np. jeśli chodzi
pieczeniowemu, którego uderzył
o roszczenia praw do własnych
krzesłem w głowę. Ostatnim jego
dzieci.
wyczynem przed skazaniem było
Tyrania kobiet to nie są niestety
grożen ie świadkowi oskarżenia.
rzadkie przypadki, choć zazwyTo miał być w jego życiu przełom. Pierwszy stopień na dro.Kto mnie nie rozzłości, temu daję
ZAGADKA
czaj mało się o nich wie. Dręczeni
spokój" - stwierdził na swą obronę .
dze do wielkiej kariery i wyjście z cienia sławy ojca. Podpisał
małżonkowie wstydzą się bowiem
Policja stoi przed zagadką:
o tym mówić, jako że tzw. silnej
właśnie milionowy kontrakt ze słynną hollywoodzką wytwórpłci nie wypada się przyznać, że
mord czy tragiczna pomyłka? Do
nią 20th Century Fox.
w domu małżonka postępuje z nipomyłki nikt się nie przyznaje.
mi jak ze szmatą.
ZŁY ZNAK
ziemię·
Zgodnie z planem
A więc... Natychmiast przypomSyn wielkiego Bruce'a Lee,
z ukrytego pod koszulą Branniano nigdy nie wyjaśnione do
aktora - kapłana kultu karate _ dona Lee plastikowego wokońca okolicznośd śmierci przed
Przymuszane do
28-letni Brandon miał zagrać
reczka płynie ciecz imitująca
20 laty jego ojca Bruce'a Lee. Oprostytucli
Amerykański koncem Coca-cola
główną rolę w filmie "Wrona·.
krew. Tylko, że ... zmieszana
ficjalnie podano wówczas, że
pragnie zapisać się w dziejach nie
Zdjęcia zaczęly się jednak pod
z prawdziwą· Lee nie wstaje.
przyczyną był wylew krwi do
tylko jako producent popularnego
złym znakiem. Zaraz pierwszePrzerażona ekipa widzi, że akmózgu. Natychmiast jednak
SPRZEDAJĄ
napoju, ale także jako wielki mecego dnia prąd poraził jednego
nas sztuki. Dlatego wlaśnie kierowtor jest ciężko ranny. W pistozmoglyaczęly~~otyki'
że:.~~~
nictwo koncemu zdecydowało się
z elektryków. Kilka dni później
lecie zamiast ślepego był
przekazać rosyjskiemu .Ennitrażo
śmiertelnemu wypadkowi uległ prawdziwy nabój. Brandona twierdziło, że aktor padł ofiarą rywr 320 tysięcy dolarów. Jest to najjeden z asystentów kierownika
Lee natychmiast przewieziono
wali, którzy wyczuli interes w filDopiero alarm, podniesiony
większa akcja mecenatu nad kulprodukcji.
do szpitala w Wilmington w amach karate. A Bruce Lee nie
przez zrozpaczoną matkę zaturą tego koncemu poza granicami
merykańskim stanie Północna
chciał dzielić się zyskami. Był ginionej córki przyczynił się
USA.
MIAŁ ZGINĄC...
pierwszym, który zdobył świado odnalezienia we wschod.
Karolina,
gdzie
kręcono
Smierć była pisana Brandotową sławę i filmy z nim przynonioniemieckim mieście Halnowi Lee w scenariuszu. Pierwzdjęcia. Lekarze walczyli 12 siły krocie. Może tym się właśnie cerstadt... 9 porwanych
I
godzin o jego życie. Niestety,
raził Czyżb
. jaki"
ast
k'
b ły
. . " d al
sze ujęcie I I e na, natura na
bezskutecznie. Aktor zmarł nie
na.
y WIęc
es z dziewcząt! Wszyst le
y
scena. Zbyt naturalna. Pada
rzale porachunki, w których po
Czeszkami , miały 15-21 lat.
strzał. Trafiony aktor wali się na
odzyskując przytomnośći.
ojcu przyszła kolej na syna?
Część z nich została porwana
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SYN BRUCElA LEE NIE ZYJE!

Coca-cola
i szluka
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waga przekroczy 10-20 proc.
wagi, jaką miało się w wieku
25 lat. Albo gdy waży się
więcej niż wynosi liczba centymetrów powyżej metra wzrostu. Nasz organizm większość
pożywienia zużytkowuje na energię potrzebną do życia Iniewielką część na wspomnianą
naprawę i wymianę tkanek!.
I gdy jemy za dużo, ponad wymagane normy dietetyczne organizm zaczyna magazynować rezerwy. A nic tak dobrze
się nie odkłada jak tłuszczyk.
Zanim więc oddamy się rozkoszom jedzenia, paniętajmy
o tym, że przez nadmierne łakomstwo będziemy potem ~
tować się "głodówką", byle
tylko odzyskać to co stracone
- czyli ładną linię·

Polityk i policiant
W Maroku
gwalcq chłopców
Marokańska

prasa opozyna początku kwietnia o nowym
skandalu seksualnym, w który zamieszani są: funkcjonariusz policji i lokalny polityk
partii rządzącej. Obaj zostali
aresztowani w związku z podejrzeniem o zgwałcenie 24

cyjna

pOinformowała

młodych chłopców.

Jak donoszą dziennikarze
w nadmorskiej miejscowości,
niedaleko Casablanki, wspomniany policjant miał specjalny lokai, gdzie organizował liczne
i huczne orgie. W programie
było między innymi wiązanie ofiar lub skuwanie ich kajdankami. Wtedy przychodził wspólnik
i zaczynała się pornograficzna
sesja zdjęciowa. O współudział
oskarżono prorządowego radnego, w którego mieszkaniu
skonfiskowano kilkadziesiąt "obrzydliwych" kaset wideo.
Jest to już druga tego rodzaju
sprawa, która w ostatnim czasie
wstrząsnęła Marokiem. W marcu na karę śmierci za wielokrotne gwałty skazano bowiem
głównego szefa policji kraju Mohameda Tabeta. Przez trzy lata
udało mu się bezkamie porwać
i wykorzystać 518 kobiet i nastoletnich dziewcząt. Za pomocą
kamer ukrytych w swoim olbrzymim prywatnym pałacu nagrał
118 kaset wideo, zawierających
pomograficzne relacje z tych
przygód. Dziesięciu innych oficerów policji, podejrzanych
o współudział dostało wyroki od
dwóch lat do dożywocia . Wszystko wskazuje na to, że najnowszy skandal może być homoseksualną wersją sprawy Tabeta.
przez trójkę ich rodaków, pozostałe skuszono obietnicami wyso-

kich zarobków i lekkiej pracy w
niemieckichbarach.Namiejscu
odebrano im paszporty. Wszystkie zostały przez przedsię
biorczych Czechów sprzedane parze sutenerów po 2
tys. marek za "sztukę" .
Przymuszano je do uprawiania prostytucji. Policja znalazła
w sejfie paszporty
dziewcząt, a w domu .właści
cieli" panienek - spore sumy
pieniędzy, broń i materiały
wybuchowe.

Echo znad Kamiennej.Echo znad Kamiennej.Echo znad Kamiennej
Ostrowiecka oczyszczalnia otrzyma
nainowocześnieiszq w Polsce technolog i,!

••• i .. rę
2000 rok ..
Na

Starym, budowlanym obyczajem w sobotę rozpoczęto uroc~yście rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Jako pierwszy pracował
łopatą prezydent miasta Lech Janiszewski. Za nim radni i osoby zainteresowane. Dopiero potem był toast za
powodzenie inwestycji. Przy tej okazji główny wykonawca firma UNIBUD zobowiązała się do skrócenia
wyznaczonego na koniec 1995 roku terminu uruchomienia oczyszczalni.
- Zdecydowaliśmy się na
szybkie uruchomienie inwestycji - mówi dyrektor Zarządu
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji mgr
inż. Andrzej Kaczmarczyk.

- Łatwej wtedy uzyskać niskoprocento~e
kredyty
z Ochrony Srodowiska, gdyż
koszt rozbudowy - 86 mld zł,
przekracza możliwości finansowe gminy. Nastąpiła

też zmiana koncepcji wyko-

rzystania
pieniędzy
z wpływów za opłatę inwestycyjną uwzględnioną w cenie
wody. Nie będziemy odkładać
tych pieniędzy, ale bezpośrednio je
inwestować
w budowę. Uważamy, że należy jak najmniej obciążać inwestycję kredytami - dodał dyrektor.
Celem przedsięwzięcia jest
zwiększenie przepustowości
oczyszczalni oraz osiągnięcie

takich parametrów oczyszczanych
ścieków,
aby
spełniały one przewidziane na
rok 2000 rygorystyczne normy
jakościowe. Technologia zas. k··
tosowana w ostroWiec lej 0czyszczalni jest najnowocześniejsza w Polsce. Projekt
całości powstał w Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Z a r.zq d Mi a s t a
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SKARZYSKIE , SPORY
O WYWÓZ SMIECI
Niejasna sytuacja w Rejonowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej
w Skarżysku trwa nadal. Lutowa nominacja nowego szefa została wstrzymana ze
względu na jej oprotestowanie i zaskarżenie do Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcia nie ma, więc nadal funkcję p.o. dyrektora od 9 miesięcy sprawuje Barbara Kapuścińska, której obowiązki te przedłuża się ostatnio co miesiąc. Przedstawiciele RPGK
zarzucają władzom miasta złą wolę w stosunku do przedsiębiorstwa.
Dano temu wyraz na ostatniej sesji RM , ukazując z jednej strony pozytywne wyniki
RPGK, jakie osiągnięto mimo
braku dłuższej perspektywy,
z drugiej - niezbyt życzliwe pociągnięcia ZM. Ubiegłoroczną
działalność przedsiębiorstwo
zamknęło zyskiem w wyso-

2 maia na "polanie Langiewicza"

•
Wqchock W rocznic,
Powstania Styczniowego
Wąchock żyje obchodami 130 rocznicy Powstania
Styczniowego. Rozpoczęły je jeszcze w styczniu: uroczysta msza święta w klasztorze o. o. Cystersów i sesja
naukowa. Społecznie uporządkowano teren obozu powstańców Mariana Langiewcza znajdujący się na leśnej
polanie nie opodal Wąchocka.

Ceny biletów wzrastaiq o 50 procent

Drożei

pO

Skarżysku

Od 1 maja wzrastają średnio o 50 proc. opłaty za przejazdy komunikacją miejską w Skarżysku. Wobec dziurawego budżetu gminy oraz rosnących kosztów eksploatacyjnych, MPK po raz kolejny stanęło przed koniecznością
zwiększenia dochodów własnych.
Cenę biletu podstawowego
w obrębie miasta ustalono na 3
tys. zł, ulgowego - 1500 zł. Odpowiednio opłata do I strefy podmiejskiej wynosić będzie 4400 zł
i 2200 zł, do II 4800 zł i 2400 zł,
do 111- 5200 zł i 2600 zł, do IV strefy - 5600 zł i 2800 zł. Od 3 tys. do
5 tys. zł zróżnicowane są stawki
za przejazdy wewnątrz stref.
Z 80 na 120 tys. zł podniesione zostały ceny biletów pracowniczych na jedną linię. Do I strefy
podmiejskiej kosztują - 180 tys.
zł (szkolne 90 tys.), do II 200.000 zł, do 111- 220.000 zł i do
IV - 240.000 zł. Miesięczne abonamenty wprowadzono także na
przejazdy wewnątrz stref. Wynoszą one odpowiednio: 180 tys.
zł i ulgowe 90 tys. zł, 200 tys. zł
i 100 tys. zł oraz 220 tys. zł i 110
tys. zł.
W dalszym ciągu obowiązywać
będą szkolne bilety kwartalne. Ich
cena w mieście na przejazd:
szkoła - dom jedną linią ustalono
na 150 tys. zł, wszystkimi liniami 250 tys. zł, do I strefy podmiejskiej
- 220 tys. zł, do II - 240 tys. zł, do
III - 260 tys. zł, do IV - 280 tys. zł
i wewnątrz stref - od 150 do 250
tys. zł. Istnieje też możliwość nabycia miesięcznego, imiennego
biletu socjalnego za 50 tys. zł (na
jedną linię) i za 100 tys. zł (sieciowy).
Do korzystania z biletów ulgowych w wyskości 50 proc. uprawnieni są: członkowie rod~in praCowników MPK, studenCI dZiennych szkół wyższych, kombatanci,

uczniowie szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i policealnych dziennych, dzieci w wieku od
4 do 7 lat oraz emeryci i renciści
nie pozostający w stosunku pracy
powodującym zawieszenie świad
czeń i ich współmałżonkowie, na
których otrzymują datki rodzinne.
(BP)

Miasto to przygotowane jest
teraz na przyjęcie turystów. Na
obelisku znalazła też miejsce okolicznościowa tablica fundowana przez mieszkańców Wąchoc
ka dla upamiętnienia 130 rocznicy powstania.
Trudne zimowe warunki uniemożliwiły jej poświęcenie podczas styczniowych uroczystości.
Zaplanowano je wobec tego na
początku maja. Uroczystość upamiętniająca pobyt oddziałów
generała Mariana Langiewicza
w Wąchocku odbędzie się ostatecznie 2 maja na "polanie Langiewicza" o godzinie 15.
W programie uroczystości
znalazły się: msza święta,
którą odprawią ojcowie cystersi z Wąchocka, poświęce
nie tablicy, program artystyczny, wspólne ognisko uczestników uroczystości. Organizatorami leśniego spotkania
upamiętniającego wydarzenia
sprzed 130 lat są NSZZ Solidarność
RI,
Rada
Gminy
w Wąchocku oraz Komitet Obchodów 130 rocznicy Powstania Styczniowego. Czynione
są także starania, aby przygotować tablicę, która będzie umieszczona na budynku w którym kwaterował jeden z przy-

Nie iest znany skład specyfiku
ze starachowickich bazarów
Obywatele b. Związku Radzieckiego robią w Starachowicach
kokosowe interesy_ Na miejscowym targowisku, tzn. Manhatanie towar idzie im jak woda, bo zubożałe społeczeństwo miasta
chce zaopatrzyć się jak najtaniej.
przybysze ze Wschodu nie
tylko handlują. W czterech
mieszkaniach usytuowanych
w starachowickich osiedlach
zorganizowali rozlewnie alkoholu. Ze sobą przywieźli kapslownice, etykietki i spirytus, który
następnie rozrabiali z wodą.
Jednym starachowiczanom, którzy nabyli taką podrobioną
wódkę, wydawało się, że mają
mocną głowę, innym, bardziej
podejrzliwym, coś nie grało
i zgłosili na policji zakup dziwne-

go alkoholu na bazarach.
TRUDNO UDOWODNIĆ
Wkrótce ustalono, z jakiego
źródła pochodzi towar i kto go

,

WODKA
Z M-3
produkuje. Szajka składała się z
12 osób, byli wśród nich Ukraińcy i Rosjanie. Chociaż produkcja wódki odbywała się
w polskich domach, trudno udowodnić Polakom współpracę.
Może starachowiczanie, wynajmując mieszkania nie zdawali
sobie sprawy, że mają do czynienia z przestępczą działal-

•
lubi RPGK?
nie

wódców powstania. Zachowany w dobrym stanie budynek pamiętający pobyt powstańców
mieści się u zbiegu ulic Sandomierskiej i... Mariana Langiewicza . Ostatnim, ale także don iosłym
akcentem
powstańczym będzie w tym roku zakończenie w Wąchocku Ogólnopolskiego Rajdu Harcerskiego.
(POL)

kości 160 mln zł. Nie korzystano z kredytów, wszystkie należności - łącznie ponad 1 ,3
mld zł - regulowano w terminie. Tylko do budżetu odprowadzono 447 mln zł.
Jak się podkreśla, wyniki te
są rezultatem prowadzonej
w ub. roku restrukturyzacji .
Znaczne zmniejszenie zatrudnienia, a tym samym i kosztów, spowodowało przeniesienie Zakładu Gazownictwa
Bezprzewodowego
oraz
wdrożenie nowego schematu
organizacyjnego,
który
połączył 3 zakłady oraz scalił
niektóre działy i pojedyncze
stanowiska. Wpłynęło to też
na poprawę jakości usług oraz
lepszą organizację
pracy .
Pozwoliło m.in. bez zwiększa
nia zatrudnienia na zawarcie
w II półroczu 1992 r. dodatkowych 360 umów na wywóz nieczystości. Równocześnie dokonano przeglądu i upłynnio
no zbędne pojazdy i materiały.
Według kierownictwa firmy,
destrukcyjny wpływ na jej
działalność miały wyniki licznych przetargów odbytych
w UM w 1992 r. i w bieżącym
roku. Mimo niekiedy najniższych cen, nie otrzymywano zleceń. Sygnalizowano, iż
w innych miastach roboty finansowane z kasy miejskiej

Szpital tylko w marzeniach

Za malo
Niedawno informowaliśmy
o stanie budowy nowego
szpitala w Starachowicach,
gdzie podmokłe fundamenty,
zdaniem
budowniczych,
mogły spowodować naruszenie konstrukcji budynków. Do
tej pory nie przeprowadzono
jednak żadnych osuszających
i odwadniających prac.
Mówi prezydent Starachowic
mgr. Grzegorz Walendziak. Budowa szpitala to właściwie inwestycja wojewody, finansowanością, a chcieli sobie jedynie
dorobić. Wielu z nich nie ma
przecież pracy i zasiłku dla bez-

robotnych.
21 kwietnia policjanci wpadli na trop kolejnej, już piątej,
rozlewni alkoholu. Tak jak pozostałe,

działała

w

małym

mieszkaniu, M-3, w jednym ze
starachowickich osiedli. Ile takich rozlewni jeszcze funkcjonuje? Na razie to pytanie pozostaje bez odpowiedzi.
STRUMYCZEK WYSECHŁ
Na targowisku w Starachowicach nie można teraz dostać
podrobionej wódki, charakterystycznej, bo sprzedawanej w zakapslowanej butelce i bardzo taniej. Prawdopodobnie trefny towar produkowany w Starachowicach jest rozprowadzany w innych rejonach kraju. Należy uważać, i nie kupować alkoholu
od obywateli b. Związku Radzieckiego. Tym bardziej, że istnieje podejrzenie, iż alkohol ze
Wschodu może być skażony. Obecnie skład fałszywej wódki jest
drobiazgowo badany.
(BEA)

http://sbc.wbp.kielce.pl

pieniędzy
na z jego funduszy. Sprawa 0suszenia nie jest problemem,
który pojawił się w tym roku. Już
wcześniej na prace zabezpieczające przeznaczono 8-9 mld
zł, jednak budowa nie doczekała się przebicia kanałów odprowadzających wodę . Sygnalizowaliśmy wojewodzie, że brak
jest konkretnych planów czy decyzji o zakresie prac budowlanych. W związku z tą interwencją biuro projektowe z Krakowa opracowało 2 koncepcje
budOWY ..,
prowadzenia
uwzględniając obecne warunki
i sytuację ekonomiczną.
Ostatnie ustalenia przewidują, że do ukończenia budowy w ciągu 3 lat potrzeba
143 mld zł. Nie wydaje się to
jednak realne, bo rocznie
wykonawcy musieliby dostawać ok. 50 mld. Tymczasem na rok 1993 wojewoda
przeznaczył
na budowę
w Starachowicach 11 mld zł.

otrzymują

te przedsiębiorst
które wpłacają największe
kwoty do ZUS
i budżetu. Poza tym padło oskarżenie, że przez cały czas
działalność RPGK oceniana
jest przez Zarząd Miasta nieobiektywnie. Na poparcie tego
przytoczono opinie innych
zakładów o solidności i termi-

wa,

nowości świadczonych usług.

