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WiCepremier
KIELCE: Wczoraj po godzinie
15.00 przybył na zakończen ie
Salonu Przemysłu Obronnego wicepremier Pawe/Łączkowski.
Gość w towarzystwie wojewody
kieleckiego· dr Józefa Ploskonki,
został uroczyście powitany na teWicepremier spoI~J~~:;1,J~łlnl{dentem Kielc
Gru.

KIELCE: Było kilka minut po godz. 13.00, gdy mieszkanka dzielnicy Matików, Helena Pinda usłyszała wycie samochodowej syreny. Myślała, że to
karetka pogotowia, ale gdy wyjrzała na podwórze przeraziła się. Tym razem
dramat dosięgnął jej gospodars1wa.
DOKONCZENIE NA STR. 3

Z samego rana
wyjeżdżają do •••
pracy

Rumun,
a wódkę pije!
RUDA

WIELKA:

Tutejsi
od chwili, kiedy sprowadzili się tu Rumuni
jest
coraz
mniej
błąkających się psów i kotów,
co się z nimi stało, nikt nie wie,
ale ludzie domyślają się, że
pewnie są już w brzuchach Rumunów.
mieszkańcy mówią, że

Ludzie w Malikowie mają niewesołe miny ...
Zdjęcia : A. Piekarski

Pasażerowie jadący pociągiem
trasą Radom - Skarżysko mają 0zobaczyć
na jednym
przystanków ciekawy widok.
ił" ,ż obok peronu w Rudzie Wielkiej "wyrosło" tydzień temu osiem
namiotowo Mieszkańcami ich jest
kilkudziesięciu Rumunów.
Najbardziej tym faktem oburzone są kasjerki z miejscowej stacji
PKP .• Dotychczas był tu spokój mówi Jedna z nich, pani Zofia SZ.
- teraz przezywamy chwile pełne
strachu,.. szczególnie kiedy jesteśmy zdane tylko .na siebie.
Wokół żywej duszy Il/ ,.tYlko kilkudZiesięciu przybyszów z dzikiego
kraju Dzis byli sokiści, ale przyjechali we trzech i odjechali, a my
nadal musłlT1y być tu same. Nie
wiem, co będZie . kiedy Rumuni zorientują się, na który z pociągów
wynosimy utargowane pieniądze mOwl pan) Zofia.
DOKONCZENIE NA STR . 4
kazję
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Zawartość zużyjesz dziś,

opakowanie przetrwa setki lat

Jednorazowy nabial
KIELCE: Ponad rok temu
z kieleckich sklepów
mleko w szklanych bute1kach.

zniknęła

Niedługo również śmietana
może być dostępna tylko

w plastikowych kubeczkach,
- Jednorazowe opakowania
tą lepsze od szklanych - twierdzi Jerzy Kardas, prezes OSM
" Radostowa" w Kielcach. - Są
sterylne, gwarantują wyższą ja-

OLITYK NA DEPTAKU

.. Najlepiej jakby

Po wprowadzeniu
plastikowych woreczków praktycznie wyeliminowane zostały
skażenia mleka bakteriami. Za·
nim butelki trafiły do punktu sku·
pu,
klienCI
przetrzymywali
w nich rozmaite płyny - benzynę ,
oleje, środki ochrony roślin itp.
Opakowania mył automat j praktycznie nie było możliwości
całkowitego usunięcia zanieczyszczenia.
Wtedy nie mogliśmy się uporać z ciągłymi zakażeniami mleka. To konsumenci zadecydowali o wycofaniu szklanych opakowań, nie kupUjąc mleka w butelkach. Wszystkie firmy, które
nie spodziewają się w najbliższym
czasie banKructwa,
przechodzą całkowicie na jednorazowe opakowania.

Petarda w

każdym

kielczanami na str. 4
Fot. A. Piekarski

Chłopiec

Z

tni _a l szansę •••

YŁ

LIPSKO: Przed Sądem Rejonowym
zakończył się proces małZonkow Haliny
i Zenona P. oskarżonych o nieumyślne
SpOwodowanie śmierci swojego syna, 7
- miesięcznego Pawełka.
Urodzone we ~rzesnlu zeszłego ro u, dZieWIąte
dZIeCko panstwa P, przyszło na swiat
z 'łada serca Schorzenie &y/o powazne, ale przy

z kolei

OSTROWIEC SW.: Ulice
miasta przypominają momentami obszar objęty ... działa·
niami wojennymi. Raz po raz
rozlegają się głosne wyst-

•

ZER Z y
troskh ~ej opiece I fach ej pomocy medycznej,
nlemowłę miało duze szanse przeżycia o czym
matka opuszczając szpital została pornforrnowana Koblela nic przejęła się jednak zaleceniami
I zanlechala leczenia malenstwa Taka samą pos
lawę przyjął rowOIez jego oJcicc, który nawet grOZił
pobiCIem pracownikom służby zdro • la, Jesliby kto s
Z nich zechciał skontrolować v domu stan zdro."łla
dziecka I warunkl,w jakich jest ycho vywane.
DOKONCZENIE NA STR. 4

ta. Efekt był jedynie taki, ze odliczono nfim odsetki od dlugu.
DOKONCZENłE NA STR. 3

KIELCE: Wojewódzki Szpital Położniczo-Gine
kologiczny przy ul. Prostej nie ma pieniędzy na
spłacenie długów z tytułu posiadania nieruchomości i placu. Zaległości w płaceniu podatku wynoszą 60 mln zł. - Dotychczas były upomnienia poinformował Marek Pytlik - zastępca dyrektora
szpitala. We wtorek, 7 września, otrzymaliśmy
pismo z Wydziału Finansowego UM informujące,
że z tytułu podatku wydział zajmuje nasze konto.
Co to oznacza?

Wystrzałowe
z

operacyjny"

kość nabiału.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Fotoreportaż ze spotkania ministra J. K. Bieleckiego

opieczętował stół

kiosku

miasto

rzały. Możliwość

zakupu srodkow pirotechnicznych w klos·
kach " Ruchu" sprawiła , ze ulubioną

zabawą

młodziezy

stalo się odpalanie petard. Na
razie nie stwierdzono przypadków uszkodzenła ciała
spowodowan~go
niebezpieczną zabawą , ale "strzelectwo" jest bardzo uciążliwe dla
mieszkane ów miasta.
DOKONCZENłE NA STR. 4
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od godz. 11 do 15

Bezduszny kontroler MZK
/Wizyta w "Telefonie"
W niedZielę, 5 września, czekalem z córeczką , 12 lat, na .20'
pod dworcem kolejowym w Kielcach, chciałem podjechac jeden
przystanek do Waligóry Byla godZina 1245.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

- W tej chWili konto szpitalne
jest puste; z chwilą kjedy otrzymamy pieniądze na dzialalność
leczniczą zostaną one natych·
miast zabrane. Wysłaliśmy pisma w tej sprawie do władz mias-

SUPEROKAZ~A
TOWARY TYGODNIA ł
OD 6 DO 2 WRZEŚNIA

- 22.100
Kukurydza
konserwowa
400g - 9.500

Szprot woleJu
aromalyzowanym
215g
. 8.600
Szampon
dziecięcy

500ml

BEBE
• 36.400

Og6rkl konser·
wowe zakwaszane
670g
. 8.800
Zupa cebulowa
"Knorr" 100g
• 10 .900

0QD[J:@ffi~[mrn3V
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UWAGA KIELCZANIE!
Znakomity specjalista, doradca ekonomiczny
Przezyuentn. RP, mini ter A TORZEJ OLECHOW ~KI
z.lprasza na spotkanie i uyskusj <; () programie
"300 milionów".
potkanie oub<;dzie i~ 14 września o gouz. 17.30
w auli Politechniki Ś\\ iętokrzyskicj \\ KIelcach.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Komitet \\\borczy BB\VR

Polsce nie grozi
powrót komunizmu
Na 11 dni przed wyborami,
Włodzimierz
Cimoszewicz
uspokajał społeczeństwo, że
nie powinno Się bać demokra-

Cji, Wiesław Chrzanowski zapewniał, że Polsce nie grozi
powrót komunizmu, a Jan Olszewski zapowiedział, że
będzie w zasadniczej opozycji
wobec lewicowego rządu.
Lech Kaczyński uznał, że dane CBOS wskazujące minimalne poparcie dla jego partii są
kłamliwe i manipulowane.

a.g

Cle

info:mUj"ą:

Sprawiedliwość zaczęli

zawodowcy w

Od przeszło roku działa w Moskwie dobrze zorganizowana
grupa oficerów, zajmująca się eliminacją przywódców
przestępczych ugrupowań. Niektórzy członkowie tej grupy wykładowcy Akademii Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej,
pułkownik Własow i podpułkownik Dejew zostali aresztowani
w miniony tygodniu.
Walka z ECZElSlępczością. która ow MOskwie niespotykane dotąd
rozmiary. przestała być wyłączną domeną
stołecznej mihc~ Włączyli się do noej aktywnoe oficerowie rosyjskich s~ zbrojnych.

SIlgnęla

27 marca br. nieznany sprawca zast-

z zimną krwią. z niewielkiej odległości

Władimira KTlwuhna, pseudonim "Ludoierca" - jednego z bossow świata

L. Wałęsa zaprosił

przestępczego. Dwa tygodnie pożniej przy
wejściu do najpopularniejszej IN Moskwie

P. Graczowa

dyskote~I"U Usa". wykonano wyrok smier

Wojsko odmawia
Dowódca

Krakowskiego

Okręgu Wojskowego odmówił
udziału wOjska w uroczystościach odsłonięcia wRze ·

szowie pierwszego w Polsce
pomnika gen. Sikorskiego , które
zaplanowano
na
18
września br. - powiedzieli
dziennikarzowi PAP członko
wie komitetu budowy pomnika
Powodem odmowy jest zakaz
"wyprowadzania wOjska na
zewnątrz
podczas trwania
kampanii wyborczej"

Anna

Próba

już

Według UPR benzyna powinna kosztować właśnie 3 tys. zl.
Tyle wynoszą: cena zakupu,

koszty transportu I zarobek stacji. Reszta - 6 .200 zł- to podatki.

Czerwińska-Gocal

Wszystko jest możliwe jedynie
wtedy, gdy sami tego chcemy
- Dla mnie najważniejszą rzeczą jest robić dobrze to,
czym się zajmuję, podążać ku szczytom swoich możli
wości - mówi Anna Czerwińska-Gocał, kandydat do
Senatu z listy BBWR.

*

Można powiedzieć, że jest
pani kobietą sukcesu. Prowadzi
dobrze prosperującą firmę "Expert", ma pani wspaniały dom
rodzinny, męża, który jest radnym i sześcioletniego syna E-

liasza, Czy potrzebna jest pani
jeszcze funkcja senatora?
- Ubiegam się o fotel senatorski
nie dla siebie, lecz dla innych. Ja
chcę pomagać ludziom, i dlatego
kandyduję do Senatu. Poza tym,
jak już wcześniej powiedzialam,
podążam zawsze ku szczytom
swoich możliwości. To, co o-

odbyła

po 3 tys.

Na stacji paliw Markus Jaso
w Markach k. Warszawy można
bylo w środę kupić benzynę po 3
tys. zl za litr Niestety - tylko
przez kilkanaście minut, tylko 10
litrów i tylko po wysłuchaniu tego, co na temat podatków mieli
do powiedzenia na zorganizowanej tam konferencji prasowej
liderzy Unii Polityki Realnej.

siągnęłam

Funkcjonariusze MSW Rosji polwlerdzili. że w Moskwoe działa od pewnego
czasu .. szwadron śmiercI, składający się

sprzedawać

UPR· chce
benzynę

CI na innym przywodcy dużej grupy
przestępczej
- Walerym Dlukaczu.
pseudo .Globus". 13 marca w drzwiach
własnego mieszkania zastrzelony został .. Ram bo" - Anatol Siemionow Miesiąc później seria z PIStoletu maszynewego zakończyla przestępczą działal
ność kolejnego mafIOSa o pseudonimie
.. Hitler".

się

do tej pory - to nie jest
jeszcze szczyt w moim rozumieniu. Owszem, mam ten komfort. że
nie muszę troszczyć się o środki
do życia. ale właśnie dzięki temu
cały swój czas mogę poświęcić na
pracę dla innych, dla kraju. Szczególną opieką chcę otoczyć tych
najbardziej uposledzonych przez
los, chorych. bezrobotnych.
* W jaki sposób pragnie pani zdobyc zaufanie wyborców?
- Myślę, że jestem osobą znaną
wśród kielczan i to z lej najlepszej stro·
ny. Od lat zajmuję się dZlałałnością chary1atywną. jeszcze nigdy nikogo me zawiodłam . Poza tym mam dużą silę przebicia, ogromne możliwości. I właśnie tacy ludzie jak ja są potrzebni Polsce.
• 00 czego będzie pani dązyć
w swojej służbie politycznej?
- Pragnę zadbać o pracę I chleb dla
polskich rodzin. Dążyc będę do rozdZielenia wladzy prawodawczej od wykonawczej, prowadzenia skutecznej walki
z korupcją. wprowadzenia podziału
wpływów z podatków dochodowych na
trzy grupy: budżetów lokalowych, regionalnych I budżetu centralnego. wprowadzenia preferencji dla przedSięwzięć
tworzących nowe miejsca pracy. wprowadzenia dla emerytów Indywidualnych
kont. Emery1Ury muszą być niezależne
od budżetu państwa. Uważam, że na·
leży rowniez energicznie zająć się ochroną środowiska naturalnego. Nalezy
podjąć działania zmierzające do tego.
by Poiska me stała się śmietnikiem Europy.
• Jakie jest pani hasło wyborcze?
- Mam sformułowanych Wiele haseł .
wszystkie są jednakowo ważne. Jedno
z nich brzmi ..Wszystko iest możliwe jedynie wtedy, gdy sami tego chcemy"
GAG
B/SW

Krwawy wieczór w hotelowym pokoju

mundurach

W MOSKWIE DZIAŁA
IIszwadron śmierci II?

rzelił

Prezydent Lech Wałęsa
zaprośił ministra obrony Rosji
Pawła Graczowa do złożenia
wizyty w Polsce 17 bm. - pOinformowali dziennikarza PAP
pracownicy Biura Prasowego
Prezydenta. Graczow ma uczestniczyć w uroczystości oficjalnego pożegnania ostatnich oddziałów wojsk rosYJskich opuszczających Polskę .

wymierzać

zł

.. Potworne" - jak to określił lider
UPR Jam'sz Korwin-Mikke.
Według niego "polski budżet jest
pijany Iz powodu wysokich pod atków na alkoholi i zaczadzony
czteroetylkiem ołowiu". UPR obieCUJe likwidację cła, akcyzy
i VAT. Wówczas na rynek ma
trafi c "ogromny strumień pieniędzy , który napędZI gospodarkę "·

..Cena benzyny jest zawarta
w cenie chleba. odzieży , mebli
Chłopi nie zdają sobie sprawy, że
kupując olej [1apędowy placą ogromne podatki".

Cztery osoby zabite i ok. 50
rannych, w tym wielu ciężko - to
niepełny jeszcze bilans tragicznego wypadku tramwajowego,

z byłych oficerów. którzy do niedawna brali
udział w walkach na wlEllu frontach Związku
Radzieckiego. Na ich kooto zapisane już k~
ka innych, nie wyjaśnionych dotąd morderstw. Jechak przeprowoozone w ostatnich dniach przez moskiewską milicję aresztowaria. świadczą o tym, że w sklOO
wspomrianego .,szwadronu" mogą wchodzić również ofICerowie i podchorążowie
sltJzby czynf1eJ rosyjskiej armii.
W ubiegłym tygodniu aresztowano
w Moskwie podejrzanych o udział w jednym z wymoemonych zabójstw. wykła
do'ACÓW Akademii s~ Zbrqnych Federacji
Rosyjskiej. pułkownika Wlasowa I podpułkownika Dejewa. DZl€n późnej w areszde znalazł się również stu::rocz wspomnianej akademII - n1ajOr Bajkin. Dwa tygodne
wczesnieJ zatrzymane pułkownika armii rosyjskoej - Sinczerilę. który zaopatrywać miał
brygadę w broń oraz chcrążego sltJzby
czynrej. będącego - jaJ< Się przypuszcza bezpoSrednim wykonawcą co rlCIjmnieJ jednego z wyroków.
Rosyjska prasa, infOrmUjąca na bieżąco
o opisanych wydarzeniach. nie ł~zy ich
jeszcze w jedną całość. Ale da zniecierpliWIOnych wertJalną walką z przestępczością
rosyjskich zwolenników zdecydowanych
działali zaraźliwy musiał stać się payklOO
GruzJI MilICja gruzińskiej stolicy -Thilisi -kilkakrotnie skrażyła się. iż nie może dokonywać aresztowań przestępców. gdy rozjuszony jej nieudolneścią i skorumpowaniem tłum coraz częsciej wymierza sprawiedliwość na ulicy. Czy w MoskWie podobna sprawledliwosć zaczęli wymlerzac
zawodowcy w mundurach?

Prokurator Hill
przeciwko Polakom
Pięciu oskarżonych Polaków
chciało sprzedać broń rzekomym amerykańskim kontrahentom z całą świadomością, że ma
ona iść do Iraku - powiedziała w
środę prokurator Tanya Hill
w swym pierwszym wystąpieniu
na procesie "karablnowców". "Uczynlli to dla zysku ok. 7 mln dolarów działając na szkodę interesow Stanów Zjednoczonych " stwierdziła pani Hill.

aagenCle

4 osoby zginęły

info:mUją:

Tragiczny wypadek
tramwajowy wPoznaniu

ŚWIAT

który w środę po południu wydarzył się w Poznaniu.
Jak sądZI poliCja, wypadek
nastąpił
najprawdopodobniej
wskutek
samoczynnego
przełożenia Się zwrotnicy przy
jednym z rozjazdów, na który
najechal rozpędzony tramwaj .
Sklad wyskoczyl z szyn i uderzył
w pobliski budynek.
Osoby poszkodowane przeWieziono do kilku poznansklch
szpitali.

Morderstwo i porwanie
polskich bizn~esmenów
W miniony piątek W miejsCOWOŚCI
Kołomna
pod
Moskwą obrabowano i zamordowano polskiego biznesmena z Częstochowy Andrzeja
Czerniaka.
W
środę W Moskwie porwano
innego przedsiębiorcę - Stanisława U. z Krakowa.
Andrzej Czerniak zamordowany został w pokoju hotelowym. Był kandydatem na
posła z listy Partii Konserwatywnej w Częstochowie. Zamordowany był właścicielem
firmy "Czerniak" i współpra
cował z rosyjskim lokalnym
przedsiębiorstwem
"Kolomienskij Cholodilnik" w produkcji lodów.
43-letni Andrzej Czernjak
przyjechał do Kołomny pod
Moskwą w ub. czwartek. Po
zakwaterowaniu w lokalnym
hotelu, spędził wieczór w hotelowej restauracji . Zabawę
z przygodnie poznanymi ludź
mi, kontynuował w pokoju.
Nad ranem został przez swoich goścj zamordowany. Zadano mu najpierw kilka ciosów
tępym narzędziem w głowę,
nieprzytomnego zaś uduszono. Polskiemu biznesmenowi
zrabowano paszport i 3.000
marek njemiecklch. W zbiorowym zabójstwie uczestniczyło
7 osób. 3 z njch rosyjska milicja już zatrzymała. Przyznały

, .

Zabójstwo
nad Silnicą
We w1orek, w Kielcach, W'rejonie ulicy Silnicznej 2naleziono
zwłoki młodego Cygana. Jak ustalono, kilka godzin wcześniej
zostal on zamordowany przez
dwóch nieznanych sprawców.
W środę po ciało zabitego przyjechała rodzina z Katowic. O dokonanie zbrOdni podejrzani są
dwaj nie letni mieszkańcy Kielc.
IA.OJ

uważa "Rossijskaja
Gazieta"

zwłokę·

Kontrolo.\ Nali

Dzis spodziewane są opady
deszczu i burze, tylko na Suwalszczyźnie pogodnie i bez opadów. Liczne mgły. Temp. mln.
w nocy od 4 st. na Suwalszczyźnie do 14 st. na Dolnym
Śląsku . Temp. maks. w dzień
odpowiednio od 19 st. do 25 st.

kiero\Ncę

.. golfa"

Proboszcz przejechał policjantów
Jeden policjant zginął na miejscu, a drugi ciężko ranny przebywa w Szpitalu Miejskim
w Rybniku po tym, gdy 6 bm. ok.
północy,
podczas
kontroli
stojącego na poboczu samochodu, najechał na nich "fIat 126p",
prowadzony przez 43-letniego
Pawła P. proboszcza parafii
w Wodzisławiu-Wilchwach - poinformowala 8 bm. Jadwiga Wyrozumska, prokurator rejonowy
w Wodzisławiu. Ksiądz prawdopodobnie zasnął nad kierownicą.

Wypadek zdarzył się przy
dobrej pogodzie na odcinku
oświetlonej drogi między Rybr.ikiem i Wodzisławiem . Starszy

posterunkowy, Dariusz Malowski i posterunkowy Zbigniew Kopczyński z posterunku w Niedobczycach kontrolowali kierowcę "golfa", gdy na
funkcjonariuszy stojących od
strony kierowcy najechał "maluch"
prowadzony
przez
Pawła P.
24-letni DariUSZ Malowskl
zginął na miejscu, a ?? Iplni
Zbigniew Kopczyński . ' jku, ze wstrząsem mózgu, zła
manym obojczykiem i potluczeniami został przewieziony
do szpitala . Dotychczas stan
jego zdrowia nie pozwolił na
przesłuchanie go. Nie wie też
o śmierci kolegi .

http://sbc.wbp.kielce.pl

krwawego wieczoru.
Andrzej Czerniak jest już
czwartym
zamorodwanym
w tym roku w Rosji polskim biz-_
nesmenem.
Natomiast w środę rano porwany w Moskwie zostal dla
okupu Staniosław U. - właściciel
krakowskiego przedsiębiorstwa
handlowo-usługowego. Telefonicznie poinformował on pracowników polskiej ambasady, iż
porywacze żądają wypłacenia
zan okupu w wysokości 10.000
dolarow.

~acierewicz oskarżony

o ujawnienie
tajemnicy państwowej
Prokuratura
Wojewódzka
w Warszawie skierowała do
sądu akt oskarżenia przeciw Antoniemu Macierewiczowi. B.
ministrowi spraw wewnętrznych
zarzuca się~ że przekazując 4
czerwca ub. roku Konwentowi
Seniorow listę domniemanych
tajnych współpracowników UB
I
SB
ujawnil
lajemnicę
państwową istotną dla bezpieczeństwa panstwa - dowiedzial
się 8 bm. dziennikarz PAP
w stołecznej prokuraturze.
Art. 260 par. 2 Kodeksu Karnego, na który w przypadku tej
sprawy powoluje się prokuratura, przeWiduje karę od roku do
10 lat pozbawienia wolności.

!
~
o
N

inter\Nencyjny

!!itr 45898
od godz_ 11 do 15
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POdjechai autobus MZK z napisem .. Gielda- Waligóry". Zatrzymał się !la przystanku, kierowca otworzył drzwi, więc
weszliśmy.

NATO nie chce Polski -

"Rossijskaja GaZIeta" organ
prasowy Rady Najwyższej Rosji - wyraża przekonanie, że
pomimo oświadczenia Jelcyna w Warszawie, NATO nie
zamierza przyjmować Polski
i pozostałych trzech państw
Grupy
Wyszehradzkiej
i będzie wobec nich grać na

się do zamordowania Czerniaka i zwróciły połowę zrabowanej sumy. Trwają poszukiwania pozostałych 4 uczestników

Sprawca wypadku był trzeź
wy, ale nie pamięta wypadku.
Pomoc wezwał kierowca .. golfa"
przez policyjne radiO.
Prokurator Wyrozumska powiedZiała, że "proboszcz zatrzymał się w miejscu wypadku.
Prawdopodobnie po długim,
męczącym
dniu' na chwilę
zasnął przy kierownicy". Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy
w
postaci
poręczenia majątkowego w wysokości 30 mln zł.
Za ten czyn Pawłowi P., zgodnie z art. 145 par. 32 Kodeksu
Karnego, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8
lat.

Skasowalem dwa bilety jeden
dla mnie za 3.600 i drugi ulgowy
za 1.800 zł. Autobus był prawie
pusty, siedziało tylko dwóch
mężczyzn. Na Waligory kierowca nie otworzył drzwi, a panowie, jedyni pasażerowie w autobUSie, podeszli do nas i zażądali
biletów do kontroli. Pokazalem.
Wtedy oni, że bilety nie są waż
ne, bo na tej trasie Obowiązują
za 11 tys. zł.
Tłumaczę im, że przecież
przejechałem tylko jeden przystanek, że oni sami widzieli, jak
wchodziliśmy do autobusu, jak
odbijaliśmy bilety, mogli więc,
a nawet powinni nas ostrzec, że
w tym autobusie bilety są droż
sze. Autobus zatrzymał się na
przystanku normalnym, nikt
z niego nie wysiadl, więc mialem
pełne prawo myśleć, że jest to
zwykły kurs.
Nie pomogły mOJe tłumacze
nia, kontrolerzy byli bezwzględni
albo pan płaci, albo jedziemy na
poliCJę· Tak się złożyło, że nie
miałem przy sobie dowodu osobistego, więc wolałem zapłaclc
te 200 tys. zł. Wobec dziewczynki kontrolerzy byli jeszcze bardziej bezwzględni, powiem nawet brutalni, gdy okazało się, ze
nie ma ze sobą legitymacji szkolnej, straszyli ją zabraniem na policję,

pokrzykując.

następne

Zapłaciłem

200 tys. zł.
Oburza mnie ta bezduszność kontrolerów, łowcow
wymuszonych mandatów. Nie
możemy tolerować w naszym
życiu takiej wrogości między
ludźmi. Na mandacie - kontroler nr 8.
gi

Komornik w szpitalu?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

pn cować? - Najlepiej, jakby przysZddłkomornikiopieczętowałstól
szpital normalnie
operacyjny. - dodaje dyr Pytlik
pracuje, ale my żyjemy w nerwach i stresach. Naprawdę oPodobnie jest w innych szpitapadają juz ręce . Po co cały
lach w Kielcach , które rów nież nie
nasz wysiłek na dokończenie
mają pieniędzy na spłac en ie podremontu i modernizację, po co
atku od nierucho m o ści. Co na to
żmudne szukanie sponsorów wła dze miasta?
sciąganie sprzętu medyczne DANUTA PAROL
go Przecież to wszystko robi Się
dla społeczeństwa , a nie dla sie- . - - - - - - - - - - - - - . . . ,
bie A tymczasem na co dziento
14-16 września
ciągła szarpanina , brak pieniędzy na zapłacenie za światło,
hali " Iskry"
na zakup koksu , Premie, które
należą się personelowi przeznaczamy na leki, srodki opatrunko we . Jak długo będzie można tak
Oczywiście

"Ojczyzna " przy telefoni~

.