A w wyniku promocyjnego traktowania niektórych firm prywatnych dochodzi np. do włamań
na wysypisko.
(BP)

Udogodnienie okazało
si, "kulą u nogi"

. Cena
zaporowa
W styczniu ubiegłego roku
autobusem komunikacji miejskiej w Ostrowcu
rozpoczęli sprzedaż biletów.
Pomysł przyjął się, a ludzie
byli zadowoleni. W razie potrzeby mogli nabyć bilet, który
w autobusie był droższy tylko
o 400 zł. Po ostatniej, niewielkiej zresztą, podwyżce cen za
bilet kupiony u kierowcy trzeba zapłacić 5 tys., podczas
gdy w punkcie sprzedaży
kosztuje tylko 2600 zł.
- Sprzedaż biletów w autobusach uruchomiliśmy dla osób
znajdujących się w sytuacji
szczególnej - mówi dyrektor
Zarządu Komunikacji Miejskiej w Ostrowcu mgr inż. Wojciech Siporski. - Na początku
ludzie byli z tego zadowoleni.
Potem jednak pojawiły się ze
strony pasażerów i kierowców
skargi na opóźnienia autobusów. Osoby posiadające bilety miesięczne spóźniały się na
przesiadki, ponieważ ludzie bez
powodu, np. wsiadając na przystanku, na którym znajduje się
punkt sprzedaży, kupowali bilety
u kierowcy. Mało które miasto
welkości Ostrowca dysponuje
siecią 150 punktów sprzekierujący

daży.

Sprawa spóźnień autobusów
spowodowanych kupowaniem
biletów u kierowcy trzykrotnie
stawała na komisji Rady Miejskiej. Stamtąd też wyszła propozycja, aby bilety w autobusie
były dużo droższe. Traktujemy
to Jako usługę specjalną, która
ma pomóc pasażerom w sytuacji szczególnej, ale która nie może
powodować
spóźnień autobusów

rektor.
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Pod pirackq
banderq
la.s ista
z Metaliki
Wydwać

by się mogło, że
dawno już się
skończyła, a jednak emocje związane z konfliktem,
który rozgorzał jeszcze
w ubiegłym roku pomiędzy
Axlem Rose a Jamesem
Hetfildem odżyły na nowo.
Wszystko to za sprawą jak
zwykle niesfornego Axla,
który podczas niedawnego
koncertu Gunsów w Sacramento, publicznie nazwał gitarzystę Metaliki RAsprawa

Już od kilku dobrych tygodni
pisaliśmy nic w tej tak
zasłużol)ej dla "sprawy" rubryczce. Spieszę jednak zawiadomić, że nic ciekawego
w tym względzie się nie wydarzyło.

nie

Pierwsze skrzypce gra jak
zwykle Top Canal, oraz cała elita "wytwórni", których siedziby nie można w żaden sposób
ustalić. Można natomiast wypożyczyć film, o którym dowiadujemy się z telewizji, że już
wkrótce zobaczymy go na ekranach kin /przykład? "Kłopoty
z facetami" itp, itd .. J

SISTĄ!

Warto przypomnieć, że
ubiegłym roku Hetfield nie
wyraził zgody na to, aby
wspólne koncerty Metaliki
i Guns N'Roses otwierał amerykański raper ICE T - na
co nalegał leader GNR
W odpowiedzi na ten epitet, rzecznik prasowy Metaliki, stwierdził, że jeżeli obrzucony takim wyzwiskiem Hetfield ma coś do powiedzenia Axlowi, to powie mu to
prosto w twarz.
Poza tym, że gwiazdy takie
jak AxI, Hetfield czy Łysa
O'Connor nie zawsze zachowują się zgodnie z ogólnie
przyjętymi normami, to jeszcze
obrzucają się nawzajem "bł0tem". Czy i to ma służyć podniesieniu sprzedaży ich płyt ... ?
w

IBl

Ten tak bardzo zasłużony
dla klasyki rocka muzyk w wywiadzie udzielonym ostatnio
jednej z francuskich gazet zaapelował do młodzieży o niezażywanie
kokainy. Jako
przykład szkodliwego jej wpły
wu podał swoją osobę.
"Moje prawe nozdrze nie
jest dobre, mój mózg jest
podziurawiony jak sito
i mam ogromne zaniki pamięci. Kokainato podstępny
. towarzysz
życia,
który
w pewnym momencie rozgniata cię na miazgę".
Zią pamięcią Davida to chyba nie jest tak najgorzej, bo
w tym samym wywiadzie zaprzeczył rewelacjom swojej

acie '93

ro
Tegoroczne
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konfrontacje

zbliżają się już nieuchronnie
do końca, my dla czytelników
mamy jeszcze jedną niespodziankę. Dwa piękne katalogi
zawierające nie tylko informacje na temat filmów wyświetlo
nych w tym roku, ale także
dokładny spis wszystkich fil-

mów

pokazanych od potej imprezy. Wszystko to na kredowym papierze
i na dodatek wypełnione unikatowymi zdjęciami z filmów .

czątków

Dwie pierwsze osoby, któdodzwonią się już jutro
między 9.15 a 9.17 pod nure

To tylko plotki

IUROPI W
rolsypce!
Na zwołanej w ubiegłym tygodniu specjalnej konferencji
prasowej, rzecznik prasowy
zespołu EUROPE cisnął między
bajki krążące od pewnego czasu pogłoski, według których
zespół ten miał jakoby się rozpaść ...
Tak więc

nie r(.~padli się , ale do
studia nagranioY ego /jak się okazujel nie wejdą w najbliższym czasie. Wszyscy członkowie zespołu
postanowili zafundować sobie
dłuższe wakacje, do czasu kiedy
leader Tempest skomponuje mateńał na nową płytę .

IBl

mer 455-88 - otrzymają kataloIBl
gi na własność.

Tere fere! Jaki osioł pójdzie
do kina za dwa miesiące, jeżeli
kasetę ma w zasięgu już teraz? Oczywiście z calym szacunkiem dla wielbicieli dużego
ekranu, ale przecież i oni
wiedzą doskonale o co tu chodzi.
Kilka tygodni temu mówiło
się głośno o dniu ciszy, ale
w tej sprawie panuje jak na razie jeszcze większa cisza.
A kasety pirackie tymczasem
sprzedaje się dalej niczym
ciepłe bułeczki, a zatem ... Nic
nowego pod słońcem!

O •I ,
I

Później miałem przyjemność
grać z nim jakąś traskę. Uro-

Teraz, po 29 latach uciew sobie: wokalistę,
kompozytora,
producenta
i multiinstrumentalistę. Oczywiście mowa tu o jednej osobie.

drugiej żony /wydała ostatnio książkę/, w myśl których
Bowie miał mieć w przeszłości
romans z Mickiem Jaggerem.
Dorzucił również, że ślub z Angie był jego drugim najUWAGA!
Już wkrótce Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy w Kielcach i Radomiu!

większym błędem życiowym.

IBl
Dosyć legendarny już film
"A Hard Day's Night" z muzyką Beatlesów został wydany /jako pierwszy film muzyczny/ na dysku optycznym tzw. CD-rom.
Dzięki tej operacji można
mieć do dyspozycji nie tylko
wysokiej jakości obraz i cyfrowo zapisany dźwięk, ale
całe mnóstwo różnych dodatkowych informacji.
Można np. zatrzymać obraz i uzyskać pełny tekst
odśpiewanej akurat piosenki, informacje o jej
powstaniu lub po prostu

radis. Z tą ostatntą łączyły go
jakoby nieco bliższe "sprawy"
- oboje zainteresowani gorąco
się jednak od tego odcinali...
Na początku marca Lenny
dał o sobie znać raz jeszcze.

Lenny Kraviłz
jest obecnie jedną z najciekawszych postaci muzyki.
Świat usłyszał o Lenny'm
w roku 1989, kiedy to wydany
został jego debiutancki album
"Let Love Rule". Jego pozycja
na rynku muzycznym umocniła się znacznie już w dwa lata później - za sprawą singla
i płyty "Mama Said".
Kravitz nie ukrywa, że duży
wpływ na jego twórczość miała
muzyka Hendrixa jak i Lennona. To wszystko jest wymieszane z mocnym brzemieniem lat 60. i dużą dawką ekspresji, którą Lenny przekazuje
za pomocą swoich tekstów.
Przez ostatnie dwa lata pracował sporo z innymi wykonawcami: dołożył się do płyty
Micka Jaggera, pomógł i wyprodukował płytę Vanessy Pa-

czy facet!"
T. Nalepa
"Jestem pacyfistą. Mimo,
że nawalam się z milicją na
zadymach kamieniami, czy
też wdaję się w jakieś bójki
z chamstwem. Ale jestem
pacyfistą!" /rok 901
M. Maleńczuk
IOPRAC. TOCI

byłej

Przyszedł na świat 29 lat temu w NoWym Jorku, w rodzinie stanowiącej dosyć niecodzienne połączenie. Jego
ojciec - narodowości żydowskiej pracował jako producent w jednej z nowojorskich stacji telewizyjnych, matka
- ciemnoskóra aktorka wychowała się na Bahamach. Muzyką zainteresował się już jako dziecko, a nauki pobierał
w dosyć elitarnej Beverly High School, m.in. wspólnie
z obecnym gitarzystą Gunsów Slashem.
leśnia

"Chcecie wiedzieć jak to
z tekstem »Na falochronie"? Kukiz sam miał poważne kłopoty na studiach
i z powodu jakiegoś parszywego egzaminu groziły mu
prawdziwe dwa lata. Wyszedł Z tego, ale właśnie ze
względu na »osobistość"
przeżycia piosenka jest taka
szczera!"
P. Szkudelski
"Jestem
masochistycznym, samobójczym skurwielem. To ja jestem jedyny
prawdziwy hardcore i pieprzyć was wszystkich!"
G.G. Allin
"Kiedyś po przyjeździe
z zagranicy dowiedziałwem
się od ludzi, że pojawił się
w Polsce nowy wokalista nr
1. Postanowiłem to sprawdzić. Okazało się, że ludzie
bez ~ątpienia mają rację.
było

Czego to ludzie
nie wymyślą

I
czytać

e Beatles
o ter
sobie

pełną listę

swój naj nowszy
album "Are You Gona Go My
Way" niemalże na szczyt listy
najlepiej sprzedających się
płyt, detronizując po drodze
nawet Singa. Oto co Lenny
miał do powiedzenia o sobie
i swojej najnowszej płycie:
"Czasami myję się, ale poza
tym lubię muzykę. Dużo pracuję, bo jest ona słońcem mojego życia. Nagrywając ostatni album dość miałem samotności - takiej jaka towarzy-

Romualda
3
Glen Ross

dialo-

gową···

Jak na razie dostępna jest
tylko wersja na Macintosha,
trwają jednak prace nad jej
adaptacją do systemu IBM.

IBl
szyła

powstaniu dwóch poprzednich. Chciałem mieć obok
siebie innych muzyków.
Wcześniej nie było to możli
we, bo nie udało mi się znaleźć
odpowiednich ludzi. Na najnowszym albumie chciałem
też stworzyć bardżiej otwarte
brzmienie, chciałem zagrać
bardziej
"rockandrolowo"
i dlatego mam przy sobie
dwóch facetów, z którymi
nagrałem ten materiał... praktycznie na żywo. Tworzymy
taką dziwną mieszankę muzyków - ja, basista Tony Bright
i gitarzysta Craig Ross.

LENNY KRAVI'Z ·
wypychając

~

Mick Jagger przymój koncert, więc
poprosiłem go, by wystąpił ze
mną. Zgodził się i było wspaniale.
Potem
wspólnie
wystąpiliśmy raz jeszcze, tak
więc gdy nagrywał on w Los
Angeles swój ostatni solowy
album, zadzwonił do mnie
wraz z producentem Rickiem
Rubinem i poprosili mnie obaj
o to, żebym zaśpiewał w jednym utworze. Poszło błyska
wicznie - nagraliśmy ten kaKiedyś
szedł na

t'

http://sbc.wbp.kielce.pl

wałek

w jedno popołudnie ...

Uważam, że czymś zdrowym jest, gdy dzieci mają 0bydwoje rodziców. Dobrze
jest, gdy zachodzi równowaga
pomiędzy ojcem a matką, kobietą i mężczyzną ... Niestety
ja nie widzę swojej córki zbyt
często. Dużo czasu spędzam
w drodze, na konceratch. Widuję ją tylko wtedy, kiedy jestem w mieście... Wiem, że
zmieniłem życie swojej byłej
żony - nienawidzę tego słowa:
eks-żony. Zmieniłem jej życie,
bo mieszka tylko z naszą
córką. Gdybym mieszkał razem z nimi - na pewno byłoby
inaczej. Niestety tak nie jest,
choć bardzo bym tego chciał.
Myślę, że małżeństwo to coś
prawidłowego. Takie pozostawanie w związku z jedną 0sobą•.. Niestety świat, w którym żyjemy jest taki, jaki jest.
Sprawy biegną szybko do
przodu,ludzie nienawidzą się,
coraz mniej jest miłości! Na
szczęście z "powodów zdrowotnych" to się powoli zmienia. Tak być powinno również
ze względów duchowych. Powinno żyć się z tylko jedną 0sobą, wobec której ma się zobowiąza!1 iaJ" .

IBl

Pracownicy podupadającej
agencji
nieruchomości
przystępują do szalonego konkursu. Trzeba wykazać się nie
lada przebiegłością, oferując
do sprzedaży tereny, o których cała prawda leży zamknięta w sejfie szefa.
O uczciwości nie ma mowy,
wszystkie chwyty są dozwolone ...
W ruch idzie szantaż, wymuszanie, branie na litość
i błaganie o wyrozumiałość.
Prawa rynku są nieubłagane.
Wygra jeden ... a reszta trafi
prosto na bruk. Tak więc rozpoczyna się "wyścig szczurów".
USA '1992, 97 min.

W pogoni za cieniem
Narkotyki, broń, korupcja,
a w końcu zt}rodnia dla samej
sztuki zabijania w imię karykatury prawa, jakim rządzi się
gang motocyklowy z Arizony.
Zadaniem Srocona - młode
go policjanta, jest zniszczenie
tego gangu. Jednak aby tego
dokonać musi się najpierw
stać "jednym z nich". Musi
zdobyć ich zaufanie i przyjaźń,
choć doskonale wie, że nie ma
nic tak doskonale cementującego taki związek - jak tylko wspólnie popełniona zbrodnia. Tylko że podczas swojej
misji nie wolno mu przekroczyć granicy wyznaczonej
przez prawo. Ale czy jest to
możliwe?

USA 1992, 97 min. b-/1-041

;Ii

Opracował

PAWEŁ

BIEŃKA

* ROCK ECHO * ROCK
.-.

Ira

1993

ul. Sieakiewicza &Ol

tał

wyrzucony z policji. On jednak ma już nowego mocodawcę... po przeciwnej stronie.
Obs. Bogusław Linda, Marek Kondrat, Janusz Gajos.
Polska 1992, 112 min.

3 małolatów Ninja
IRA to zespół, który zapewnił sobie miejsce w ścisłej
czołówce polskich kapel rockowych. Ich trzecia płyta
"IRA 93" może tylko co najwyżej umocnić tą pozycję.
Pod względem muzycznym
jest bez zarzutu, dojrzałe
kompozycje w powiązaniu
z perfekcyjnym wykonaniem
dają piorunujący efekt. Od pier·
wszego kawałka "Sen" słychać,
że muzyka przybrała na wadze
jest bardziej heavy. Bardzo ład
nie ze strony IRY, że nie zapomina o korzeniach rocka. "Woodstock" to ich niewątpliwie naj·
lepszy utwór na płycie. Bardzo udana kompozycja, w której
płyta

połączono
teraźniejszość
z przeszłością ("Purple Haze"
Hendrixa). Po wysłuchaniu tego
utworu ma się wrażenie, że się
siedzi przed sceną i "jara trawę",
a dookoła hipisi wykrzykują "Kochajmy się"! Najlepszą balladą
płyty jest "Wiara" - utwór, który
stał się nowym hymnem Wielkiej
Orkiestry Swiątecznej Pomocy.
Gościnnie na klawiszach zagrał

Tomek Bracichowicz z kieleckiej
MAFII (a mówią, że Radom
z Kielcami się nie lubią!).
"Szatan" to tylko szybki ka-

wałek

z chwytliwym refrenem. Inaczej sprawa wygląda w utworze "Ona". Ciekawa aranżacja
gitar i chórki sprawiają, że utwór
cały czas ciągnie do przodu. Po
dwóch szybkich kawałkach czas
na wolny: "Deszcz" wychodzi
obronną ręką. "Taki sam· to super rasowy kawałek, nie ma sła
bych punktów, wszystko ok!
.:zew krwi· - dołujące zwrotki
z przyjemnym refrenem, duża
szansa na przebój. To samo
można powiedzieć o .Podróży",
z tą tytko różnicą, że temat jest
trochę lżejszy. Zamykający płytę
utwór .Wyzwanie· różni się od
pozostałych kompozycji linią
melodyczną. Duże brawa dla K.
Płucisza i P. Łukaszewskiego.

Teraz kilka słów o tekstach.
Cóż rozumiem, że czasami coś
się nie udaje, jest to normalna
ludzka rzecz! Jednak w tym
przypadku mamy do czynienia
z ewidentnym sabotażem! Ujmując rzecz krótko, one są po
prostu banalne i o niczym .•Pa-

David Bowie oprócz tego, że
ma podobno dziury w mózgu,
wydał nową płytę - .Black Tim,
White Noise·, zawierającą aż
14 kompozycji wyprodukowanych przez Neila Rogersa. To
właśnie Neil był producentem
wydanej w 1983 r. LETSDANCE, cieszącej się ogromną popularnością nie tylko wśród
wielbicieli talentu Bowiego.
Kompozycje takie jak: China
Girl, Let's Dance pamięta się
do dziś.
Jaka będzie ta płyta? Na to
pytanie trudno odpowiedzieć,
ale z pewnością nie zdobędzie

Piotrkowska
"'12
Złamane obietnice

Alan Masters to wpływowy
prawnik, który ma na swoich usłu
gach nie tylko szefa policji, .~Ie
większość policjantów i sędZIOW
w Chicago, którzy umiejętn!e mas~
kują jego kontakty z khenta!""u
mającymi powiązania z mafią·
Gdy sprawę niewytłumaczalneg?
zniknięcia żony Mastersa przeJmuje dociekliwy i nieprzekupny
detektyw Jack Reed - pojawią się
szanse na ujawnienie prawdziwego oblicza tego bezwzględnego

Historia zaczęła się w
1976 r., kiedy to Stewart Copeland (ps. Hey you) spotkał
basistę Gordona Sumnera
(ps. Sting), dysponującego
wolnym czasem i co najważniejsze swoim talentem.
Trzecia postać w zespole,
gitarzysta Henry Padovani
nie mógł dysponować swoim talentem, ponieważ go po
prostu nie miał. Po nagraniu
jednego singla został usunięty z kapeli. Szczęście
uśmiechnęło się do reszty
zespołu, gitarzystą

został

Andy

przestępcy·

USA 1992, 120 min.