Wczoraj p rz y naszym red a~cYJnym telef o nie na pyt ~ nl a
pa ń stwa odpowi adali kan~ yd ac l d~ parlam entu z Ka! oll~ k l ~go
Kom itetu Wybo rczego " O Jczyzna : E. Rz epka, R. Sln k l ewlcz,
R. Duś , N . Sobolewski.
Jeden ze słuchaczy zapytal, jak wyobrażają sobie rządzenie
państwem używając d.oktry~ chrze~cijańskich. ~an Rzep~a O?POwiedział, że kandydacI z "OJczyzny to ludzie, ktorzy w dZiałaniach
politycznych chcą kierować się wartościami chrześcijańskimi, a na
sercu leży im przede wszystkim dobro Polski.
Następne pytani e brzm i ało : Czy posłowie KKW "OJczyzna"
będą bronić tylko interesów katolików , czy całego narodu? Pan Sinkiewicz wyjaśnił, że kandydaci z listy "Ojczyzny" reprezentują całe
społeczeństwo. Pytano również o ingerencję Kościoła w mass media. Edward Rzepka stwierdził, że prawo do takiej ingerencji musi
mieć każdy obywatel, a taka instytucja jak Kościół apeluje dlatego,
że

jej dobra są naruszane.
IGAGI

w

Mieszkańcy Malikow a og lą daj ą

Powrót podpalacza
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

w tym czasie płomienie obeJmowały

już dwie stodoJy . jej I sąsiadów.
W czasie podpalania Ibo o tylko ta·
kiej przyczynie pożarów mówią
w Malikowiel na ulicy bylo prawie
pusto . Jedni w pracy, inno zajęci
w swoich domostwach W pobliskim
przedszkolu aspirant pożarnictwa ·
Stan J sław Woś dokonywaJ wlasnoe
kontroli stanu zabezpieczenia p.
poż . obiektu. który będzie lokalem
wyborczym Z okna zobaczył tylko
kłęby czarnego dymu, widoczne tez
z innych dZielnic Kielc
Na mi ejsce pożaru szybko dotarły 3 sekcje ratown iczo - gasn lcze straży zawodowej i ochotn icza z N i ewachłowa . Wsparła Je jednostka zakładowa KZWP oraz auto·
cysterna z kilkunastoma tysiącami Ii-

Przy redakcyjnym " głośnym telefonie " kandydaci do
parlamentu z Katolickiego Komitetu Wyborczego " Ojczyzna " .

"X" likwiduje bezrobocie

Przy naszym redakcyjnym telefonie dyżurowali kandydaci z listy Partii " X" : Ryszard Bogdan Kowalski , Kazimierz Andrzej Outkiewicz, Danuta Bocian, Jerzy Ryszard Durlik.
Pierwsze pytanie skierowane do kandydatów brzmiało' " Wasz
program mówi o zagwarantowaniu nowych miejsc pracy - jak Partia " X" wyobraża sobie zlikwidowanie bezrobocia? "
Ryszard Bogdan Kowalski odpowiedział, że m.in.- poprzez obowiązek zatrudniania absolwentów. czego można dokonać poprzez obniżenie wieku emerytalnego, nakręcenie koniunktury w naszej gospodarce, blokadę celną na dopływ tych towarów, które możemy sami wyprodukować.

Następni e pytano o opinie na temat sprzedaży " Wedla " i
łodzkiej " Bistony". lider Pa rtii ,,x" określił sprzedaż " Bistony"
jako anormalną , obiecywał przeciwdz i ałać tak im sytuacjom

w przyszłym Sejmie. Słuchaczka zadała pyrtanie: czyta prawda ,
jakoby wśród kandydatów z k ieleckiej listy Partii " X" byli agenci
SB?
Pan Kowa lski zdecydowanie zdemento wał tę plotkę .
Pytania dotyczyły także sposobów uzdrowienia służby zdrowia, kodeksu pracy Iprzedstawiciele Partii "X" będą walczyć o stworzenie no~ego kodeksu pracy, który będzie jasno określał prawa pracownika
I pracodawcy,.
GAG

Spotkania wyborcze

* Stronnictwo Demokracji PolskieJ zaprasza dzisiaj o godz. 17 00 na
spotkanie z kandydatem na posła . KoaliCJi dla RzeczypospoIrtej" - Mariuszem Burchartrem Spotkanie odbędZIe się w Pińczowie przy ul. Bednarskiej 7
• Kandydat na posła z Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform - Zb igniew Kosia , zaprasza mieszkańców Jędrzelowa w dniu 10 września na
godz 17.00 do Domu Kultury przy Alei Piłsudskiego na spotkanie przed·
wyborcze. Podobne spotkanie odbędZie Się jutro w Pińczowie o godz.
19.00 w sali BIblioteki Miejskiej przy ul. Nowy Swial
• Unia Demokratyczna zaprasza na spotkania przedwyborcze ' jutro
Q godz. 18.00 mieszkailców Miechowa na spotkanie ze Stani sławem
Zakiem , Elżbietą Przypkowską i Markiem PytJikiem, 11 w sobotę
o godz. 16.00 m i eszkańcow J ędrzejowa na spotkanie z Marią Stolzman, Elżbietą Przypkowską , Juliuszem Braunem i Stan i sławem Zakiem do Muzeum im. Przypkowskich. również w sobotę mieszkańców
MaIogoszczy o godz. 19.00 do Domu Kultury n~ spotkanie z Elżbietą
Przypkowską , Marią Stolzman, Stanisławem Zakiem i Wojciechem
Słupczynskim.

• KandydaCi do parlamentu z Partii "X" spotkają się z mieszkancami
Jędrzejowa i Sędziszowa w poniedZiałek, 13 września . W Jędrzejowie
spotkanie odbędzie się w świetlicy OchotniczeJ Straży Pożarnej przy ul.
Strażackiej o godz. 17.00, a w Sędziszowie również w świetlicy OSP
ogodz.19.oo.
GAG
• DZISliIj o godz. 18, w kaw,amt klubowel RKS Bron" przy ul Narutow za
w RadomIU odbędZie sę spot anIE! z dZlalaczarr)1 sportowymi, ktoay k.JnóyL:",.ą
w wybórach: Ryszardem Golajko, Stanlslawem Gorsklm. Tadeuszem KowalCzykiem I RajmUndem Szwooderem.
- 11 wrze rua 1993r w sobotę o godz. tO.OO, w osrodku.Rawszczyzna" w Ostrowcu Sw , ZblQruew Kosia - kandydat do Sejmu z ramlE!(lJa BBWR orgalllzule
.Fes;yn dla całej rOdzmylll- pl Strzal w dz eslątkę. CZylI Zbysze Kośia - dZle·
CIOm"

Telefon wyborczy.

W piątek przy naszyM rWd~CYJf1ym 1L.,r, . rv 43943 od godz 12.00 do
13 00 na pytarna panstwa odpowladac będą kandydaci z listy Unii Demokratycz .
l1eJ Wojciech Stopczanskl. Macl8j Sokaiski, Marek Pyli k. W poniedzIalek natorruast do panstwa dyspozyc~ będą kandydaCI z BBWR

kolejny pożar .
Fot. A . Piekars ki

trów wody. Oba budynki gospodarcze
były nie do uratowania, ale udalo się ocalić nowy, murowany dwupiętrowy
dom, do którego przylegała jedna ze
stodół.

Ludzie w

nJe mo g ą
s i ę j u ż do li czy ć, któ ry to ra z pali
s i ę u nich w c ią gu minionych
dwóch tygod ni. Nocami piJnuJą do
bytku, ale w dzień podpaJacz jesz
cze nie atakował. W kieleckiej straży
pożarnej dowiedzieliśmy Się, ze w tej
sprawie prowadzone jest przez policję dochodzenie . Strazacy podeJrzewają , że mieszkańcy dzielnicy
malą racJę mówiąc o szaleńcu , który
Się na nich UWZląJ
Podobne zdarzen ia zanotow ano ostatn io w Gorn le I Krajnie.
Tekst i zdjęcia :
A. PIEKARSKI
Ma łi ko wi e

Jednorazowy 'nabial
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Śmietana
w kubeczku
Obecnie 70 proc. śmietany jest
rozlewane do plastikowych kubeczków, pozostała część do butelek. - Dopóki klienci będą kupować tę w butelkach, będzie produkowana - zapewnia prezes Kardaś.
Nie zamierzamy nikogo
uszczęśliwiać na silę .
Nasze śm i etnik i są zasypane
plastikowymi opakowaniami.
Upłynie kilkaset lat zanim te odpady ulegną rozkładow i. W krajach Europy Zachodniej zrozumiano już , że jedyny sposób na
un i knięc i e zasypan ia nieznisz-

czalnym i odpadami to powrót
do szktanych opakowań . U nas
plastik jest ulubionym opakowaniem producentów, ale czy
napewno konsumentów?
W kilku kieleckich sklepach zapytałam klientów - którą wołą
śmietanę : w butelkach czy w kubeczkach? Okazało Się, że oba opakowania mają tyle samo zwolenników co przeciwników " Kubek jest praktyczniejszy, ale
śm i etana gorzej się w nim przechowuje i ma dziwny smak." powiadalą niektórzy
Również
mleko w woreczkach nie wszystkim przypadło do gustu - nie
każdemu odpowiada lego smak
i trudno się zsiada.

lATA!

. Impuls·. Informacje i zapisy w p
15, I p., w godz. 8 .00-15.00 lub
u istruktorów w godZinach popołudniowych

* W Gałerii Sztuki " U Jaksy"
w Miechowie - 10 bm. o godz.
18.00 - otwarcie wystawy malarskiej Stan i sława Rodzi ńs k i ego .
• W Gałerii Sztuki i Poezji
w Kielcach Iwejśc i e do Małe j
Sceny teatru nowego/- 10 bm.
o godz. 18.00 - otwarcie wystawy grafiki i poezji Tłn-Wen 
Chunga z Tajwanu.
• 12 bm. o godz. 15.00
w Szewcach pod Kielcami. w łe
sie przy pomniku poległych partyzantów - uroczysta msza św . palowa w 49. rocznicę zwycięskiej
bitwy z hitlerowcami. Po mszy spotkanie uczestników z komendantem
ppłk .
Antonim
Hedą-Szarym I zlożenie kwiatów
pod pomnikiem
* OKK " Miniatura " ogłasza
zapisy do kół I sekcji plastycznej,
muzycznej /gitara, pianino, perkusja!, tenisa stolowego, na callanetics, taniec towarzyski , disco·rap,
j. angielski , Klub Małego DZiecka
14-6 la. InformaCJe i zapisy
wgodz 8.00-20.00. tel. 416-19.
* K lub " Mrówka", tel 61-5102, przyjmuje zapisy na zalęcia z j.
angielskiego dla mlodzieży i dorosłych , Klub Malucha 14-5 latki.',
callalenics. Zapisy w kłubie
w godz. 1000-18.00
• WDK przyjmuje zapisy dzieci
w wieku 6-12 lat do zespolu
•Trzpioty" i " Mała Kielczanka", oraz młodzież od lat 12 do zespołu

IKRI

Centrum
Diagnostyczno-Lecznicze

Otwarcie
z ministrem
KIELCE: Jan Krzysztof
Bielecki wziął wczoraj udział w uroczystym otwarciu Centrum Diagnostyczno - Leczniczego MED-LASER.
Przy
przecięciu
wstęgi asystowali przedstawiciele władz miasta i
środowiska lekarskiego.
- Dzięki naszej aparaturze
możemy wykonywać bezkrwawe
operacje. Przy użyciu lasera zabieg skraca się do minimum i ogranicza okres rekonwalescencji powiedział dyrektor MED-LASER dr Wiesław Czarkowski.
Klinika w Kielcach jest trzecią
tego typu w Polsce po poznańs k iej i warszaw skiej. Marzeniem dyrekcji jest, by s ta ła się
prawdziwym centrum, stojący m
na najwyższym poziomie.
M. FUDALA

* Wczoraj zamknoęto I Salon Przemysłu Obronnego, w którym uczestni·
czył wicepremier Paweł Łąc z ko wsk i.
Na wystawie zaprezentowało się 88
przedstawicieli krajowych I zagranicznych, produkujących na polrzeby wojska. WizytUjący salon, wiceministrOWie
obrony panstw Grupy Wyszehradzkiej,
zwrócili uwagę na duzą różnorodnośc
I wysoką klasę broni
• W Kielcach odbyla się konferencja

Kupcie to!

Wydawało się, że minęły JUż czasy dziwacznego nazywania to-

warów , typu "podgardle dziecięce", ale - niestety nie. N adal w skJepach można kupić coś, co według nazwy jest np. "ulicznicą", a przed
nami stoi miotła. W .Ludwiku· jest "szczotka do piec", a na Sło n ecz
nym W zgórzu .wybawiacz do plam", oraz ,.Pedegi P ał". W jednym ze
sklepów na os. Bocianek sucha karma dla kotów to "kocia mieszanka". W sklepie z bielizną przy ul. Sienkiewicza panowie mają szansę
nabyć sJipy o dźwięcznej nazwie "trójkąt męski z wkładem ".

_. _i po Radomiu
Wojna plakatowa
Trwająca

od k ilku tygodni wojna plakatowa przybiera na sile.
O tym, czy hasła i zdjęcia polityków zostaną zakłejone, nie decydują
już dni, a godziny. We wtorek przęd pólnocą milośnicy jednej z koalicji rozlepiali plakaty na całej ul. Zeromskiego. Rano po ich pracy
nie pozostał żaden ślad . Zdaniem socjologów plakaty w niewielki
sposób oddzialywują na wyborców, są jednak niezłym wskażnikiem
aktywności partii w swoJeJ miejscowości. Coraz częściej plakaty umieszczane są nie tylko na specjalnie przygotowanych miejscach.
Pojawiają się na plotach, ogrodzeniach budów, w bramach,
a nieśmiało i na murach .

http://sbc.wbp.kielce.pl
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WYBIERAMY
MISS

Już tylko tydz i eń pozostał do
dni a, kiedy poznamy Miss Wyborów '93. łmpreza ta organizowana jest w ramach Mityngu
Sztuki i Sportu, które go tw órc ami są Klub Sportow y " Iskra "
i Krajowe Aukcje Sztuki Adama
Wolskiego. Imprezi e patronuje
" Echo Dnia".

Podczas mityngu czeka na
wiele atrakcji: pokazy
mody, imprezy sportowe, konkursy krasomówcze, występy kabaretowe, aukcje dzieł sztuki, kiermasze.
14 wrze ś n i a odbędą się drugie
eliminacje do Wyborów Miss Wyborów '93 i koncert ulubieńca kiepubliczności
Marcina
leckiej
Dańca
wraz
z
Ma rtą
Zwierżańską . Następnego dnia
kieleccy artyści zapraszają na
koncert
" Artyś c i
wyborc o m
i wybranym ", wyst ą p ią w nim:
M. Góra. J . Kaczmarek , S. lip iec, A . Kaczmarek , A . Wolski,
S. Tutaj oraz go ści n nie Wojciech Siemion.
16 września poznamy Miss
Wyborów '93, a o godz. 20.00
odbędzie się " Bruderszaft polityczny przy piwie ", aukcje dzieł
sztuki i występ kabaretu "Pirania".
Zabawa zapowiada Się pysznie!
I MAFI
państwa

naukowa z udzlalem ponad stu lekarzy
z województwa kieleckiego, a takze
wielu specjalistów z rozmaitych klinik
w Polsce, poświęcona problemom
międzyszpitalnego transportu nowo·
rodków z niewydolnością oddechową
Dyskusja dotyczyla aktualnego stanu
wiedzy na ten temat oraz najnowszych
osiągnięć w krajU. Konferencję otworzy I
lekarz wojewódzki dr January Lewan·
dowski, zas o reformie slużby zdrowia
mówll minister Jan Krzysztof Bielecki.
• Na zaproszenie Unii Demokratycz·
nej przyjechala do Kielc Wiceminister fi·
nansów Helena Goralska. Dzis rano
w galeni fotograficznej przy ul Pade·
rewskiego odbyla się dyskusja na temat
finansowania kultury, Po południU
w klubie MPiK można będZie porozma·
WiaĆ o problemach finansowych sluzby
zdrowia.
·w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z udziałem wOltow i burmistrzów
19 gmin, które stanowic będą
w przyszlosci powiat kielecki Spotka·
nie poświęcone bylo przedstawieniu
załozeń
programu pilotażowego ,
omÓWieniu zagadnien związanych
z przygotowywaRym porozumieniem
pomiędzy wojewodą kieleckim a prezy·
dentem Kielc w sprawie przejęcia za·
dan i kompetencji z zakresu rządowej
administraqi ogólnej i specjalnej. Dys·
kutowano rOwnlez na temat przejmowania jednostek organizacyjnych i roli
gmin w sprawach związanych z programem pilotażowym .
• Na wczorajszym poSiedzeniu Za·
rządu Miasta dokonywano analizy
budżetu miasta i oceny jego realizacji :
strony wydatkowej i podatkowej Na realizację bieżących potrzeb miasta bra·
kuje 4 mld zl, na zakup taboru samocho·
dowego dla MZK - 25 mld zł. Budżet
miasta można podreperować sprze·
dając majątek gmmy, zwlaszcza lokale
użytkowe oraz szukając oszczędności
w planach inwestycYjnych. Będą one
wydatkowane na sfinansowanie płac
w sferze budżetowej loswiata . sluzba
zdrowia - 1 mld 200 mln zl/.
A .O.

..Jubileuszowy zjazd

święto

zkolne

BODZENTYN: Głównym punktem obchodów
jubileuszu szkolnictwa średniego w Bodzentynie jest dwudniowy zjazd absolwentów, który
odbędzie się w sobotę i w niedzielę.
W minionych dziesięciole
ciach szkolnictwo średnie w tym
podświętokrzyskim miasteczku
przechodziło różne zmiany organizacyjne - od seminarium
nauczycielskiego, poprzez gimnazjum i liceum pedagogiczne.
Kontynuatorem 75-letnich tradycji jest dzisiejsze Liceum
Ogólnokształcące, od 1983 roku
noszące imię sławnego bodzetyńskiego rodaka - Józefa Szermentowskiego.
- Przez dziesięciolecia - podkreśla przewodniczący komitetu
organizacyjnego zjazdu, dyrektor LO Stefan Rachtan -

z

kształciliśmy młodzież
całego
regionu świętokrzyskiego. Były

lata, kiedy naszymi wychowankami byli uczniowie z 5 różnych
puwiatów i aż 30 gmin.
Tradycje oraz dorobek edukacyjny i sportowy bod zentyńskiej placówki odzwierciedlają szkolne kroniki. Historię jej
powstania i rozwoju przedstawia monografia opracowana
pod redakcją znanego miejscowego regionalisty Artemiusza
Wołczyka.

Wychowankowie i absolwenci
oyłego seminarium nauczycielskiego, gimnazjum oraz liceów pedagogicznego, zawodowego
i ogólnokształcącego, 11 i 12
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DOKOŃCZENiE ZE STR. 1

dzień jest ich tu coraz więcej,
a tutejszym "fusom" w to graj.
Z nastołetnimi Rumunkami
Komendant zmianowy SOK
można się zabawić za kilkadziew Radomiu - pan Zbigniew Busiąt tysięcy, a "chłopu jeśli wyczak. potwierdził fakt wysłania
pije, to wszystko jedno czy to
trzech sokistów do Rudy, celem
swoje, czy obce. To przecież to
zbadania zaistniałej tam sytuacji,
takie brudasy, i później taki wejale owi panowie nie mieli okazji podzie do łóżka ze swoją babą. Tylrozmawiania z Rumunami, bowiem
ko patrzeć jak wybuchnie tu janamioty stały po prostu puste. Nic
kaś epidemia." - Słyszałam dziwnego, bowiem jak twierdzą
twierdzi jedna z kobiet - że który
mieszkańcy pobliskich wsi, Ru- •
z chłopów chce mieć Rumunkę,
muni z samego rana wyjeżdżają
to wystarczy jak przyniesie
do ... pracy /zaopatrzeni w kartki
flaszkę lub kurę, i może sobie
z informacją, że są z Jugosławii/,
później używać do woli. Rolę syktóra polega na żebraniu w Radopialni pełnią miejscowe krzaki."
miu i Skarżysku- Kamiennej . WraMężczyźni, którzy przysłuchują
cają po południu, kiedy są już
się mojej rozmowie, potwierzmęczeni , później następuje pradzają te rewelacje. Najbardziej lunie, gotowanie-i. .. picie alkoholu.
dzi rani fakt picia wódki przez RuPan Buczak twierdzi jednak, że ta
munów, bo przecież wiadomo, że
sprawa nie interesuje SOK, pobypieniądze na jej zakup są zbieratem Rumunów powinien zająć się
ne na ulicach w ramach żebract
pan wojewoda lub ktoś inny.
wa. A z faktu, że Rumunki .dają" za
Sypialnia w krzakach
kurczaka nie trzeba robić sensacji,
Pasażerowie wsiadający do
bowiem podobnie jest z Rosjankapociągu w Rudzie Wielkiej są
mi, a nikt o tym nie hałasuje.
w zdecydowanej większości o" Po prostu rozbili się tu, no
burzeni gośćmi. - Dotychczas
bo gdzie mają mieszkać?" - to
był tu sppkój, i diabli wiedzą,
zdanie wzburzyło wprost pokto tych dzikusów tu przysłał zostałym.
oczekującymi
na
mówią starsze kobiety. - Z dnia na
przyjazd. Ludzje prześcigali
w opowiadaniu o konsekwencjach, jakle mogą wyniknąć
z braku higieny u Rumunów.
Ponadto wystarczy, że dojdzie
do jakiegoś przykrego zdarzenia,
a każdy pomyśli, że to zrobili Rumu·
ni, I wtedy może dojść do rozwiąza
nia problemu przy pomocy ... wideł.
Miejscowy element ma teraz pole
tym bardziej, że wobec pozostałej
do popisu, mogą grabić i gwałcić,
gromadki potomstwa nie byli także
przecież, co by się teraz tu nie stało,
dobrymi piastunami Wczesniej
to i tak będZie na Rumunów.
już bowiem sądownie pozbawieni
***
zostali wladzy rodzicielskiej nad
Podchodzę do namiotów. Już
całą ósemką. Każde z dzieci przez dala daje się we znaki smród.
bywa w Domu Dziecka. Stąd też
W jednym z namiotów rolę poduzebrane przez prokuraturę dowoszek spełniają sterty gazet, w in·
dy wystarczyły, aby postawić wynym porozrzucane są obierki po
rodnych rodziców przed sądem
ogórkach, a prawie we wszystkich
pod zarzutem przyczynieOla się do
•siedzibach" jest sporo kurzego
śmierci własnego dziecka.
pierza, co jakby potwierdzało
Nieprawomocnym jeszcze wywcześniejsze informaCje, że osrokiem sadu, małżonkowie Halina
tatnio w pobliskich gospodarsti Zenon P. skazani zostali na dv.a
wach ginie sporo kur
lata pozbaWienia wo l ności. ,SYK!
PIOTR SZPAK

Może

Wystrzał·owe
DOKOŃCZENJE ZE STR. 1
Grupy wyrostków nagminnie
odpalają petardy na chodnikach,
placach zabaw i klatkach schodowych. Zdarzają się przypadki
rzucania wybuchowych zabawek pod koła nadjeżdżają
cych pojazdów i na balkony
sąsiadów. Do zabaw włączo
ne zostaly także rowery. Grupy .komandosów w akcji'
jeżdżąc po osiedlach, rzucają
wokół niespodziankami, które
denerwują
wystraszonych
nieoczekiwanym, a głośnym
wystrzałem
przechodniów
i mieszkańców.
- Plaga petard jest rzeczywiście bardzo uciążliwa - mówi naczelnik Wydziału PrewencJi Komęndy Rejonowej
w Ostrowcu Sw. - aspirant Ireneusz Ołownia . - Ludzie dzwonią do nas, skarżąc się na mło
dzież bawiącą się petardami.
Wczoraj wysłaliśmy radiowóz do
bloku, gdzie w klatce schodowej
dzieci odpalały petardy. Polic-

janci schywytali wyrostków na
gorącym uczynku i dowiedzieli
się od nich, że petardy zakupili
.w pobliskiru kiosku .RUCHU".
Sprzedawca dysponowal petardami po 800 zł za sztukę. Po(iobnie jest w większości kiosków
w osiedlach. Chcę jedI1ak fl~s
trzec sprzedawców przed..l:!lZ~
rowadzaniem środków pirotech-

mia to
nicznych. Dotego potrzebna jest
koncesja, a takich w Ostrowcu
wydaliśmy
zaledwie
kilka.
Sprzedaż tego typu towaru regulują przepisy ustawy o dzialalności gospodarczej, a ich łama
nie podlega karze przewidzianej
w Kodeksie Wykroczeń - dodaje
naczelnik.
TeZ

wojewoda?

- Le~arz . był przerażony
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Nie wiadomo. co spowodowało.
że Halina i Zenon P. postanowili
wreszcie niemowlę zaszczepić
i przybyli z nim 31 marca br. do lipskiego ośrodka zdrowia. Tamtejszy lekarz był przerażony, gdy
zobaczył jak wygląda 6-mieslęczne dziecko! U chlopczyka
stwierdził stan ogólnego wyczerpania orgaOlzmu, a op rocz wady
serca, również niedrożność jelit.
Z uwagi na tak cięż k i stan , Pawełek zostal natychmiast przewieziony do radomskiego szpitala,
a s tamtąd szybko tratiI do Cent·

rum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Niestety, pomimo intensywnej terapii pediatrycznej, malec zmarl
po 3 tygodniach.
Winą za doprowadzenie do
skrajnego wyczerpania organizmu niemowlęcia obciążono rodziców. Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do karygodnego zaniedbania swoich obowiązkow wobec
dziecka, wyjaśniając, iż opiekowali się chłopcem z należytą
starannością·

Fakty
o

czymś

swiadczyly
jednak
zupelnie odmiennym,

http://sbc.wbp.kielce.pl

si,

września spotkają się na jubileuszowym zjeździe. Uroczystości
zainauguruje msza św. na placu
licealnym. Oprócz referatów Idotyczących m.in. historii Bodzentyna i tutejszej szkoły średniej o·
raz Józefa Szermentowskiegol,
organizatorzy przygotowali okolicznościowe wystawy. W programie zjadzu przewidziano ponadto bał absolwentów i mecz
siatkówki, absolwenci kontra
profesorowie.
/M. B.!

.Kucharka
autorką

projektu!

.

PIGWA

ODROCZONA
Wczoraj odbyła się kolejna
sprawa o ochronę dóbr osobistych Bronisława Opałki,
twórcy scenicznej postaci
Genowefy Pigwy, przeciwko
firmie " Big - Grocer" i Okocimskim Zakładom Piwowarskim w Brzesku. Za umieszczenie na etykiecie piwa
o nazwie "Pigwa" oraz napoju "Podpigwek~ Pigwa" charakterystycznej karykatury,
Bronisław Opałko zażyczył

sobie kwoty 600 mln odszkodowania.
Na wczorajszej rozprawie zeznawali świadkowie. Faktem nie ulegającym wątpliwości są wstępne
między pienomocnikiem
Bronisława Opałki Pawłem Przybysławskim,
a wiceprezesem
zakładów w Brzesku - Irena Masz-

rozmowy

tałerz przy udziale przedstawicieli
.Big·Grocer" , które z powodu rozbieżności w kwestiach finansowych zostały przerwane. Dalsze
rokowania przebiegały już bez u·
działu B. Opałki, a ich wynikiem
była produkcja piwa "Pigwa". Strona pozywająca nie otrzymała z tego tytułu żadnej rekompensaty finansowej , mimo iż we wstępnych
rozmowach browary brzeskie oferowały kwotę 50 mln zł jednorazowo i 70 mln zł miesięcznie.
Największe emocje wzbudziły
wypowiedzi świadków na temat
skojarz~ń związanych z wizerunkiem przedstawion'ym na etykiecie piwa. Irena Masz1alerz stwierdziła, iz nie widziała postaci Geno·
weły Pigwy ani na żywo, ani w telewizji, więc wizerunek na etykiecie
traktuje jako element regionu
ŚWiętokrzyskiego. Andrzej Capik,
technolog zakładów w Brzesku
oswlCłdczył, iż jest turystą, i z tego
względu postać przypomina mu
Łysą Górę. Tadeusz Zabawa, dy·
rektor browaru w Jędrzejowie, choć
nie pochodzI z Kielecczyzny, pa.
mięta doskonale z dziecinnych ba·
jek brzydką czarownicę z Łysej Gory. "Ta karykatura mogła się przyjąć
tak, jak przedstawiona na targach
w NIemczech etykieta z trupią
czaszką" - stwierdził. A nazwa?
Krzewy pigwy rosną ponoć na terenie browaru w Jędrzejowie.Au
torką słynnej już karykatury okazała się pani Ewa Matusiewicz,
która narysowała dziecku postać
czarownicy. Ujrzał to podczas
odwiedzin u niej w domu właści
ciel
"Big-Grocer", ulepszył
i zapłacił pani Ewie, z zawodu
kucharce, 8 mln zł. za projekt O·
woce pIgwy okazały się motywem z dzieciństwa pani Ewy.
Z powodu meobecnośc , 3
swiadków rozprawa została oero·
czona do 20 października br. 'a
jej wynik Pigwa poczeka.
M.PAWELEC

Echo regionu' Echo regionu' Echo regionu' Echo regionu
Zakłady

zbrojeniowe

RĄD

liderują

na

POD

liście dłużników

KONTROLĄ

SKARŻYSKO-KAMIENNA: - Z każdym dniem rośnie zadłużenie odbiorc6w wobec Zakładu Energetycznego w Skarżysku-Kamlennej. Wynosi on ponad 350 mlllard6w zł, I można zaryzykować stwierdzenie, że będzie ono rosło z każdym dniem.
- Najwltkuym naszym dłużni
kiem jest zdecydowani. Huta .Ostrowlec", która jeszcze długo będzie "II-

Czy projekt
zaspokoi wszystkich?

Wyścig

O punktów
BUSKO-ZDRÓJ: Znikoma
liczba punktów sprzedaży
mocniejszych trunków w gminie Busko-Zdrój, wynosząca
aktualnie 32, plus 6 w lokalach
gastronomicznych, skłoniła
Radę Miasta i Gminy do

derować·

na tej nlechlubnejllścle ••
mówi dyrektor do spraw ekonomiczno
- finansowych w Zakladzie Energetycznym w Skarżysku·Kamiennej, pan
Stefan Kowalik•. W dalszej kolejności
są: "Zamtal" Końskie, zakłady daw·
nej FSC Starachowice oraz .Mesko·
"Łucznik" I "Pronit·, a więc wszyst·
kie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
O mniejszych dłużnikach lepiej nie pi·
sać, bowiem na wyliczenie wszystkich
zabrakłoby miejsca w gazecie. . Co·
dziennie odbywamy kilka spotkań z dy.
rektorami różnych instytucji zale·
gających nam z należnościami, niestety doŚĆ często kończy się na podpisa·
niu porozumienia, które poiniej nie jest

realizowane· mowi pan Kowalik. · Naj·
prościej byłoby odciąć takim niesołid·
nym odbiorcom pobór energii, ale trak·
tujemy to naprawdę jako ostateczność.
Dobrze jest, jeśli upadające przed·
siębiorstwa przejmują zagramczni kontrahenci, wtedy jest przynajmniej nad·
zieja, że uregulują cały dlug. Ostatnio
odbyliśmy rozmowę z Austriakiem,
ktÓfy jest zainteresowany przejęciem
Zakładów PrzemysłU Drzewnego
w Starachowicach i chce je przejąć
razem z dlugiem. Negocjujemy
z zakładami możliwość spłacenia
bieżących rachunkÓW, bowiem mamy
świadomość, że tych olbrzymich kwot
większość zakładów nie jest w stanie

35 lat radomskiego
Automobilklubu

• Osobny rozdział to tzw. drobni od·
biorcy, którzy również zalegają nam
z olbrzymimi kwotami· mówi pani Izabella Gajewska, kierownik działu
handlowego w Zakładzie Energetycznym Skarżysko· Kamienna, trzeba
wziąć pod uwagę fakt, że zbliża się okres zimowy i ci wszyscy, ktÓfym bra·
kuje na zakup węgla, będą ogrzewać
swoje pomieszczenia energią elekt·
ryczną. Zmuszeni będziemy nasilić
kontrole, by nieuczciwych odbiorców
było jak najmniej.

PIOTR SZPAK

Jubileusz
RADOM: Na torze kartingowym odbyły się obchody 35 rocznicy powstania radomskiego Automobilklubu. Mimo niesprzyJającej aury na uroczystość przybyła liczna rzesza radomian.
Po oficjalnych przemówieniach
prezesa Aleksandra GaJewskiego i wojewody radomskiego Janusza Szlanty, 32 zaslużonym działa
czom i czlonkom udekorowano Honorowymi Odznakami Polskiego
Związku Motorowego. Złote odznaki otrzymali: Czesław Goss, Jerzy
Machaj, Sławomir Stawowskl,
Bogdan Wróblewski, Tadeusz

przyjęcia uchwały określają
cej liczbę punktów możliwych

do uruchomienia na 150!
Czy to wystarczy? - pokaże
czas. Znając jednak przediębiorczość buszczan przyuszczać należy, że hurmem
ruszą do odpowiedniego wydziału, aby uzyskać zezwolenia
na handel tym właśnie artykułem. Opiaty skarbowe w zależności od mocy płynów są
wyjątkowo niskie i wynoszą od
600 tys. do 1,2 mln złotych.
Punkt sprzedaży alkoholu musi
być usytuowany w wymaganej
przepisami odleglości od niektórych obiektów {szkoły, szpitale, obiekty kultu religijnego
itp.!, co szczegółowo określa
ustawa
"O
wychowaniu
w trzeźwości".
Dla porównania, w mającej
również ambicje powiatowe Kazimierzy Wielkiej - punktów tych może być jedynie

spłacić. Mamy wielu d!uzników, ale i my
sami jesteśmy dłużnikami, zalegamy
bowiem Polskim Sieciom Elektro·E·
nergetycznym /które są pośrednikiem
przy zakupie energii od elektrowni do
zakładów enegetycznychl, kwotę 240
miliardów zł. Zaklad Energetyczny
w Skarżysku·Kamiennej .wybudowar
bowIem Elektrociepłownię .Kielce·,
biorąc na ten ceł potęzny kredyt.· SpIa·
ta wraz z obslugą tego kredytu pochła·
nia nam ołbrzymie srodki • mówi pan
Jan Kowali . nie możemy więc pod.
jąć jakichkolwiek inwestYCJi.

Kociołkowskl.

Prezes Automobilklubu Aleksander Gajewski dekoruje
Srebrną Oznaką PZM wojewodę radomskiego Janusza
Szlantę·

Po części oficjalnej, licznie zgromadzona publiczność oglądala
skoki spadochronowe w wykonaniu spadochroniarzy z Aeroklubu
"Orlęta· z Dęblina. Największe emocje wzbudziły zawody kartmgowe z udzialem młodych zawodników z Lublina, Rzeszowa,
Warszawy i Radomia.
Zdjęcia

W.

SŁOMKA

80.

Z Wiernej Rzeki
do Chęcin

Szkoła Doskonalenia Języka
~gielskiego .Guides· po raz kolel,ny organizuje rajd, podczas
ktorego można doskonalić u-

!11 ieję.tności posługiwania się
Językiem angielskim. Udział
w .rajdZle jest bezplatny. Uczes!mcy pokrywają tylko koszt przeJazdu.

Spotkanie z organizatorami
w niedzielę o godzinie 8.40
przy kasach PKP.
/J OKl

15 września 1993 r. W środę
Agata Haberko i Arkadiusz Kozak
Magdalena Sikorska I Andrzej Zając
Aneta Pawlusek I Szymon Br6dka
Ewa Pisku lak i Marek Nlszczyk
Redakcja "Echa Dnia" życzy młodym parom wiele szczęścia
na nowej drodze życia.
--~--------------------

Urodzili

się •••

Zapała

Agata ur. 21.8.
Fert Szymon ur. 23.8.
Stępnik Krystian ur. 17.8.
Strójwąs Sylwester ur. 1.8.
Baran Marcin ur. 25.8.
Kosmala Joanna ur. 19.8.
Spadło Michał ur. 25.8.
Sludak Daniel ur. 26.8.
Domagała Szymon ur. 24.8.
Nowak Dawid ur. 12.8.
Tymborowska Anna ur. 16.8.
Orkisz Anna Maria ur. 23.8.
Kwiecień Łukasz ur. 26.8.
Angielska Katarzyna ur. 6.8.
Woźniak Elwira ur. 23.8.
Łyżwa Jacek ur. 17.8.
Ruszczak Ełwira ur. 23.8.
Jedlińska Katarzyna ur. 21.8.
Zborowskt Kamil ur. 27.8.
Boroń Aleksandra ur. 22,.8.
Matyśkiewicz Kamil ur. 21.8.
Dudzik Rafał ur. 26.8.
Brożek Paulina ur. 21.8.
Bandura Bartłomiej ur. 26.8.

Zmarli •••

IIMV

W najbliższą niedzielę,
12 września wszyscy,
którzy znają język angielski i lubią spacery, mogą
spotkać się na szlaku
wędrownym z Wiernej
Rzeki do Chęcin.

11 września 1993 r. W sobotę
Iwona Gołuchowska i Arkadiusz Ciszek
Beata Gierak I Artur Zembala
Anna Iwańska I Jerzy Ślewa
Renata Midzlak I Michał Dadas
Katarzyna Garbacz I Jarosław Ramiączek
Agnieszka Stachurska I Piotr Woźniak
Renata Woźnica i Piotr Siwek
Wioletta Anioł-Grzywna I Artur Czekaj
Wioletta Danielewicz I Grzegorz Kociński
Edyta Korus i Paweł Sołtysi ak
Edyta Dołowacka i Tomasz Kita
Katarzyna Przepl6rka I Gerard Wojciechowski
Katarzyna Rosłoniec I Edward Kotuiski
Marzena Sikora i Jan Peskowski

Szymanek Piotr ur. 28.8.
Kwas Monika ur. 25.8.
Iwański Eryk ur. 22.8.
Kordyzon Magdalena ur. 21.8.
Jaworska Magda ur. 12.8.
Mikołajczyk Paweł ur. 22.8.
Osman Irmlna ur. 27.8.
Błach Piotr ur. 17.8.
Pięta Sebastian ur. 27.8.
Musiał Bartłomiej ur. 25.8.
Fitowska Magda ur. 25.8.
Drzewlcz Katarzyna ur. 18.8.
Zapała Anna ur. 19.8.
Kosiński Dawid ur. 26.8.
Starz Mateusz ur. 18.8.
Pernal Kacper ur. 18.8.
Kubicki Dawid ur. 28.8.
Wiklina Mateusz 26.8.
Zawadzka Anna ur. 28.8.
Petz Izabela ur. 31.8.
Kozłowski Jakub ur. 30.8.
Zwierzyński Katol ur. 29.8.
Bera Magdalena ur. 27.8.
Janusz Aleksandra ur. 28.8.
Banaś Wiktoria 23.8.
Kobryń Krystian 28.8.
Kmita Mateusz 27.8.

-------------------------

Uzasadniając swą decyzję,

buscy radni twierdzą, że da to
szystkim
równe
szanse
wyścigu do ... średniej klasy
i jednocześnie .utrąci" raz na
zawsze, wszelkie podejrzenia
stronniczość, korupcję czy
awet zwykłe łapówkarstwo
przy wydawaniu zezwoleń na
sprzedaż alkoholu.

Angielski
na szlaku

Pobiorą się •••

Imprezę uświetniły skoki

spadochronowe wykonane
przez członków Aeroklubu
"Orlęta" z Dęblina.

Wiele zmian
,
I nowoscl •••

.

.

Rozmowa z przedstawicielem
handlowego
biura pasażerskiego PKP
W Kielcach - inż. Leonardem Sowińskim .
* PKP planuje wiele zmian
nowości w rozkładzie jazdy
pociągów na sezon jesleNzima

i

93194.
- Tak - pierwszą nowością jest
wprowadzenie nowego pociągu
pospiesznego "KIelczanin", kt6ry będzie kursował na trasie
Klelce-Krak6w-Klelce. Będzie to
pIerwszy pociąg klasy Inter Regio
na terenIe Wschodniej DOKP. Wyruszy on ze stacji Kielce 26
września o godz. 12.00, i codziennie pokonywal będzie trasę
do Krakowa w godzinę I 45 minut.
Sklad liczy 5 wagonów - jeden

Najmłodsi uczestniczyli w

sły

slalomie rowerowym.

,,

WSIĄSC

Najwięcej emocji przynio-

zawody kartingowe.

Sadza Władysław ur. 1916
Nowak Małgorzata ur.
1974
Zawadzki Henryk ur. 1939
Piotrowski Jan ur. 1932
Jarmundowicz Jacek ur.
1931
Nowak Marianna ur. 1909
Gajdos Feliks ur. 1924
Chojnecki Jan ur. 1926
Brudny Michał ur. 1911
Matanina Daniel ur. 1932
Błaut Zygmunt ur. 1902
Rajczyk Roman ur. 1913
Kaleta Stanisław ur. 1928

Bedla Danuta ur. 1947
Kwiatkowska Wanda ur.
1919
Gawroński

Henryk

ur.

Henryk

ur.

1933
Kowalczyk
1933

Janus Anna ur. 1914
Górczak Katarzyna ur. 1901
Bucka
1912

Bronisława

ur.

Pyk Maria ur. 1944
Kuta Marianna ur. 1904
Matys Janina ur. 1929
Bakalarz Marianna ur. 1910
Wojtala Stanisław ur. 1911
/MPB/

DO POCIĄGU, NIE BYLE JAKIEGO' -,

klasy pierwszej w kolorze kremowo·czerwonym i cztery - klasy drugiej - kremowo-zielonym z pomarańczowym pasem charakterystycznym dla Wsch. DOKP. Dzięki
uprzejmości Zarządu Miasta, wagony i wystrój wagonów - zaslonki,
pokrowce· będą ozdobione herbem Kielc. Mimo iż w pociągu nie
będzie Warsu to jednak obsluga
postara się, aby podróżujący mogli kupić coś do zjedzenia. Podkreślam, że cena biletu na przejazd
będzie taka jak na pociąg pospieszny.
* Czy przewiduje się inne
zmiany w połączeniach z Krakowem?
. Bez zmian kursować będą pociągi .Jagiello· i .Jadwiga· oraz
pociąg z Gdyni do Krakowa przez
Kielce o 640 . Zmieniona zostala
godzina odjazdu ,Wisły' - po-

ciągu relacji Kraków - W·wa - Kra-

międzynarodowych?

kówz1712na18.23
* Naszych czytelnik6w zainteresują
pewne
zmiany
w rozkładzie, dotyczące pociągów do Warszawy.
- Ważną zmianą Jest przesumęcie godziny wyjazdu expresu
.Nida· z godz. 7.25 na 8.10, oraz
wydlużenie jego trasy. Od 26
września pociąg ten będzie kursował na trasie Kielce·Warszawa-Gdynia.
Nowoseią
w połączeniach z Warszawą
będzie wprowadzenie nowego
pociągu Ibędzie to pociąg pospieszny/ o godzinie 6 rano. Jak
już
wcześniej
wspomnialem,
zmianie ulegną godziny przyjazdów i odjazdów pociągu
,Wisia·.
* Czy przewidywane są Jakieś nowości w połączeniach

- Oprócz znanych pociągów
klasy Euro-City kursujących na
Zachód , Berefina", ,Varsovia·
i do Wiednia .Sobieski", wprowadzone będą nowe "Praha" i .GÓrnik·.
PKP
włączając
się
w międzynarodowy rozkład jazdy
- w ślad za ustaleniami Między
nardowego Związku Kolejowego
zamierza spełnić wymogi nowoczesności i potrzeb podróżnych.
W pociągach I klasy .EC" zapewniony będzie pelny komfort podróży, a ceny przejazdów mogą
być konkurencyjne do cen biletów lotniczych.
* Jak kształtować będą się
ceny bilet6w, czy przewidywane są podwyżki?
- To sprawa Ministerstwa Komunikacji. Ja chcialbym powiedzieć o planach wprowadzenia

http://sbc.wbp.kielce.pl

przez PKP na wzór francuski tzw.
taryfy kolorowej, czyli preferencyjnych cen biletów w dniach o niskiej frekwencji podróżnych.

* Słyszałam, że podr6że pociągami będą bezpieczniejsze.
- Tak. PKP planuje zatrudnić
ochroniarzy, którzy czuwać
będą nad bezpieczeństwem
i spokojem w pociągach. Pamiętając ekscesy jakie miały
miejsce w składach wiozących
fanów rocka do Jarocina, chcemy
takim zdarzeniom zapobiegać.
Rozmawiała:

ALDONA BRACICHOWICZ
reporterów "Echa"

Szkoła

Skandale*Sensacje*Wydarzen.ia*Skandale
Firmom nie zależy na zabezpieczeniu aut przed włamaniami?

.ŁAPAJ ZŁODZI
Krzysztof Rutkowski, lat 33, ma żonę i troje dzieci. Z wykształcenia jest technikiem mechanizacji rolnictwa. Jego rodzina "świadomie mieszka za granicą ze
względów bezpieczeństwa". Przez 2 lata pracował w agencji ochrony mienia "Securitas", dla której stworzył oddział w Wiedniu. Wcześniej pracował również jako
milicjant.
Od 3 lat prowadzi jedno z naj·
bardziej znanych w Polsce i w Eu·
ropie koncesjonowane biuro detektywistyczne. Jego specjalizacją
jest poszukiwanie samochodów,
skradzionych w Polsce i za gra-

nicą, "identyfikacja techniczna
i prawa pojazdów sprowadzanych
z zagranicy" oraz usługi dla firm ubezpieczeniowych. O skuteczności firmy świadczy fakt, że 30-40
proc. skradzionych pojazdów,

Z cudzym paszportem w

świat

"Numery" na granicy
Takich numerów najstarsi
pogranicznicy nie pamiętają.
Pojawili się na przejściach granłcznych pierwsi amatorzy wojażdy z cudzym paszportem
w kieszeni.
Najczęściej zabiera się paszport znajomego lub kogoś z rodziny. Czasem , ale bardzo rzadko ,
dokonuje się w nim niewielkich
poprawek. Na przykład 22-letni
Marek J. odmłodził ojca - w paszporcie oczywiście - przerabiając
datę urodzenia. Wymienił też fotografię, ale mimo, że był z zawodu mechanikiem precyzyjnym ,
wpadł na granicy, bo zrobił to nie
dość dokładnie . Jan K. dla odmiany nic nie przerabiał. Posłużyl się
paszportem brata, który akurat był
w wojsku .
Najczęściej z cudzym paszportem wędrują ludzie młodzi, z gatunku tych, co to działają szybciej
niż myślą. Sebastian M. np. zapragnąl być elegancko ubrany, i to
natychmiasl. Ponieważ zgorzeleckie sklepy nie mogły mu tego zagwarantować, "kopnął" się po buty
i spodnie do Goerlitz z paszportem ... kuzyna.
Z powodów sercowych paszportem kolegi posłużył się 20-letni
romantyk, Artur M. Musial po prostu zdążyć na randkę z dziewczyną . Fakt, że może niepotrzebnie na miejsce spotkania wybrali
sobie kawiarnię po niemieckiej
stronie granicy.
Amor skomplikował też życie
kochliwemu 40-latkowi, Janowi P.,
który poczuł się w obowiązku odwiedzić swą będącą przy nadziei
niemiecką narzeczoną. Paszport
przepadł mu przez złośliwość polskiej narzeczonej, która wniosła
odpowiednie zastrzeżenie do prokuratury, obawiając się, że ojciec

Zamknąć

szlabany?

Francja
dla Francuzów
Francuski

minister spraw
wewnętrznych Charles Pasqua
nienawidzi
cudzoziemców.
Najchętniej zamknąłby przed nimi wszystkie granice. Ma teraz
problem, ponieważ francuski
Trybunał Stanu odrzucił jego
projekt całkowitej izolacji. Dlatego próbuje nie dopuścić do
wejścia w życie układu z Schengen,
znoszącego
granice
między państwami EWG. We
Francji składa rocznie wnioski
o azyl 40.000 osób. Otrzymuje je
tylko około 5 proc. Dla ministra
spraw wewnętrznych o te 5
proc. za dużo.

zgłoszonych do Rutkowskiego,
jest odnajdywanych i identyfikowanych.

Swiatowy detektyw
Doświadczenia w
także współpraca z

pracy w milicji.
a
organami ściga
nia Europy Zachodniej pozwoliły mu
w krótkim czasie zdobyć silną pozyCję
na rynku firm detektywistycznYCh. Dowodem uznania dla pracy jego biura
była propozycja Izłożona jako jednym u
przedstawicielowi .Europy Wschodniej!
przystąpienia do Swiatowego Związku
Detektywów z siedzibą w Nowym Jorku, co też uczyn~ w lipcu br.
Warszawska część biura zatrudnia
10 osób. W całej Polsce firma ma 12
pełnomocników, a także przedstawicieli w Mediolanie i Dreźnie . Działa też
siostrzana firma w Wiedniu - EVI Rutkowski GmbH.
Otworzyliśmy oczy wielu ludziom powiedzial w rozmowie z dziennikarzem Rutkowski - przyczyniliśmy się do
stworzenia
ruchu
do
walki
z przestępczością samochodową.
Problem kradzieży samochodów nigdy
nie byl interesujący dla władz polskich,
ponieważ więcej bylo problemów politycznych. Inne sprawy były zawsze
ważniejsze niż kradzieże samochodów,
a niektorzy dorobili się na tym procederze majątku .

jej dziecka zapomni i obowiązku alimentacyjnym.
Dość liczną grupę wśród amatorów wyjazdów na cudzy paszport
stanowią delikwenci, którzy popadli
w konflikt z prawem w którymś
z państw zachodnich. Wiadomo, że
deportowani za przedłużenie pobytu,
za pracę bez zezwolenia, czy nielegalny handel lub przestępstwo ,
przez dłuższy czas nie mają czego
szukąć w tych krajach. Tamtejsze
służby policyjne mają dobrą pamięć
i każdego niemile widzianego gościa
natychmiast wyłowią z ciżby podróż
nych. Wlaśnie dlatego Roman J., deportowany w styczniu z Niemiec do
Polski za pracę bez zezwolenia, gdy
zapragnął znowu zarobić marki,
próbował wyjechać, tyle, że pod innym nazwiskiem.
Podobnie było z Dariuszem W.,
który wiedział, że nie może wyjechać do Niemiec pod tym nazwiskiem, skoro ma w paszporcie fatalną adnotację o przedłużeniu
pobytu poprzednim razem.
JAROSŁAW ŻUKOWłCZ

nacisk należy polożyc na łapa
nie złodziei, a w drugiej kolejności na uniemożliwienie obrotu kradzionymi pojazdami i zamknięciu przed nimi granic.
Niezbędne jest też uruchomienie nowego systemu komputerowego - stworzenie bazy danych o poszukiwanych poJazdach.
Samochody kradnie się przede
wszystkim za pomocą wytrycha, którym
można w ciągu 10 sekund wejść 00
każdego 'BMW , czy .mercedesa"

Więcej

niż

szkody

JA!