Hycel

Tropiciel przestępców John)'
Damone jest w swoim fachu naJlepszy. Jest sprytny, przebiegły,
niesamowicie zręczny i sprawny...
Pasmo sukcesów zostaje jednak przerwane, gdy ofiarą terrorystów pada jego brat: ~aul. ~a~
wiedziony opieszało.sclą p.ohClI
postanawia wymierzyc sprawledhwość na własną rękę·· ·
USA 1993, 96 min.
film od lat 18.
b-(02-4)

Summers
znany
wioślarz, który zjadł już
wszystkie struny. Wtedy to
właśnie, latem 19n r. powstał ten prawdziwy The Police, który postawił tamę mło
dym buntownikom krzyczą
cym od rana do nocy "NO
FUTURE!"
Na przełomie roku zespółzdo
był menagera (Milesa Copelanda), oraz kontrakt na nagranie
singla. Niestety płyta .Roxane·
przeszła bez większego echa,
podobnie jak kolejny singiel

kuję plecak ruszam w drogę·,
może się kojarzyć z harcerskim
ogniskiem, a nie z rock'ową ka-

pelą·

W pełni powinna zadowolić
wszystkich jakość nagrania, 0raz
wkładka
z
tekstami
i zdjęciem zespołu.

W skali 1-10 przyznajemy
kasecie 8 punktów. Jeden
potrącamy za teksty, zaś
drugi za kiczowatą okładkę.
(TOC)

Mali chłopcy na ogół nie lubią być pod opieką dziadków.

psy
Grupy byłych ubeków otrzymuje pierwsze zadanie: zatrzymać szajkę przemytników
samochodów. W czasie akcji
trzech policjantów zostaje
bestialsko zabitych. Porucznik
Maurer poprzysięga zemstę
i rusza w pościg za zabójcami.
Do pomocy próbuje zwerbować swego dawnego kolegę,
Ola, który po .weryfikacji" zos-

Koncert?

wzięte.

USA 1992, 90 min.

Jeszcze kilka tygodni temu pisaliśmy o koncercie, który po prostu się nie odbył. Nie odbył się, bo przedsprzedaż biletów szła niczym
"krew z nosa" i organizatorzy wycofali się... zanim wtopili grubą
gotówkę·
Ostatnią taką "wielką" imprezą był koncert "Elektrycznych Gitar",
na który - jak się okazało - sprzedano nieco ponad połowę z ilości
biletów, która stanowiła krytyczne minimum zwrotu kosztów ...

Na czym polega problem? Czy
taka niska frekwencja jest tylko
wynikiem niskiej jakości wykonawców, czy może po prostu młodzieży kasa się skończyła? Zdania
są podzielone - według jednych
.znawców tematu" BRAK jest pie-

sobie tak wielkiej popularności
jak poprzednie, bo i materiał
na niej zawarty jest odmienny.
Jest to po prostu Bowie '93
i trzeba go spróbować samemu ...
Tytułowa
kompozycja
.Black .. ." sprawia wrażenie,
jakby śpiewał na niej chór .zawianych· Davidów ... i na dodatek śpiewał jeszcze wyliczankę! Cóż , wydać płytę
przecież może każdy, a dopiero wyniki jej sprzedaży brutalnie zadecydują czy .to jest to·.

niędzy i
Młodzież

frekwencja jest niska.

już się .wypstykała·
pieniędzy ...
Według innych czarną robotę

z resztek
Qdwala

Wielka
Orkiestra
Swiątecznej Pomocy, który krążąc
po kraju, ,wyczesuje· dokładnie
wszystkie zaskórniaki (co w pewnym sensie łączy się z pierwsząte
orią) . PrzekonarT}y się już wkrótce,
czy koncert WOSP zgromadzi tłu
my, czy też nie?
Istnieje jeszcze jedna koncepcja dotycząca przyczyn tego stanu: ludzie wszystko to już słyszeli
i widzieli, dlatego też trzeba sprowadzić (za nieco większe pieniądze) gwiazdę, która przyciągnie .spragnionych przeżyć
muzykalnych'. I w tym przypadku
przekonamy się, czy jest w tym
choć .ziarenko· prawdy. Już 12
maja w Kielcach wystąpi Accept.
Nasza redakcja patronuje tej imprezie, dlatego też szczególnie namawiamy was do zakupu biletów
wcześniej , bo są tańsze! Oczywiście przygotowaliśmy również

dla was konkurs, w którym nagrodami będą bilety. Szczegóły znajdziecie w ostatnim Relaksie!
Jeżeli nie macie, to poszukajcie
u sąsiadów . Warto!

(b)

(b)

leJ
.Can't

Stand

Losing

You·.

Zespół wyruszył na pierwsze mi-

nitoumee po klubach na zachodnim wybrzeżu USA. Kapela
zdobyła populamość jako band
małej sceny Oak na początek
całkiem nieźle) . Na jesieni 1978
roku pojawił się longplay .Outlandos d'Amour", który został
określony przez krytykę jako
•white reggae·(?) Niewielu spostrzegło, że mamy na tej płycie
Oak i na następnych) do czynienia z zupełnie nowatorskim
spojrzeniem na aranżację instrumentów. Gitara dotychczas
wyeksponowana na pierwszym
miejscu teraz znalazła się na
drugim planie, grając rozłożone
akordy z charakterystyczną sekundą. Bynajmniej nie dlatego,
że Summers cienko . szyje·,
wręcz przeciwnie! Wszystkie ozdobniki jak również urozmaicenia zostały oddane w ręce sekcji
rytmicznej. Sposób w jaki Cope-

land grał na bębnach przeszedł
do historii tego instrumentu.
Duszą został Sting. Jako wokalista musiał grać niezbyt
skomplikowane pochody basowe, co nie znaczy, że wartość
muzyczna utworów się obniżyła.
Prostota jest bowiem największą sztuką (nie mylić z prostactwem).
Rok 1979 to przede wszystkim koncerty, dzięki którym
zespół umocnił swoją pozycję na
rynku. We wrześniu nastąpiła
promocja nowego materiału
. Reggata De Blanc", jak również
długa wstęga sukcesów. Zespół
rozwinął się . Słychać większą
selektywność materiału , a aranżacje są jeszcze bardziej
oszczędne niż na .Outlandos·,
wystarczy posłuchać .Walking

on the moon· ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

Takie wakacje to synonim nudy. Colt, Rocky i Tam-Tam są
jednak wyjątkami, bo uwielbiają dziadka. Ale nic w tym
dziwnego, skoro ten niezwykły
starzec jest rycerzem ninja
i swą wiedzę przekazuje
właśnie chłopcom ...
Kiedy
zaś
groźny
przestępca, handlarz bronią,
porwie 3 małolatów Ninja, że
by się zabezpieczyć I przed
FBI - sprawią mu oni więcej
kłopotów ... niż całe FBI razem

cdn.
(TOC)

A iednak
rozwód
Wygląda na to, że problemy
z niby eks-żoną Lenny Kravitza już niebawem zostaną
prawnie rozwiązane.

Lenny i jego była wybranka
serca pozostają od trzech 1at
w separacji, stąd też będzie to
tylko formalnoŚĆ. Formalność,
bo Lisa Bonet (Bill Cosby
Show) wniosła w llbiegłym tygodniu pozew rozwodowy do
sądu.

Ogólnie wiadomo, iż była to
tylko decyzja Lisy, poniewż
Lenny oficjalnie rozgłaszał, że
chciałby zamieszkać raz jeszcze z nią i ich córeczką. Niestety nie dane mu było ...
(b)

b-(03-4)
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POZIOMO: 11 rodzaj męskiej
bluzy lub część rosyjskiego uniformu wojskowego, 71 kuleczka
wody spadającego z kranu, 8/
podłoże, podkład w produkcji
grzybów uprawnych, 101 trafny
pomysł, zmyślność, 111 wyspa
koralowa wchodząca w skład
Tanzanii Ipatrz: słowniczek!, 121
sakwa, kiesa, 141 przodek w rodzinie, 15/ piosenkarka w zieleni, 18/ afrykański przywódca religijny 11889-19511Ipatrz: słow
niczek!, 191 rzemieślnik wykonujący wyroby z drewna, 201
człowiek wrażliwy na zimno, 211
instrument strunowy zespołów
młodzieżowych, 221 Krzysztof z
.Czerwonych Gitar".

dek przeciwbólowy i przeciwreumatyczny Ipatrz: słowni
czek!, 16/ tajemnicza siła zamknięta w jakimś przedmiocie,
przynosząca szczęście jego
właścicielowi lpatrz:
słowni
czek!, 171 góra z kraterem, 18/
wyszedł zając zza -niego i udawał junaka.
Słowniczek: ANALGAN, INKLUZ, KIMBANGU, SATRIANI,
ZANZIBAR.
Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać pod adresem redakcji .ED" - wyłącznie na kartach
pocztowych - w terminie 7 dni od
daty numeru umieszczając dopisek: .Krzyżówka nr 80·. Pomiędzy
poprawne odpowiedzi zostanie
rozlosowana nagroda książkowa.

PIONOWO:11 dyskryminowanie ludzi z powodu ich przynależności rasowej, 21 kobiecina,
staruszka, 3/ Joe, doskonały amerykański gitarzysta rockowy
I.Surfing with the alien· , •The exstremisfllpatrz: słowniczek/, 41
gra w filmach, 51 publiczny

Rozwiązanie
krzyżówki nr 67:

występ zespołu młodzieżowego,

61 Eric zwany Klapcio, wybitna
postać rocka i pop music, 91 prąd
w sztuce XIX w. kojarzący się
z akademią, 121 mały , płaski
bębenek, 13/ dawny instrument
muzyczny złożony z szeregu
drewnianych piszczałek, 141 śro-

POZIOMO: kwesta, solo, Nancy, remake, mars, korab, szabas,
okno, zapchajdziura, kruk, plazma, ostka, zryw, łapówa, smak,
płaz, azotan.
PIONOWO: wierzba, sza, aneks, aneroid, symbolika, odsło
na, beczkowóz, zakrzep, apotema, ramówka, palka, PKO.

Odloto"", belfer

ZRZĄDZlt PRZYPADEK
W wielu kieleckich liceach odbywają się zajęcia z muzyki i plastyki. W III LO jednak uczniowie mają tylko plastykę . Od półrocza profesorkę od tego przedmiotu
zastępuje mężczyzna. Oto kilka jego sekretów.

Dramat obyczaiowy:
Osoby: Profesor Ipo "tamtej" stroniel, uczniowie "po
"tej" stroniel i literatura Imiędzy nimi!!.

PROLOG, CZYLI
PRZYGOTOWANIE
Tę część można pominąć jeżel i

znajdzie się osoba, która rzetelnie
i sumiennie przykładała się do nauki języka polskiego przez cale cztery lata, ponieważ nikt nie jest bez
. skazy". Pozostają dwa sposoby:

1/"BoIesny", czyli powtóreczki do
ostatniej kropli krwi, 2/. Na interpretację",czyli " A może się uda, przecież coś tam zawsze nap i szę".

ZAWIĄZANIE

I ROZWINIĘCIE AKCJI
Czas start! To najdłużej
trwająca
część
dramatu.
Najczęśc i ej do całkowitego wyczerpania:
Al czasu Irzadko/; BI Wiadomości I częściej, oj częściej
.. J; CI Wkładu /brak limitu/.

PUNKT KULMINACYJNY
Mały

stresik jest stymulujący
do konstruktywnego myślenia,

REZYGNAC.JA
Szukałem , a nie znalazłem
Pytałem , nie wskazano mi drogi
Pukałem , a nie otworzono mi
Prosiłem , a nie by/o mi dane
Szedłem , a nie dotarłem do celu
Piąłem się tylko po to
By ujrzeć szczyt
Lecz go nie sięgnąłem
Teraz będę czekał ...
... A śmierć ...

BOCIANEK OPEN

Napisałem w spokoju ducha
próbną maturę z matematyki, może gdy Mama zobaczy wynik,
wreszcie przestanie mówić, że robię wszystko tylko się nie uczę .
Postanowiłem, że pod koniec tygodnia złapię pawła I Artura, by
ostatecznie umówić się na
porządkowanie kortów.
W niedzielę, gdy Paweł wyciągnął mnie na małe .co-nieco"
Izrobiło się z tego trzy godziny/
piłki nożnej, ustaliliśmy termin: jutro jponiedziałek/ godzina V 15
p.m) O umówionej porze cała trójka była już na korcie. Przybył również, wiedziony instynktem wo-

dza, duchowy przywódca kortów
TKKF Bocianek pan Jurek.
Zaczęliśmy od zbierania szkieł
i kamieni, bo niektórym ludziom
ogromną przyjemność sprawia
wrzucanie ich na kort - stanowi to
dla nich swego rodzaju rozrywkę .
Drugą czynnością jest utwar-

dzieżą?

- Najlepiej pracuje się z mło
dzieżą , która nie daje sobie narzucić wielu rzeczy. Jest buntownicza. Nie tak jak dorośli.
o A co pan na swoje poczucie humoru?
.
- Uważam, że jest denerwujące . Ważne , że mam poczucie humoru.

Z'

dzenie kortów, a do tego najlepszy
jestciężki wał napełniony wodą, której
wlanie sprawia więcej kIopotów, niż
się wydaje. Przytargaliśmy trzy pełne

Zapewne znacie kobietę, która ukrywa swoje rude wło
sy, a przed publiką nie ma żadnych sekretów. Dziś kolejna polska gwiazda - MARYLA RODOWICZ udziela wywiadu specjalnie dla "Echa Młodych".
o Czy będąc studentką AWF
marzyła pani o karierze?
- O karierze marzyłam już
w szkole średniej. Udzielałam
się na przedstawieniach, na 0bozach sportowych, często
występowałam
w
szkole.
Grałam na gitarze, którą poży
czałam od, kolegów.

Z nauczycielem 09 ptastyki
KRZYSZTOFEM MYSLlNSKIM
rozmawiała

o Czy dzień w którym zdobyta pani rozgłos byłprzeiomo
wy, czy różnił się od innych?
- Oczywiście . To by/o na Festiwalu Piosenki Studenckiej , który
wygrałam. Zostałam obfotografowana ze wszystkich stron. Telewizja, radio - zaczęło się zupełnie inne życie.

wiaderka, tymczasem pan Jurek czekał na nas ze swoją .olbrzymią" strzykawką - dziesiątka 110 mł/. Troszeczkę zdziwieni patrzyliśmy jak pan
Jurek przystąpił do dzieła Pierwsze
pięć minut robił to stojąc i ,.przestrzykując" wodą z wiader do wału, potem
jednak usprawn~ pracę: przyniósł s0bie krzesełko . Po krótkim czasie
wpadł w rutynę i prac:oYICt na 1, 2, 3.

WOJTEK RABIEJ,
IV LO Kielce

Świat, Świat brudny
bez

życia.

Ciężkie

chmury dymu spalin
Wielcy ludzie apelują o porządek, o oszczędność . Fabryki dymiące śmiercią nie reagują·

I

Ludzie jak maszyny
nie obchodzi ich przyszłość,
liczą się pieniądze. Kiedy to
się skończy?

Kiedy zaczniemy normalnie
żyć?

ALA SOBCZVŃSKA
KOŃSKIE

z III LO, Kielce

"Nowy Warsztat"

Schronienie dla
"bezdomnych" twórców
Często słyszymy opinie typu: w Kielcach nic się nie
dzieje, nie ma ciekawych ofert
kulturalnych, miejsc z atmosferą do tworzenia. Szkoda, że
autorzy takich pogłosek nie uczestnicZYli w spotkaniu LIGI
STUDENTOW SZTUKI "NOWY
WARSZTAT". Odbyyvało się 0no 16 kwietnia w DST. Była to
naprawdę ciekawa impreza
kulturalna, gdzie każdy mógł
znaleźć coś dla siebie: ci "od
pędzla" mieli okazję podziwiać prace J. Jarmołowicza
i sami uczestniczyć w procesie tworzenia gigantycznego
obrazu Ipłótno o wymiarach
6,5 x 2,8 mi
Rozstrzygnięcie
konkursu
"Jednego Wiersza" szczególnie zainteresowało młodych po-

obłudna?"
o Jak na pani sukces zareagowało najbliższe otoczenie?

- Koleżanki mi zazdrościły,
chociaż nie wszystkie. Pamiętam , że kiedy po festiwalu
przybyłam
do
akademika,
wejściowa brama udekorowana
była papierem toaletowym. Bardzo miło mnie przywitali. Sukienkę na występ szyła mi
właśnie koleżanka.

o Czy pisząc książkę "Niech
żyje bal" zdawała sobie pani
sprawę, że sympatia do pani
może się skurczyć?
- Wszystko mi jedno. Na cóż
mi sympatia obłudna. Ci, którzy
mnie nie opuścili, nadal przychodzą na koncerty. Nie muszą
mnie wszyscy kochać ...
Rozmawiała

KATARZVNA CISZEK

etów. Wszyscy natomiast mogli
posłuchać na żywo dobrej muzyki. Wystarczy tylko powiedzieć ,
że na scenie w całej okazałości
prezentowali się tacy artyści , jak
R. Nowakowski, A. Jaroń i jedzący banany W. M. Kiniorski
i wielu innych wspaniałych ...
Całej
imprezie towarzyszyły
bąbelki szampana lnie wiem czy
właśnie dzięki temu atmosfera
była iście szampańska/o

A 'teraz to, co chyba nęj
ważniejsze : spotkanie w DST
zainaugurowało -działanie artystów, którzy nie mieli się dotychczas gdzie podziać . I tu atrakcyjna propozycja dla nas jeżeli ktoś czuje się . bezdomnym" twórcą, nie ma pola do
działan i a , czy też warunków do

urzeczywistniania artystycznych
pomysłów, chyba wreszcie znalazł . dach nad głową". Każdy zainteresowany którąś z form
działalności , a więc plastyką , literaturą , poezją, muzyką , teatrem może liczyć na pomoc pała 
cyku .
MAJA WOLNY

Zżycia wzięte
W autobusie para zakochanych czule się obejmuje. Jest
zimno. On mówi:
- Kochanie zapnij się, bo
będziemy mieli katar.

)( x x
Rozmowa j(oIęgi i koleżanki
wracająCych ze szkoły:
ONA: - Ja uważam, że to jest
napisane zbyt poważnie, po-

winno być śmieszne, z Jajami.
ON: - No to powinien to napisać jakiś

chIopak.

ONA: - Co to za dyskryminacja kobietl
ON: - Sony, sony. Ja nie jestem antysemitą.

z.notow.Ia

GURIELA PYŚKIEWICZ

VII LO Kielce

Zbierając śmieci zastanawialiśmy
się, czy jutro kiedy o tej porze przyj-

dziemy, zastaniemy pana Jurka przy
pierwszym, czy może już przy drugim wiaderku. Jednak nie doceniliśmy go, zrobi/to szybciej niż według
zakładów obstawionych przez nas
na 1: 100, oczywiście prędzej też niż
my wyrobiliśmy się ze sprzątaniem
kortu. Dla nas bowiem najbardziej
żywotną sprawą byto przygotowanie
pierwszego tumleju nowego sezonu: Bocianek OPEN. Omówiliśmy również sposób prowadzenia
naszej własnej listy rankingowej / takiego rodzaju ATP BocIanka'. Kiedy wreszcie skończytiśmy porząd<o
wanie boisk, ładnie zaszczotkowaliśmy je i kort wreszcze przypominał
miejsce do gry w tenisa ziemnego.
Tak pracowicie upłynął nam pierwszy dzień na kortach, gdzie niebawem, może już w sobotę, rozegramy pierwsze mecze sezonu
Spring-Summer '93, a to .poważna sprawa".
A propos: wynik próbnej matury był wspaniałym argumentem do dyskusji "wcale się nie
uczysz": bdb.

Brudny
ś""i . . .

AGNIESZKA ZAMOJSkA

Marylq Rodo1lVicZ'

"Na cói mi sympatia

Wiosenne porzqdki na korcie

kieszeń.