"Firmom tym wcale nie zależy na bardzo dobrym zabezpieczeniu antywłamaniowym, bo i po co? Im
więcej pojazdów skradzionych, tym
więcej sprzedanych".
W tym roku biuro Rutkowskiego zidentyfikowało ok. 200 samochodów.
W komputerze jest jeszcze ok. 9 tys.,
nadal poszukiwanych. Część jest poszukiwana na zlecenia platne, z których
utrzymuje się firma, inne na bezpłatne na zlecenie firm ubezpieczeniowych,
~ którymi Rutkowski współpracuje.
Jak twierdzi Rutkowski, bardzo modny stal się ostatnio .kidnapping saO)ochodowy' • złodziej kradnie pojazd,
a następnie żąda określonej kwoty za
jego zwrot. Śmiercią natomiast grozi za
powiadomienie o tym detektywa lub policji.

W mafijnych układach
- Wchodzimy w kraj układów mafijnych. Ludzie boją się iść na policję, bo
nie wiedzą , czy policjant nie współpra
cuje z jakimś złodziejem .
Swoje biuro Rutkowski porównal do
,przychodni znachorów', gdzie ludziom
s ię pomaga, podczas gdy .oficjalny
szp~al" - policja, tylko "rejestruje chorych i nic więcej nie robi". Gdyby zjednoczyć siły policyjne i nasze, to mielibyśmy dużo sukcesów - twierdzi Rutkowski. Natomiast konflikty i nieporozumienia wykorzystują złodzieje.
/JT/, Al

zapachy
.
.
na zamowlenle

Kuszące

Supermarkety, domy towarowe i eleganckie magazyny czynią wszystko by wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy z kieszeni
klientów. Już nie wystarczy dyskretna muzyka, elegancki wystrój wnętrz czy staranie dobrane światło. Wzorem Japończyków i Amerykanów również brytyjscy handlowcy postanowili użyć zapachów. Już dawno stwierdzono, że zapach
świeżego pieczywa ze sklepowej piekarni, wdmuchiwany do
wnętrza sklepu, zachęca klientów do kupowania większej ilości produktów spożywczych.

Tym razem z pomocą przyjdą laboratoria chemiczne. Tam właśnie przygotowuje się całą garnę zapachów, które
przez instalację klimatyzacyjną będą
rozpylane we wnętrzach. przyjdziesz do
biura turystycznego by zamówić urlop
za granicą, powita cię zapach olejku kokosowego. W sklepie ze sprzętem ogrodowym odurzy cię zapach świeżo skoszonej trawy. W salonie samochodowym dyskretny zapach skóry będzie
miał cię przekonać do kupna luksusowego auta ze skorzaną tapicerką. W ponad
stu miejscach w Wielkiej Brytanii prowadzone są w sekrecie próby z ,,zapachami na zamówienie". Są wśród nich
księgarnie, stacje benzynowe i magazyny z odzieżą.
Naukowcy twierdzą, że dotychczas
nie doceniono możliwości zapachów.
Wiadomo od dawna, że mają one wpływ

przestępczością

samochodową

główny

nością ~mieszkującą zagrożo

ne tereny: pierwsze mapy ujawniające stan zanieczyszczenia
radioaktywnego częsci Białorusi

morska bryza.
Są I sceptycy. Jedni twierdzą, że
działania na klienta zapachami bez
uprzedzenia stanowi naruszenie jego
prawa wyboru, inni uważają, że cała
sprawa "się rypnie" przy pierwszej epidemii prawdziwego brytyjskiego
kataru. A takowe zdarzają się kilka razywroku_
WOJCIECH ZVMS

się

ceni

Dolar stał się najwyraźniej
nowym bożkiem rosyjskich
polityków. Wywiadów telewizyjnych udzielają stacjom
zagranicznym już tylko za tę
najważniejszą walutę świa

Do każdego auta można się włamać

w Hiroszimie i Nagasaki

kową , angażując do tego szerokie siły społeczne . Istotną tego
przeszkodą była jednak blokada
informacyjna. Informację o stanie zanieczyszczenia substancJami radioaktywnymi trzymano
nawet w tajem nicy przed lud-

na ludzkie nastroje I emocje, a także
mogą prowokować określone zachowania. Jedno z badań wykazało, że
klienci gotowi są zapłacić drożej za ten
sam produkt, jeŚli otaczający go zapach im odpowiada. Myśli się już
o używaniu sztucznych zapachów
w biurach i fabrykach, by podnieŚĆ
motywację pracownikÓW i zwiększyć
efektywnośc . Największe szanse ma
delikatny zapach lawendy i świeża

Tylko
za dolary

Łapać złodziei!
Zdaniem Rutkowskiego w walce

z

,

Jelcyn

W cieniu burzliwych zmian zachodzących w Rosji zostały prawie nie zauważone
przez opinię publiczną dwa interesujące wydarzenia. Pierwsze - to odsłonięcie na
jednym z moskiewskich cmentarzy - Cmentarzu Mitińskim - pomnika ofiar Czernobyla. Drugie - to oficjalna zapowiedź publikacji rezultatów pracy 200 ekspertów tak
zwanej "Czernobylskiej komisji" na temat medycznych i genetycznych skutków
Czernobyla.
Katastrofa, jaką była awaria elektrowni jądrowej w Czernobylu
w 1986 roku, kosztowaładotych 
czas życie około 300 osób, ale
są to dane nadal sporne.
Pomnik wystawiony ofiarom
przez rząd rosyjski był formą
zamknięcia tragicznego rozdziału w historii energetyki
jądrowej . Wiadomości o katastrofie czernobylskiej docierały do
światowej opinii publicznej powoli i na raty. Jest to niezwykle
charakterystyczne dla Rosjan.
"Stare nawyki zanikają z wielkimi trudnościami bowiem
dążenie do tego, aby nie mówić prawdyonieprzyjemnych
faktach jest wrodzoną cechą
Rosjan" - twierdzą, nie bez racji,
dwaj
amerykańscy
autorzy
przetłumaczonego ostatnio na
rosyjski
bestselleru
"Ekobójstwo w ZSRR" M. Feschbach i A . Friedly - junior komentują obszernie niechęć wielu rosyjskich urzędów do ujawniania nowych danych o Czernobylu.
Rzecz w tym, że o Czernobyłu zapomnieć się nie da.
W wyniku tej awarii do atmosfery ziemskiej dostało się
więcej radioaktywnych substancji niż w wyniku wybuchu
dwóch bomb atomowych nad
Hiroszimą i Nagasaki.
Należało więc natychmiast podjąć
szeroko ;>akrojoną akcję nau-

Sposób na klienta

można
liczyć
nie
wcześniej jak za dwadzieścia
łat ". Jedyne o czym lekarze
mówią z przekonaniem - to
o tym, że psychika " czernobyłców" ucierpiała i to bar-

zultaty

dzo.
Okazuje się , że na każdy tySiąC
badanych przez psychiatrów mieszkaliców tak zwanych "czernobylsklch terenów"

, STRACH PRZED
CZERNOBYLEM
i Ukrainy opublikowano dopiero
w 1989 roku , a części Rosji w
1990 roku .

ujawnianych jest 570 przypadków odchyleń od normy, Są
to różnego rodzaju psychozy
i stresy, które najgłębiej odczuOcena ostatecznych skutków
wają ludzie wykształceni, mają
wpływu katastrofy czernobylskiej
cy Większą swiadomość owej
na zdrowie ludności zamieszkałej
wielkiej niewiadomej , która stoi
skażone tereny wymaga czasu.
przed nimi i przed Ich potomka"Na czernobylskich ziemiach
mi. Nie oznacza to oczywiscie,
chorują coraz bardziej, ale oficże oprócz psychoz i stresów,
jalna wersja wiąże to z ogół
ludność ta jest w pełni zdrowa.
nym pogorszeniem stanu zdroW okresie od 1987 do 1990 roku
wia ludności "- pisze jeszcze
wśród ogółu badanych mieszw p%wie tego roku na łamach
kańców . terenow czernobylsgazety "Siewodnia" Wiera Orło
kich" udział ludzi absolutnie
wa. Mówiąc o chorobach wynizdrowych zmniejszył się z 51 do
kających z napromieniowania
,twierdzi, że " na wiarygodne re- - 28 procenł.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W tym miejscu warto przypomnieć, że kiedy nastąpiła ka-

tastrofa, w ówczesnym Związku
Radzieckim obowiązywały bardzo liczne normy radiacji, które
dopiero stopniowo korygowano,
w miarę rozwoju badań nad
skutkami napromieniowania na
organizm człowieka . Zgodnie
z tymi , kilkakrotnie zmienianymi
normami, przesiedlano ludność
z najbardziej zagrożonych terenów: w pierwszym etapie 100 tys. osób zamieszkujących
w promieniu 30 kilometrów od elektrowni, a następnie dodatkowo 90 tys. z bardziej oddalonych
terenów. Rzecz jednak w tym,
że zasięg oddziaływania radioaktywnych substancji był znacznie w ię kszy .
"Czernobylska
komisja "
doszła do wniosku, że zanieczyszczenia będąc skutkiem
awarii czernobylsklej elektrowni dotarły na tereny zamieszkałe łącznie aż przez 600
tys. osób, z czego jedynie 240
tys. mieszka na terenie Biało
rusi, Ukariny i Rosji.
Już choćby te dane uzasadniają
zainteresowanie wielu krajów eu ropejskich
stanem
bezpieczeństwa atomowego na terytorium państw WNP. Zdaniem zachodnich e f"spertów nie gwarantujące
absolutnego
bezpie- '
czeństwa reaktory typu czernobyl skiego zainstalowane w różnych
elektrowniach
powinny
być
\/vyłączone jeszcze w bieżącym
roku. Sama Rosja doszła do przekonania, że stać ją na wymianę reaktorow elektrowni atomowych
dopiero w 201 Oroku . Do tego czasu obOWiązywać powinna podwyższona gotowość załog tych ełektrowni. Cena czernobylskiej katastrofy wciąz rośnie , a jej ostateczne skutki nadal sa Wielka nieWiadomą.
..
MAREK JURKOWICZ

ta. Najwyżej ceni się, oczywiście, prezydent Borys Jelcyn. Japońska sieć telewizyjna NTV zapłaciła mu za
ekskluzywny wywiad 30.000
dolarów. Na tysiąc " zielonych" ceni swoje słowa minister obrony Paweł Graczow. Już o połowę tańszy
jest prokurator generalny
Walentin Stepankow. Wywiad z , odsuniętym od
wszelkich wpływów, wiceprezydentem Aleksandrem
Ruckojem kosztuje tylko
400 dol. Wypowiedź wodza
" Pamjati" Dimitrija Wassiljewa można nagrać już za 150.
Najtańszy jest szef liberalnych Demokratów. Można
się nagadać z nim przed kamerą za mizerne 100 "zielonych".

Clinton i jego
rodzenstwo ...

Nieślubny

prezent
Czy ojciec Billa Clintona był
bigamistą i tym samym obecny

prezydent

USA

jest

nieślubnym dzieckiem? Przed
kilkoma miesiącami zgłosił
się półbrat Clintona, a ostatnio kołejny "członek rodziny"
- półostra. Też twierdzi, że Jest
córką papy prezydenta - Wilia-

ma

Blythe

z

pierwszego

maaeństwa.Podobnojednak
szanowny tatuś nie zdążył się
rozwieść: przed zawarciem

drugiego maaeństwa z matką
Billa, Virginią. W tym wypadku Clinton byłby nieśłubnym
dzieckiem.

Wydawane
pod
patronatem

NR 42(88)

Cudzoziemców

przyciąga

tania

UKRYTE

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
RADOMSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

siła

robocza i

W województwie kieleckim działa blsko 90 firm z kapitałem zagranicznym,
których 50 zlokalizowano w Kielcach, 10 w Ostrowcu, 3 w Końskich, 2 we
Włoszczowie i po 1 w Miechowie, Chęcinach, Pińczowie, Bilczy, Busku - Zdroju,
Stąporkowie, Skarżysku, Kostomłotach i Tumlinie. Pierwsi obcokrajowcy założyli
u nas firmy w 1989 roku, jednak żadna do tej pory nie przetrwała.
- W takich sprawach nie ma

- mówią zagraniczni inwestorzy. - Czasem nie trafi się
w profil produkcji, czasem inKilka moich pomysłów
zostało wykradzionych

westycje

są za duże,
ale
najczęściej przyczyną upadku
jest zbyt duży koszt działalności.
Podatki odstraszająą nie tylko
polskich przedsiębiorców. A my,
jako obcokrajowcy, jesteśmy

dość szczegółowo obserwowani
przej!:
urzędy
skarbowe.
Szczęśliwie,
większość firm

z kapitałem zagranicznym funkcjonujących

Zloty
patent
Z kilkudziesięciu uczetników tegorocznych Targów Wynalazczości i Postępu Technicznego w Bydgoszczy tylko siedmiu
wyróżnionych zostało zło

tymi medalami. Jednym
z nich był kielczanin Stanisław Szczepaniak - szef
firmy innowacyjno-wdrożeniowej INVEX.
*Za co został pan wyróżnio
ny w Bydgoszczy?
- Za opracowanie kąpieli do
nakładania błyszczących powłok z cynku z niklem i kobaltem
do zabezpieczania elementów
stalowych przed korOZJą.
* Na czym polega "rewolucyjność:" tego wynalazku?
- Najistotniejsze jest to, że jest
to kąpiel bezcyjankowa. Uzyskana powloka ma łustrzany połysk,
trzykrotnie większą niż inne odporność na korozję, ' a proces
powlekania trwa trzy razy szybciej niż w dotychczas stosowanych technologiach.
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kobiety
VENTUR~.

KA· PITAŁY

spośród

reguły

II.

9. IX. 1993 r.

w naszym
województwie nie ma
kłopotów

z fiskusem. OSiem spółek tego typu korzysta jeszcze z usta·
wowo zagwarantowanych 3-letnich zwolnień od podatku dochodowego. Obecnie, obcokrajowcy inwestujący w regionie nie

W tym stuleciu nie da

mają już takich udogodnień - ewentualne obniżenie świadczeń
na rzecz państwa może miec tu
miejsce jedynie w przypadku
włożenia znacznej sumy pieniędzy w szczególnie deficytową gałąź rodzimej produkcji.
Decyzje w tej sprawie pozostają
w gestii Ministerstwa Finansów.
Pani Teresa Osman, kierownik
referatu d/s jednostek gospodarczych nie będących jednostkami
gospodarki
uspOłecznionej
w kieleckim Urzędzie Skarbowym twierdzi, że ostatnie zmiany w zakresie wysokości zobowiązań publicznych spółek nie
pozostały bez wpływu na rozwój
zagranicznej przedsiębiorczości
w regionie. -Jedne firmy zyskały, inne straciły, szczegól-

się osiągnąć

poziomu konsumpcji z lat osiemdziesiątych?

nie po wprowadzeniu VAT mówi. - Jeszcze teraz przychodzą do nas potencjalni
założyciele spółek join-venture, pytając o ulgi podatkowe.
Są zawiedzeni, kiedy dowiadują się, że takowych nie ma.
W odróżnieniu od
rodzimych
przedsiębiorstw

zagraniczni biznesmeni platności i ewentualne kary regulują
natychmiasl.
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150 _ zakładów z nasze_go regionu stoi
przed szansą rozwinięcia eksportu

Darmowe dolary
Przed 150 zakładami eksportowymi z regionu świętokrzyskiego otwierają się ogromne szanse rozwoju. Stwarza je realizowany w. ramach programu pomocy Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej dla krajów Europy Srodkowej i Wschodniej /PHARE/ Projekt
Promocji Polskiego Eksportu " EXPROM" . Działa on m.in. poprzez Krajową Izbę Gospodarczą, która ma w Polsce sieć dziesięciu ośrodków doradzych. Ośrodek zlokalizowany w Kielcach zakwalifikowano do ~cisłego grona czterech "pilotów" projektu.

Walka o rynek
W opracowanej przez Centralny Urząd Planowania w oparciu o wyniki gospodarcze I półrocza - prognozie
przewiduje się, że wytworzony w roku 1993 produkt krajowy brutto /dochód narodowy/ przekroczy o 4 proc. poziom z roku poprzedniego. Głównie za sprawą ożywienia
działalności przemysłu /przewidywany wzrost produkcji
w skali roku - 7 proc.!, gdyż w rolnictwie regres trwa. Chociaż zbiory zbóż i innych roślin powinny być lepsze niż
przed rokiem, trwające już od dłuższego czasu załamanie
hodowli spowoduje, że w sumie wartość produkcji tego
działu gospodarki zmniejszy się o ok. 3 proc. Kilkuprocentowy wzrost dochodu narodowego to jednak za mało,
by już teraz - w najbliższych miesiącach - poprawić się
mogła sytuacja materi,!lna polskich rodzin.
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Zabezpieczyć

CO ~D~ ł~Z

KAMPAN/1

O NAJNO""~lEJ

~~LAMOW~)

wykupić

kredyt
odsetki

Sposób
na bezrobocie

'ZĄ"tĄDÓW Mlę-~NYCH?

Ostrowiecki

Klub

Małego Biznesu powstał,
aby
promować
małych
i
średnich
przedsiębiorców. Waż
nym elementem działal
ności klubu ma być poli-
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tyka kredytowa Banku

Huta "Ostrowiec"
poza tym, że jest

Swiętokrzyskiego ~A,
Oddział w Ostrowcu Sw.
Kilka pomysłów człon

Zbliżyliśmy się do m 'o delu 'mini,huty _

największym zakła

dem w regionie, należy jeszcze do tych

T

przedsiębiorstw,

które decydują o ży
ciu całego miasta.
Od powodzenia huty zależy przyszłość
Ostrowca. Na temat
perspektyw zakładu
mówi dyrektor gene
ralny Huty "Ostro·ec"
r i ż. He ryk Krekora.

* Czy restrukturyzacja
przeprowadzona w Hucie
.,Ostrowiec"
uratowała
zakład przesd losem ST ARA?
oże niezupe me tak jest,
ponieważ trudno dzis po edZleć, czy Huta .Ostrowlec· zos·
tała uratowana. Faktem Jest, ze
dZlę i wydzieleniU kilku małych
firm I pozbyCIU się zbędnego
majątku zapłaCImy w tym roku
o polowę mniejszą dywidendę
aniżeli w ubiegłym Obecnym

A I U IE

kształtem

zwartego kompleksu
produkCyjnego zbliżyliśmy się
także do modełu minihuty, który
z powodzeniem funkcjonule na
zachodzie. Niemniej WCiąŻ znaJdUJemy się na krawędZI. Zaklad
wymaga dokapitalizowania, a to
o czym tu mowa, zrobiłiśmy za
wlasne pieniądze.

* Zakład podnosi
chyli ku upadkowi?

się

czy

- Są objawy, .za huta moze
obrze prosperowac ale lest Ich

jeszcze zbyt mało, aby być
w pełni optymistą.
* Co przemawia za tym, aby jednak być optymistą?
- Do plusów zakładu należą
przeprowadzona restrukturyzaCJa. w miarę nowoczesna linia
technologiczna pełny portlei
zamówień i fakt. że mimo
clęzkich czasow mwestujemy
w zakladzie
* Najdłuższa linia technologiczna w EuropIe jes
wcląz nowoczesna?

http://sbc.wbp.kielce.pl

- Tamta

nowoczesność

byla
w złym kierunku.
Dzisiaj produkcja zamyka sią na
150 metrach. 300 to aż nadto.
A takt, że nasza linia ma aż 1300
m powoduje, iż nasze wyroby są
drozsze o 30 dolarów na tonie.
Niemniej z tytułu zastosowanych urządzen I rozwiązań moż·
na pOWIedZieć, że jest nowoczesna. Dodatkowo przyjęliśmy
zasad , że kazdy reman musI

artykułowana

konczyć Się modernizacją.
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ków klubu wartych jest
przedstawienia, ponieważ mogą one dokonać
zmiany w myśleniu o roli banków w aktywizacjii
bezrobotnych i tworzeniu nowych miejsc pracy.
- Nikt, kto zostanie zwolniony z Huty HOstrowiec"
czy jakiegokolwiek innegozakładu i zechce otworzyć
własny biznes nie weźmie
100 mln kredytu na jego uruchomienie, ponieważ nigdy go nie spłaci - mówi prezes Klubu Malego Biznesu
Leszek Sułek.
DOKOŃCZENIE NA STR. 9
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." Kąpiele bezcyjankowe
stosuje się już od kilku lat na
Zachodzie.
- Tak, ale moje opracowani!:!
jest pierwszym opatentowanym
w Polsce. Tę technologię opracowałem już cztery lata temu, ale dopiero po trzech latach dostałem patent. Wcześniej, na targach w Upsku w 1985 Brnie w
1986 roku dostałem złote medale za bezcyjankowe kąpiele cynkowe.
." Jakie praktyczne zastosowanie mają powłoki cynkowo-niklowo-kobaltowe?
- Świetnie zastępują one dotychczas stosowane powłoki
kadmowe - bardzo drogie i toksyczne. Najczęściej , pokryte,
"moimi" powłokami elementy śrubki, nakrętki itp. - stosuje się
w przemyśle maszynowym i samochodowym.
Powłoki
te
sprawdzają się świetnie w klimacie morskim, nadają się także
do pokrywania żeliwa,
." Czy pański patent cieszy
się zainteresowaniem?
- Stosuje go około sześćdzie
siąt prywatnych zakładów galwanizerskich w kraju. Prosperują nieźle , gdyż większość produkcji wysyłają na Zachód.

." Od dawna zajmuje się
pan wynalazkami?
- 25 lat temu, kończąc studia
chemiczne w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, napisałem pracę magisterką na temat powłoki cynowo-niklowej.
Był to mój pierwszy patent. Do
roku 1984 pracowałem w "Iskrze" jako kierownik laboratorium
badań środowiskowych i chemii.
a następnie przez cztery lata
byłem szefem zakładu badawczo -wdrożeniowo - produkcyjne

go przy Biurze Studiów Centralnego Związku Spółdzielczości
inwalidów w Kielcach . Poproszono mnie, żeby we wszystkich
laboratoriach, w których pracowali inwalidzi, wyeliminować
używanie cyjanku. Powodem tej
decyzji był "dowcip" jaki pracownicy jednego z nich zrobili koledze, wsadzili mu do kanapki
porcję cyjanku, mogącą zabić 10
osób! Pracując tam opatentowałem 29 wynalazków. W 1988
roku dostałem zgodę na założe
nie INVEXU.
." Ile wynalazków ma już na
swoim koncie?
- Opatentowanych, ponad siedemdziesiąt. · .
." Czy to znaczy, że nie
wszystkie
pan
zgłasza
w Biurze Patentów?

- Owszem. A powodem tego
jest, niestety coraz powszechnieniejsze, "piractwo" patentowe. Kilka moich pomysłów zostało wykradzionych. Mogę wskazać konkretne osoby, które z tego korzystają , ale prawo jest
bezsilne.
"'Czym obecnie zajmuje
się INVEX?
- Produkcją bezo lejowych
chlodziw do obróbki metali. Stosowane obecnie emulsje z olei
syntetycznych w 90 procentach
trafiają jako ścieki do rzek,
a wystarczy 1 gram tej substancji, aby na kilkanaście lat zdyskwalifikować 1 metr sześcienny
wody. Można powiedzieć, że
polskie wybrzeże Bałtyku jest
morzem emulsji. Neutralizator emulsji posiada kielecka "Iskra",
ale takich zakładów jest w Polsce zaledwie kilka procent, a pozostałe puszczają swoje ścieki
bezpośrednio do kanałów. Emulsje, które opracowałem oparte są na olejach naturalnych
-- rzepakowych i sojowych,
a przy tym ich parametry obróbcze są dużo lepsze od chłodziw
syntetycznych.
." Zyczę więc dalszych
postępów w odtruwaniu
środowiska.
Rozmawiał:
SŁAWOMIR

SIJER

Darmowe
dolary
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Celem podstawowym programu "EXPROM" jest zwiększenie
wpływów dewizowych Polski
poprzez rozwój i wzmocnienie
potencjału eksportowego krajowego przemysłu . Osnowę Programu PPE stanowi Memorandum Finansowe podpisane
przez ministra współpracy gospodarczej z zagranicą i Komisję
Wspólnot
Europejskich
na
prze/omie października i listopada 1992 roku. Wartość programu określona została na 12 mln
ECU, z tego wkład finansowy
EWG wynosi i 10 mln ECU, zaś
strony polskiej 2 mln ECU.
Dla realizacji celów określo
nych w programie przewidziano
określone formy działania . tj.
ogólną i szczegółową pomoc
techniczną na poziomie przedsiębiorstw finansowanych ze
środków Funduszu Promocji Eksportu. Pomoc ta udzielana
będzie w celu opracowania m.
in. badań marketingowych, konsultingu, misji handlowych, udziału w targach i wystawach"
kampanii reklamowych. Kolejną
formą wspomagania mają być
szkolenia
w
dziedzinie
zarządzania proeksportowego,
- prowadzonego przez specjalistów związanych z przemysłem i eksportem .