EPILOG
Literatura idzie w odstawkę
Igrający powinien przedstawiać to z dużym wyczuciem",
ale tylko na jakiś czas, ponieważ była to tylko mała próbka
naszych potencjalnych możli
wości na tej Maturce na niby.
Stąd już droga prosta do jedynego,
niepowtarzalnego
przeżycia dla każdego licealisty, czyli MATURY!
ADAM GOŁĄB
IV LO Kielce

Spotkanie

... przyjdzie sama.
KRZYSZTOF ARENDARSKI I LO im. S. ŻEROMSKIEGO

Wiosna przyszła na dobre!
To czas gdy każdy z nas przygotowuje rower, zastanawia
się co dokupić do motoru czy
namiotu /by wzbudzić zainteresowanie czy zazdrość/, albo
szuka w kim by tu się zakochać. Oddaję się temu również, jak każdy, ale głównie
myślę o tym, że można by
wreszcie zacząć grać w tenisa
na korcie otwartym. Hala bowiem jest zdecydowanie zbyt
kosztowna jak na uczniowską

czyli "zdążyć przed Panem Bogiem ..." tzn . optymistycznym,
profesorskim - .kończymy!"/.
ROZWIĄZANIE AKCJI
Najczęściej gremialnie, uczniowskie "Ufff ...• w odmianach:
"aby do wiosny· , "raz kozie śmie
rć·, czy . kości zostały rzucone".

o Pana zawód to .. ,
- Historyk sztuki.
o Dlaczego właśnie "historyk sztuki"?
- Przypadek, chociaż i zainteresowania. W liceum zająłem
I miejsce w jaki mś konkursie
plastycznym. To pozwoliło mi
dostać się na studia, i dąc po najmniejszej linii oporu , bo bez egzaminów.
o Czy będąc 15-latkiem wiedział pan, że to będzie ten zawód?
- Nie! Wtedy myślałem o naprawie świata i wraz z kolegami
chciałem go na nowo stworzyć.
o A gdyby pan miał jeszcze
raz wybjerać, to czy byłby to
właśnie zawód historyka sztuki?
- Marzyłem o zostaniu lekarzem. Jest to jednak ciężki zawód i przedtem dużo nauki. Ale
pomarzyć
zawsze
można .
Sądzę , że byłby to ten sam zawód.
o Czy lubi pan pracę z mło

PierwsIe wienIe

17 KWIETNIA, SOBOTA:
Acha... Wreszcie upragniona
swoboda. Dzień wolny od zajęć.
Pozomie, pozomie...
Od samego rana biegam jak
nakręcona. Najpierw przepisywałam zeszyt do geografii, a
ściśle mówiąc, to robiłam notatkę
z ostatniej lekcji dziesięć stron cóż, to ostatnio normalne. Ponieważ rodzice byli w pracy, brat

haczyłam o drugą Ankę. Trochę
poplotkowałyśmy i znowu biegiem na .Sady". Przecieżjestem
umówiona z Krzyśkiem na 0-

książeczki i

biad. wMisiek" dzisiaj gotuje.
18 KWIETNIA, NIEDZIELA:
Choć wiem, że jest niedziela,
cały czas jestem pod wrażeniem
wczorajszego dnia. Ta cała bieganina, obiad u Krzyśka i cu-

skończyło,

zacznik wkuwać.
Po południu przyszła Anka. Usiłowałyśmy zrobić matmę, ale
tylko na usiłowaniach się
Wieczorem rodzice wybyli do
teatru na premierę, a ja
z Krzyśkiem poszliśmy na długi
spacer. Potem w domu piliśmy
herbatę i jedliśmy ciasto.

gdzieś się ulotnił, zostałam
całym sprzątaniem sama.
A więc do dzieła ... Przedpokój,
kuchnia / nie cierpię jej
sprzątać/, a jeszcze trzeba zrobić zakupy i do tego o 11
umówiłam się
Ewką. Mamy
załatwiać wycieczkę w Pieniny.
Po dłuższym posiedzeniu

z

z

wjednym z kieleckich biur podróży,

prawie biegnąc dotarłam
na przystanek n35". I znowu
w domu, znowu sprzątanko. No,
wreszcie przyszli rodzice. .. Teraz muszę iść do Anki po kasetę.
Więc znowu zakładam buty
i biegnę na Bocianek. Wzięłam
od Anki kasetę, a następnie za-

downie spędzony wieczór, który
zakończyliśmy moimi rodzicami i ich znajomą u nas w domu.
Ten dzień na długo pozostanie
w mojej pamięci.

z

Ale, ale ... Kochanie czeka na
ciebie biologia, niemiecki i masę
innych przyjemności.
Więc
wreszcie się obudź,
weź

http://sbc.wbp.kielce.pl

20

KWIETNIA,

PONiE-

DZIAŁEK:

Dzisiaj jestem nie do życia.
Strasznie boli mnie głowa. Nic
nie mogę robić. Leżę na łóżku
jak własny cień i nie chce mi się
nawet palcem kiwnąć. A jutro
mam klasówkę z biolog~
i powtórzenia z polskiego.

21 KWIETNIA, WTOREK:
Drobny stresik na niemieckim, drobny na fizyce. Ale tak
w ogóle to jest OK. Napisałam klasówkę z biologii,
przeżyłam wczorajszy polski
i dziś jestem w anielskim humorze. Byle tak dalej.

Teraz cała szkoła żyje tym,
czy będzie strajk nauczycieli.
Dowiedzieliśmy się, że strajk
jest, lecz nie wszyscy nauczyciele strajktują. W sumie
to i tak dobrze.
Uczeń to jest taki człowiek,
który wykorzysta każdą sytuację. Nawet jeśli coś go bezpośrednio nie dotyczy, to
i tak pokombinuje, że wyciągnie z tego korzyści. Nasza klasa uniknęła w ten
sposób klasówki z geografii.
No i co? Czyż życie nie jest
wspaniałe?

MAGDA, IV LO Kielce

Czystsze rzeki to

•
Kilka
pracę

tysięcy

-

ludzi zna idzie
przy ochronie lasów

Wielka akcia
ratunkowa
Zanosi się wreszcie na radykalny zwrot w polityce ekologicznej. Komitet Ekologiczny. Rady Ministrów zatwierdził projekt umowy z Bankiem Swiatowym w sprawie zaciągnięcia kredytu na ratowanie polskich lasów i parków
narodowych.

Bank Światowy
gotów pożyczyć
na ten cel 146 milionów dolarów na dogodnych warunkach,
spłacanych w ratach. Pożyczkę
zwrócą Lasy Państwowe z dochogów własnych. Pomoc Banku Swiatowego umożliwi szybsze osiągnięcie celu nakreślone
go przez Ministerstwo Ochrony
Srodowiska. Chodzi o to, by
w latach 1993-1997 dostosować
polskie leśnictwo do wyraźnie
zmieniających się warunków
przyrodniczych, podjąć w lasach
i parkach narodowych działania
profilaktyczne i ratownicze. Wykonanie tego dzieła będzie kosztować ok. 335 milionów dolarów.
Prócz pożyczki z BŚ otrzymamy
22,5 miliona dolarów w formie
darowizny oraz 20 mln USD
pożyczki z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Resztę wyłożą
Lasy Państwowe z własnej kasy; one też płacić będą odsetki
od kredytu.

Wielka akcja
ratunkowa polegać
będzie na wykonaniu
kilku gigantycznych
prac.
Przewiduje się wykonanie
zabiegów hodowlanych cięcia pielęgnacyjne, sanitarne - na powierzchni ok.
trzech i pół miliona hektarów. W strefach szczególnie narażonych na niszczenie
przez pyły i gazy dokona się
wymiany drzewostanu - te roboty obejmą 43 tysiące hektarów. Prowdzone będzie zalesianie gruntów porolnych: 36
tys. ha w ciągu trzech najbliższych lat. Powstanie Bank
Genów, szkółki, plantacje nasienne.
Resort zamierza
założyć cztery nowe parki na-

rodowe: Biebrzański, Magurski, Mazurski i
Stoło
wogórski oraz plany ochrony
10 parków już istniejących
w tym Kampinoskiego, Tatrzańskiego,
Wigerskiego.
Na obszarze parków ustanowiony zostanie system stałych
pomiarów zanieczyszczeń.
Prowadzona będzie odnowa
obszarów zniszczonych przez
człowieka. Wiele nadziei łączy
się z projektem "Sudety", polegającym na określeniu przyczyn i skutków zamierania lasówatakZe metod odtworzenia górskich lasów.
Powierzchnia
obszaru
zajętego przez lasy wynosi obecnie 8700 tys. ha. Daje to
wskażnik zalesienia ok. 28 %,
więc niższy od średniej europejskiej 132 %1. Już ok. 81 procent polskich lasów doznało w różnym stopniu - uszkodzeń, głównie przez zanieczyszczenia krajowe i zagraniczne.

Kosztem 335 milionów
dolarów resort zamierza
zachować lasy
- dla przyszłych pokoleń
i wszechstronnie wykorzystywać ich użyteczność. Chodzi
o ustanowienie trwałych ekosystemów, odpornych na zanieczyszczenia, produktywnych. Osobny punkt - to zachowanie zasobów genetycznych rodzimej flory
i fauny. 74 miliony dolarów
pochłonie unowocześnienie

i wymiana sprzętu służby
leśnej. W leśnictwie powstanie ok. 5 tysięcy nowych
miejsc pracy. Wzrośnie też
zatrudnienie w zakładach
obsługi leśnictwa i w przemyśle drzewnym.
DW

Ptaki obok nas
Jest najpopularniejszym ptakiem na świecie. Zawleczono go nawet do Ameryki i Australii, gdzie go pierwotnie nie było. Jest ptakiem pod wieloma względami

Europa nie jest jego pierwotną strefą klimatyczną·
Należy do rodziny wikłacry,
ptaków, które w Afryce WIJą

pełnie gołe.

Jako jedyny ptak europejski
dwa typy gniazd: 11
w dziupli, skrzynce lęgowej,
w szczelinie muru; 2J wolno
wiszące na gałęzi drzewa,
przykryte od góry, mające poszakłada

Po lewej stronie wróble
domowe (samiec i głowa
samicy), po prawej stronie
mazurek.

tać kępy źdźbeł.
Nie ma na świecie drugiego pta-

zastoiu w gospodarce

Poprawia się czystość rzek Kielecczyzny. W ub. roku zmalała ilość odcinków, których
parametry nie odpowiadają żadnej klasie czystości. Po raz pierwszy pojawił się fragment rzeki, który spełnił wymogi I klasy. Jest to 17- m. odcinek w górnym biegu Czarnej
Nidy. I tę rzekę można uznać za najczystszą na Kielecczyźnie.
czone ilości spuszczane do rzeki
od kilku lat wzrastają. Do rzeki trafiają wszystkie ścieki produkowane w Busku, Wiślicy i Nowym Korczynie /miejscowości te nie dorobiły się jeszcze oczyszczalni/
i część z Kielc, Pińczowa i Jędrze
jowa, gdzie działające oczyszczalnie nie są w stanie zneutralizować
wszystkich odpadów.

Badaniami
prowadzonymi
przez W9jewódzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Kielcach
objętych jest 70 proc. rzek wojewódzrtwa, w tym 12 głównych o
łącznej długości 630 km. 1,9 proc.
z nich zaliczono do I klasy czystości, 33,5 proc. do II, 25,4 proc.
do III. Dwa lata temu ponad poło
wa rzek nie spełnia żadnych norm
czystości, obecnie 39,2 proc. znalazło się poza klasami.

Jest lepiej?
Pozytywne zmiany jakości wody zaobserwowano w Czarnej Koneckiej, Białej Nidzie, Bobrzy
i Czarnej Staszowskiej, natqmiast
niekorzystne w Mierzawie, Swiśli
nie i Wschodniej.
Niepokojąco pogarsza się stan
bakteriologiczny naszych rzek.
Powód jest ten sam - wzrastającą
ilością spuszczanych ścieków komunalnych. Ponad 65 proc. jest
poza klasami /to więcej niż w 1991
ri, 33 proc. w III klasie, 1,9 proc.
w II /odcinek Czarnej Nidy/, ani jeden kilometr nie został zakwalifikowany do klasy I. W najgorszym
stani!'! są Nida, Czarna Staszowska i Swiślina .
Badania prowad~one przez Inspektorat Ochrony Srodowiska 0-

Od lat najbrudniejsze
są Kamienna i Nida
są to najdłuższe rzeki w województwie i o najwiąkszym znaczeniu dla gospodarki wodnej rejonu. Doprowadzają wodę do najważniejszych miast i odbierają od
nich ścieki. Kamienna jest zanieczyszczona przede wszystkim
ściekami przemysłowymi, ponieważ nad nią zlokalizowane są duże ośrodki przemysłowe - Ostrowiec i Skarżysko. Istniejące w obu
miastach oczyszczalnie przerabiają od 50 do 70 proc. ścieków .
Reszta trafia w stanie "pierwotnym" do Kamiennej i jej dopływów.
Przyczyną skażenia Nidy są odpady komunalne, których nieoczysz-

Szlam na brzegach, śmieci w wodzie - tak wygląda rzeka
Bobrza.
Fot. A. Piekarski
Flanitzhuete to pierwsza
wioska w Europie, w której
wykorzystuje się wyłącznie elektryczność uzyskaną z energii słonecznej.
Hotelarz Sepp Heldrich, jego
żona Gisela, ośmiu sąsiadów
i weekendowi goście, których
zazwyczaj jest ponad 50, są uczestnikami frapującego eksperymentu prowadzonego przez
firmę Bayenwerk A.G. i Federalne Ministerstwo Badań Naukowych. Próby mają odpowiedzieć
na pytanie, czy możliwe jest
odłączenie całej miejscowości

od powszechnej sieci elektrycznej i korzystanie tylko z energii
słonecznej.
Nakłady na przeprowadzenie
eksperymentu wynoszą 3,6 mld
marek. W żadnym jednak przy-

ka, który by tak jak wróbel kąpał
się w piachu /jak wyłącznie robią to skowronki i ptaki grzebiące, tj. kury, indyki, pawiej oraz w wodzie f tak jak wią
kszość ptaków/o

,

wyjątkowym.

kunsztowne gniazda. Jako "afrykanin" w czasie naszej zimy
bardzo cierpi. Jego pisklęta,
jak pisklęta większości afrykańskich
ptaków
śpie
wających, po wykluciu nie
mają na sobie puchu, są zu-

zasługa ...

Eksperyment

Swe losy nierozerwalnie

500 metrów.
Jest wszystkożemy, na pierwszym miejscu w jego jadłos
pisie znajdują się jednak nasiona traw i zbóż.

Od kilku zaledwie lat w kieleckich gazetach prowadzone są cykle ekologiczne po~więcone ochronie naturalnego środowiska w Górach Swiętokrzyskich. Kielce mają
już swoich długoletnich fanatyków ekologii.
Do takich osób należy zapewnie Hubert Sławeta. Z wykształcenia budowlaniec, z zamiło
wania jest namiętnym entomologiem. Zafascynował go świat
owadów, ich różnorodność, koloryt i piękno . Zainteresowanie
to dodatkowo rozwinęly zajęcia
w szkolnej sekcji Ligi Ochrony
Przyrody. W wyniku wieloletniej
pracy w terenie powstała wspaniała kolekcja entomologiczna obejmująca kilkaset gatunków 0wadó~ występujących w Górach Swiętokrzyskich, opatrzona dokładną dokumentacją badawczą, którą pan Sławeta ma
zamiar w przyszłości opublikować. Obecnie przygotowywany
jest przez niego spis owadów,
którym zagraża całkowita zagła
dana naszym terenie. Będą prowadzone starania o przeprowadzenie wniesienia prawnej ochrony kilku owdów.
Zamysłem

pana

wieś

Wyprowadza trzy lub cztery
w każdym po 4-6

nym i żyjącym na wsiach i obrzeżach miast mazurkiem,
u którego obie płci są jednakowo ubarwione; mają "krawat"
i odróżniającą ich od wróbli
czarną plamkę na "policzkach".

http://sbc.wbp.kielce.pl

wspaniałe wrażenia.

OS

ale ... drogi

40 do 80 fenigów, a co ważniej
sze, słoneczne baterie w żaden
sposób nie zagrażają środowis
ku naturalnemu.

miany piór, co następuje
w sierpniu i wrześniu każdego
roku, mają tułów pokryty piórami koloru szarego. Dorosłe
samce natomiast mają pod
dziobem na piersi charakterystyczną ciemną plamę I"krawat"l. Często mylony jest
z nieco mniejszym, mniej licz-

jest w przyszłości przekazanie swoich wyników badań
i zbiorów f!luzeum przyrodniczemu na Sw. Krzyżu. Kolekcji
takiej nie powstydziłoby się muzeum świętokrzyskie, tym bardziej że prócz gatunków polskich
w zbiorach poczesne miejsce
zajmują owady z Kongo, Malezji, Indonezji, Nowej Gwinei, Boliwii, Ameryki oraz z Australi.
Wększość z nich przywieziona
została specjalnie dla pana Slawety przez znanego warszawskiego zoologa Janusza Stodulskiego. Miejmy nadzieję , że nic
nie stanie na przeszkodzie tym
zamiarom i muzeum otrzyma
cenną dokumentację, a my

Sławety

padku eksperyment w Flanitzhuete nie będzie przykładem dla
innych wiosek. Gdyby bowiem
cena za prąd miała pokryć nakła
dy, mieszkańcy wioski musieliby
płacić 9-10 marek za kilowat, nie
jak teraz 25 fenigów. Specjaliści
są jednakże przekonani, że
właśnie rezultaty tego eksperymentu pozwolą doprowadzić do
tego, że ceny za kilowat uzyskany ze słonecznej energii wahać
się będą wkrótce w granicach od

Odznacza się dymorfizmem
płciowym. Samice i osobniki
młode do czasu pierwszej wy-

AGATA KOWALCZYK

Kochane robaki

Sloneczna

lęgi w roku,
piskląt.

DOBRA... RECESJA
Poprawa stanu czystości rzek
pod względem fizykochemicznym
spowodowana jest zmniejszeniem
produkcji przemysłowej oraz ograniczeniem przez rolników nawoże
nia pól. Tendencja ta może się okazać nietrwała. Aby osiągnąć ją,
utrzymać, konieczna jest przede
wszystkim budowa nowych oczyszczalni.

Pan S'aweta opracowuie Iist9
owadów :zagrożonych :zag'adq

pożyteczny,

WROBEl
związał z człowiekiem. Nie oddala się od zabudowań ludzkich na odległość większą niż

10 rzek o znaczeniu
regionalnym. Jakość ich wód jest
lepsza niż w rzekach głównych.
Wprawdzie ani jedna nie ma odcinka w I klasie czystości, ale tylko
28 proc. nie spełnia wymogów fizykochemicznych żadnej z klas.
Natomiast pod względem bakteriologicznym ponad p%wa jest
pozaklasowa. Najmniej zaniebejmują także

czyszczane są: Lubrzanka, Łoso
sina i Szreniawa, najbardziej
Małoszówka iMaskalis

.. Po jedenastu tygodniach
eksploatacji słonecznej elektrowni można było skonstatować, że to działa" - stwierdził
w dzienniku "Koelner Stadt-Anzeiger" M. Heinrich. Wszystkie
urządzenia elektryczne stale są
pod prądem i nikt nie musiał ograniczać zużycia elektryczności.