Program przewiduje
również dotacje
dla instytucji wspierającychh
działalność eksportową m. in. Instytutu Wzornictwa Przemysło
wego, Krajowej Izby Gospodarczej.
Jednym z punktów projektu
jest finansowanie rozwoju eksportu poprzez wsparcie udzielane korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w formie
przygotowania fachowych kadr
oraz pomocy w zarządzaniu instytucją·

Pomoc udzielana indywidualnie przedsiębiorstwom eksportowych ze środków programu "EXPROM" ma charak-

Interesy 2

ter bezzwrotny. Opiera się jednak na zasadzie podziału kosztów, co praktycznie oznacza, że przedsiębiorstwo zobowiązane będzie do wpłace
nia na rachunek bankowy
programu, ustalonego procentu wartości finansowanego przezeń działania. Do programu mogą się również
przyłączyć firmy konsultingowo - doradcze lub projektowe
rozwijające

lokalny ośrodek
będzie prowadzonny przez
Staropolską Izbę Przemysło
wo - Handlową i zasięgiem
swojego działania obejmie kilka
przyległych województw. Swoje

funkcjonowanie rozpocznie najprawdopodobniej
od
15
września lub 1 października br.
Jak dotąd akces do programu
"EXPROM" zgłosiło 7 firm z naszego województwa: "Exbud I", " Iskra ?A", "Lambda P",
Odlewnia Zeliwa w Stąporko
wie, "Chemar SA", Progress
International" oraz Spółdziel
nia Pracy "Odzież" i rzemieślnik z Sandomierza. Zdaniem dyrektora Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej
Janusza Rudnickiego szanse
na pozytywnne rozpatrzenie
wniosku ma ok. 20 firm z regionu. Kandydatem na wiodącego
doradcę "EXPOMU" jest Marek
Jagła, obecny specjalista d/s
marketingu"lskry". Na razie lokalni organizatorzy projektu czekająą na zgłoszenia kieleckich
eksporterów. Mają nadzieję, że
program umożliwi rozwój rodzimych akładów i zmieni niekorzystne nastawienie kieleckich przedsiębiorców do
kwestii pomocy zagranicznej.

/K.C./

pierwsza odważna
inwestycja
- Rosjanie wyłożyli 1 mld zł na
firmę zajmującą się produkcją
środków techniki obliczeniowej,
organizacją
składów
celnych

i handlem materialami budowlanymi. "Złotym rokiem" w sensie
obcych inwestycji w regionie okazał się rok 1991, kiedy to ekspansję na rynki naszego województwa rozpoczęli Niemcy, Amerykanie" Kanadyjczycy, Wło
si, Holendrzy. Około 2 mld zł zainwestowali wówczas zachodni
sąsiedzi w produkcję piwa i wina,
miliard w działalność budowlaną.
Kanadyjczycy włożyli ponad jeden
miliard złotych w produkcję nawozów sztucznych zaś Amerykanie przeznaczyli ok. 2 mln dolarów
na modernizację pewnego zakła
du przetówrstwa mięsnego. Taka
struktura inwestycji utrzymywała
się przez cały rok następny. Obecnie ulagła ona pewnej modyfikacji.
Na lokalną arenę
biznesu szeroką ławą
trafiają Skandynawowie
/budownictwo, oczyszczalnie
ścieków/, Francuzi/ budownictwo,
przemysł rolno - spożywczy /Austriacy/ przetwórstwo i handel artykułami konsumpcyjnymi /Szwajcarzy/, środki higieny, materiały
budowlane/.
Napływają również liczni inwestorzy ze Wschodu. Handel odzieżą ,
działalność
gastronomiczną i rozrywkową prowadzą
tutaj m. In obywatele Syrii, Tajlandii, Wietnamu, Ukrainy,
Białorusi, glównie samodzielnie.
W bieżącym roku zanotowanoo
również największą jak do tej pory
inwestycję w wojewodzIwie - pewna firma Izraelsko - szwedzka wyasygnowala kilkadziesiąt miliardów zlotych na produkcję żaluzji.
Generalnie,
naszymi największymi
partnerami są obenie
Niemcy
/19 proc inwestycji/, Rosjanie
/1
proc.!, Kanadyjczycy /11
proc.!, Holendny i Skandynawowie /po 7 proc.! Największy interes firmy z kapitałem zagranicznym robią na usługach, produkcji
i handlu o charakterze budowlanym, duże pieniądze przynosi też
przetworstwo rolno - spożywcze .
Bankrulow można upatrywać,
głownie , wśród spółek farmaceutycznych I komputerowych.

Nasi inwestorzy zagraniczni to
zwykle osoby prywatne, chociaż
największe pieniądze pochodzą

z inwestycji większych korporacji
i koncernów. Potwierdza się obiegowa plotka, że owi "bogacze z zagranicy" to w dużej
części emigranci bądź przedstawiciele Polonii. Rzeczywiście,
jak wynika z przeprowadzonych
przeze mnie szacunków, ok. 31
proc. tutejszych inwestorwów
zagranicznych stanowią Polacy
zamieszkali za granicą zaś 22
proc. to obcokrajowccy pochodzenia polskiego.
Cudzoziemcow
przyciąga do Polski
głównie tania siła

robocza.
jednak odstrasza biurokracja oraz niesolidność, niepunktualność i chytrość tutejszych
ludzi. Ciekawostką jest fakt, że
w wielu przypadkach oprócz interesów przy zakładaniu zagranicznej firmy w naszym regionie , dużą
rolę odgrywają sentymenty. Afrykanów, Niemców, Holendrów
zdobywają dla nas piękne kobiety
żony,
kieleckich
często

mężczyzn
uwielbiają
panie
z północy, /Szwedki, Finki/.

Zagraniczni biznesmeni
nie są zbyt rozmowni,
a swoją działalność w naszym
regionie wolą pozostawić wtajemnicy. Rozgłos jakoś dziwnie ich
przeraża, choć podobno, jako ludzie uczciwi, nie powinni mieć nieczego do ukrycia. Zastanawia
również nikły zasób informacji na
temat kapitałów obcych w kieleckich urzędach, spośród których
żaden nie prowadzi jakichkolwiek
zestawień w tym zakresie."Tak,
są obce kapitały, ale nic bliżej
o nich nie wiemy" - usłyszałam
w kilku, podobno, kompetentnych
placówkach na terenie Kielc. Dlatego też istnieje pewien margines
niekompletności i tymczasowości
przedstawionych tu danych. Kiedy kończyłam zbieranie materiału do tego artykułu w Sądzie
Gospodarczym na zarejestrowanie czekało już kilka nowych
spółek z kapitałem zagranicznym. Obcych
inwestorów
w dalszym ciągu przybywa.
KATARZVNA CIRA
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działalność

w dziedzinie handlu zagranicznego, marketingu między
narodowego, informacji gospodarczej itp. Kwota pomocy
możliwej do uzyskania przez
indywidualnych uczestników
"EXPROMU" określona zostanie miarą ich potrzeb ujętych
w planie rozwoju działalności
eksportowej.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 7
Niemiłym wyjątkiem są tylko
dwie firmy: spólka polsko - brytyjska "Rolstick - East" i "Polmet",
których dlug sięga już kilkuset milionów.
Na szerszą skalę obcy kapital
zaczął
napływać do
regionu
świętokrzyskiego w roku 1990,
kiedy pojawili się pierwsi, drobni,
inwestorzy z Holandii, Anglii,
Skandynawii i Zimbabwe. Ale już
wówczas miała miejsce

DOKOŃCZENIE ZE STR. 7
." Minusy huty?
- Negatywnie na kondycji
huty odbija się olbrzymia recesja na świecie . Zakład stanął
z myślą o eksporcie na
Wschód, tymczasem tamten
rynek załamał się zupełnie.
Krajowy powoli odbudowujemy. Huta przez dwa lata pracowała z wynikiem ujemnym.
Wyczerpało to wszystkie rezerwy zakładu, a jednocześnie przez ten czas nie
wykrystalizowala się rozsądna
polityka gospodarcza rządu .
W efekcie huta jest zadłużona
i sama ma dłużników . Coraz
więcej z nich zwraca się o ugodę , a to oznacza straty.
." Szanse zakładu?
Prowadzimy rozmowy
z dwoma strategicznymi partnerami. Jednym, pasywnym
jest bank, który ewentualnie
zamieni nasze wierzytelności
na akcje. Drugim, duża firma,
która jest zainteresowana zakupem naszej produkcji .
." Bez zmian wewnątrz
zakładu?

- Mamy na ukończeniu bardzo interesujący program naprawczy. Przekażemy go bankom i rządowemu zespoiowi
ds. restrukturyzacji. Pozwoli to
na wyciągnięcie huty z za-

paści w ciągu kilku lat i zapewni jej egzystencję na kilka
następnych.

." Jest to realne?
- Oczywiście. Niezależnie
od naszej analizy zleciliśmy
opracowanie raportu o stanie
huty angielskiej firmie konsultingowej . Anglicy, nie wiedząc
nad kim pracują, bo dane były
anonimowe, doszli do wniosku, że jest to zakład, ktory ro-
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że właściciel przedsiębiorstwa robi wszystko, aby
go uratować. Tymczasem dy-

ważył.

widendy i popiwek - instrumenty ekonomiczne starego
rodowodu - rozkładają sektor

Jesteśmy
dłużnikiem
budżetu ponieważ płacimy dywidendy, które nie mają nic

jest tak,

państwowy.

." Nie jest to kłopot tylko
tej jednej huty.
- Tym większy to problem.
Dywidendy zostały obliczone
na podstawie oceny majątku

DWA' LATA '
NA MINUSIE
kuje bardzo duże nadzieje na
stabiliizację, tylko właściciel
musi go dofinansować .
." Dlaczego tego się nie
robi?
- Huta praktycznie nie ma
właściciela. Każde z ministerstw widzi tylko swoje interesy. Nie mogą zrozumieć tego,
że u nas nie robi się rzeczy
normalnych. Na całym świecie

http://sbc.wbp.kielce.pl

trwałego

firm p~zeprowadzo
nej przez Bank Swiatowy i nie
mają nic wspólnego z efektem
finansowym zakładów. Wprowadzono je, aby doprowadzić
firmy państwowe do upadku
i. szybkiej prywatyzacji. Bank
Swiatowy przyznał się już iż
nie liczył, że przedsiębiorstwa
państwowe tak szybko dostos\:Jją się do nowych realiów.

U nas jakby nikt tego nie zau." A gdyby zauważył?

wspólnego z tym co robimy.
Tylko Balcerowicz docenił nasze wysiłki zwalniając od dywidendy za rok 1990. Za 1991 i
1992 zapłaciliśmy ją już
w pełnym wymiarze. Gdyby ta
dywidenda została w zakła
dzie, stalibyśmy dziś mocno
na nogach i byli rzetelnym
płatnikiem. W ciągu dwóch lal
huta zmniejszyła kredyty
o połowę . Przy tej Inflacji
w liczbach bezwzględnych są
lo olbrzymie sumy spłat.
." Najlepsze rozwiązanie
dla zakładu w tym momencie?
- Podstawową rzecz, którą
chcemy osiągnąć to przekształcić hutę w jednoosobową
spółkę skarbu państwa. Gdyby jasno określony właściciel
dokapitalizował zakład, to jesteśmy w sianie w ciągu kilku
lat osiągnąć pełną stabilizację.
Co oznaczałoby, że Hula .05trowiec" byłaby mocna finansowo i niepodatna na wahania
rynku.
Rozmawiał:

Z. TYCZVŃSKI
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Wtym stuleciu nie uda się osiągnąć poziomu konsumpcji z lat osiemdziesiątych?
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KsięgO\Ni

-

Się

szkolą
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Nadal
rosnąć będzie

Według naj nowszych danych w całym kraju mamy obecnie tylko 7 tys, przedsiębiorstw państwowych, 8,5 tys.
spółdzielni, natomiast milion sześćset tysięcy spółek. Te
ostatnie zwykle są małymi firmami. Zachodzące w ekonomice zmiany powodują, że szefowie niewielkich jednostek gospodarczych tego typu zaczynają wymagać od

swoich pracowników, a szczególnie tych zatrudnionych
na stanowiskach księgowych, aby ci znali całość zagadnień dotyczących prowadzonych przez nich "działek".
Dziś księgowy musi stać się samodzielnym pracownikiem, który potrafi jeszcze doradzić prezesowi, jak lepiej
zarządzać firmą.
Być może w nowej ustawie
o rachunkowości zostanie zawarty zapis mówiący, że od 1995 r.
polski księgowy będzie zobowiązany do posiadania tzw. licencji. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce czyni
starania, aby licencję można było
uzyskać na kursach organizowanych przez to-stowarzyszenie.
Naprzeciw
nowym potrzebom
w planach jest przeprowadzenie od jesieni tego roku całkowitej
mody1ikacji programów szkoleniowych wyuczających zawodu
księgowego, jakie są stosowane
na kursach w Oddziale Okręgo
wym Stowarzyszenia Księgowych
w Kielcach. Modyfikację zaplanowano właśnie pod kątem nowych
potrzeb polskiej gospodarki.
- W malych firmach księgowym
stawiane są wymagania, żeby
znali oni całośc zagadnień finansowo-księgowych, pozy.oalających
na prawidłowe wykonywanie
wszystkich czynności, od zadek-

retowania dokumentu, aż do
sporządzenia bilansu - mówi Urszula Szczukiewicz, dyrektor biura Oddziału Okręgowego SK
w Kielcach. - I na to jest nastawiona mody1ikacja programu szkolenia. Planujemy, aby było ono 260
- godzinne, składało się z 7 tzw.
modułów szkoleniowych i dawalo
kończącym je osobom tytuł samodzielnego księgowego na druku
ministra edukcji narodowej. To jest
nowosć. Ostateczna decyzja co
do kosztów takiego szkolenia dopiero zapadnie. Słuchacz otrzyma
33 skrypty. To szkolenie jest również dła osób, które chcą poszerzyć swoJą wiedzę.

"Bilans 1993"
Oprócz kursów przygotowUjących do pracy w zawodzie
księgowego stowarzyszenie organizuje szkolenia dla średniego
i kierowniczego szczebla pracowOIkow firm. To kursy z zakresu
gospodarki kasowej. inwentaryza-

cyjnej, ubezpieczeń społecznych
itd. Dla kadry kierowniczej jest
przeznaczona m.in. akcja .Bilans
93", w ramach której prowadzi się
edukację, jak prawidłowo sporzą
dzać sprawozdanie bilansowe. Co
roku w takich konferencjach specjalistycznych uczestniczy ponad
600 osób. Organizowane kursy
m.in. mają za zadanie ułatwić
księgowym i ekonomistom interpretację przepisów i orientację co
do ciągle ;zachodzących zmian.
Ostatnio w dwudniowym szkoleniu dotyczącym podatku VAT i ewidencji księgowych wzięło udział
ok. 1600 osób z całego województwa kieleckiego. W 1991 r.
kielecki oddział SK założył własną
spółkę z 0.0. - Zespół Usług Finansowo·Księgowych, zajmujący się

doradztwem finansowym, wykonywaniem ekspertyz i badaniem
bilansów w jednostkach gospodarczych.
Roosevelt
- za księgowymi
Warto wiedzieć,a że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce istnieje już ponad 85 lat. Jego członkowie
- księgowi ekonomiści itp. - otrzymują pomoc w rozwiązywaniU
problemów zawodowych, ulgi, jeśli
uczestniczą
w
szkoleniach.
W calym kraju działa 26 oddziałów
okręgowych. W ubieglym roku
zrzeszaly one łącznie ponad 60 tys.
członków. Natomiast w maju 1993
r. kielecki oddział liczył ich 1720,
oprócz członków tzw. wspierających. Oddział Okręgowy w Kielcach dziala od 1957 r. i formy jego
pracy są różnorodne. Mówi się, że
rola księgowego w firmie jeszcze
nie jest w Polsce należycie doceniana. Przypomnijmy: podczas 50lecia Instytutu Księgowych w USA
odczytano list prezydenta F.D. Roosevelta, w którym m.in. stwierdz~
on, że "księgowy publiczny zajmuje
jedną z najbardziej odpowiedzialnych i wymagających zaufania pozycji w świecie".
MW

bezrobocie
- do ok. 3 mln osób w końcu
1993 r. /16 proc. ludności zawodowo czynnej/, spadać będzie
realna wartość rent i emerytur /0
ok. 2 proc.!, a gdy chodzi o pła
ce, co najwyżej uda się powstrzymać ich spadek w sferze produkcji materialnej /CUP twierdzi,
że nie jest wykluczone, iż średni
poziom płac w tej dziedzinie nawet nieco przekroczył wskaźniki
z 1992/. Natomiast nie ma żad
nych realnych przesłanek, by oczekiwać w bieżącym roku jakiejkolwiek poprawy zarobków
w drugim najważniejszym sektorze zatrudnienia, w tzw. sferze
budżetowej /oświata, ochrona
zdrowia, nauka, kultura itp.!.
Prawdopodobnie
zarobki
"budżetowców" spadną do poziomu najniższego od kilkunastu
lat - wyniosą niewiele ponad 90
proc. tego, co zatrudnieni w tym
dziale uzyskiwali w roku 1992.
Mechanizmy odbudowy mateżycia
rialnych
standardów
rozkręcają się bardzo powoli.
W tym stuleciu
prawdopodobnie nie
uda się już osiągnąć
poziomu konsumpcji
z lat osiemdziesiątych.
Zalamanie bylo zbyt głębokie.
Po raz ostatni - jak informuje
GUS - realny wzrost wynagrodzeń netto /0 9 proc.! miał miejsce w roku 1989. W 1990 r. siła
nabywcza miesięcznych wynagrodzeń netto spadła o blisko 25
proc., w roku 1991 o kolejne 0,3

kich jak grzejniki i futryny drzwiowe, stolarki okiennej
i drzwiowej, a także parapetów. Malowanie to w znaczny
sposób poprawi estetykę mieszkania, niezbyt narażając
na koszty.
* MALOWANIE POWIERZ- wej. Do malowania można
CHNł METALOWYCH: - Maużyć np. farby EMAFTAL
lowanie grzeJnlkow, rur, futryn
dostępnej w OBI, różnej bardrzwiowych jest bardzo proswy, w cenie 50.000-60.000 zł
te. Przygotowanie powierzchza litr. Malować należy dwukni sprowadza się do oczyszrotnie za pomocą pędzli plasczenia z rdzy, tłuszczów, zgokich Imały za 13.000 zl, duzy
rzelin, strupów /najlepiej upza 28.000 zł! i pierścieniowych
rzednio zakupioną szczotką
Inp. duży za 35.800 zł/.
drucianą i papierem ścier
Koszt malowania wszystnym/. Następnie powierzchnie
kich powierzchni metalowych
należy przemyć rozpuszczalpowinien się zamknąć kwotą
nikiem Iw sklepie OBI, Kielce.
300.000-500.000 zł. Nakłady
ul. Zagnańska 119 w cenie
pracy też są niewielkie.
19.600 zł za 1 litr/, a później
* MALOWANIE STOLARKł
P0!'1~Iować farbą podkładową
OKłENNEJ ł DRZWłOWEJ: /mlnla około 35.000 zł za litr/.
Powierzchnie drewniane poMa~owanie zasadnicze farbą
winny być oczyszczone z kuolejną należy rozpocząć po
rzu, tłustych plam i zacieków
wyschnięciu farby podkładożywicznych. Nierówności, u-

Trzeba więc, niestety,
uzbroić się

w cierpliwość
łagodząc - przez różnego rodzaju działania socjalne - najbardziej drastyczne sytuacje. Przede wszystkim jednak zadbać
o to, by nie nastąpiły żadne nowe zahamowania w już zapoczątkowanym procesie odZYSkiwania przez gospodarkę
zdolności rozwojowej. Bo co
prawda skutki społeczne oży
wienia pojawiają się z opóźnie
niem, natomiast kolejne blokady
w funkcjonowaniu gospodarki
mogą bardzo szybko zepchnąć

Impuls dla gospodarki
musi
wychodzić
"od
wewnątrz", od strony rosnącego
popytu, który - tworząc zapotrzebowanie na produkcję fabryk,
gospodarstw rolnych itp. - przez
mechanizmy rynkowe uruchamia "front pracy", daje zatrudnienie i umożliwia wypracowywanie dochodów, służących z kolei
lepszemu płaceniu za pracę,
podejmowaniu inwestycji. A także, przez szerszy strumień podatków,
wzmacnia
budżet
państwa, jego zdolność wspomagania najbardziej efektywnych dziedzin produkcji i zarazem należyte wywiązywanie się
państwa z tych obowiązków, jakie mu wobec obywateli przypa-

i

dają /pomoc socjalna dla naj uboższych,
oświata,
ochrona
zdrowia, bezpieczeństwo pubłiczne

itp.!.
Niewielkie w początkowej fazie - ze względu na dotychczasowy spadek poziomu życia - są
szanse, by wystarczająco skutecznym impulsem mógł być popyt "krajowy". Jest on na razie
bardzo ograniczony i nie szybko
będzie w stanie "zagospodarować" wszystkie zdolności produkcyjne, jakie bylibyśmy w stanie już dziś uruchomić. Z braku
"rynku"
nieczynnych jest
w samym tylko
przemyśle 40 proc.
miejsc pracy.
Impuls musi więc na początku
wyjść przede wszystkim od strony handlu zagranicznego, intensyfikacji eksportu, przywrócenia
przynajmniej tej pozycji w wymianie międzynarodowej, jaką
już kiedyś zajmowaliśmy lok. 1
proc. udziału w handlu świato
wym; obecnie udział ten wynosi
0,4 proc.!. Dopiero w oparciu
o popyt, wywołany przez rozwijający się eksport, możliwe
będzie
stworzenie bardziej
chłonnego rynku wewnętrzne
go, bo wplywy z eksportu pozwolą zwiększyć płace, inwestycje itp.
Przejście od tegorocznego
deficytu w obrotach do nadwyżek w eksporcie jest więc
jednym z najważniejszych
czynników, mogących podtrzymać ożywienie w gospodarce. ł to jest sprawa naj pilniejsza na czas najbliższy.
ZBłGNłEW WĘGLAREK

wykupić

kredyt
odsetki

Sposób
na bezrobocie
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szpachlować

ALU z A

MALOWANIE - część II: - W poprzednim odcinku przed-

społecznej.

nas jeszcze niżej. Toteż główne
zadanie, jakie stoi obecnie przed
ośrodkami kształtującymi politykę gospodarczą i wypracowującymi strategię w tej dziedzinie na kolejne lata, polega na
tym, by trafnie określić czynniki,
które mogłyby podtrzymać ruch
gospodarki do przodu i odpowiednio do tego dostosować
narzędzia,
jakimi
państwo
poslugiwać się będzie we wspieraniu działań antyrecesyjńych,
odryglowywaniu
zdolności
i przedsiębiorstw do zwiększa
nia produkcji, wydajności pracy,
zdolności innowacyjnych, inwestycyjnych itp.
Niczego - rzecz prosta - nie
załatwi się nakazami. Czas, gdy
przy pomocy "poleceń z góry"
próbowano regulować procesy
gospodarcze, dawno minął. Jak
wiadomo, system oparty na tego
rodzaju "dyrektywach" wykazał
po prostu swą nieskuteczność.

Zabezpieczyć

Zrób to sam · czyli zakupy w OBI (3)

stawiliśmy państwu uwagi dotyczące malowania powierzchni ścian i sufitów. A przecież powinniśmy również pomyśleć o odnowieniu elementów metalowych, ta-

proc., w roku 1992 o 0,5 proc.
W porównaniu z początkiem lat
dziewięćdziesiątych nasze zarobki są - jeśli mierzyć je ilością
towarów i usług, na zakup których pozwalają - o kilka procent
niższe, a w porównaniu z początkiem lat osiemdziesiątych o ponad 1/4 niższe.
Nie ma jednak innej drogi prowadzącej do poprawy sytuacji
materialnej ludzi, jak wzrost gospodarczy. I to nie doraźne, paromiesięczne ożywienie koniunktury, a systematyczne dźwiga
nie się wzwyż wydajności "aparatu wytwórczego" /przemysłu,
budownictwa, rolnictwa itp.!
przez czas dłuższy, przez co najmniej kilka lat. Rząd przyjął ostatnio założenie, że wzrost gospodarczy w roku przyszlym wynieść powinien ok. 5 proc. Dopiero zsumowanie się ożywienia
gospodarczego w tych dwóch
kolejnych latach być może znajdzie odbicie w pewnym złago
dzeniu napięć w sytuacji

bytki oraz drobne wady należy
uzupełnić np. szpachlówką olejną /17.500 zł za opakowanie
200 gl, a powierzchnie zeszlifować np. papierem ściernym,
miejsca szpachlowania należy
zagruntować
pokostem
/48.800 zł za litr/. Okucia stalowe zaleca się oczyścić z rdzy
i pokryć powloką antykorozyjną ·
Podłoża drewniane wymagają
usunięcia z nich starej, kruszą
cej się powłoki, jeśli jest gruba
i słabo związana/zaJecasię uży
cia środka chemicznego HEN-

KEU W innym wypadku wystarczy usunąć starą farbę tylko
w miejscach uszkodzonych
i wyrównać powierzchnię poprzez szpachlowanie i szlifowanie /pamiętając o gruntowaniu
reperowanych
powierzchni/o
Następnie wystarczy JUż dwukrotnie pomalować stolarkę okienną i drzwiową farbą olejną
/np . biała EMAFTAL 62.500 zł za
litr/; po pierwszym malowaniu
należy powierzchnie ponownie

i szlifować.
W przypadku malowania parapetów występują bardzo podobne zasady, jak przy stolarce
okiennej /oczyszczenie powierzchni' szpachlowanie nierówności, dwukrotne malowanie,
ten sam rodzaj farby/o
Łączna cena malowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz
parapetów pow lOn a wynosić
400.000·600.000 zl.
Reasumując - odnowienie
mieszkania poprzez pomalowanie ścian, sufitów, grzejników, rur, futryn, stolarki okiennej i drzwiowej, para paetów powinno kosztować nie
więcej
niż
1.500.000 do
2.500,000 zł. A przeclez
następne malowanie dopiero
za 5-6 łat. Czy warto zatem
mleć
estetyczny
wygląd
mieszkania za ok. 40.000 zł
miesięcznie? Proszę ocenić

samemu.
Uwaga! Nie polecam odnawiania lamperii I Lepiej wymyślić
inne rozwiązanie. Co? Oczywiście glazura lub tapeta winylowa. Za tydzień odcinek
poświęcony tapetowaniu.
G. G.