Schwytany i wpuszczony do
klatki, w której ma kanny pod
dostatkiem, w krótkim czasie
ginie. Dorosły wróbel nie da
się oswoić. Pisklęta, które wypadły z gniazda w wieku około
dziesiątego dnia życia Ico się
rzadko zdarza! i zostały
sztucznie wykarmione przez
człowieka leo się rzadko udaje/, oswajają się jednak znakomicie. Taki oswojony wróbelek
bardzo się przywiązuje do
swego pana i jest przezabawny.
JANUSZ WRÓBLEWSKI

• Ponad 300 mld zł kosztomodernizacja 0czyszczalni ścieków w Sitkówce k. Kielc. Przewiduje się,
że oddanie do użytku nowoczesnej oczyszczalni w listopadzie
br. rozwiąże problem ścieków
i zaspokoi potrzeby miasta
w tym zakresie do 2010 roku.Czyste będą też rzeki Bobrza i Nida. Prace budowlane
rozpoczną się w marcu br .
wać będzie

xxx
• Wojewodowie pięciu województw - częstochowskiego,
kieleckiego, łódzkiego, radomskiego i piotrkowskiego
podpisali porozumienie, w którym wyrazili wolę współpracy dla
ochrony zlewni Pilicy. Dyrektorzy wydziałów ochrony środo
wiska urzędów wojewódzkich
zobowiązani zostali do powoła
niazespotu ekspertów, który opracuje program uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej
w zlewni tej rzeki.

xxx
• Przy obecnym tempie
działań w dziedzinie ochrony powietrza trzeba w Polsce dwudziestu lat na to, żeby ograniczyć emisję szkodliwych związ
ków do poziomu zachodnioeuropejskiego - twierdzi prof. Roman
Zarzycki z Wydziału Inżynierii
Procesowej i Ochrony Srodowiska PolitechnikiŁódzkiej. - Nie
ma w te chwili substancji, których nie dałoby się zneutralizować. Jedynym problemem jest
brak pieniędzy.

Informator Echa • Informator Echa • Informator Echa
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TVP

DZISIAJ
16.00
16.05
16.50
17.00
17.25

Program dnia
Dla dzieci: Tik-Tak
Muzyczna "Jedynka"
Teleexpress
"Bill Cosby Show" - ser.
USA
17.50 Test - mag. konsumenta
18.15 Encyklopedia II wojny
światowej: "Droga przez
piekło" 111

18.40 Sejmogram mag. parlam.
19.00 Wieczorynka: " Przygody
kaczorka Alfreda Jonatana Kwaka"
19.30 Wiadomości
19.55 7 min. dla ministra pracy
20.15 "Sam Houston - legenda
Teksasu" -western USA,
reż. Peter Levin
21.30 Moje, twoje, niczyje - pr.
publ.
22.25 Baletowe spotkania - rep.
z pol.-fr. warsztatów baletowych
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna "Jedynka"
23.1 O ~otatnik prowincjonalny
23.35 Swlat bez granic - Polska
w oczach zagr. koresp.
23.55 Gorąca linia
0.05 "Czekać:, łzą się bławacąc ... - rozm. z Agnieszką Osiecką

1.00 Telekino
wspomnień:
"Wystrzaf' - pol. film fab.,
reż. Jerzy Antczak

""1·3
15.55 Program dnia
16.00 Sposóbnastarość-pr.H.
Miroszowej
16.20 Magazyn przechodnia
16.30 Panorama
16.35 Image - style w modzie
16.50..... Przygody Guliwera" /17ostJ: "Bohater" - ser. anim. USA/powt.
17.15 Ojczyzna - polszczyzna:
Specjalizacja zawodowa
i językowa
17.40 Moja wiara
18.00 Programy lokalne
18.30 Panorama
18.35 "Pokolenia" - ser. USA
I
J
powt
19.00 Legendy filmu: Michelle
Pfeiffer
19.55 "Dire Straits" - koncert na
Wembley
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.45 Koło fortuny - teleturniej
22.20-0.05 Reżyser
i
jego
gwiazda: Wiesław Saniewski i Ewa Błaszczyk:
"Nadzór" - polski film fab.

JUTRO

ITlvlpD
6.00
9.00
9.10
9.25
9.50

2_10-4.00 Teatr TV: "Słowa
i muzyka" - Julian Tuwim
wg farsy S. Dobrzańskie
go "Żołnierz Królowej
Madagaskaru", reż. Jerzy
Gruza

Kawa czy herbata?
Wiadomości

Mama i ja - pr. dla najrnł.
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 Transm. I posiedzenia
Krajowej Rady Telewizji
i Radiofonii
11.15 Dalecy a bliscy - mag.
mniejszości nar.
11.45 Moje miejsce: Wędrowcze wróc - rep.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00TV Edukacyjna
12.15 Mag. Notowań: Kooperatywa czyli spółdzielnie:
W jedności siła; Czy
przetrwają

12.45 Chochlikowe psoty, czyli
zmagania z ortografią "ó" i nU"
13.05 "Nasz wiek" 121:
linią
horyzontu" - ang. ser. dok.
13.55 Nie tylko !!iedem cudów
świata: "Swiatła Faros
w Aleksandrii"
14.25 Interpretacje: Biblia
15.00 Współczesna proza pols-

,.za

ka: "Sceny miłosne, sceny miłosne" - K. Sakowicz
15.00 Kompozytor i jego miasto: Bach i Lipsk
16.00 Program dnia

""1-3

8.00 Panorama
8.05 Program lokalny
8.35 "Przygody Hucka Finna"
117/: "Huck omotany
przez dziewczynkę" jap.ser. anim.
9.00 Studio "Dwójki"
9.10 "Pokolenia" ser. USA
9.35 Swiat kobiet - mag.
10.05 Język angielski /26/
10.35 Język niemiecki /26/
11.00 Panorama
11.05 Studio "Dwójki"
11.15 Trzy kwadranse ze sportem
12.00 Studio "Dwójki"
12.10 Róbta co chceta - pr. J.
Owsiaka IpowtJ
12.30 Auto - mag.
13.00 Panorama
13.05 "Orzeł czy reszka" 121 austral. ser. obycz.
14.00 Studio otwarte
15.05 "Struktura człowieka" film dok.
15.50 Program dnia

TV SAl

20.15/pr.1I

20.15/PRO 7/

Sam Houston· legenda
Teksasu/1I

Powrót Eliota Nessa

Film przedstawia znane wydarzenia z historii Stanów Zjedner
czonych w konwencji westernu.
Toczą się walki o przyszłość Teksasu w XIX w.: potyczki z armią
Meksyku oraz spory parlamentarne. Bohaterem będącym w samym centrum wydarzeń jest .sam
Houston. Zrobił on bardzo dużo
dla demokracji i Teksasu, jednak
nawet przed śmiercią był przekonany, że zmarnował życie. W roli
głównej zobaczymy Sama Elliota.

22.20 /pr. 21
Nadzór
Gośćmi cyklu "Reżyser I Jego
gwiazda" będą tym razem Wiesław
Saniewski i Ewa Błaszczyk. Zobaczymy znakomity film w wykonaniu
tej pary. Akcja utworu toczy się pod
koniec lat 60. Główna bohaterka,
Klara, trafia do więzienia za udział
w aferze gospodarczej. Jej normalne
życie zostaje bardzo brutalnie przerwane, aresztowanie następuje
w czasie ślubu. Już za kratkami rodzi
córeczkę, którą oddaje na wychowanie teściowej. Nie może przystoser
wać się do więziennego życia. Pewnego dnia w celi zjawia się studentka, uczestniczka wydarzeń z marca
1968 r. Jej sposób zachowania, godność, niezależność mają ogromny
wpływ na Klarę.

RADIO~

""---1
UKF 71.95 MHz

11.30 Wspólna modlitwa :
/432-51/ 12.10
Popołudniowy blok muzycznoinformacyjny 15.00 Trzy kwadranse z muzykąklasyczną aud. A.Wielochówny 15.45
Kielecki Dziennik Radiowy
16.00 Melodie dla Was 16.30
,Nasza loża' - prog. Z. Łu
czyńskiego 17.30 .Gramy MUZYKA I SPORT" aud.
P. Śleżnika 18.30 ,Pan Tadeusz" 18.45 .Włącz mi radio
mamo' prog. dla dzieci 19.00
.Rockolacja' 20.00 "Jak żyć·
aud. Ks. R. Kuligowskiego
21.30.3 x M' magazyn muzyki
młodzieżowej M. Jaworskiego
24.00 Noc na Wzgórzu 5.00
Przebudzanki muzyczne
Anioł Pański

Wiadomości z kraju i ze świata:
8.15, 9.15, 12.15, 13.15, 14.15,
16.15 Wiadomości lokalane: 9.00,
13.00, 14.00 Serwis sportowy 8.30
Serwis bazarowy i kulturalny 8.50,
9.50,12.50

Akcja filmu rozgrywa się w 1947
roku w Chicago. Wielki gangster
Al Capone umiera w więzieniu.
Zaczyna się walka w świecie
przestępczym o schedę po nim. Ulice miasta są miejscem porachunków mafijnych i starć z policją.
Kiedy ginie prawnik Martin Labine
do akcji wkracza pogromca Ala
Capone - agent FBI Eliot Ness ...

0.05/PRO 7/
Masakra w dniu
Św. Walentego
Druga propozycja .gangsterska"
stacji PRO 7. Tym razem akcja filmu
zaczyna się w roku 1929, oczywiście
w Chicago. Aglomeracją rządzi Capane i Bugs 'Moran. 'f'I wyniku rywalizacji dochodzi do pojedynku obydwu gangów. Społeczeństwo przyglą
da się porachunkom d9ść birnie.
Dopiero masakra w dniu Sw. Walentego wstrząsa sumieniami ludzi.

&
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KIELCE
Al. 1000 lecia PP 19
Redakcja
I Dział Reklamy
tel. 476-37 teL/fax 492- 93

"

17.15 Kielecki kwadrans magazyn informacyjny 17.35
Rośliny W domu i na działce
/cz. "" program sponsorowany 18.05 Pięć minut dla bezrobotnych 18.10 Król Maciuś
Pierwszy - film dla dzieci 19.40
Kielecki kwadrans /powtJ

I~<I RAD!~:K!~~:
16.00, 18.00, 22.00 BBC
10.00, 14.00, 20.00 Mag. inf.
11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Wiad. 10.10,12.05 Kurier ogłoszeniowy 10.30 Aud.
arch .. 11.1 O Sprawa na dziś Eko Radio pr. sponsorowany
12.30 W ludowych rytmach
13.10 Rozmaitości i muzyka
wopr. M. Podwysockiej 14.15
Rockowe wspomnienia 15.10
Auto radio - moto radio 16.05
Aktualn. dnia wopr. M. Sobali
18.30 .zmagania· prezentacja
reportaży 19.10 Rockowa fala
20.10 Radio po kolacji

1ELEWIZ.IA AlEUlARIIA
ITV POLONlAI ~SUPER
~ CHANNEL
12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia 12.15 Teatr TV: Bliziński
"Marcowy kawaler" 13.45 Siedem
dni polskiego sportu 14.35 Tola Mankiewiczówna - życie i legenda 15.10
Od Fitelberga do Wita - z nagrań
WOSPRiTV w Katowicach 16.00 Per
witanie program dnia 16.05 Tik Takprogram dla dzieci 17.00 Teleexpress 17.15 Ojczyzna-polszczyzna
17.30 Kultura ludowa - konteksty
17.45 Moja wiara - rozważania ks.
Janusza Pasierba 17.55 Przystanki
codzienności aut. G. Dybowska
18.15 De Mono - goŚĆ Muzycznej Jedynki 18.45 Pegaz 19.15 Dobranoc:
Miś Uszatek 19.30 Wiadomości
20.00 Program dnia 20.05 "Ile jestży
cia" odc. 4 21.00 Panorama 21.30 Akademia polskiego filmu "Matka Królów" 23.25 Film dokumentalny 24.00
Panorama 0.10 Przypomnienie
programu 0.15 Kuba Stankiewicz
0.30 Powrót bardów 1.00 Agnieszka
Duczmal i Amadeus Poznań 2.00 "Ile jest życia" odc. 10 2.55 Przerwa
8.00 Panorama 8.10 Powitanie pr.
dnia 8.15-16.00 Blok potwórzeniowy
8.15 "Ile jest życia" odc.4 9.10 "Tik
Tak" pr. dla dzieci 10.05 Telegazeta
10.10 "Moja wiara" rozważania ks. J.
Pasierba 10.30 Film dokum. 11.00 Pegaz 11.30 Powrót bardów 12.00 Wiad.

e2~§

16.30 Program dnia 16.35 Filmy
animowane dla dzieci 16.55 Złoto
Icz. 11/18.00 Przyroda i ochrona reż.
Włodzimierz Puchaiski 18.15 Poszukiwany: Żywy lub martwy /odc. 301
18.45 Pożegnanie 23.15 Program
wieczoru 23.20 Skarb. Film produkcji
USA /1991/ 0.40 Dokument i reportaż 1.20 Pożegnanie

ClilE:!

12.00 Punkt 12 magazyn połud
niowy 12.30 Springlield Story serial
13.20 Santa Barbara serial 14.10 Na
hasło"Ratunek" serial 15.00 Dziwne
hobby serial krym. 16.00 Hans Meiser program rozrywkowy 17.00 Kto
jest szefem? serial kom. 17.30 OŻe
niony z dziećmi serial 18.00 Elf 99
magazyn 18.45 Wiadomości 19.15
Explosiv magazyn 19.45 Dobre czasy, złe czasy serial niem. 20.15
Nieśmiertelny serial USA/RFN 21.15
SK-15 magazyn kryminalny, dziś: ofiara bez pomocy 22.15 Explosiv magazyn 23.15 Gottschalk program
rozrywkowy 0.00 Prawo i porządek
serial krym. 1.05 Ożeniony z dziećmi
serial 1.45 Kto jest szelem? serial
kom. 2.15 Szef serial kryminalny
3.15 Hans Meiser IpowtJ 4.10 Explosiv /powtJ 4.35 Dziwne hobby serial krym. 5.30 Bogaci i piękni serial
6.00 Aktualności 7.00 Dzień dobry
Niemcy magazyn poranny 9.00 Szef
serial kryminalny 10.00 Bogaci
i piękni serial 10.30 Der Preis ist heiss
teletumiej 11.00 Riskant! teleturniej
11.30 Famienduell teletumiej rodzinny 12.00 Punkt 12 magazyn polud.

12.00 Wild America film dok. 12.30
Business Insidermag. finansowy 13.00
Agenda wiad. 13.30 Videofashion moda 14.M The Image mag. 14.30 The
Jam prog. rozrywkowy 16.30 On The Airshow muzyczny na żywo 18.30 Bonanza serial 19.30 Dante serial 20.00
Eco Record mag. ekologiczny 20.30
Scene on Super program publicyst.
21.00 Agenda prog. publicyst. 21.30
Media Television wiad.ze świata 22.00
ITN World News 22.30 European Business Daily ekon. wiad. dnia 22.48 US
Market Wrap 23.00 Krótkie spięcie filmy
krótkometrażowe ze świata, 105 min
0.40 Media Television wiad. ze świata
1.10-2.00 The Mix teledyski 2.00 China
News Europe program ekonomiczny
5.30 Victory program relig. 6.00 Zakupy
w TV 6.30 Finansowe wyd. dnia 7.00
Business Insiders 7.30 European Business Today mag. finansówy7.45 AgaRda najw. wyd. zeświata 8.00 Wiadomości
9.00 Zakupy w TV 12.00 The Science
Show nowości z dziedziny nauki

[iJPR07·
12.00 Bill Cosby Show 12.30 Przypadki Harry'ego Fosa serial USA 13.20
Diabeł nigdy nie śpi /powtJ 15.25 Hart
serial USA 16.19 Trick 7 seriale anim.
18.05 Dzieciaki, kłopoty i my serial USA
18.35 Bill Cosby Show 19.05 Ulice San
Francisco 20.00 Wiadomości 20.15 Powrót Eliota Nessa akrym. USA /1991/,
93 min. 22.05 Wiadomości 22.15 Partnerzy serial USA 23.20 Chwila rozrywki
kabaret i satyra 0.05 Masakra w dniu
św . Walentego krym. USA /1967/,94
min. 1.50 Wiad. 2.00 Przypadki Harry'ego Fosa/powt./2.45 Wiad. 2.55 Gorath
/powtJ 4.15 Wiad. 4.25 S.W.A.T. 530
Scarecrow i pani King /powt./6.1 OMój
przyjaciel Ben serial USA 8.20 Dzieciaki
kłopoty i my /powtJ 8.50 Hart /powt./
9.50 Król szarotek film niem. /19751, 81
min. 11.25 Ulice San Francisco /powtJ

SAT.l

12.00 Koło fortuny /powt. z 26.4J
12.40 Parada przebojÓW muzyki ludowej /powt. z 30.3./13.3 Młody i niespcr
kojny serial USA 14.20 Sąsiedzi serial
austral. 14.50 Pod słońcem Kalifomii
serial USA 15.45 Rewolwer i melonik
serial an9. 16.45 Zaryzykuj! quiz 17.20
Idź na caloŚĆ! teletumiej 18.30 dran
sport 18.45 Wiadomości 19.00 klippklapp 19.30 Koło fortuny teletumiej
20.15 Parada przebojów muzyki ludowej program muzyczny 21.10 Kprzestępstwo na ceowniku magazyn
kryminalny 22.00 ran Piłka nożna 23.00
SpiegelTV reportaże 23.4OTracy Lords
Show, cz. 2 serial erot. 0.55 Mann-oMann kto jest najsympatyczniejszy?
/powt. z 8.8.199211.45 Rewolwer i meIonik/powt./2.4O Program na jutro 2.45
SAT.1-Text 5.30 Zaryzykuj! /powt. z
27.4J 6.00 Dzień dobry z SAT.1 telewizja śniadaniowa /6.15 i 7.15 sport/9.25
Pod słońcem Kalijornii/powt. z27.419.15
MIody i niespokojny Ipowt. z 27.41 10.00
Nie ma wydatków z taki::h zadatków fim
niem./1957/11.35 Sąsiedzi/powt. zZ7.4/
12 00

bsfJ

12.00 Wszystko OK 12.30 Hopp 013.35
Taniec towarzyski 14.30 Classics -10dzie motorowe 15.15 Gimnastyka
15.30 Piłka nożna. Bundesliga /powt.
z pon./ 16.25 Stynni sportowcy 17.00
Tops 18.05 Ciekawostki sportowe
19.00 Hopp oderTop 19.30 DSF-Studio 19.55 Wiadomości 20.05 Tops
21.55 Wiadomości 22.05 Offensiv
23.05 Boks 0.00 DSF-Studio /powt./
0.35 Classics /powtJ 1.20-4.00 Tops
6.00 Wiad. sportowe 6.45 Powtórki
z wtorku 12.00 Wszystko OK
derTop/powt./13.00Telegiełda