PS. Uwagi, pytania i sugestie
na adres "ECHO DNIA" Kielce, ul. Targowa
18, z dopiskiem OBI.
Materiał sponsorowany
proszę kierować

http://sbc.wbp.kielce.pl

Oprocentowanie w granicach 40-50 proc. rozkłada
nawet gastronomię gdzie obieg kapitału jest szybki.
W dodatku banki na 100 mln
kredytu żądają 250 mln .. zabezpieczenia. Przy czym duże mieszkanie własnościo
we w bloku, najczęściej proponowane jako hipoteka
zostało wycenione na 150
mln. Praktycznie już ta bariera uniemożliwiia wielu osobom zaciągnięcie kredytu
inwestycyjnego w banku.
Nasza propozycja idzie
Vf tym kierunku, aby Bank
Swiętokrzyski ,SA Oddział
w Ostrowcu Sw. dysponUJący odpowiednimi funduszami, o które wystąpimy do
Ministerstwa Pracy, zabezpiecza/ p%wę kredytu na
gospodarcze usamodzielnienie się albo tworzenie nowych miejsc pracy. Drugą
połowę kredytu zabezpiecza/by już sam kredytobiorca. Wysoką stopę oprocentowania kredytów, która
praktycznie eliminuje przedsiębiorczość na starcie moż
na także obniżyć. Po pierwsze bank nastawiony na
wspieranie inicjatywy gospodarczej powinien udzielać
kredytwów możliwie najniżej
oprocentowanych. Zapewni
mu to szybszy obrót kapitału.
Po drugie instytucje które
dysponują funduszami na

przeciwdziałanie bezrobociu
mogą wykupywać same odsetki od kredytów. Jedną
trzecią powinien wykupić
Rejonowy Urząd Pracy,
który dysponując znacznymi
sumami, do końca ich nie
wykorzystuje, ponieważ kry-

teria przyznawania preferencyjnych kredytów są surowe.
Jedną trzecią powinien wykupić Urząd Miasta /gminy
dysponują funduszami na
przeciwdziałanie bezrobociu, które nie zawsze w logiczny sposób są wykorzystywane/.
Ostatnią część odsetek
wykupiłby sam kredytobiorca po 7 miesiącach od za-

warcia umowy. Wykupowanie odsetek jest bardziej korzystne od przyznawania
preferencyjnych kredytów
z przeznaczonych na walkę
z bezrobociem funduszy,
ponieważ z tej samej puli
pieniędzy
pożyczek

osób.

można udzielić
większej ilości
Przy założeniu, że

będą

to kredyty w wyso-

kości

100 - 150 mln, będzie
można udzielić ich nie 15-20,

jakto było dotąd, ale 50-100
w skali miasta.
TeZ
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Skarżyska

o

tym jak trudno dziś
utrzymać się na rynku,

NA TOPIE

i to w jakiejkolwiek dziedzinie, wiedzą wszystkie
podmioty gospodarcze,
Doświadcza tego również
Spółdzielnia Pracy Wytwórczej
"Konfekcja"
w Skarżysku, która nie
ustaje w poszukiwaniu
korzystniejszych
i oszczędniejszych rozwiązań, aby zatrudnione
tu 170 osób mogło nadal

Ta firma ma duże ambicje i kontakty zagraniczne. Działa nie tylko w regionie, ale również w kraju i poza nim. Powstała w styczniu
1991 r. jako spółka cywilna " Omega". Wówczas zajmowała się
przede wszystkim budownictwem . Od marca 1992 r. funkcjonuje
jako "WeMAn ". Do oferty wprowadziła meble biurowe, później
stworzyła program kompleksowego wyposażenia biur, polegający
na rozszerzeniu oferty o kserokopiarki, komputery, galanterię biurową , żaluzje, wykładziny, tapety itp.
,WeMAn' korzysta przede wszyst·
kim z towarów firm zachodnich.
główni e ze wzg lędu na ich wyso k ą ja·
ko ść. Mebli dostarc zaj ą mu firmy
wło sk i e "Sima u", " Faram", "TargettI " , " Delia Valentlna" , kserokopiarek - "Infotec ", " Nashua", " Rlcok",
"Sanyo", komputerów .. Hewlett
Pac kard ", " Optimus".
Z wyposażenia oferowanego
przez ,WeMAn' skorzystały : Cementownia . Malogoszcz', .. Exbud l ' ,
.. Centrostal·, Urząd Gminy w Dale'szycach, Fabryka Farb I Lakierów
w Radomiu oraz , Interkrakbank" Oddział w Kielcach.
W zakresie kompleksowej obsług i
robót budowlanych fi rma wy konala
m.in. remont wiaduktu przy ul. 1 Maja
w Kielcach , roboty fu ndamentowe na
hali WOSiR-uw P i ńczowie , plac parkingowy dla Telekomunikacji Polskiej S.A., Oddziału w Kielcach. Jej
dzielem jest również Salon Odzieżo
wo-Obuwniczy w Sopocie i wiele domków jednorodzinnych na terenie
półn oc nej Westfalii.
Elementy
konkurencyjności
WeMAn-u " to, w przypadku wy-

..

posażenla obiektów, bezpłatna aranżacja wnętrza, transport I montaż. Ważne są równ ież korzystne bonifikaty w przypadku wi ę kszyc h transakcji, s przedaż ratalna na atrakcyj-

EKSPORT
nieopłacalny?

pracować.

bowy

zmieni.
fundusz
udziałowców pozostaje nie naruszony. Nie stać nas na zakup

Od blisko 2 lat spółdzielnia
na szycie konfekcji

nastawiła się

Firma zatrudnia od 30 do 50
osób, jej siedziba młeścl się przy
ul. Warszawskłej 4. Właściciele to:
Lech Kałandyk lżona, dwoje dzieci: Maciek I Ania! I Krzysztof
Waśko lżona, córka Weronika/o Obaj panowie Jubią sport, wolny
czas poświęcają głównie na grę
w tenisa i wyjazdy za miasto z rodziną, zimą lubią jeźdzłć na nartach.

~

NIE WIERZ~!

/K.C.!

~

I

dolar

marka
niem.

frank.
franc.

funt ang .

19.200,-

11 .640,-

3.260,-

28.500

sprzedaż

19.600,-

11.860,-

3.360,-

30.000,-

B A N K ku no
PKO
sprzedaż
490-21

19.300,-

11 .750,

3.250,-

28 .500

19.580,-

11.920

3.350 ,-

30.000,-

B A N K ku no
PKO SA
sprzedaż
45O-51

19154,-

11 .834,-

3.362,-

29.242,-

19.838,-

12.257,-

3.482,-

30.287,-

KANTOR ku no
w Kielcach
ul. Sien- sprzedaż
ki ewicza

19.370,-

11 .800,-

3.375,-

29.200,-

19.520,-

11 .900,-

3.400 ,-

29.500,-

lekkiej i odzieży roboczej,
z przeznaczeniem na rynki zagraniczne . W tym roku kontrahent
niemiecki odbierał mies i ęcznie
średnio 10-12 tys . bluzek, a belgijski - około 3 tysiące kompletów ubrań roboczych . Był to
tzw. przerób uszlachetniający,
czyli produkcja z powierzonego
materiału. Wyniki uzyskane na
przestrzeni minionych 8 miesięcy nie odbiegają w zasadzie
od analogicznego okresu ub. roku.

BANK
ku no
ZIEMI
RADOM- sprzedaż
$KIEJ, ul.
Zeromskieg075

19.100

11 .200

3.200

28.900

eksport

20.100

12.000

3.450

29.900

19.400

11 .820

3.350

29.100

19.540

11 .890

3.430

29.500

B A N K ku no

ŚLĄSKI

430-41

KANTOR ku no
"Sezam"
ul. Żerom: sprzedaż
skiego 42

Cech wykorzystuje

Z

licząc , że coś się

rzemieślnika,

podeszwą

Nieopłacalny
.. - Niestety, eksport ten staje
się coraz mniej opłacalny, - mówi prezes .. Konfekcji" - Irena
Michta. - Niemcy własne niepowodzenia odbijają sobie na nas.
Nie mamy szans negocjowania
cen. Albo przyjmujemy ich warunki, albo wypadamy z gry. Takiego ryzyka na razie nie może
my podjąć . Więc stopniowo konsumujemy własny fundusz oso-

czy broni klienta?

rzebowanie na działalność usługową rzemiosła. Szewc, krawiec, piekarz, mechanik pojazdowy, to fachowcy, z którymi mamy do czynienia prawie codziennie.

INTERESY 4

sądu

do

W związku ze zubożeniem społeczeństwa stale rośnie zapot-

W Kielcach są 24 zakłady
szewskie zrzeszone w cechu oraz
przynajmniej drugie tyle jest nie
zrzeszonych szewców.
Rozmawiam z panem Henrykiem Madetko, któiY od 21 lat
wykonuje zawód szewca.
* Dlaczego nie jest pan człon
kiem cechu?
- Wypisałem się pierwszy z cechu , jak tylko pojawiła się taka
możl iwość . Wystawili ś my wspan iały budynek Izbie Rzemieśln i 
czej, a nic z tego nie mamy. Obecnie cech nie jest do niczego potrzebny. Zamiast pomagać rzem ieśln i kowi , jest jego wrogiem .
Cech wykorzystuje rze mieślni ka,
g rożąc z ałoże n i e m sprawo reklam acj ę . K iedyś Izba Rzemieślnicza
rozdzielała różne materiały np.
klej. S ą szewcy, którzy nie zatrudniają pracowników. ja zawsze zatrudniałe m.
ł zb a
przyznawala

Korzyść

Oczywiście

nych warunkach. Atutem ..WeMAn-u"
jest jednak przede wszystkim kompleksowość oferty . Ktoś , kto chce
założyć fi rmę . może załatwić tu
wszystko począwszy od projektu
skończywszy na zamku do drzwi.
W przyszło ś ci ..WeMAn" uruchomi
biuro handlowe w ł:.odzi . rozszerzy
swój zak res d ziałania na Francję. Ma
rów nież zamiar powi ększyć ofertę
meblową o prod ukty polskie.

Notowania walutowe
Nazwa

"Konfekcja" liczy na partnerów z zagranicy

każdemu szewcowi dwa litry kleju
n i ezależnie od liczby pracowników. Nie było to sprawiedliwe ,
dlatego odszedłem .

w

sądzie jest zbyt kosztowne .
Przecież jeżeli ktoś naprawia

zniszczone obuwie to wiadomo,
że do sądu nie pójdzie. Dobry rzemieślnik wie, że klient musi mieć
gwarancję ·

DOROTA KUCHARSKA
reporterów "Echa"

Szkoła

maszyn , inwestycji i remonty.
Wprawdzie nie mamy zaciągniętego kredytu, ałe coraz
trudniej regulować należności
podatkowe. Z ZUS prowadzimy
postępowanie układowe . Ucieszyła nas ostatnia decyzja podniesienia kursu dolara i marki.
Ale wcześniejsze podywżki m.
innymi energii elektrycznej
i wody , przekroczyły korzyści
płynące ze wzrostu kosztyka
walutowego. Tym samym i rentowność
spółdzieln i
nie
zwiększyła się.

Na

ze spółki
Innym, wydaje się, bardziej radykalnym sposobem na poprawę kondycji spółdzielni było
zawiązanie spółki ,Anmar-Konfekcja" - również zajmującej się
konfekcjO[lOWaniem odzieży na
rynek zachodni. Rozpoczęłaona
produkcję 1 września . Spółdziel
nia weszła do niej aportem
w postaci jednej kondygnacji budynku. Drugi udziałowiec - agencja ,Anmar" wniosła park maszynowy, i trzeci - prywatny przedsiębiorca niemiecki - kapitał .
Spółka zatrudniła dodatkowo 50
osób.
- Pragnę podkreślić , że nowo
powstała spółka nie stanowi dla
"Konfekcji" żadnego zagrożenia
- tłumaczy pani prezes I. Michta.
- Pracujemy na podobnych warunkach, mamy tego samego
kontrahenta i identyczną produkcję . W umowie zagwarantowano nam wgląd do materiałów
i ewentualny ich wybór. A niewątpliwą korzyścią jest odciąże
nie spółdzielni z niektórych kosztów. Częściowo rozłożą się
np. opłaty za energię elektryczną i cieplną , dozór mienia oraz powierzchnie magazynowe.

Giełda

pełnosprawnych. Rozwiąza 
nie takie zapewniłoby jej
również pewne ulgi w opła

tach na PFON.

księgowego .

* Dlaczego
mieślników

więc część rzenadal współpracuje

z cechem?
Rozmawiam z szewcem
panem Stanisławem Skrzydaiskim, 26 lat w zawodzie.
* Jakie ma pan korzyści z cechu?
- Ko rzyści pien i ężnych nie mam
żadnych . Jedyne przywileje, to ulga w podatku za wyszkolenie ucznia na czeladnika.
* Dlaczego wobec tego jest
pan nadał członkiem cechu?
- Nigdy nie m i ałem zadnych
problemów z cechem. Cech sprawuje
kon t r olę
dz iał al n ości
zakladów, rozpatruje skargi kHentow . Myślę, że rzemieślnicy, którzy
odeszli z cechu uciekli od odpowiedzialnośc i. Gdy klient nie był
zadowolony z pracy rzemieślnika,
szedł do cechu. A dziś, co ma taki
człowiek zrobić, załozyć sprawę

Krzyżówka
POZIOMO: 5/ wyposażen i e
kuchni w stałe wmurowane w ścianę meble lub
urządzenia , 6/ ze stolicą
w Tallinie, 7/ pieczywo
w kształcie długiej bułki, 8/ leczy metodą stosowania środ
ków wywołujących objawy
przeciw ne objawom danej
choroby, 12/ zespół taktyczny
marynarki wojennej, 13/ uży 
wana dawniej nazwa lotnictwa.

wnętrza

PIONOWO: 1/ zn aj o m o ść,
zażyłość, 2/ małe lustro, 3/

pokrewieństwo naturalne ze
strony ojca lub matki, 4/ ciepła
peleryna, szubka, 9/ wąski pasek materiału do obszywania
brzegów ubrania, serwet itp_,
10/ wyższy duchowny katolicki, 11 / każda z trzech częśc i
meczu w ho keju na lodzie.

Słow ni czek :

kacabaja.

Ro zwi ą za n i e
k r zy żów ki
prze syłać n al e ży pod adresem
re dakcji ,.EO" wyłąc z ni e na

kartach pocztowych W terminie 7 dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidło-

http://sbc.wbp.kielce.pl

działową.

_ Kłopoty
ze szwaczkami
WSP "Konfekcja" ma do czynienia i z problemami innej natury. Wśród pewnej grupy szwaczek występuje duża rotacja.
- Niektóre z nich tylko czekają, aby upłynęło sześć miesięcy i mogły znów pobierać
zasiłek dla bezrobotnych - dodaje Irena Michta . - Jeżeli
zachęcamy je do pozostania,
porzucają pracę. Ale bywa
i tak , że nauczone przykrymi
doświadczeniami ,
pragną
wrócić. Następna sprawa - to
płaca minimalna. Przez pierwsze 3 miesiące spółdzielnia

ml)si dopłacac do jej wysokości
osobom nie wykonującym swych obowiązków
w takim zakresie . Jest to oczywIscle kosztem pozostałych pracowników.
BARBARA PIĄ TKOWSKA

IIEchal!

Rejonowy Urząd Pracy w Kielcach dysponuje obecnie 342 ofertami pracy, jest ich o 50 więcej niż przed tygodniem. Pracodawcy poszukują m.in. handlowca ze znajomością marketingu
i języka angielskiego, maszynisty koparki, maszynisty ładowar
ki, lekarza medycyny, fachowców w zawodach budowlanych oraz absolwentów: architekta, lekarza weterynarii i technika weterynarii.
Spółka Akcyjna "Zeto", tel.
61-06-73, zatrudni elektronika ze
znajomością mikrokomputerów na
poziomie modułów /praca w serwisie, wymagana znajomość języ
ka zachodnieg%~~
Agencja "KK" - Kielce, ul.
Zakładowa 3, tel. 508-01 wew.
269, poszukuje akwizytora cukru.
"Ekostrada" - Kielce, ul. Kalcytowa 7/8, tel. 550-65, przyjmie
akwizytora do sprzedaży kapslowników /mile widziany własny samochód/.
"Gema", tel. 325-088, ma propozycję pracy dla inżyniera elektronika /automatyka przemysłowa/ ,
może być absolwent.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury Przemysłowej
Kielce, ul. Olszewskiego 5. tel.
508-91 , poszukuje głównego

W związku z rozszerzeniem zamowień Belgów,
"Konfekcja" zamierza nawiązać kooperację z miejscową
Spółdzielnią
Inwalidów. Sama, ze względu na
dodatkowe wymogi, nie jest
w stanie zatrudnić osób nie-

będzie pomyślnie, zwiększane
będą
nasze
udziały .
A w przyszłości przekształcimy
się w spółkę pracowniczą czy u-

Oferty pracy

pożyczonym

sprzęcie
W tej trudnej sytuacji
"Konfekcja" radzi sobie jak
może. Z odbiorcą belgijskim
podpisano umowę, na mocy
której użyczono spółdzielni
na 3 lata nowoczesnego
sprzętu . Są to maszyny komputerowe, wieloczynnościo
we , dzięki którym znacznie
wzrosła wydajność i jakość
produkcji, obiżyła się pracochłonność . Po tym czasie
istnieje możliwość odkupienia użytkowanych urządzeń
lub spłacenia ich gotowymi
wyrobami.

Do podziału będzie też ewentualny
zysk
spółki.
Jeżeli
współpraca ta
układać się

nr 175

we odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę książkową. Na karcie
pocztowej prosimy dopisać :
" Krzyżówka nr 175".
Rozwiązanie
krzyżówki nr 160

POZIOMO: kopa, kupno,
soda, wyłaz , esteta tempo, Araks) wybryk, Ascra ciąg ,
Urząd , Wars.
PIONOWO:
skowyt,
Społem, kosztory s, podatek,
asparagus, etylina, akcyza,
Skalda.

Zakład Betoniarski· Wola Jachowa 27, przyjmie pracowników
do produkcji pustaków.
Spółdzielnia
Pracy Przemysłu Skórzanego - Kielce, ul.
Krakowska 27, zatrudni obuwnika
- szwacza.

Uwaga pracodawcy!
Na początku października Rejonowy Urząd Pracy w swojej siedzibie przy ul. Kolberga 4 zamierza
zorganizować GIEŁDĘ PRACY.
Jeśli pracodawcy będą chcieli
zatrudn i ć fachowców w różnych
dziedzinach, absolwentów czy robotników niewykwalifikowanych,
za pośrednictwem Urzędu mogą
zrobić to szybko. Szczególowe informacje będą udzielane codziennie od godz. 8.00 do 14.00, tel.
516-31 wew. 210.
M.G.

.,~,

Ca-radiowcy

chcą utworzyć nasłuchową

przeciwskazań, aby taka stacja
powstała - twierdzi Janusz Kre-

stację ratunkową

•

Ć
Z
ATOWAĆ ŻV IE

ŁĄCZ

es

Od pewnego czasu użytkownicy radia
z terenu Kielcczyzny narzekają na bardzo
słabą łączność z pogotowiem ratunkowym i policyjnym. Za pośrednictwem specjalnego, dziewiątego kanału ratunkowego można się skontaktować jedynie ze strażą pożarną,

która przekazuje

następnie

Do redakcji "Echa D.nia" dotarli przedstawiciele grupy eB-radiowców Wojciech Kwiatkowski /5273 "Samochodzik"/, Michał Graba /3631 "Diabeł", Andrzej Adamczyk /4972 "Paradise"/. Właśnie oni wpadli na pomysł utworzenia w Kielcach
specjalnej stacji nasłuchowej,
która mogła by zbierać meldunki
z naszego terenu i przekazywać
je telefonicznie pogotowiu i policji.
- Pracuję na nocnej zmianie,
przy radiu CB i często słyszę
wezwania. Każdej nocy w co
najmniej w 3-4 przypadkach twierdzi "Samochodzik". Z po-

informacje policji I pogotowiu.

licją lub pogotowiem można
skontaktować się jedynie przez
pośredników. Informację o przypadku zawału w Cisowie pogotowie przyjęło tym sposobem

dopiero po 20 minutach. Próby
nawiązania łączności trwają nieraz jeszcze dłużej. a w nagłych
przypadkach może to być sprawa życia i śmierci. Szczególnie
jeśli chodzi o małe miejscowości, z którymi nie ma stałego
kontaktu telefonicznego, bądź
samotnych nocnych kierowców.
Tymczasem kieleckie pogotowie ratunkowe posiada radio ufundowane właśnie przez eB.
Niestety, usytuowanie sprzętu
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Dobrze spotkać
uczciwego człowieka
wrzesma br., wysiadając
przed kieleckim dworcem z taksowki, zostawiłem w niej, nie
wiedząc wtedy o tym, portfel
z całkiem ładną sumką. O zgubie zorientowałem się dopiero
przy kasie biletowej. Wsiadłem
do "Nidy" - co tu ukrywać w podłym nastroju, prosząc
obsługę konduktorską o przejazd kredytowy; musiałem bowiem tego dnia dotrzeć do pracy w Warszawie. W ostatniej
chwili, niemal przed odjazdem,

Śladem naszych
publikacji
)

.. Letnisko
zaorane"
W związku z artykułem
zamieszczonym w dniu 8
lipca br. pt. "Letnisko zaorane" informuję i wyjaśniam, co następuje:
* kontrola przeprowadzona
przez pracowników tut. urzędu
potwierdzila część zarzutów podniesionych w w/w artykule, a mianowicie: nie uporządkowany teren, wycinanie drzew przez osoby
bIwakujące , wykonanie przekopu
przy linii brzegowej zbiornika,
* nie stwierdzono brudnej plazy,
ubikacji, wody nie nadającej się do
kąpieli

Stwierdzone nieprawidłowości
omówione z dZierżawcą
przy spisywaniu protokołu z kontroli
dzierzawionego
gruntu .
zalecenia
Przesiane zostały
nlezwlocznego uporządkowania
terenu, wlaśclwy nadzór nad polem namiotowym, jego regulaminem i oświetleniem terenu oraz innych prac związanych z prowadzeniem ośrodka rekreacyjnego.
W trosce o naJeżyty wypoczynek
osób
przebywających
tym rejonie Urząd Gminy
i Miasta w Chęcinach dopilnuje
realizacji zalecen wydanych dla
pana Jerzego Porzucka
dZierżawcy, aby zaistniała sytuacja
nie
powtórzyła
się
w przyszłości.
zostały

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CHECINY
WIESŁAW FALAROWSKI

odnalazł
mnie taksówkarz,
z którym przyjechałem na dworzec i oddał mi moją zgubę. Pociąg już ruszał, gdy prosiłem Go
' o podanie nazwiska bądź numeru bocznego taksówki - nie
zdążyłem poznać odpowiedzi.
Pragnę więc, na razie w ten
sposób, najserdeczniej Mu
podziękować za zwrot zgubionego portfeła, ale również i za
cos bardzo ważnego - za gest,
który nieczęsto dziś już się
przecież zdarza. Nie muszę
chyba mówić w jak dobry nastrój wprawił mnie nieoczekiwany finał tej przygody. Udzielił się on też wszystkim obserwującym tę scenę - pasażerom. Jakby przyjemniej
niż zwykle podróżowało nam
się tego dnia ...
Będę wdzięczny, Szanowny
Panie Taksówkarzu, za przekazanie na adres redakcji jakiegoś
kontaktu.
Nie
chciałbym bowiem poprzestać tylko na niniejszym po-

zakłócenia
z innych
urządzeń w okolicy uniemożli
wiają wszelką łączność . - Mel-

oraz

dunki przyjmuje przede wszystkim straż pożarna lub centrum operacyjne przy Urzędzie Wojewódzkim, po czym przekazuje
nam za pomocą radiotelefonu mówi Urszula Telicka z pogotowia ratunkowego - zdecydowanie pozytywnie odnoszę się do
powstania stacji nasłuchowej .
Pracujące przy jej obsłudze osoby powinny nawiązać z nami
wcześniej kontakt, odnośnie
sposobu przyjmowania wezwań. To ważne, aby informacje
przekazać
fachowo. Wtedy
będzie to rzeczywiście ogromna
pomoc. Dyżurujący pod nr 997
policjant informuje, że eB-radio
jest stale włączone . Niestety, ze
względu na warunki techniczne
przyjmuje meldunki z niewielkich odległości. Aspirant Sławo
mir Karwat z pogotowia straży
pożarnej odbiera stosunkowo
najwięcej wezwań. Niestety, nie
wszystkie - nie ma funduszy na
nową porządną antenę. Jego
zdaniem stacja nasłuchowa
zdałaby egzamin szczególnie
przy dobrych warunkach pogodowych.
eB-radiowcy udali się najpierw do kieleckiego oddziału
Państwowej Agencji Radioko munikacyjnej. - Nie ma żadnych

chowiczz PAR-u. Nawet koszty
wydania zezwolenia będą mnIeJ sze, gdyż wykorzystana będzie
dla celów ratunkowych. O wydanie zezwolenia musi wystąpić
jednak firma bądż osoba prywatna. Ktoś to musi firmować i wtedy nie będzie problemów. Ale
kto? Inicjatorzy przedsięwzięcia
udali się do prezydenta Roberta
Rzepki, który ustosunkował się
pozytywnie do utworzenia stacji
nasłuchowej . Trzeba jedynie opracować dokładną koncepcję
przedsięwzięcia i zdobyć pieniądze.