IMIENINY OBCHODZĄ:
- Zyta i Teofil
jutro - Paweł i Ludwik
dziś

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-4540 czynne w godz. 7.30-16.00
TEATRY:
im St. Żeromskiego - "Dwa
Teatry" J. Szaniawskiego g. 11
PTLiA "Kubuś" - "Kopciuszek' g. 10, 12
KINA
ROMANTICA - Konfrontacje'93 - "Krzyk kamienia" niem.lfr. g. 10, 13, 15.30, 18,
20.30
MOSKWA - "Miecz Aleksandra" - USA I. 12 g.11.30,13.15
"Twin Peaks" - USA 1.18 g. 15,
17.30, 19.45
ECHO - "Hot Shots' - USA I.
15 g. 15 .Obcy III" - USA I. 15
g. 17, 19
GALERIA BWA "PIWNICE"- wystawa prac uczniów
PSSzP w Kielcach ,Dyplom'93".
Galeria
czynna
w godz. 11-17, niedziele 1115, w pono - nieczynna
MUZEA:
MUZEUM NARODOWE Pałac Biskupi, pl. Zamkowy
1 - wnętrza zabytkowe XVII
i XVIII w., galeria malarstwa
Iski ego, sanktuarium mar-

broń

OSTRE DYŻURY

wschodnia i europejska ze
zbiorów własnych. Oprócz
pono i wt. czynne
codziennie w godz. 9-16.
ODDZIAŁ - pl. Partyzantów
3/5 - wystawa stała: ,Przyroda
Kielecczyzny". Wystawy czasowe: ,Współczesna sz1uka ludowa Kielecczyzny", ,Pradzieje regionu świętokrzyskiego - epoka
żelaza".
Czynne we wtorki,
czwartki, piątki, soboty i niedziele w g. 9-16, w poniedziałki i śro
dy - nieczynne
ODDZIAŁ - MUZEUM LAT
SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIE
GO, ul. Jana Pawła II - czynne
w środy 12-18, poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki w g. 9-15
ODDZIAŁ - MUZEUM H. SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU czynne środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w g. 10-16, w poniedziałki i wtorki - nieczynne
ZABAWKARSTWA W KIELCACH - wystawa: .Transport i komunikacja w zabawkach', "Lalka,
jej dom i gospodarstwo', .Ekspozycja modelarska".
MUZEUM WSI KIELECKIEJ DWOREK LASZCZYKÓW, ul.
Jana Pawła II 6 - wystawa, Wieś
kielecka i miasteczka w starej fotografii". Czynne: poniedziałki piątki w g. 10-14.30

Oddział wewnętrzny

szałka

Piłsudskiego,

i chirurgiczny - Czerwona Góra
APTEKI Stały dyżur dzienny,
nocny i świąteczny pełni apteka
prywatna ul. Krakowska 3/5, apteka ,Cefarmu", ul. Buczka.
NAGŁA POMOC LEKARSKA
DLA DZIECI "WITAMED", ul.
Tatrzańska 91 - czynna w godz.
16.00-21.30, soboty, niedziele
i święta w godz. 10.00-21.30,
także wizyty domowe pediatrów,
tel. 31-80-68./27-g/.
NARKODENT - PRYWATNY
GABINET LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY - przyjmują:
lek. stom. W. Kwiecińska, lek.
stom. spec. chirurgii stomatologicznej W. Radomski, lek. anesl.
T. Mosiołek - możliwość zastosowania narkozy. Kielce, ul. M.
Konopnickiej 5, tel. 31-01-60,
61-62-63./861-g/
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna 998, Pogotowie Policyjne - 997,
Pomoc drogowa - 66-00-65, Pogotowie Energetyczne KielceMiasto - 991, Pogotowie Gazowe
- 31-20-20 i 992, Pogotowie
Wod.-kan., co., elektryczne,
RPGM, tel. 61-18-33, czynne
w godz. 15.00-23.00 w dni powszednie w godz. 7.00-23.00

w dni wolne od pracy tel. 31-16-47
i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla
młodzieży - czynny w każdy
czwartek w godz. 18.00-20.00 tel. 456-70.
TELEFON ZAUFANIA AIDS tel. 463-56 czynny tylko w poniedziałki wg. 17-19
TELEFON ZAUFANIA /dla
ludzi z problemem alkoholowymI- od poniedziałku do piąt
ku w godz. 18.00-20.00, tel.
573-46
POSTOJE- TAKSÓWEK: OSOBOWE: plac Dworcowy tel.
534-34, ul. Piekoszowska tel.
515-11, ul. Toporowskiego tel.
31-09-67, ul. Jesionowa tel. 3179-19, BAGAŻOWE - ul. Armii
Czerwonej tel. 31-09-19
RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19,
czynne w godz. 9.00-17.00.
KINA
BAŁTYK - "Bumerang· USA
I. 15 g. 13.30, 17.30; .Candyman"-USAI.15g. 15.30, 19.30
HEL - Konfrontacje'93 "Dobre chęci' g. 13.30, 17.30, 20.15
APTEKI - stały dyżur nocny
pełnią: ul. Czarnoleska i Malczewskiego.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna -

http://sbc.wbp.kielce.pl

998, Pogotowie Policyjne - 997,
Komenda Policji - 29-191, Pogotowie kan. 400-65, gazowe 992,
cieplne 993, energetyczne 991.

OSTROWIEC

APTEKA DYŻURUJĄCA: al.
3 Maja
KINO
PRZODOWNIK - "Edward
scyzoryk" - l,lSA I. 12 g. 17

SKARZVSKO·KAM.
APTEKA - ul. Przechodnia 5.

STARACHOWICE

APTEKA DYŻURUJĄCA: ul.
Staszica 64-79.
WŁOSZCZOWA

KINO
DOM KULTURY - nieczynne

JĘDRZEJÓW

KINO
DOM KULTURY -. nieczynne
SĘDZISZOW

KINO
BALLADA - nieczynne

BUSKO
KINO
ZDRÓJ - nieczynne

SUCHEDNIÓW
KINO
KUŹNICA - nieczynne

KAZIMIERZA W.
KINO
UCIECHA - nieczynne
Uwaga: Za ewentualne zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

*****
***
Piłka nożna.

~
13.00
Eurogole
14.00 Piłka.nożna Ugi europejskie
15.00 NA ZVWO Hokej na lodzie
18.00 Piłka nożna. Eurogole.19.30
Eurosport News 1 20.00 NA ZVWO
Hokej na lodzie 23.00 Snooker . Uga
europejska 1.00-1.30 Eurosport
News 2 8.30 Gimnastyka 9.00. Eurer
fun 9.30 Rugby. Puch.ar Swiata
11.00 Hokej na lodzie. MS Grupy Askrót z wtorku

isCJt

13.00 Mag. poludn. 13.45 Computershow 14.15 Pop z Londynu 15.00
Videoclipy 15.35 Roxy Music 16.15
Mona Usa 17.00 Mini liB 17.10 10
przebojów TV 18.00 Obrazy Niemiec
19.00 Wiad. 19.20 Studio 19.30 Kenworth Kino 20.00 Wszystkim, których
kochałem. Film TV 21 .30 Schonberg. Ocalały z Warszawy 21 .45 Kultu~oumal 21.51 Sport 22.00 Zeit im
bild 22.30 Wiadomości 6.00 Mag. per
ranny 9.00-9.05 Zeit im Bild 9.3010.00 Obrazy Austrii 13.00 Mag.
poludn.

ATRAKCYJNA SPRZEDAŻ 1łATALNA.
OPROCENTOWANIE 29,25% W SkALI ROKU

KiElcE, ul. DOMAszowskA 69A, TEL 470,~6

./
./
./
./
./
./

WEW. }

poleca:
•• > komputery profesjonalne typu IBM,
\ •• > komputery COMMODORE (AMIGA 500, 600, 1200)
•• > akcesoria
.-c
•• > drukarki
.-> meble komputerowe.

MEbLE MłodziEŻOWE
ZESTAwy POkOjOWE
MEbLE kUcltENNE
ZESTAwy biuROWE
ZESTAwy WypoczyNkoWE
fOTElE, kRZESłA, sToły, lUSTRA

.-

aJc
O .:.,

zapraszamy
Kielce. lodzeńtyńska 3. tel. 485-30 ~

211711

Części zamienne
SKODA LADA TAVRIA

W
.I

wszystkie typy
KIELCE,
ul. 1 Maja 222, tel. 536-78
KIELCE,
ul. Słowackiego 16,
tel. 61-36-89

KI

ULOLSZEWSKIEGO 7

J'

FI at ci C> . "
plate:: S t a t r e lVIiatstc> 1 1
teL 259-43

zdjęć

RADOMSKIE

NOWOŚĆ!
DII nauyeh klientiw
Itrakcyjn. nagrody.

PRZEDSIĘBIORSTWO

BUDOWLANE
Radom, ul. Żeromskiego 94
tele10672264 centrala,U1-81 fa1258·28

1711-

Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane Oferuje
swoje usługi w zakresie wykonawstwa :
t/ budownictwo wielorodzinnego i jednorodzinnego
t/ budownictwo ogólnego i towarzyszqcego
t/ remontów budynków
Wykonujemy obiekty w wersji tradycyjnej, monolitycznej

"

W NAJWIĘKSZYM
WYBORZE POLECA
SPECJALISTYCZNY
SKLEP

•• _._.

OdziEŻ

32·k

.

-+ -+ -+

GUMOWE

Grudziądz)

asortymencie (prod. Stomil

szyby SAMochodoWE, AlARMY, bLokAdy SkRZYNi
MuL .. y ... Lock, OpONy dUNLop
ZNAkOWANiE pojAZdów SOMERW.

FOTO MAX - poleca:
., POwiększenia do
formatu 30 x 40 cm
., Dowolne kadrowanie

WŁÓCZKA

· ~fER.UjE

W pełnym

<I

I wielkopłytowej IP-90 o współczynniku przen i kalności cieplnej ścian - K poniżej 0.45 W/m kw. OK bez mostków termicznych. Stosujemy potrójnie szkloną stolarkę I Indywidualną wentylację oraz opomlarowanie Instalacji.
Gwarantujemy dobrą jakość, konkurencyjne ceny - cena
l m kw. p .u. 'pod klucz' pon iżej 3 mln. zł, krótkie terminy realizacji robót.
Zapraszamy do współpracy Inwestorów państwowych , spół
dzielczych I prywatnych .
Postaw na firmę z 30-to letnią tradycją, doświadczonq ~
kadrą I nowoczesnymi technologiami wykonawstwa.
~

KIELCE UL. BODZENTYŃSKA 40
(RÓG UL. T. KOŚCIUSZKI
ZAPRASZAMY g - "17

i obuwiE RobOCZE

-+- -+ -+

OPEL

AUTORYZOWANY d..l •• GM OPEL PL 19
EVCOOP KidCE
1J1. POMORSkA n, TEl./Fu 44~,64

- to:

., PERFEKCYJNA
JAKOŚĆ ZDJĘĆ

TEL 501-72

•

IVIA..KRC>TEX

ObuwiE

FOTO MAX

~
MEBLOVVV

SALON

II

KIELCE UL BUCZKA 37/39
(SKLEP PEWEX\

W

•

IO I

FOTO MAX

Al

HURT - DETAL

NAJNIZSZE
CENY U! 2260-g

SAMochod OEl WOlNE od CłA

D

IDETKOMEX

SKLEP MEBLOWY

SkARpETy i RAjSTOpy

,.

Specjalna oferta dla
', .
przed~iębiorstw. sp~l~k. o'sób fizycznych

CHEMIĘ GOSPODARCZĄ

i ŚRODKI BHP
ceny fabryczne
Nawiążemy współpracę

z producentami E
i importerami taniej odzieży roboczej.

i

~ne, o:~:!!!~~~~~

ELEGANCKA KONFEKCJA DAMSKA
Sprzedaż

hurtowa i detaliczana
u producenta

arek: •
;_,_;
rrn .
Mita, RAD~nn,
ul. Kilińskieg'o~ 21 tel." iGO'. 6'S
...,...:::.:.-...",tner. - ' ul:Szew'ska 'S, teJ. 63.47:63
':'"R AOO'M',

bezpośrednio

n,

l

.~ 2akiety

lIunKrl~

i

~~ 1'10\ .' sPódnice
.- ~ '. sukienki

~

...

oraz

piżamy męskie

~

i bielizna

pościelowa

M~~,!Nn:.IFIIURTOW •• ':~;St;lo~a W~Ii:.'·; teC42·59~21w:239 '

z kory

Kielce, ul. Hauke· Bosaka 9, tel. 61·26·85 lub 61-06·07
Zapraszamy od

poniedziałku

piątku

do

J,;~.;,~f: ';._; , ~e~A~~ K-I>~f~·E,_

EISINGU.

PPUH "KONTIN" S.A.

s~:, :','~'

',-' ul: Warszawska 4" tel. 425-82

w godz. 9-15

DACH NA CAlE ŻYCIE
• POWLEKANE BLACHY DACHOWE I FASADOWE
(długości blach wg zamówienia)
• KOMPLE1lłE SYSTEMY RYNNOWE
- SYSTEMY WENTYLACYJNE
• OBIEKTY Z LEKKICH BELEK KONSlRUKCYJ YCH
wszystko renomowanych firm szwedzkich

KRĄŻNIKI

WYROBY HUTNICZE
* największy wybór blach

czystości

: sktaztle IZtbrOj~~!owe

grzybicy skóry, włosów i błon śluzowych,
zmian trądzikowych i owsików;
próby ciążowe i mikroelementy we włosach.
CODZIENNIE 16.00 - 17.00

do przenośników taśmowych
UStUGI DŹWIGOWE do 10 t

PIIL

'. I

HURTOWNIA

BIURO SPRZEDAŻY

Cerekiew k.Radomia

ul. Warszawska 38

I

Sprzedaż codziennie w godz. od 8 do 16, soboty od 8 do 14

ZAKŁAD

NAPRAWY

SPRZĘTU DOMOWEGO WYKONUJE
USŁUGI ODPŁATNE I GWARANCYJNE

tECHNICZNO-HANDLOWE Sp. Z 0.0.

Radom ul. Kopalniana 6
tel. 446-13, tel/faI410-74,
tlI 0672575

pochwy;

rzeżączki;

* gładkie i tarczowe

tłoczonych i rur instalacyjnych

s a OWOl ..
PRZEDSIĘBIORSTWO

BADANIA:

•
•
•
•

i

z.

LODÓWEK
PRALEK
MASZYN DO SZYCIA
SPRZĘTU DROBNEGO
Kielce. ul. Pocieszka 17
tel. 27-291. 66-43-19. 15-15-47
~ !P !IL~

s z.

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

!M. <y

1.11

BO". 9.00 . 17.00 110

1437-1

MILION
O KUPON
c(

II:

"

PROMEX
:

V

0\

Kielce
ul. Sienkiewicza 36
tel, .58-22

DYŻURUJĄCY

PRYWATNY GABINET
PEDIATRYCZNY

"VlTAMED"
Kielce, UROCMKO
ul. Tatrzańska 91,
tel. 31-80-68.

Czynny codziennie
w godz. 16-21.80
w soboty, niedziele
i

święta

w godz. 10-21.30
CODZIENNIE

DOMOWE ~ZVIY
PEDlAlROW 127

•

LATO"9a
Z

GROMADĄ

II' w Kraju - nad morzem . w górach I nad JezioramI.
II' Węgry - HAJDUSZOBOSZLO Ikurort wypoczynkowyl
BALATONFURED In ad Balatoneml
II' Słowacja - rej . Wysokich Tatr
II' Włochy I Francja

Alrallewla. ra~al,.
K'.le., ••• Dla 13/111.
zaprasza do swojego
Kielce, ul. Buczka 6,
w godz. 10-18
*BEZ ŻYRANTÓW

WIelka wyprzedał
pasmanteryjnych

artykuł6w

Radom
ul. Zbrowskiego 106
tel. 420-44

NA RATY *

!inIiI!

1VCOlOR
WIEŻE
RADIOMAGNETOFONY
RADIA
KALKULATORY o
BATERIE
PRZEWODY1V
WTYKI

SPRZEDAŻ HURTOWA

ii

OGŁOSZENIA

(budynek
Skarbowego).

Urzędu

D

~.

Firm: "LENTA" i "LENDRA"
w cenach fabrycznych
Zapraszamy w godz. 8-16, soboty 9-14

FAIR PLAY

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

cukier luzem - 7.600 zł za kg
mąka luksusowa 5.300 za 1 kg
szeroki wybór makaronów w cenach
od 13.500 do 16.000 za kg
Sklepy pasmanteryjne, zakłady
krawieckie i tapicerskie

UWAGA'

*

PROR?.NU3tMY,

wyłączny dystrybutor cukrowni KLEM.ENSÓW
OfERUJE: cukier paczkowany - 7.850 zł za kg

Sklep

P.H. DOMEL

DROBNE

prowadzi

kucItNiE,

sprzedaż

OGRZEWACZE wody,

wydawnictw
tematycznie
zwiqzanych

odkURZACZE,
RobOTY kuckENNE,
iNNy dRObNY SpRZ~T
ZMECkANizoWANY
GOSPOdARSTWA
dOMOWEGO,

I cz~ści ZAMiENNE
Sprzedaż

KOMINIARZ

r

Hurtownia nr 1
Radom, ul. Sierpniowa 15
tel. 31-49-71

Zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godz. 10-17

I!!!

państwowych":

'Domgos' Kielce
ul. Chęcińska 14A, tel. 61-02-38
Sprzedaż ratalna bez żyranta.

<ihiMi-

PPU H

ul. Hauke - Bosaka 9
24 - 214 Kielce
tel. 61-06-07, 61-26-85

pRAlki,

•

56-letnia tradycja oraz rekomendacja
Polskiej Izb Turystyki - to najlepsza nasza wiz t6wka. f!

PPUH "KONTIN"" S.A.

ZAMRAlARki,

CHŁODNICZE

Hotele, campingi, apartamenty, studia:

t/ w KRAJU a także:
t/ WĘGRY - SŁOWACJA - BUŁGARIA - CHORWACJA
t/ HISZPANIA - WŁOCHY - FRANCJA - PORTUGALIA
t/ GRECJA - TURCJA - CYPR
t/ BALE ARY - KARAlBY - WYSPY KANARYJSKIE
OST 'GROMADA' - KIelce
ZAPRASZAMY
ul. Targowa 18 . tel. 32-29-71. 32-12-31
oraz placówkI 'GROM ADY' w terenIe .

urządzeń

gazowych
dla
odbiorców
prywatnych
...
1.
_

węglowe)

WCZASY

Meble skórzane importowane z bonifikatą
do 40% można kupić w:

lodówki,

*LODÓWKI
*
PRALKI *
**ZAMRAŻARKI
KUCHNIE
(gazowe i
* LADY PRZESZKLONE
*SKLEPOWE

KOLONIE - OBOZY

OKAZJA!

poleca:

Usługi

kom.iniarskie,
opiniowanie

za

gotówkę

i na raty
I 12 rat I
do 5 milionów
bez
poręczyciela.

z

działalnościq

gospodarczq.
w godz. 8-15.

Czynny

Hurtownia
,
paplerosow
FAIR PLAY
Radom
ul. Chrobrego 35/37
tel. 420-44
oferuje:

papierosy
pochodzenia
krajowego
i zagranicznego,
rajstopy
import z Włoch
LYCRA, STRECH.
Czynna w godz. 8-16.
Ceny konku,encyJne.
BI2IIR

SPRZEDAŻ
Mercedes bus 308 /1983rJ,
benzyna. Cena 58 mln. Po
godz. 16.00, parking koło Mlastoprojektu, ul. GwardII Ludowej. Kielce, tel. 23-200
264<rg

Ule z
32.

pszczołami.

Kielce, 280-

~

'\

q. ~

Kielce, 612455-g

Pilnie kupię
66-15-75.

przedpłatę.

Kupię przedpłatę.

Wykładziny Imp. USA
PCV - dywanowe - tanie kupisz tylko w "Rodanie"
Mieszka I 55 tel. 66-28-29
Hurt-detal, czynne 9-16
dom 572-58 2625-1:1

Importer poleca węże ogrodowe I ciśnieniowe. Niskie ceny.
Wrocław, 68-63-68.
2601-g
Magnetowid 4-gIowicowy Sony
- nowy typ. Tanio. Tel. 23-614
wieczorem.
261
Sprzedam TVC Otake - videotext, stereo. Video Otake. Kielce,
31-79-33.
2623-g
Mercea=e-'sa
""---"200CXA'-"'--~
-'-wyPaCJku

w calości lub na
23. Sobieraj.
ul.