Potrzebny jest łokal, sprzęt
eB, telefon i około 5 osób do
obsługi stacji. eB-radiowcy upatrzyli sobie byłe obserwatorium astronomiczne na os.
Świętokrzyskim
polożone
bardzo wysoko. Nasłuch i widoczność z tego miejsca były
by doskonałe. Lokal stoi od Jakiegoś czasu odłogiem. Wystarczy jedynie eB-radio z kanałem dziewiątym i telefon,
który ma łączność z numerami 999, 998, 997. "Samochodzik", "Diabeł" I "Paradise"
z miejsca zgłaszają się do
pełnienia radiowych dyżurów.
Nie będziemy niczego
zakłócać, twierdzą - gdyż stacja będzie prowadziła głównie
nasłuch. Słyszeliśmy już o takich akcjach w Niemczach
i Francji, a nawet w naszym
kraju. Przy radiu zasiedliby ludzie, którzy mają od lat do czynienia z eB. A pieniądze? Być
może zgłoszą swój udział instytucje, którym leży na sercu
szybka pomoc, albo prywatni
sponsorzy. Niech użytkowni
cy kilku tysięcy odbiorników
eB poczują się w koncu bezpiecznie.
Natychmiastowa
łączność może przecież uratować życie.
MAŁGORZATA
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Gdy W województwie kieleckim liczba bezrobotnych osiągnęła 80 tys., a w radomskim przekroczyła 60 tys.
oso b jest oczywiste, że ludzie ciągle mówią o tej sprawie.
Nie mogę się zgodzie z opiniami, jakie na temat walki
z bezrobociem wygłaszają u nas różne znane i mniej znane osobistości.
W SIerpniowej emisji. Tylko
w Jedynce" uczeni goście TV
wyliczyli pełny zestaw metod
zwalczania tej plagi. Poszli śla
dem ni9dawnego stwierdzenia
konferencjI siedmiu najbogatszych państw ŚWIata , to znaczy
uznali bezrobocie za głowny
problem ludzkości /słuszme/
i proponowali tworzenie nowych
mIejsc pracy poprzez pobudzanie rozwoju gospodarczego.
szukame kredytów na ten cel,
wzros
wymIany to ....arowej
w skalI swiata itp_ Niby slusz/lie.
lecz, moim zdaniem, bez
WIększych widokow na powodzer.·e Przecież to wszystko (0-

Kącik

rencisty i emeryta

Dochód
darsłwa
z gos
Jestem pracownikiefT1 uspołecznionego zakładu pracy,
a równocześnie prowadzę gospodarstwo rolne. Dowiedziałem się, że dochody z tego gospodarstwa mają wpływ na
moje uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Czy to prawda? pyta Jan K. ze Skarżyska.
Zgodnie z zarLądzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 26 lipca
1993 r. w sprawie określenia wysokOŚCI dochodu z pracy w rolnictwie
nieuspołecznionym z jednego hektara przeliczeniowego MP nr 41,
poz. 414 z 1993 r./, od 1 lipca br.
r o c z n y, przeciętny dochód
z pracy w rolnictwie nieuspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego wynosi 4.487.000 zł. D0chód ten od 1 lipca br. przyjmowany
jest przy ustalaniu prawa do zasHku
rodzinnego i jego wysokości.
Od 1 marca 1994 r. dochód ten
będzie mial również wpływ na prawo do zasiłku wychowawczego.
Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego dochody z tytułu
pracy osiagane przez pracownika
nie mają wpływu na prawo do tego
zasilku. Pracownik może zarabiać
nawet 15 mln zł i ma prawo do zasiłku rodzinnego.

podpisującego się "Jędrzej".

Rachunki telefoniczne, na terenie
doręczane są przez pocztę, za
odpoNiednią opłatą. W zaIeżrośa od
rodzaju przesyl<i - oplata ta jest rozna.
Rachunek telefoniczny /beZ koperty/
traktowany jeSt jako druk Ponieważ jest
to przesy1ka niestan:lasdowa /nie posiadająca odpowednd1 WYrrVarON/, wymaga uiszczenia dodatl«M'ej opłaty.
Oplata, jaką Zakład Telekomul'lil<c.ą
w Kiek:ach rTllJSIabj zapłaci: poczOe za
nadanie i doręczenie rcdu1ku teIefo.
l1IC2I1eQO/OOzkoperty/wyrosi<bj 4.000
2f. Z kopertą io odpc:1NiOOnich 'Aj'Illiarocn i nOOrukul 1.500 2f.
WzW:Jy ekonomiCzne Iprzy takiej IloSci rocamkółł/ ~, że TP
SA postanowiła wy5"yłaC rcrlu1ki telefCX1K::zne w kopert.och. Jest to po prostu
taniej, chociaż wymaga wielu dodatkowych czynności ze strCX1y TP SA
Pragnę zapewnić pana " Jędrze
ja" oraz innych klientów, że nie
mamy zamiaru .. straszyć" swoich
abonentów. Myślę rowniez, ze telekomunikacja nie jest instytucją,
której należy się bać . Nikogo nie
aresztujemy, nie wsadzamy do
więzi enia i nie rT)amy także .nieczystych zamiarów·, jak sugeruje

Kielc,

pogłębia

światem

dysproporcje między
biednych a bogatych,
i wyniszcza środowisko przyrodnicze Miejsc pracy od tego
nie przybywa, wprost przeciwme.
Jestem zdania, że skoro dotychczasowe wysiłki, abstrahując od ich szczerości, aby likwidować bezrobocie ponoszą
na całym świecie porażkę, trzeba zaslosować nowe, radykalne
metody. Powinno się rozwinąć

· Ocean bezrobocia
, .

czeństwa.

Mówiąc

o bezrobOCIU fa-

http://sbc.wbp.kielce.pl

odbywa
się
posiadanych
hektarów przeliczeniowych mnoży
się przez 4.487.000, a następnie
dzieli przez 12 miesięcy oraz
przez 2/na męża i żonę/o Otrzymany wynik daje podstawę do uprawnień do pObieramnia zasilku rodzinnego.
Jeśli w Pana przypadku ta kwota będzie przekraczala najniższą
emeryturę - wówczas nie otrzyma
Pan zasil ku rodzinnego.
TADEUSZ FATALSKI
Dyrektor Oddziału ZUS
w Kielcach
Wyliczenie

następująco: ilość

Z uwagi na jednostronną ocenę problemu kopertowania rachunków telefonicznych, zmuszony jestem do wyjaśnienia sprawy
poruszonej na łamach waszego dziennika, przez pana redaktora

chowcy jakby nie otrząsnęli się

szyJi ten mit w publikacji .Granice Rozwoju ", zaś ostatnio, ci
sami uczeni - Meadows i Randers - wksiążce "Poza granicą
rozwoju · nakreśtili wręcz apo
ka/iptyczny obraz zagrożenia
ludzkości. Ich zdaniem niepohamowany wzrost gospodarki,
w którym wielu WCIąŻ upatruje
oręż przeciw
bezrobociu.

nieuspołecznionego
mają
wpływ na wysokość zasiłku rodzinnego_ Jeśli przekraczają one wysokość najniższej emerytury - zasiłek rodzinny nie
przysługuje.

"Strach w kopercielI

/

blsięjużoddawna, mimo to bezrobocie stale rośnie. W Europie
Zachodniej 20 milionów ludzi
Jest bez pracy, co stanowi 11
proc. populacji w wieku produkcyjnym. Nasz wskaźmk - 14,5
proc. jest uwazany za jeden
z najwyższych w Europie
r przekroczył tzw. próg bezpie-

Natomiast dochody osiągane
z prowadzonego gospodarstwa

Tak jest taniej

z wiZji czołowego ongiś futurologa, Hermana Kahna, który
w 1967 roku, w swej głośne/
książce .ROK 2000", roztoczył
przed ludzkoscią wizję wspaniałego,
ciągłego
rozwoju
dzięki
cudom technologii,
przezwyciężającej każde zagrożenie. Ale już w 20 lat póź
niej, na zlecenie Klubu Rzym skiego naukowcy mocno naru-
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śmielej myśli, jakie doszly ongis
do głosu w KJubie Rzymskim.

Konieczna jest nowa filozofia istnienia gospodarki i sposobu ży
cia człowieka. Zaślepienie nie
powstrzymanym
rozwojem,
mordercza konkurencja wytwórców, szuka rezerw wzrostu w sile roboczej. Stale się wyrzuca na
bruk mIliony ludZI, żeby produkować taniej i więcej dzięki auto-

pan , Jędrzej"
Nie jestesmy tez instylLqą. która ma
powody do ołlUszenia się" !tak naprawdę, to nie wiem, CI) to stwierdzenie
oznaczaj. Natomiast, CI) do ełegancji,to
uważam , ze'l'lielu instytucjom przydaoby się przynajmniej jej n<miastka 'Maśnie ~ kientów.
Jeśłi<lbonent regutuje rachunki telefoniczne w erminie - nie pow'oen mieć
Za:lnych obaw. Ten, któlYtegonie robi
- jest przygotowany na ewenb.JaIne upomnienia ,'!)smal ze strCX1y TP SA
Pragnę zapewnić

wszyslki:h na-

szych klientów,którzy mają jakiekoWek
wąlpłiwości, CI) do obciążania ich rachunkĆ7N kosztami ...vysyIU, że kopertowanie rocnunkówjest ~sprawą
TP SA i wiąże się bezpośredoo z potrzebą oooiżenia kosztĆ7N .
Kopertowanie rachunków nie ma
żdanego wpływu na wysokość racłunków telefonicznych.
Proszę o zamieszczenie niniejszego
wy]3Śnienia w jednym z kdejn)d1 numerów .Echa Dnia"
Z poważaniem
DYREKTOR
INŻ. JÓZEF KORZENIEWSKI

matyzacji. Wiesza się psy na ukrytym
bezrobociu,
choć
najczęściej była to po prostu
zwykła, spokojna praca. Skoń
czmy z nieludzkim uznawaniem
wskażnika wysokiej efektywności za coś znacznie lepszego
niż humanitarne warunki pracy,
choćby za cenę zwolnionego
rozwoju i pewnego ograniczenia
szalonej oferty dóbr. Czy mając
powiedzmy 10 rodzajów proszków do prania, 20 rodzajów
kremów, 10 szamponów będzie
my okropnie nieszczęśliwi? Czy
szczęście ma polegać na znacznej wielokrotności typów tych
wyrobów, jak to jest dziś?
Przeżylibyśmy
tę
.stratę",
właśnie chodzi o przeżycie.
Nie tylko zamożnych, lecz
wszystkich, głównie zas tych, co
już utracili pracę.

a

STEFAN

MICHAŁOWICZ

Starachowice
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[TELEWIZJA POLSKA
DZISIAJ
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20.15/pr.1/
Klub Paradlse /20-0st./

ITlvlp[J

16.05 Dla młodych widzów: Morze - Eko oraz film z serii
,,3-2-1 kontakt"
16.45 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Miliard w rozumie - teleł.
17.45 Antena
18.00 "Komiks, dziewiąta sztuka wyzwolona" /2/ - hlszp.
serial dok.
18.30 Studio wyborcze
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
19.55 Studio wyborcze
20.15 "Klub Paradise" /2fJ..ost/,
"Wielkie rozczarowanie"
- ang. serial krym.
21.10 Cyrk Elity: Cyrkowa lista
przebojów
22.00 Studio wyborcze
22.45 Pocztówki z Moskwy: Fenomen Żyrynowskiego
23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia -J. Paradowska
23.25 Muzyczna Jedynka
23.30 "Uciekinierzy" /4-ost./,
"Trzecia strona medalu" serial dok. USA
24.00 Debiuty z rekomendacją
0.50 - 2.00 Studio Sport: ME
w
siatkówce
m,ż-

czyzn: Polska - Rosja

h')j- 3
16.05 Studio

"Cluchcla~

13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.30 TV Edukacyjna prezentuje
13.45 Spojrzenie na Niemcy:
Augsburg
14.15 Biznes start
14.30 Euroturystyka: Świno
14.45

15.00
15.15
15.35
15.55

ujście
Odpukać,

odpukać:

Czy jesteśmy przesąd
ni?
Jaka jesteś ..• : Czy suknia zdobi?
Jeśli nie Oxford, to co?
Z obu stron sceny
Program dnia

Wielka

piłka

16.40 Studio wyborcze - pr. region.
17.35 "Pokolenia" /396/ - serial
USA
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny - telet.
19.10 Studio wyborcze - pr. region.
19.30 "Okruchy, strzępy, drzazg~" - film dok. o malarce
S. Klimkowsklej
20_00 Happening w Dylewie rep. muz.
21.00 Panorama
21.25 Sport oraz Kronika "Tour de Pologne"
21.40 Relacja z wizyty papieża Jana Pawła II na
Łotwie

22.05 "Chłopcy z ferajny" filmfab. USA
0.25 Panorama
0.30-2.00
Studio Teatralne Dwójki: S. Kisielewski- "Przygoda w Warszawie"

JUTRO
6.00-9.00
Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama I Ja
9.25 Domowe przedszkole koncert życzeń
10.00 "Samnata" film obycz.
USA
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn notowań: Pasze własne - tak, ale .•. ;
Pasze po niemiecku;
Pasze po włosku
12.45 Dla
najmłodszych:

Sport:

7.30
7.35
8.10
8.40
9.10

9.40
10.05

10.30

11.00
11.05
11.10
11.40
12.00
12.40
13.00
13.05
13.50
14.55

15.20
15.35

TVSAT

TVP
Odcinek kończący serial o losach dwóch braci, Danny'ego
i Franka Kane'ów. Danny otwiera prywatną firmę detektywistyczną i Frank ma nadzieję, że
jego marnotrawny brat postanowił wrócić wreszcie na drogę
cnoty. Czeka go jednak gorzkie
rozczarowanie ...

'lł' ł· 3

Tytułowa bohaterka to młoda

programistka
komputerowa
/Braoke Shields/, która znajduje
zatrudnienie w renomowanej firmie. Nowi koledzy świadczą jej
uprzejmości na wyścigi. Jeden
z nich posuwa się jeszcze dalej
i zaczyna śledzić dziewczynę ...
23.15/SAT1/
DomUsherów

22.05/pr.21
z ferajny

Chłopcy

Jest to filmowa realizacja, po-

Film ukazuje losy chłopaka
z ubogiej nowojorskiej rodziny.
Marzy mu się sława i pieniądze,
jednak nie ma szans na wybicie
się ze swojej sfery. Jedyną nadzieją jest wejście na drogę
przestępstwa i kariera mafioso.
Henry stopniowo awansuje
w hierarchii mafijnej. Jednak po
kolejnym aresztowaniu dowiaduje się, że dowody przeciw niemu są poważne i tym razem nie
wywinie się. Zostaje świadkiem
koronnym w procesie. W filmie
reżyserowanym przez Martina
Scorsese grają m.in. Robert De
Niro, Ray Uotta i Joe Pesci /nagrodzony Oscarem/o

wieści klasyka czarnej romantyki

Allana Poe, dokonana przez Rogera Cormana. Rzecz dzieje się
w Nowej Anglii, w podupadłej
siedzibie rodziny Usherów.
Przeklęty dom zamieszkuje rodzeństwo, Roderick i Madelline.
Mężczyzna odgrodził się całko
wicie od świata zewnętrznego,
przekonany że nad jego rodem
ciąży klątwa, kara za grzechy

przodków. Pewnego dnia do domu Usherów przybywa narzeczony Madelline, Philip. Roderick nie chce dopuścić do ślubu
siostry i wyjawia rodzinne tajemnice.

I~<IRADIO-KIELCE
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Panorama
Przeboje Dwójki
Program lokalny
"Batman" serial anlm.
USA
"Dzika Ameryka" /2/ "Dziki indyk amerykański"
ąerial przyr. USA
Swiat kobiet
Na życzenie: "Jadzia"
film dokum. o J. Smosarskiej
Z ziemi polskiej: "Polacy
w Zululandzie" film dokum.
Panorama
Studio Dwójki
Seans filmowy /powtJ
Róbta, co chceta /powt.!
Chimera /powt./
Tęsknoty
i
marzenia
/powt./
Panorama
"Przystanek Alaska" /11/
serial USA
Festiwal "Energia Sztuki" - Zarnowiec'93
"Miasto plakatów Andrzeja Pągowskiego" film
dokum.
Powitanie
"Batman" serial anim.
USA

21.15/RTLJ
Laura

Wyniosła

'

. , kablo\Na

UKF 71.15

KIELCE
Al.

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

9.15 Muzyka dla wszystkich
10.00, 14.00, 20.00 Mag'. inform.
10.10, 12.05 Kurier oglaszeniowy
11 .00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Wiad. 11 .10 Sprawa na dziś, ogrodnictwo 13.10 Rozmaitości i muzyka
w OpL D. Siań 14.15 Od 7 wzwyż
15.10 Auto radio-moto radio 18.00
Plus wopr. P. Solarza i G. Adamczyka 18.30 O nas aud. B. Nowickiego
20.10 Radio po kolac~, czwartek literacki 23.00 Muzyczne klimaty
RADIO

17 .15 Kielecki Kwadrans
mag. inform. 17.40 Cow Ratuszu? 17.50 Telewizja Kablowa
bez tajemmnic 18.00 "Różowa
dama" serial na lato 18.55
Wyścig dookoła Polski 19.05
I Festiwal Muzyki Country
w Kielcach cz. II 19.40 "Wielkie drzewa" western 21 .10 Akademia menedżera w pigułce /4/ 21.20 Kielecki kwadrans

"

---I~
UKF 71_95 MHz

12.1 5 Popołudniowy blok muz.inf. 14.30 Skąd to się wzięło aud . K.
Bieniek 15.00 Trzy kwadranse
z muz. klas. - Lato z przebojami aud.
A Wielochówny 15.45 Kielecki
dziennik radiowy 16.00 Muzyka, fakty, zdarzenia, a w nim: 17.00 Wszystkopo polsku 18.00 Mieszanka filmowa aud. G. Zięby 18.45 Wlącz mi radio mamo PL dla dzieci 19.00 Music
play!!! 20.00 Wieczór z .. . pr. D. Klimontowskiej 21 .30 Romantycy muzyki rockowej aud. A. Blaszkiewicza
23.30 Radio rock'n'roll - czyli letnie
baju , baju; Wiadomości z kraju i ze
świata: 12.15, 13.15, 14.1 5,16. 15;
Wiadomości lokalne: 13.00, 14.00,
17.00; Komunikaty Totalizatora
Sportowego: 8.40, 10.40, 12.40,
16.40, 18.45; Serwis sportowy: 8.30

l RYK uDAMI")

TELEGAZETA - cała doba;
Przegląd Wydarzeń, a w nim

m .in .: Wiadomości; Kultura;
Sport; AB ... S aud. R . Dziewięckiego; 3 x M aud. K. Gołą
ba; Powtórki PW 18.45 i 20.00;
Emisje PW na os. "Południe"
19.15; Emisje PW w Skarżys
ku-Kamiennej 20.30

_

v

•

KIELCE
Biuro Ogloszeń , tel. 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-16.00
TEATRY:
im. S. Żeromskiego - próby
PTLIA "Kubuś" - próby
KINA
ROMANTICA - "Park Jurajski· USAI.12g. 9.30,12, 14.30, 17,19.30
MOSKWA - "Super Mario Bros"
USA 1.12 g. lO, 15.30, 17.30; . Hot
Shots 2" USA 1.12 g. 12.30, 19.30;
STUDYJNE - "Miś· pol. I. 15 g.
16 "Nocny jastrząb· USA I. 15, g.
18.15
ECHO - .Wirujący seks· USA
1.15 g. 16, 18
WYSTAWY
GALERIA BWA "PIWNICE" Wystawa malarstwa Danuty leszczyńskiej - Kluza. Galeria czynna
w godz. 11-17, w niedzielę 11-15,
w poniedziałki - nieczynna
MUZEA:
MUZEUM NARODOWE - Pałac
Biskupi, pl. Zamkowy 1 - wnętrza
zabytkowe XVII i XVIII w ., galeria malarstwa polskiego, sanktuarium marszalka Piłsudski ego, broń wschodnia
i europejska ze zbiorów własnych.
Oprócz pono i wtOL czynne codziennie w godz. 9-16.
ODDZIAŁ - Rynek 315 - wystawa
stała : .Przyroda Kielecczyzny·. Wystawy czasowe: "Sztuka niemiecka.

kolonia artystyczna w Monachium". Czynne we wtorki, czwartki,
piątki, soboty i niedziele wg . 9-16,
w poniedzialki i środy - nieczynne.
ODDZIAŁ - MUZEUM LAT
SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIE
GO, ul. Jana Pawła II - czynne
w poniedziałki , wtorki, czwartki
i piątki g. 9-15, środy - g .12-18, soboty i niedziele - nieczynne
ODDZIAŁ - MUZEUM H.SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU
czynne środy, czwartki, piątki, soboty
rniedziele 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 LASZCZVKÓW, ul. Jana
Pawła Ił 6 - "Tradycyjne rybolówstwo .
na Pojezierzu Łęczyńsko-W/odaws
kim" w zbiorach Muzeum lubelskiego. Czynne pon.-piąt. 9. 8-14
MUZEUM ZBIOROW GEOLOGICZNYCH Kielce, uI.Zgoda21-wystawa stala: zbiory geologiczne skal,
minerałów iSkamienialości, 600 milionów lat historii Gór Świętokrzyskich ,
surowce mineralne Kielecczyzny.
Czynne poniedziałek - piątek g.8-15
MWK - PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI - czynne od wtorku do ntedzieH w g. 10- 17
OSTRE DYŻURY
- Oddz_ wew. i oddz. chirurg.

Radomsko-Skarżyski

17.30

.•
•

dziś - Ścibor i Sergiusz
jutro· Łukasz I Aldona

~ltele\NiZja ®

SATELITARNA I
POLONlAI ~SUPER
~ CHANNEL

r TELEWIZJA

ITV

12.00 Wiad. 12.10 Daleko od szo-

sy serial TVP 13.35 Godzina muzyki
14.35 Pr. pub1.15.35 Pr. rOlT. Piosenki muzycznej Jedynki 15.55 Powitanie, pr. dnia 16.00-17.00 Czego
się Jaś ... blok pr. edukac. Artyści-Ga
lerie 16.30 Vademecum Teatromana
17.00 Teleexpress 17.15 Slaneczne
studio pr. dla dzieci 5-10-15 18.00
Historia-współczesność 18.30 PL
roZL Piosenki muzycznej Jedynki
18.50 Publicystyka 19.20 Dobranocka 19.30 Wiad . 20.00 Pr. rolT. Agnieszka Osiecka zaprasza 21.00 Panorama 21.25 Gość TV Polonia
21 .35 Teatr TV A. Ścibor-Rylski Bliski nieznajomy 23.00 Papież w Rydze
- relacja ze spotkania ze światem uniwesyteckim
i
środowiskami
twórczymi 23.20 PL publ. 24.00 Panorama 0.05 PL na piątek 0.10
Z cyklu Zdaniem obrony serial TVP
1.10 Wiech na dobranoc 1.15-7.00
PRZERWA 7.30 Panorama 7.35 Piosenki przebudzanki 8.00 Mama i ja
PL dla najm/. Domowe przedszkole
8.45 Z cyklu Zdaniem obrony serial
TVP 9.45-10.45 Czego się Jaś ...
blok progr. edukacyjnych Artyści
Galerie 10.15 Vademecum Teatromana 10.45 Historia-współczesność
11 .15 Pr. rOlT. Magdalena z Kossaków 11.30 Publicystyka 11.55 Pr.
dnia

POL~
SA.T~

16.30 Pr. dnia 16.35 Mag. film .
"Oskar" 17.00 Supermodelka serial
17.30 Mala księżniczka 18.00 Detektyw DA serial 19.00 Informacje
19.15 Poszukiwany: ŻfNY lub martwy 19.45 Film anim. dla dzieci 20.00
Żelazny rocznik serial 21 .10 Lekars- •
two na milość film pol. 22.45 Inform.
23.00 Rock i chciwe panienki film 0bycz. USA 0.30 PL na jutro

12.00 Punkt 12 mag. połudn.
12.30 Springield Story serial 13.20
Santa Barbara seriał14 . 10 Dzień po
dniu seria! 15.00 Dziwne hobby serial
krym. 16.00 Hans Meiser Ofiary tortur
17.00 Kto jest szefem? seria! kom .
17.30 Ożeniony z dziećmi serial 18.00
Elf 99 mag. 18.45 Wiad. 19.10Explosiv mag. 19.40 Dobre czasy, złe czasy
serial 20.15 Notruf filmy z akcji ratunkowych 21.15 Wyniosła laura thriller
USA 23.20 Godzina szczura horror
kanad. 0.50 Ożeniony z dziećmi serial 1.25 Kto jest szefem? serial kom.
1.55 Szef serial krym. 2.55 Hans Meiser 3.50 Explosiv 4.15 Dziwne hobby
serial krym. 5.00 Dobre czasy, złe czasy serial 5.30 Bogaci i piękni seriaI6.00
Aktualności 7.00 Dzień dobry Niemcy
mag. poranny 9.00 Seriale: Szef, Bogaci i piękni , Nr 227 11 .00 Der Preis ist
heiss tele!. 11 .30 Familienduell tele!.
rodzinny

;

'
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APTEKI: Staly dyżur dzienny,
nocny i świąteczny pelni apteka
prywatna, ul. Romualda 3, apteka
.Cefarmu·, ul. Sienkiewicza
NAGŁA POMOC LEKARSKA
DLA DZIECI "WITAMED", ul. Tatrzańska 91 - czynna w godz. 16.0021 .30, soboty, niedziele i święta
w godz. 10.00-21.30, także wizyty
domowe pediatrów, tel. 31-BO-68.
/27-g/
NARKODENT - PRYWATNY
GABINET LEKARSKO - STOMATOLOGICZNY - przyjmują :
lek . stom. W . Kwiecińska , lek.
stom. spec. chirurgii stomatologicznej W. Radomski, lek . anest. T. Mosiołek - możliwość
zastosowania narkozy. Kielce,
ul. M. Konopnickiej 5, tel. 3101-60,61-62-63. /861-g/
NAGŁA POMOC LEKARSKAKIELCE, tel. 31-56-50. /3434"91
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożama - 998,
Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc
drogowa - 66-00-65, Pogotowie Energetyczne Kielce-Miasto - 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 mło
dzieży - czynny w każdy czwartek

12.00 Pr. nauk. 12.30 Pr. finans.
13.00 Pr. publ. 13.30 Videofashion
moda 14.00 Videogenerator 16.30
On The Air show muz. na żywo 18.30
Mag. ekologiczny 19.00 Prawo i Mr.
Jones serial 19.30 Eco Record 20.00
Powerboat World pr. sport. 21 .00 Agenda PL pub!. 21 .30 Film Europe
nowości filmowe 22.00 Wiad. 22.30
Close Up raporty finans. 22.48 US
Market Wrap 23.00 Werble z Poludnia film obycz. 1.20 Videogenerator
2:00 PL ekonom. 5.30 Victory PL relig. 6.00 Zakupy w TV 6.30 Wiad. finans. 8.00 ITN World News wiad.
8.30 Scene on Super ze świata rozrywki 9.00 Zakupy w TV

[UPR07

12.05 f'loseanne 12.35 Vegas serial 13.40 Zelazna rękawica film przyg.
USA 15.00 Wspólnicy zbrodni serial
15.55 ML Bełvedere seria! 16.25 Cudowna Jeannie serial 16.55 Trick 7 seriale anim. 18.25 Dwie damy i ten trzeci serial USA 18.55 Dzieciaki, klopoty
i my serial USA 19.25 Roseanne serial
USA 20.00 Wiad. 20.15 Dwóch jeźdź
ców western USA 22.25 Wiad. 22.35
Agenci z Houston serial USA 23.35
Król miasta film krym. USA 1.15 Wiad.
1.25 Gliniarz i prokurator 2.10 Wiad.
2.20 Poza złem 4.00 Wiad. 4.10 Flipper 4.40 Zagubieni w przestrzeni serial USA 5.30 Mr. Belvedere 5.55
Trick 7 7.25 Cudowna Jeannie /fNłot./
7.55 Dwie damy i ten trzeci 8.25
Wspólnicy zbrodni 9.25 Klopoty
w mieście aniołów 11.1 O Dzieciaki,
klopoty i my 11.40 Roseanne

SAT.l

12.30 MIody; niespokojny serial USA 13.20 Trapper John, M.D. serial
USA 14.15 Sąsiedzi serial austral.
14.45 Bonanza serial USA 15.45 Star
Trek serial USA 16.45 Zyryzykuj! quiz
17.20 Idź na całość! telet. 18.30 Sugarbake(s serial rozrywko USA 19.00
Wiad . 19.18 ran sport 19.30 Koło fortuny tele!. 20.15 Regarding Henry film
USA 21.15 Fantastyczne fenomeny
parapsychołogia 23.15 Dom Usherów
film horror USA 0.40 Star Trel< 1.30
Sugarbaker's 1.55 Pr. na jutro 2.00
SAT.l-Text 5.15 Młody i niespokojny
/powV 6.00 Dzisiaj rano w Niemczech
telewizja śniad . /6. 15 i 7.15 sporV8.00
dzień dobry z SAT 1. 9.15 Sąsiedzi
9.40 Trapper John, M.D. 10.30 Bonanza 11 .20 Zaryzykuj! 11.50 Kolo
fortuny

DSf

12.00 Fun Sport 12.30 Poradnik
rodzinny 13.00 Telegiełda z Frankfurtu 13.45 Gimnastyka 14.00 Futbol
amerykański 15.00 Sport po poludniu 17.00 Eleganckie sporty 18.00
Kolarstwo górskie 18.30 Sport Show
19.30 Wiad. sport. 20.00 Siatkówka.
ME mężczyzn : Niemcy-Hiszpania
22.00 Hattrick. Piłkarska Bundesliga
23.00 Boks 0.00 Offensiv 1.00-2.00
Boks 8.45 Telegiełda 9.00 Pordnik
rodzinny 9.30 Przegląd sport.