Kielce,

2602-g
Kielce, 31-

97-87.

częsci .

Młodzawy

Cedzyna
2626karzysko.

vw Goifl. fTi978 .
46.

SALON AUDIO-VIDEO
ul. Konarskiego 3
KIELCE TEL. 446-35

SflRZEDłIŻ

Kupię przedpłatę.

74-55.

261

2581-g

MOTORYZACJA
SZYBY SAMOCHODOWE sprzedaż, montaż. .,Autofenix" Szewca 39 klos. Nowiny. Tel/tax
592-05 Kielce.
51Ja
Sprzedam 126 FL (1990) skła
dak,22 mln. Tel. 547-73 w godz.
8.00 - 17.00.
7/Ja
.BOXER· - ORYGINALNY, ATESTOWANY AUTOALARM (2
lata
gwarancji).
Dystrybucja,
montaż .CEBOX· Kielce, ul. Polna 7, tel. 461-38.

~~~.-~-..~~2~~
Zuka blaszaka (1984) sprzedam. Kielce, 537-80.
2613Sprzedam wartburga combi
(1980) po stłuczce. Os. Na Stoku
43/2 po 16.00.

___

DOMEL
Kielce
(Hotel Centralny)
od ul. Czarnowskiej
zapraszamy
w godz. 10-18
tel. 66-03-52

Sprzedam działkę 1 ha w Ameliówce. WiadomoŚĆ: Mąchocice
49.

KUPNO

~
ł

1.1ł

110MIS

__ _

262I::g

Sprzedam Kamazy wywrotki.
Silnik Stara 200. Szczecno 133
gm. Daleszyce.
262
Sprzedam Zuka A06 (blaszak),
grudzień 1990, pierwsza rejestracja 1991 lub zamienię na osobowy FSO, Polonez, Łada lub Skoda. Skarżysko-Kam, ul. Norwida
7/18, tel. 532-488.
109/93

LOKALE

. Oferujemy wei4głej
sprzedaży IIIjWyżSZłj

jakoiei ziarn
kukurydz,
typu pO,40rll,
wworkach A22,7 kg.
Przy zamówi8lliaek hurtowyeh
zapewniamy transport,
E.BLOMBERG and CO.POLSKA Sp_z 0.0.
05-822 Milanówek
tel/fax (048 22) 58-36-72, 55-86-62
117-t

"G&G"
Wazony
nagrobkowe
'Usługi

Zdecydowanie
poszukuję
mieszkania umeblowanego z telefonem. Kielce, 459-82 .
2587
Do wynajęcia pomieszczenia
50 m kw. Kielce, 31-47-74.
2
Kawalerkę 18 m kw. blisko
centrum
Kielc
sprzedam.
'Skarżysko - Kamienna, tel. 532574 (18.00 - 20.00);
261211

Pokój studentom. Kielce, 66-

rlłemiae

Kielce,
ul. Dymińska 84
tel. 61-58-46
2616-1

. 36-98.
262

NIERUCHOMOŚCI
----Dzialki rekreacyjne w J>ięknym
miejscu (dolina Nidy. SObków
Dwor). Tanio sprzedam. Wiadomość:
Białystok, :Zwierzyniecka
19/10, tel. 331-561 lub 521-391 .
2097

http://sbc.wbp.kielce.pl

2490:9
Sprzedam
Cedzyna 56.

działkę budowlaną.

2593-g
Sprzedam działkę budowlaną
uzbrojoną. Miedziana Góra 249
(Szwed).
2615-g

Domek letniskowy 15.000.000.
Tel. 26-594 (wieczorem).
-==_--==",===="=,,2::::,61.:,:,7=:,,-g

USŁUGI
Żaluzje, tapicerka drzwi. Kielce, 485-65; 493-40.

237

KOMUNIKATY
JAMNIK DROPS brązowy zaginął
24.04.1993
(sobota)
w Skarżysku na Borze. Zapłacę
1.000.000 zł za odnalezienie.
Skarżysko, 531-367.
2635-g

RÓŻNE
Holandia - zakup samochodu.
Kielce, 61-11-10.
2589-9

........

SiiinEiI

poziome.

ZaJuzje pionowe
Kielce, 267-52.

-

38

ZaJuŹje pionowe
Kielce, 265-41.

poziome.

N •• W••.,.....

•• elce, .el.

Zaluzje pionowe, poziome.
Kielce, 31-48-72; 269-22.
.
22

Zaluzje poziome,
Kielce, 26-968.

pionowe.

_2~-=9
---OA'"'"LA
'7':
R""'
M~Y
~C--=P=
R=O=
F=E=SJONALNE

do wszystkich obiektów. Montaż,
dystrybucja .CEBOX" Kielce, ul.
Polna 7, tel. 461-38.

2607
potrawy z produktów własnych lub powierzonych
na przjęcia okolicznościowe. Kielce,
31-02-09.
rzygotOWUję

2620-g

NAPRAWY
Naprawa piecyków. kuchenek
gazowych. Kielce. 434-68.

============== ~
REMONTY
Wykonywanie remontów. Ukła
danie glazury. terakoty. Wykonywanietynków. Kiełce,11-48-44.

2474

PRACA
----Zatrudnię fryzjerkę

warunkach.
20.00).

Kielce,

na b.dobrych
28-532 (po

================2~l:9

VIDEOFILMOWANIE
Videoklaps. Kielce. 31-03-67.
14~

Wideofilmowanfe. Kiełce, 265-11809:9

TRANSPORT
---Holandia giełda *raże. Transpożyczam la-

port samochOdów.

wety. Kielce, 31-93-1 .
21

aa-•••
21 ......

380Ia

Pomieszczenia na cichą produkcję (przystosowane do produkcji wyrobów cukiemiczych) jak
również nadające się na sklep
lub
hurtownię.
wynajmę
w Skarżysku - Kam., oraz sprzedam: piec elektryczny 4 - re komorowy (8 mln zł.), regały ścien
ne (cena do uzgodnienia), regały
drewniane stojąca (2 mln zł.).
Skarżysko, tel. 530-215.
110193

MEDYCYNA
Gabinet Dalekiego Wschodu
z azjatyckim specjalistą z między
narodowymi upra'ł{nieniami zaprasza. Kielce, ul.Buczka 20/26 m
34, tel. 543-77.
616-g

---;-M=E=D=IN~-~R~O=K~ZAŁ=-;-O=ZE~N'IA

1988. Leczenie kamicy żółciowej,
nerkowej (bezoperacyjnie), łysie
nia. Zapisy: Łódź, 37-36-38. Adres korespondencyjny: Łódź 1,
przegródka .1. LEKARZE PRZYJMUJĄ TAKZE W KIELCACH.
9OQ-9.
Prof.
RONGEN
stałe
przyjęcia chorych. Kielce, 22924.

2022:9
Bank Informacji Medycznej.
t<;ielce, tel. 31-12-68.

,

_

~ domowe

23n-=9

t1ekarskiel da

dorosIych. Codzienrie w godz.
16.30 - 21.30. Soboty, niedziele,
święta 10.00 - 21.30. Tel. 31-80-68.

2498-9
Lek.med. Anna Jędrzejczak
dermatolog - wenerolog przyjmuje prywatnie w środy w godz.
15.00 - 16.00 w przychodni
Specjalistycznej nr 2 - Kielce, ul.
Buczf<a 4. Wizyty domowe, tel.
454-44 (po 15.00).

_ _ _ _ _ _ _ ~!:9

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

Mistrz olimpijski

.Turniei

gościł w Pińczowie

"Złote

i druiyny"

W minioną sobotę i niedzielę w

Liceum Ogólnokształcącym w Pińczowie rozgrywany
był pierwszy turniej "Złotej Drużyny" w siatkówce chłopców szkół średnich.

Mistrzostwa okręgu kieleckiego w trójboju siło
wym juniorów były ostatnim sprawdzianem i eliminacją
naszych
zawodników przed mistrzostwami Polski, które
w dniach 15-16 maja odbędą się w hali Tęczy Kielce.

W zawodach uczestniczyło
siaj gości na międzynarodowym
deczne podziękowania: PP To49 zawodników i jedna zawod·
tumieju w Warszawie.
talizator Sportowy za nakolanniczka reprezentując pięć klumożliwość
bezpośredniego
Od dziesięciu lat pracuję
niki I wspaniały gwizdek sę
bów: Tęcza Kielce, Skórzani
spotkania z Edwardem Skorw szkole i staram się zachęcić
dziowski, "Kon-met" za stroje
Skarżysko, Viklng Starachokiem, mistrzem świata z 1974
uczniów do uprawiania tej
sportowe, firmie "Stawiany",
wice, Star Starachowice i Stal
roku i zdobywcą złotego medalu
dyscypliny sportu. Uważam,
państwu Sabinie I Januszowi
Kunów.
na olimpiadzie w Montrealu
że teraz nadszedł czas, żeby
Barańskim, którzy ufundowali
w 1976 oraz redaktorem WojWiększość startujących uzyszrobić tę imprezę, .która napoje, lody I słodycze dla
kała wyniki lepsze od rekordów
ciechem Zielińskim, który na
mam nadzieję - sprawi dużo
wszystkich uczestników zażyciowych, zanotowano także
tych imprezach był komentatoradości młodzieży i w jakimś
wodów, ZPOW w Pińczowie
kilkanaście nowych rekordów
rem. .Pomysł zorganizowania
stopniu uhonoruje złotych
za napole, SZS za dyplomy
okręgu. Bardzo dobrą formą wytego turnieju powstał już w 1971
medalistów olimpijskich. TurI medale oraz wielu innym
kazali się m.in.: Mariusz Olech,
roku" - mówi nauczyciel wychoniej ten odbył się dzięki życz
jeszcze osobom I firmom, któPaweł Iskra, Piotr Walas, Dowania fizycznego w pińczow
liwości wielu ludzi, którzy
re przyczyniły się do zorganiminik Zemsta, Tomasz Ruslskim ogólniaku pan Krzysztof
w miarę możliwości pomagali
zowania tej Imprezy.
nowicz, którzy podczas MP kanMarszalik - .Wtedy to widziaPIOTR WTOREK
mim organizatorom, ale
łem obydwu zaproszonych dzi- . przede wszystkim głównymi
autorami tych zawodów są sami uczniowie".
Z zaproszenia LO w Pińczo
wie skorzystały: V LO w 'Klelcach, LO z Buska, ZSM z Buska- I ZSZ z Pińczowa. Mecze
rozgrywane były na zasadzie
każdy z każdym, a dwa najiepsze zespoły, którymi okazały się
.
....
LO ~ Buska i V LO z Kielc spotkały 'się w niedzielę w wielkim fi'Zakłady 'n a dzień
nale, którym walczyli o puchar
W plerwszv.m meczu finałowego turnJeju o mistrzostwo
t-2.V.J993 r.
dyrektora liceum w Pińczowie.
Polski juniorek w piłce ręcznej Budowlani Kielce ulegli Ku1. GKS Katowic:e- JagielloPo bardzo zaciętym meczu wysemu Szczecin 22:24 (12:12).
nią Białystok 811
,
grali chłopcy z Buska 3:0.
ZelazlJym faworytem tego spot·
BUDOWLANI: Gała, WIcha, Marclnkowska - Kosowska 2, Rę
W spotkaniu o trzecie miejsce
kania są kaiowiczańie i tylko rozbosz 1, Pożarowska 1, Gruba 9, Wieczorek 1, MutWlcka, Durlej,
LO Pińczów zwyciężyło ZSZ
miary zwycięstwa są dużą niewiaJanuszek 4, Wychowaniec 4.
z tego samego miasta 3: 1. Piąte
dorną TYP "ECHA" 1.
miejsce zajęli młodzi siatkarze
2. Gómlk Zabrze - Pogoń
nucie do stanu 11 : 12 na swoją
Spotkanie było bardzo zacię
z ZSM w Busku.
Szczecin 532
Za najlepszego zawodnika
te. Przy większej koncentracji
korzyść.
To może być dobre spotkanie,
kielczanki
mogły je wygrać.
Roberta
Tałata
tumieju
uznano
spotkają się bowiem dwa zespoły,
Początek drugiej odsłony to
ja z LO w Busku, który otrzymał
W pierwszej połowie gra była
które pqdcza§1ęgQtoczt;1ej wiosny
wciąż zażarta walka, żadna
w
nagrodę
komplet
męskich
wyrównana,
w
20
minucie
Buprezentują dobrą fońnę . Typ 1X. '
z drużyn nie mogła uzyskać znadowlani prowadzili 9:6, a rzut
kosmetyków od firmy w22".
3. Hutnik Kraków - Legia
czącej przewagi. Na 10 minut
Wszyscy bawili się wspaniale,
karny ,wykonywała Momka GruWarszawa 334
".
przed końcem meczu nasze zaba.
Niestety
przestrzeliła.
do czego .w dużej mierze przyDla legionistów moze b być
wodniczki prowadziły 20:18.
Szczecinianki
zaczęły
odrabiać
czyniłi
się
liczni
sponsorzy,
któbardzo ciężkie spotkanie, bowiem
Wtedy nastąpił decydujący mostraty, doprowadzając w 29 mirym organizatorzy skłądają serhutnicy mają "nóż na gardle" i tament spotkania. Na ławce kar
nio skóry nie sprzedadzą Typ x2.
siadły aż trzy kielczanki Oak po3
4. Lech Poznań - Siarka
wiedział trener Marian SiewrukTarnobrzeg 721
zupełnie słusznie, bowiem po1O-dniowa przerwa w rozgrywpełniły bezmyślne, niepotrzebne
kach pomogła dojŚĆ do siebie kofaule) i mimo ambitnej postawy
lejarzom i nie będą oni mieli najnasza drużyna straciła aż trzy
mniejszych problemów ż pokonagole. 30 sekund przed końcową
niem Siarki. Typ 1.
syreną było 23:22 dla Kusego,
5. Ruch Chorzów - Stal
ale atakowały "budowlanki". Nie
Mielec 352
W kolejnych spotkaniach II ligi tenisa stołowego męs
potrafiły jednak celnie rzucić , pił
.,Niebiescy" są na najlepszej
kie drużyny naszego regionu odniosły zdecydowane
kę przechwyciły przeciwniczki
drodze do zajęcla infejsca gwazwycięstwa.
i przypieczętowały swoją wygrarantującego występy ' w "puchaną
rach", ale ze Staląnie będzie łat
wo. Typ 1x.
Dziś Budowlani grają ze
Tenisiści stołowi Źródła .po* Janowianka Janów Lubel6. Szombierki Bytom - ŁKS
Startem Elbląg, który w swym
męczyli się" trochę z niżej notoski - AZS Radom 4:14. Punkty
Łódź 334
pierwszym występie pokonał
wanym w tabeli zespołem
dla Radomia zdobywali: M.
Łodzianie mogą napotkać na
Zgodę
Bielszowice 26:18
z Lublina. Kielczanie odnieśli
Wiatrak 4, K. Solecki 4, M.
ciężką przeprawę. Typ 1x.
(16:10). Kleiczanki nie straciły
zwycięstwo , lecz ich szanse na
Podkański 3, J. Zbroja 2,
7. Sląsk Wrocław - Zagłę
jeszcze szansy na pierwsze
wyprzedzenie rywali z Radomia
w grach pojedynczych i Wiatrak
bie Lubin 442
miejsce w grupie.
nie wzrosły.
- Solecki 1 w deblu.
Dolnośląskie derby!!! Ciekawe,
PK
A oto aktualna tabela grupy
Drużyna AZS dominowała od
czy lubinianie potraktują rywali sebron
iącej
się
przed
spadkiem.
początku
spotkania.
Szczególrio, jeśli tak, to wrocławianie mogą
nie pewnie zwyciężali radomiamieć kłopoty ze zdobyciem cho5.AZS RADOM 13 17 139:95
nie w grach singlowych.
ciażby jednego punktu . Typ 1x.
6.tROOlO
14 16 138:115
• Źródło Kielce - Sygnał
8. Widzew Łódź - Olimpia
7. Sygnał
14 12 123:127
Lublin 11:7. Punkty dla naszego
Poznań 631
8. Alit
14 11 111:141
zespołu zdobyli: B. Kurzak 3, M.
Akcjonariusze Widzewa mają
9.Janowlanka 13 5 89:145
Tradycyjnie we wtorek,
Pyzik 3, J. Janusz 2, M. Bracha
Coraz to bledsze twarze. Nic dziw10.GryI
13 4 83:145
w
"ligowych okruchach"
2, w grach singlowych i Bracha
nego, łodzianie całkowicie zawo11. STRAżAK
13 2 70:152.
o tym co działo się obok spordzą Typ 1x.
- Janusz oraz Kurzak - Ja(wto)
towych aren. Tym razem o pił
9. Zawisza Bydgoszcz mioł w deblu.
ce nożnej i koszykówce.
Wisła Kraków 442
• Bardzo brzydko zachowyZawiszanie muszą zdobyć
~
wali się kibice Staru (i to wcale
Przynajmniej jeden punkt, bowiem
strefa spadkowa niespodziewanie
nie szalikowcy) tuż przed zakoń
blisko. Typ 1x.
czeniem sobotniego spotkania
10. Arka Gdynia - Ślęza
koszykarek Staru z AZS PozWrOCław 235
nań. Zamiast dopingu wszystkie
Po ostatniej porażce z Wartą
swe żale .wylali" na trenera stawrocławianie mogą spasować
rachowiczanek pana Mariana
w walce o pierwszą ligę · Typ 1x.
co dzie ń Irek równ ież studiuje na IV
W minioną sobotę zwi ązki mał
Zająca obwi n iaj ąc go za degra11. Polonia Bytom - Sokół
roku pedagogiki.
żeńskie zawarło dw6ch kieleckich
dacj ę zespołu do Ił ligi. Innego
Pniewy244
Najwyraźniej jednak państwo
zdania był szkoleniowiec AZS p.
sportowców.
Czyżby kolejna wygrana "m iłio
młodzi ustalając termin ślubów nie
Grześczyk, który powi edział, że
nerów" z Pniew? Typ 2.
brali pod uwagę terminarzy sportotrener Staru doko nał w ciągu paKolarz grupy Korona - "Echo
12. Polonia Warszawa wych. Zdrój rozegrywal kolejny
Dnia" - DEK Mari usz Bilewskl koru miesięcy niemal cudu stwaMotor Lublin 442
mecz w IV lidze i pod nieobecność
lejny etap, tym razem życia, pokonyrzając w Starachowicach cał
Remis obie drużyny wezm ą
Irka przegrał. Bez powodzenia starwać będzie w towarzystwie kielczankiem niezły zespół. Jeszcze raz
w ciemno, ale jeśli lublinianom natowała także "okrojona" drużyna kookazało się, że łaska kibica na
ki Edyty Kordas.
prawd ę zależy na awansie, to są
larzy w Wyścigu Szlakiem Grodów
pstrym koniu jeździ. .
Nafomiast studentka fi roku
w stanie po konać Pol onię i to na
Piastowskich.
College'u Językowego przy WSP Ag• Czy jedna sekunda może
Jej terenie. Typ x2.
Mając n a dzieję, że w przyszłoś
nieszka Krzywicka będzie miała dutrwać trzy minuty? Dziwne pyta13. Stal Rzeszów - Chemik
ci uda się połączy t intersy klubowe
ŻYj wpływ na przebieg dalszej kariery
nie, a jednak okazuje się, że moBYdgoszcz 433
z
rodzinnymi
życzymy obu młodym
piłkarskiej
Ireneusza
Pietrzykowże . Tyle bowiem trwało rozegraBydgoszczanie mają małe
parom wIelu sukcesów malteń
skiego - zawodnika Błękitnych wynie ostatniej akcji podczas
szanse uratowania się przed deskich I sportowych.
(sts)
pierwszej części spotkania Staru
poŻYjczonego do "Zdroju" Busko. Na
gradacją Typ 1.
z AZS. Gdy do końca pozosta(pisz)
Ogromną atrakcją dla kibiców
i uczestników zawodów była

Bezmyślne błędy przyCzynq porażki
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Horror wSułkowicach

W .. lidze tenisa

Siłacze w

wysokiei formie

LICZYMY
NA MEDALE
dydować będą do medali oraz
Jarosław Olech i Tomasz Tata-

rata, których dobre wyniki podczas MP będą przepustkami na
mistrzostwa Europy.
Jedyną startującą w zawodach kobietą była Alina Pożoga
(Stal), która uzyskała wynik 190
kg.

Oto najlepsze wyniki uzyskane w hali Tęczy (w kategoriach
do lat 19 i do lat 23).
Waga 52 Kg: 1. Arkadiusz
Surma (Stal) - 267,5 kg, 2. Roman Tusznlo (Tęcza) - 252,5;
• 56 kg: Krzysztof Rutkowski
(Stal) - 257,5;· 60 kg: 1. Mariusz Olech (Viking) - 462,5 kg,
2. Marcin Rutka (Tęcza} - 450
(do lat 19), Piotr Walas (Tęcza) .
- 472,5 (do I. 23);· 67 kg: 1. Jarosław Olech (Viking) - 497,5;
• 75 kg: Dominik Zemsta (Tę
cza) - 572,5 (do I. 19), Artur
Gajek (Tęcza) - 305 (do I. 23);
• 82,5 kg: 1. Tomasz Ruslnowlcz (Tęcza) - 535, 2. Grzegorz Rafa Iski (Viking) - 500 (do
I. 19), Tomasz Tatarata (Tęcza)
- 597,5 (do I. 23), poza konkursem: Arkadiusz Znojek (Tęcza)
- 645; * 90 kg: Rafał Iwan (Tę
cza) - 420 (do I. 19), Mariusz

stołowego

Nasi wygrywaiq

Futbol

•
I

Sluby niezgodne
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•
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Marek
Ogorzałek
z
Radomiaka jest od wielu
tygodni na czele naszej
klasyfikacji.
Fot. W. Słomka

koszykóV#ka
wała tylko jedna sekunda sędzia
. uparł" się , że czas może być
włączony dopiero w chwili gdy
zawodniczka przejmie piłkę na
parkiecie . Rozpoczynająca grę

z boku Agata Kaszuba tak rozgrywała trzykrotnie akcję , że pił
ka przelatywała przez cały par-

LigoY#e

okruchy
kiet na aut po przeciwnej stronie
boiska.
• Kompromitacją można nazwać "popisy" sędziów przy stoliku podczas l-ligowych wystę
pów koszykarek Staru rozgrywanych w Starachowicach . Nie
inaczej było w ostatnią sobotę,
bowiem wyświetlanie wyniku
i odmierzanie czasu było chwilami ponad siły panów, którzy za
swoją pracę otrzymują każdora
złotych .

zowo po 100 tysi ęcy

Darczuk (Skórzani) - 570 (do I.
23); • 100 kg: Paweł Iskra (Stal)
- 600 (do I. 23);·110 kg: Jacek
Buslek (Skórzani) - 410 (do I.
19), Paweł Kasprzyk (Tęcza) 560 (do I. 23) .
W kategorii weteranów Wojciech Kardynalski (Tęcza)
osiągnął wynik 295 kg.
(sts)

' . W spotkaniu Błękitnych
przeciwko Górnikowi Konin,
mogliśmy nareszcie powitać na
boisku Leszka Lipkę, który rozegrał pierwsze spotkanie po
długiej przerwie spowodowanej
kontuzją Ten występ pozwolił
mu na utrzymanie się w pierwszej dziesiątce naszego plebiscytu, choć wygrać już w naszej
klasyfikacji będzie panu Leszkowi niezwykle trudno. Na czele
nadal Szwajewskl (B) - 130,5
pkt, a dalej: 2. Gorczyca (B) 122; 3. Zajac (B) - 117; 4. Zając
(B) - 114,5; 5. Szpiega (K) 109,5; 6 . Graba (B) - 107; 7.
Lipka (B) - 101,5; 8. Borycki
(K) - 100; 9. Wołoszyn (B) 99; 10. Kosela (B) - 98.
• Wśród piłkarzy trzeciej ligi
wysoko awansowali zawodnicy
Radomiaka, którzy rozegrali
w ub. środę zaległy mecz
z KSZO. Na czele umocnił się
kapitan . zielonych" Marek Ogorzalek, a na drugą pozycję
awansował Pastuszka z KSZO.
1. Ogorzałek (Radomiak) 123,5 pkt. ; 2. Pastuszka
(KSZO) - 115,5; 3. Bliski (Granat) - 111 ,5; 4. Czupryn (Radomiak) - 111 .5; 5. Chołuj (Granat) - 110; 6. Sroka (Bucovia) 103; 7. Wawrzyńczak (Granat) ,
Wesołowski (Bucovia) - 101; 9.
Ślusarczyk (Bucovia) - 99,5;
10. Łopata (Radomiak) - 99;
11. Rysiewski (Radomiak), Że
lazowski (KSZO) - 98; 13. Siara (Radomiak) - 97,5; 14. Grabowski (Broń) - 97; 15. Bać
maga (Radomiak) - 96,5.
(stach)
• Piłkarze i dz iałacze Granatu
Skarżysko przyjechali z Lublina
w nie najlepszych nastrojach,
ale gdy dowiedzieli się , że na
mecz juniorów Granatu z Hetmanem Włoszczowa nie dojechali młodzi włoszczowianie , ponieważ pod Suchedniowem popsuł im s i ę autokar, podjęl i
natychm i astową decyzję o wysłan i u klubowego autokaru po
pechowców. Dz i ęki tej postawie
młodzi zawodnicy ze Skarżyska
i Włoszczowy mogli skonfrontować swe boiskowe um iejętnośc i.
• Zwycięstwem nad Stalą lloki Gorzyce trzej piłkarze Radomiaka uczcili swoje imieniny:
Marek
Ogorzałek,
Marek
Oczkowski i Jarosław Czupryn . Z okazji imienin po spotkaniu zaprosili om pozostałych
kol egów z drużyny, trenerów
i działaczy na symboliczną
lampkę szampana. Na małym
przyjęciu atmosfera była w miarę rodzinna. Takie wspólne posiedzenia na pewno integrują
zespół w walce o fi ligę. Solenizantom redakcja "Echa Dnia" ży
czy tradycyjnego "sto lat' oraz
lepszych występów w wyższe)
klasie rozgrywek ...
(pisz, (jn)

Ju

mecz

SPAC E

Jutro o godz. 17.00 piłkarska reprezentacja
Polski rozegra na stadionie Widzewa w ł.odzi
trzeci mecz w ramach eliminacji do Mistnostw
Świata '94. Przeciwnikiem naszych zawodników będzie reprezentacja San Marino.
Trenerzy powołali na
następujących piłkarzy:

to spotkanie

POLSKA: bramkarze - Adam
Matysek (Śląsk Wrocław) i Aleksander Kłak (Olimpia Poznań);
obrońcy Marek Kożmiński

Koszykarki Staru
maią kuszące propozycie
II
II

(Udinese), Andrzej Lesiak (Wacker Swarowski Innsbruck), Marek
Rzepka (Lech Poznań), Roman
Szewczyk (GKS Katowice), Tomasz Wałdoch (Gómik Zabrze),
Dariusz Adamczuk (Eintracht
Frankfurt), Piotr Czachowski (Udinese) , Adam Fedoruk (Stal Mielec), Marcin Jałocha (Legia Warszawa); pomocnicy i napastnicy Jerzy Brzęczek (Lech), Robert
Warzycha (Everton), Andrzej Juskowiak (Sporting Lizbona), Roman
Kosecki (Osasuna), Jacek Ziober
(Montpellier), Wojciech Kowalczyk (Legia), Rys~rd Staniek
(Gómik), Piotr Swierczewski
(GKS), Dariusz Gęsior (Ruch Chorzów), Marek Leśniak (Wattenscheid), Jan Furtok (Hamburger)
i Tomasz Dziubiński (FC Brugge).
SAN MARINO: bramkarze Pier Luigi Benedettini i Gian Lu-

ca Cesarini; obrońcy - Claudio
Canti, Mirco Gennari, Luca Gobbi, William Guerra, Bruno Muccioli, Ivano Toccaceli, Mauro
Walentini; pomocnicy i napastnicy - Buca Bizzocchi, Massimo
Bonini, Pier Dominico Delia Valle, Fabio Francini, Pierangelo
Manzaroli, Ivan Matteoni, Marco
Mazza, Marco Mularoni, Davide
Toccaceli, Loris Zanotti, Oscar
Pascolini, Nicola Bacciocchi,
Davide Gualeieri i Paolo Mazza.
Jedynym zawodowcem w zespole naszych przeciwników jest
występujący w Bolonii (włoska seria B) Boninl. Pozostali jego koledzy to amatorzy grający w zespołach IV, V, VI i VII ligi włoskiej oraz
lidze San Marino.
Nasi intemacjonalowie, wśród
których jest aż ośmiu napastników, liczą więc na nłódzki spacerek", okraszony kilkoma golami najlepiej pół tuzina. A więc tyle, ile
strzelili tej drużynie Anglicy i Holendrzy. Przykład Turków, którzy
zremisowali z San Marino 0:0 chyba nie będzie omawiany na przedmeczowej odprawie w polskiej
szatni...
(soy)

PierwsIe nazwiska

nieszka Pocheć zdaje w tym roku maturę (powodzenia) i jak sama kiedyś powiedziała, chciała
by studiować w Poznaniu. Poza
tym AZS chętnie widziałby u siebie Nataszę Tkaczuk, ale na tę
zawodniczkę mają .chęć" pozostałe kluby pierwszoligowe. Czy
.sępy" rozdrapią drużynę? Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie
i za rok ponownie pierwsza liga
zawita do Starachowic.
(pisz)
Wczoraj zakończyły się mecze eliminacyjne hokejowych
mistrzostw świata grupy nA". Odbyły się dwa spotkania, w których spotkali się Norwegia
z Francją i Austria z Włocha
mi.
Pierwsze spotkanie nie miało
już żadnego większęgo znaczenia, gdyż decydowało tylko
o dwóch ostatnich lokatach w tabeli. Po zaciętym pojedynku wygrali Norwegowie 5:4 (1 :2, 1:1,
3:1) i oni zajęli przedostatnie
miejsce, a Francuzi ostatnie.
Drugi pojedynek miał już wię
ksze znaczenie gdyż stawką
meczu był awans hokeistów

16 czerwca na lekkoatletycznym stadionie Budowlanych Kielce odbędzie się największa lekkoatletyczna impreza w naszym kraju Memoriał Janusza Kusociń
skiego.
Niemal każdy zespół polskiej ekstraklasy chciałby mieć w
składzie Nataszę Tkaczyk (w wyskoku - nr 7).
Fot. W. Słomka
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A •ednak Włosi!
Szwecji i USA
oraz Niemiec i Rosji. W środę
dalsze spotkania ćwierćfinało
we, w których walczyć będą
zespoły Kanady i Finlandii,
i Włoch z Czechami. Natomiast w czwartek mecze
o uchronienie się przed degradacją do grupy .B" Szwajcaria
- Francja i Norwegia - Austria.

Andrzei Lesiak: "Możemy stracić punkt"

.. Niech pan nie żartuje, mopunkt z piłkar
skim "kopciuszkiem"?
- Ja tego nie powiedziałem,
ale mogę panu przypomnieć, że
kiedyś, nie tak wcale bardzo
dawno temu, nasi grali bardzo
ważne spotkanie z Cyprem i mimo że piłkarscy eksperci ty po-

mintonie juniorów do lat 16 odniosła duży sukces zdobywając tytuł
mistrzów Europy. W finale Polacy
Norwegię
pokonali
kolejno
i Szwajcarię po 5:2.
• Na rozpoozętych w Turcji pijkarskich mistrzostwach Europy juniorów do lat 16 reprezentacja
Polski w pierwszym meczu zremi, sowała ze Szwajcańą 1 : 1 .
(j)

Andrzej Lesiak jesienią ubie;Jłego roku swą grą zrobił prawdzina krajowych boiskach. Efektem tego było powołanie
do kadry trenera Strejlaua, gdzie też spisywał się bez zarzutu. Spokojną i rozważną grę naszego obrońcy zauważyli menażerowie
z Zachodu i w ten sposób Lesiak wyjechał na "saksy" do Austrii.
wą furorę

.. Część naszych piłkarzy
upodobała
sobie
boiska
w Turcji i Grecji, inni grają
w Hiszpanii i Niemczech, pan
wylądował w Innsbrucku. Jak
się tam panu podoba?
- Jest Oleźle. Ale nie mam
zbyt wielu powodów do zachwytu, bowiem mój klub nie ma już
szans na tytuł mistrzowski i te
plany trzeba będzie odłożyć do
przyszłego roku.
.. Widać, że nie jest pan zachwycony.
- To fakt, ale tak źle to nie jest,
bowiem na pewno jest mi lepiej
niż w Polsce.

* Pod jakim względem?
- Sportowym i finansowym.
.. Pewnie dużo pan zarabia?
- Tak, nie zarabiam mało, ale
mniej więcej tyle, co każdy, a raczej większość cudzoziemców
występujących na austriackich
boiskach.
* A ile zarabia w Austrii
większość cudzoziemców?

•
Z ac

na

Włoch do ćwierćfinałów. Wło
chom wystarczał tylko remis i cel
ten osiągnęli, bowiem spotkanie
zakończyło się remisem 1:1
(1:0,0:0,0:1). Włosi tym zwycięstwem zepchnęli do grupy
spadkowej drużynę Szwajcarii,
czwarty zespół poprzednich
mistrzostw świata.
Od dziś rozpoczynają się pojedynki
ćwierćfinałowe.
W pierwszych meczach spotka-

* Reprezentacja Polski w bad-

- Sporo, ale na pewno nie tyle, co we włoskiej serie HA".
Zresztą dajmy spokój tym tematom, przecież dżentelmeni nie
mówią o pieniądzach.

.. Wobec tego niech mi pan
powie ile bramek strzelą nasi
piłkarze w dwumeczu z San
Marino?
- Nie wiem Ile strzelimy bramek w meczach z San Marino,
ale najważniejsze jest, abyśmy
zdobyli w tych meczach 4 punkty.

ją się drużyny

(j)

żemy stracić

wali coś koło 5:0, to skończyło
się na 0:0.
.. Jeśli boimy się San Marino, to co mówić o spotkaniach z Anglikami?
- My się nikogo nie boimy,
a osobiście uważam, że Anglicy
są do pokonania, tak samo jak
Holendrzy czy Norwegowie. Po
prostu w naszej grupie nie ma co

Znane są już pierwsze nazwiska zawodników zagranicznych, którzy wystąpią na Pakoszu. Z pewnością do .nallaśniej
szych"
gwiazd
memoriału
należeć będzie rosyjski skoczek
wzwyż Igor Paklin, legitymujący
się wynikiem 240 cm! Jego pojedynek z brązowym medalistą
igrzysk w Barcelonie Arturem
Partyką zapowiada się niezwykle emocjonująco. Na wysokim
poziomie będzie też konkurs
skoku w dal kobiet, zwłaszcza
gdy potwierdzi swój udział
w memoriale Rumunka Marieta
licu, która w marcu wynikiem
684 cm zdobyła w Toronto tytuł
halowej mistrzyni świata.
W tej chwili organizatorzy mają
80 procent pewności, że ujrzymy
się kogokolwiek bać. Zresztą
każdy zawodnik po to wychodzi
na boisko, aby grać jak najlepiej
potrafi i wygrywać, i nie jest
ważne, czy przeciwnikiem jest
Anglia, czy San Marino. Liczy Się
walka i końcowy efekt.

.. A

piękno

gry?

- W wielu spotkaniach schodzi na dalszy plan. Czy lepiej jest
zagrać z Anglią pięknie i przegrać, czy też może niezbyt efektownie, a wygrać? Oczywiście,
że najlepiej byłoby zagrać i ład
nie, i skutecznie, ale taktyka zależy tylko od trenera, a kibice Ole
zawsze chcą to zrozumieć.
.. Wobec tego z
przegramy?

Anglią

nie

- Na pewno nie przegramy.
.. Dziękuję za rozmowę i ży
czę udanych "powietrznych"
pojedynków w meczu z Anglikami.
PIOTR SZPAK

ją w Kielcach.
też rozmowy z

Prowadzone są
jednym z menażerów niemieckich w sprawie
startu czterech czarnoskórych
sprinterów z czołówki świato
wej. W sumie ujrzymy na starcie
dwustuosobową ekipę najlepszych zawodników polskich
i trzydziestu zagranicznych.
Pierwsza konkurencja memorozpocznie się o godz.
15.30 a będzie to rzut miotem .
riału

Godzinę później odbędzie się

uroczyste otwarcie imprezy,
a po nim, wspaniały, trzygodzinny show .królowej sportu".
S. SIJER

,

Miss Swiata
W

spółka

z 0.0. Kielce ul. Targowa 18 Druk: Prasowe Zakłady Graficzne - "Drogowiec" Sp. z 0.0. Kielce, ul. Sienna 2
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nowei roli

Ponad 400 osób w wieku od 4
do 70 lat startowało w Warszawie na dwukilometrowej trasie
w Parku Szczęśliwickim, w marszobiegu Anety Kręglickiej, byłej Miss Swiata. W tej imprezie
liczył się przede wszystkim
udział.
Pod tym względem
pierwsze miejsc!,! zajęła SP nr
175 - 154 osoby, drugie SP nr
87 - 143 osoby, a trzecie SP nr .
61 - 48 osób.
Jak powiedziała Aneta Kręg
licka, celem takich marszobiegów (następne odbędą się
w maju i czerwcu) jest zachęce
nie osób w różnym wieku do pokonania w dowolnym czasie kilku kilometrów i przekonanie się
.na własnej skórze", że wysiłek
w to włożony może być przyjemnością i dać satysfakcję. Szkoły
otrzymują punkty nie tylko za
start swych uczniów, ale również
za każdą osobę, którą oni zdoła
ją nakłonić do udziału w marszobiegu. Najlepsze szkoły otrzymają nagrody pieniężne (pierwsza w wysokości 10 mln zł) na
zakup sprzętu sportowego.
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Nie pisaną regułą jest, że drużyny ligowe spadające z ekstraklasy w kolejnym sezonie albo
do niej powracają albo lecą na łeb na szyję do
najniższej klasy rozgrywkowej.
Smutny los degradacji spotkał
zawodniczki Staru, a do Starachowic zjeżdżać się teraz będą
.kaperownicy" z innych zespołów ligowych, aby pozyskać do
swych drużyn zawodniczki miejscowego Staru. W kręgu zainteresowań kierownictwa AZS Poznań są Agnieszka Pocheć
i Edyta Łapka. Czy obie wzmocnią w przyszłym sezonie poznańskie akademiczki pokaże
czas. Przypomnijmy że Edyta
Łapka została przez Star wypożyczona do końca sezonu z lI-1igowej Korony Kraków, a Ag-

są już

Red.

prowadzący:

P. Mijas
Red. Wydania

M. GLUZA