*****
***

~
KINO
PRZODOWNIK - b. terminarza

SKARŻYSKO-KAM.
APTEKA - ul. Apteczna.
STARACHOWICE
APTEKA DYŻURUJĄCA: ul. Staszica 64-79.
WŁOSZCZOWA

KINO
DOM KULTURY - nieczynne
im. Jana Kochanowskiego 1.07 - 1.09 - nieczynny
KINA
BAŁTYK - .Smacznego telewizorku· - pol bo. 15.30; .Przeminęło
z wiatrem· USA 1.12 g. 17.30
HEL - "Zabójcza broń 3" USA I. 15,
g.1 3 , 15,17.30; .Mężowieiżony· USA

I. 18, g. 15.30; .Anioł zag/ady" - g.
19.15
RESURSA - _Hot Shots 2· USA
1.12 g. 16, 17.45; .The Bodyguard"
USA 1.12 g. 11, 19.30
APTEKI - stały dyżur nocny
pełmą ul. Czarnoleska i Malczewskiego.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Komenda
POlicji - 29-191, Pogotowie kan. 400-

http://sbc.wbp.kielce.pl

JĘDRZEJÓW

12.00 Pilka nożna. Eliminacje MŚ
14.00 Snooker 16.00 Freeclimbing
17.00 Jeździectwo : Turniej skoków
przez przeszkody /Anglia} 18.00
mag. sportów motorowych 19.00 Kolarstwo górSkie 19.30 Wiad. sport.
20.00 lekkoatletyka. Relacje z meetingow IAAF 22.00 Plika nożna . EhmlnaCJe MŚ 1994 0.00 Kickboxing
1.00-1 .30 Wiad. sport. 8.30 Gimnastyka 9.00 Jeździectwo 10.00 Surfing
10.30 Kolarstwo górskie 11 .00 Eurofun 11 .30 Trlathlon

KINO
DOM KULTURY - nieczynne

SĘDZISZÓW
KINO
BALLADA - nieczynne
BUSKO
KINO
ZDRÓJ - nieczynne
SUCHEDNIÓW
KINO
KUŹNICA - nieczynne
KAZIMIERZA W.
KINO
UCIECHA - brak terminarza
Uwaga: Za ewentualne zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

13.00 MTV Greatest Hits 14.00 VJ
Simone 16.30 The MTV Coca·Cola
Report 16.45 MTV At The Movies
17.00 MTV News At Night Int. muz.
17.30 Dial MTV 18.00 The Soul of
MTV 18.30 Musie Non Stop 20.00
Beavis and Butthead serial 20.30
MTV's Most Wanted 22.00 MTV's
Greatest Hlts 23.00 The MTV CocaCola Report 23.15 MTV At The Movies 23.30 MTV News At Night 23.45
3 From 0.00 Partyzione 2.00 VJ Marijne 3.00-8.00 Nocne Teledyski 7.00
Awake On The Wold Side 10.00 VJ
Marijne

RENAULT 19
RENAULT 19 (4- lub S-drzwiowy) - 247 mln
bez cła - 215 mln
RENAULT CLIO (S-drzwiowy)
- 227,5 mln
bez cia - 185 mln
"SPRZEDAŻ, SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY.
,
~ AUTO-KOMIS I SPRZEDA Z SAMOCHODOW
UŻYWANYCH NA ZAMÓWIENIE
V MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ SKRZYNI BIEGÓW
MUL-T-LOCK, ZNAKOWANIE POJAZDÓW,
MONTAŻ AUTOALARMÓW AMERYKAŃSKIEJ
FIRMY LEGEND

SALONY MEBLOWE
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(1)
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KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7
TEL.

(')

·N

3

~
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O

501-72

KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33
TE L. 31-81 -86

(1)

::l

E

Kielce, ul. Żelazna 22 (obok dworca PKP)
A/3/K
tel. 66-34-21, fax 66-09-01

80IHK

F I ·A .T
.'

Nic nie zastąpi
domu,
tanie,
przyjazne--

ciepła

środowiska
,

przrenosne
to pe,vność,
nigdy u WAS

_

rodzinnego
ale •••
bezpieczne,
dla
ogrzewacze
GASPOLU
że chłód
nie zagości

Oglądajcie naszą reklamę

,

w TV.
Zapraszamy do naszych
punktów sprzedaży:
~

KONTYNGENT 1994 • już niebawem.
Zapraszamy szanownych klientów do FIRMY "SOLO"

AUTORYZOWANY DEALER FIAT AUTO POLAND

Syndyk Biura
Handlu i Usług

wyprzedaż wyposażenia

nr rej. RBH 1314/91
w Kielcach, ul. Buczka 55

przemysłowo-spożywczych.

ogłasza

GASPOL STĄPORKÓW tel. 0-41 141851
ul. Niekłańska 12 fax 0-41 142232
26-220 STĄPORKÓW·
tlx 612651
oraz do naszych dealerów

X- • -BU D
25-359 Kielce
ul. Szymanowskiego 3
tel. 404-16, 408-19
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biurowego oraz innych,
drobnych towarów

przetarg

~MTTE

i

I

nieograniczony na

Przetarg odbędzie się
1 X 93 r., w siedzibie firmy.
Rozpoczęcie przetargu
o godz. 8 00 •

1171/80

'::"-=1 .

RENAULT CLIO

Dqbrowa 350 k.Klelc
tel. 31-58-04 011 o

~

u

V 'lC" -:.

Dywany .
chodniki

'!;.'

-

,J

~

Oferuje do

sprzedaży:

• Beton towarowy 87.5 - B 25
(jJ 1000, tfJ 1200

• Kręgi betonowe
• Nadproża l-19
•

Płyty

dachowe DKZ

• Inne wyroby betonowe
•

Na życzenie klienta zapewniamy
transport

'____ c;~ny ..!5..0nkurencyjne

344i:ll

Artykuły

pochodzenia
indyjskiego
oferuje hurtownia

produkcji kr~JoweJ w sklepach
.
- ul. Daleka 40,
(S-drzwi) - 227,5 mln
bez cia - 185 mln
RENAULT 19 (4- lub S-drzwi) - 247 mln
bez cła - 215 mln
V SPRZEDAŻ, SERWIS GWARANCYJNY
I POGWARANCYJNY
V AUTO-KOMIS I SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW
UŻYWANYCH NA ZAMÓWIENIE
V MONTAŻ ZABEZPIECZEŃ SKRZYNI BIEGÓW
MUL-T-LOCK, ZNAKOWANIE POJAZDÓW,
MONTAŻ AUTOALAR łÓW AMERYKAŃSKIEJ
FIRMY LEGE, 'D
RENAULT CLIO

SA OCHÓD,
KTÓRE UTRUDNO SIĘ OPRZEC

- teromsklego 36
Kielce
Zapraszamy w godz. 9-17
•

DYWANOLEX
KIELCE

Domaszowska 140
-i , soboła 9-14

Ta miejscu maszynowe
obręb ·anie

wyk a zin,
c hod n ików · y va ów.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kielce, ul. Wesoła 13,
tel. 420-51
5/S0L

MEBLE KUCHENNE
najtrwalsze blaty "postforming"
możliwość zamówienia pojedynczych szafek
docinanie blatów o dowolnych długościach

powyżej 2 mln transport w Kielcach gratis,
najniż ze ceny, wy oka jakość

IpH DOMEL '
Kielce
I
(Hotel Centralny) I
od ul. Czarnowskiej

poleca:

,

. MOTORYZACJA

SPRZEDA!

za

Rajstopy - Lycra francuska.
Kielce, ul. Sobieskiego 35 .

SZYBY SAMOCHODOWE
- sprzedaż, montaż. ,,Autofenix" - Szewce 39 k/os. Nowiny. Tel/fax 592-05 Kielce.

1119/bo

16/Ja

Overlock. 32-51-14.

gotówkę

973/bo

i na raty

12 rat
do 5 milionów
kredytu bez

Boksery 3.5 miesiąca rasowe ,
książeczka
zdrowia.
Jędrzejów, 623-95.

1131 /bo

Bąr "Skrzat" - Kielce, ul.

poręczyciela.

* lodówki,
* pralki,
* kuchnie gaz.
i elektryczne,
* ogrzewacze wody,
* odkurzacze,
* roboty kuchenne,
* inny
sprzęt

zmechanizowany
gospodarstwa
domowego,
*. części zamienne

~

1134/bo

Sprzedam
suknię ślubną·

Tanio.
Kielce
ul. Śląska 11/501.
Hotel Asystenta.
Sprzedam :

zamrażarki:

przeszkloną

350 I;
Polar trzyszufladową. Kielce,
555-49 .
1170/bo

Akordeon Weltmeister 120
bas. Kielce, 66-40-84 po
18.00.
1184/bo

Odstąpię sto·i sko w "Ledlu"
~

a

Zapraszamy w godz. ~

10·18 tel. 66-03-52

=

Hurtownia

DONNA
poleca:

Art. drogeryjne.
Wtym
pieluszki Kajtuś
już od
34.000 zł
za opakowanie.

Kielce

ul. Ściegiennego 150
teI/fax 61-02-71

FW. "AUTO - TEllE" oferuje części do samochodów
zachodnich oraz sprowadzamy na zamówienie CZęŚCI eksploatacyjne fabryczne (produkcji japońskiej) do samochodów marek japońskich
TOYOTA, HONDA, NISSAN,
MAZDA i inne (krótkie terminy). Adres sklepu: Kielce, ul.
Piotrkowska 10, godziny otwarcia pono - piął. 9 .00 18.00; sob. 9.00 - 14.00. Rabaty dla odbiorców hurtowych
i sklepów.

1047/bo

duńską

Bezpłatny

transport
na terenie
miasta __
' -________

Konopnickiej 5.

ul. Szkolna. Kielce, 66-40-84
po 18.00.

Przyczepę

1184/bo

campingową

bez podwozia, wyposażenia.
Kielce, ul. Wojska Polskiego
136A.
1176/bo

Sprzedam tanio wersalkę tapicerka brązowa, boki drewniane. Kielce, 31-73-15.

1177/bo

Sprzedam hiszpańską suknię ślubną. Tanio . Kielce,
535-64.

1195/bo

OKAZJA! Słupki ogrodzeniowe 65, 80; kg stali 5 .000,Iz VAT/. Kielce , ul. Dym ińska
20, tel. 61-52-00.
1203/bo

OKAZJA! Gwoźdz ie z wyp40x1.5. Hurt 6 .000 Iz
VAT/. Kielce, ul. Dym ińska
20, tel. 61-52-00.
rzedaży

1203/bo

Importowane
BRAMY
GARAŻOWE.
Kielce,
ul. Zgoda 3,
66-35--87
331/bo

92/KP

SKLEP "TAVRIA" ..~ - ćzęści,
akcesoria. Kielce, ul. Prosta
60 linformacja: 31-30-04 po

18.001.
819/bo

Sprzedam Kamaza wywrotkę Ido remontul. Kielce, 40819; 404-16.
. .

sklep spożywczy
z wyposażeniem. Kielce, 31-8719 po 20.00.
Sprzedam

1126/bo

Sprzedam garaż blasżak przy
qrodze na działki obok os.
Swiętokrzyskiego. Kielce, 31-2710 po 15.00.

1141/bo

Student poszukuje · kawalerki
na Bocianku lub Sło
necznym Wzgórzu. Oferta 1188
Biuro Ogloszeń Echo Dnia.

najchętniej

Z powodu ' wyjazdu sprzedam
dom, stan surowy, plac. Kielce,
31-42-96.
1117/bo

Sprzedam pilnie domek 35
m kw. na placu 582 m kw. Kielce,
66-01-28.
1147/bo
Działka

budowlana w Miedzianej Górze 1100 m kw wraz z dokumentacją i zezwoleniem na budowę. Kielce, 32-57-55 po 18.00.
lJ48!bo

~

",,-

USlUGI

.......... _

11991 l,

pełne

BMW

535

wyposażenie .

_

.

3400-9

FANDANGO - wesela.
Kielce, 440-59.
_______._.____._~Wbo

.____. ...
-

'

-

--- ' .

____o

•

_._

1189/bo

~

Sprzedam
126p
/1986/. Kielce, 459-50.
_

..

Zespół Muzyczny
Skarżysko, 514-024.

221/bo
Wróżenie.

Kielce, ul.

Świat 42.

Nowy
786/bo

193/bo

St~ojenie

pianin,
remonty,
ekspertyzy.
Kielce,
61-29-94.

lifting

... 1204/bo

1194/bo

'

Wynajmę
mieszkanie
Kielce, 31-48-94.

"KARNET".

.
M-3.

961/bo

Zaluzje v;t'ikale. Kielce, 26968.
858/bo

53/Ja

" PERŁA"" zespół muzyczny.
31-92-78; 61·09-33.

Jakubczyk Irena zgubiła bilet
wolnej jazdy wydany przez MZK
Kielce.
Naprawa pralek. Kielce, 271-36.

'I'ANIA

•

OI)ZII~Z

SI'ÓI. KA
HANI)L01VA

zaprasza
do swojego
sklepu przy

HURTOWNIA ODZIEŻY
Kielce /Herby /
czynna w godz. 8 - 16
GRUPA s.c.
'--_ _~ tel. 506-88, fax 506-86

LGJl

Naprawa pralek. Kielce, 61-6942; 31-78-94.
525/bo

NAPRAWA
telewizorów,
przestrajanie.
Kielce, 11-16-47

976/bo

Drzwi stalowe do piwnic. Kielce,427-69.
_

984/bO

Cyklinowanie. Kielce, 66-7529.
Malowanie - tapetowanie. Kielce,504-69.
1107/bq

Zaluzje pionowe,
Kielce, 267-52.

Naprawa piecyków gazowych.
Kielce, 31-04-10.
1071/bo

AZU "POLAR - SERVICE"
naprawy odpłatne i gwarancyjne:
pralek, chłodziarek, zamrażarek
prod .
polskiej,
rosyjskiej,
duńskiej .
KIELCE,
ul.
CHĘCINSKA 14 A, tel. 61-38-16.
1083/1>.0

Naprawa
telewizorów.
Kopeć. Kielce,
32-22-45
751/bo

NAUKA
Studentka udziela uczniom korepetycji z języka angielskiego.
Kielce, 61-79-13.
1123/bo

Korepetycje -- język angielski.
Kielce, 523-36.
._ . _ _........ _.. __ .._ J 1:3?fbo

Q'l-

0+

SPRZEDAŻ DETALICZNA

ul. DOMASZOWSKA 19 - CZYNNA 10 - 18
lod Bodzentyńskiejl
1023/80

616-9

3366-9

Zamykanie

rozszerzonych
naczyń krwionośnych na tWarzy i nogach. Kielce, ul. Sienkiewicza 76 III ptro, pokój
311 , tel. 31 -01-66.
_.

3722-9

LASER: leczenie trądzika,
blizn, rozstępów, kuracje dla
łysiejących . LIFTING : bezbolesne zabiegi zachodn im aparatem MYOLlFT twarz, szyja
- eliminacja lub poważna redukcja zmarszczek : na czole,
pod
oczami
i likwidacja
podwójnego podbródka , modelowanie całej sylwetki. Solarium - najnowszego typu .
Kielce, Sienkiewicza 76 III
piętro, pokój 311 , tel. 31-01 66. codziennie 9.00 - 19.00,
sobota 9.00 - 15.00 .
. __ .. _.

._.

3722-9

Przyjmę
do pracy kobietę
biegłą znajomością języka nie-

MEDIN .-.- Rok założenia
1988.
Leczenie
kamicy
żółciowej. nerkowej. prostaty
Łysienia .
/bezoperacyjne/.
Zapisy . Kielce, 487-18/15.00
- 17.00/.
883/bO

499/bo

z
mieckiego. Kielce, 221-02.

1161/bO

Zatrudnię lakiernika, uczni nie-

pelnoletnich w zawodzie blacharz
- lakiernik /równiez przyuczenie
do zawodu/. Kielce, 61-97-36.
1180/bo

.TOWARZYSKIE
Towarzystwo pięknych Pań zapewni Agencja Towarzyska "SARAH". Ostrowiec, tel. 62-45-50.
10/93

VIDEOFILMOWANIE
VIDEOKLAPS. 31 -03-67.
4015-g

1122fbo

4071-9

ENIGlUA 8.C.
Kielce, ul. Buczka 14
lei. 66·11·80 od 9 do 17
ZAPRASZA NA:
KURSl' JĘZYKÓW
ORCl'CII
• ANGIElSKI • NUltllF.CKI
• ł'RANCUSKI • WWSKI
• mSZPAŃSKI • łACINA
DlA DZIECI,
MtODZUŻl' I DOROSl.l'CII

KURSY
• angielski,niemiecki,
włoski

OKNA

DRZWI

61-88-52
66-18-08
KIELCE, ul. ZAGÓRSKA 306

PRODUKCJA· SPRZEDAŻ

http://sbc.wbp.kielce.pl

..

MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU. Lekarze specjaliści. Rok założenia
1988. Bezoperacyjne leczenie kamicy żółciowej, nerkowej oraz prostaty. Łysienia .
Zap isy
Kielce,
487-18
(15.00 -17 .00).

PRACA

Wideofilmowanie. Kielce, 26591 .

~PLAST~~

w godz. 10 - 17

'....

'"

Gabinet Dalekiego Wscho du z azjatyckim speCjalistą
z międzynarodowymi uprawnieniami zaprasza . Kielce ,
ul.Buczka 20/26 m 34, tel.
543-77.

..

poziome.

@

t MEDYCYNA .. .. ~ . ~

Bank Informacji Medycznej. Kielce, 31-12-68.

~

/"-.

dokumenty:
książeczka PKO mieszkaniowa,
ubezpieczenie - Adam Zaród,
książeczka wojskowa, ubezpieczeniowa, paszport, książeczka
walutowa
Paweł
Zaród·
książeczka
ubezpieczeniowa:
wojskowa - Czesław Zaród - adres: Kielce, ul. Hoża 39/41.

......

ENERGOOSZCZĘDNE

poniedziałek
- piątek

Zgubiono

1169/bo

.' 933/bo

~

ul. Chęcińskiej 18

Życzymy
udanych
zakupówl

Cyklinowanie - lakierowanie.
Kielce, 31-44-17 .

1056/bo

MODNIE, NIEDROGO,
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU '
.
ODZIE Z Z INDONEZJI· HONG KONGU
CZYLI
ZAKOPY • BEZPOŚREDNIO OIMPOR'ERA

1192/bo

487/bo

-Kiełce,

871/bo

1110/bo

1149/bo

957/bo

Dacia combi 11992/. Kielce,
31-09-62 .

LOKALE

~~/pq

Kielce, tel. 66-02-70
/po 16/.

1160/bo

..... ...

•••

Komputerowe
przepisywanie.

1136/bo

. ....

1145/bo

Laweta. 31-44-38.
•••

589/bo

Wideofilmowanie. Kielce, 6189-54.

Solidne robóty budowlane
w szerokim zakresie. Kielce, 53024 po godz. 18.00.

....... . .... __ ........_.. ..... _ . _.993/bo

Zespół

Sprzedam Renaultli 19 diesel /XII 1991/ 180.000.000.
Kielce, 61 -13-03.

Sprzedam Volvo 740 GL
11985/. Kielce, 555-33.

poziome, pionowe,
Tanio - producent Kielce, 408-16.

...._........ __ .._. _

Zaluzje, tapicerka drzwi. Kielce, 485-65, 493-40.

Mercedesa 190- /XI 19901.
Kielce , 61-94-10.

Fiata . .

Zaluzje

115/bo

Wideofilmowanie. Kielce, 114583.

montaż, sprzedaż.

RW. Kielce, 31-21-43. Błaut

595/bo

1130/bo

Sprzedam
Uno
w całości lub na części. Kielce, 32-36-94.

1130/bo

536/bo

Kielce,
61-94-43.

._-

Kielce, 32-21-87.

.

Naprawa telewizorów - gwarancja. Kielce, 61-95-77.

wykładziń.

....... 984/bo

1130/bo

Sprzedam

91/bo

Wideofilmowanie. Kielce, 3180-98.

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

Czyszczenie
dywanów,

. . ._ 849/bo

Sprzedam Mercedesa MB
100 D 11992/. Passata 119911
po wypadku . Kielce , 32-2187 .

1129/bo

3286-9

-

WIDEOFILMOWANIE "LeSiu".
Kielce, 253-05.

Wykonywanie remontów, ukła
danie glazury, terakoty, wykonywanie tynków. Kielce, 11-48-44.

1188/bo

Autoalarm Boxer - gwarancja, zniżki PZU oraz inne z pilotem 1.600.000 zł. Kielce,
427-69.
...

Zakładanie i naprawa zamków.
Kielce, 475-19/24 godz./.

NIERUCHOMOŚCI

585-8 ~

• maszynopisanie
• księga przychodów
i rozchodów, VAT
• komputerowe - IBM
• szkoła sekretarek

NOVUM
"Dom Rzemiosła"
p. 207, tel. 417-74
214-k

.
jfI

-

, . ;1"
-~

•

5:( W~l.

.j

•

'..~cho sportowe • Echo sportowe. • Echo sportowe '. Echo sportowe • Echo sportowe .
Pingpongiści zagrają

Powstało Skarżyskie

"

Towarzystwo Sportowe

5Z

Miasto
pomoże?
i

państwowych

prywatnych oraz
Urzędu Miasta odbyło się
zebranie
założycielskie
Skarżyskiego Towarzystwa
Sportowego.
Gospodarzem spotkania był wio
ceprezydent· Marian Oracz, który
podkreślił, że sytuacja w sporcie
radykalnie się w mieście zmienia.
Ze względu na trudności zakładów
likwidowane są kłuby i sekcje.
Stąd też inicjatywa powołania STS
zmierza w kierunku przełamania
tych negatywnych tenedencjl
I stworzeniil podstawowych warunkow do rozwoju sportu masowego.tym bardziej, ze istnieje odpowiednia baza.
Zebrani przyjęli statut towarzystwa, ktory przediożony zostanie do
rejestracji . Nadrzędnym celem
STS będzie propagowanie idei
sportu w Skarżysku. Będzie ono
moglo prowadzić działalnosc gos·
podarczą. Srodki pozyskane od
sponsorów przez poszczegolne
sekCje będą pozostawać do ich
dyspozycjI. Przy okazji dyskusji
nad tymi problemami. przedstawi
CH?I Radomskiej Telewizji Kablo
weJ .Daml" zdradzil Się z zamia
rem wspomagania f'nansowego
lekKoatletów .Granatu· Zebranie
wybrato takze Zarzad Skarzyskle·
go Towarzystwa Sportowego.
W lego skład weszlI' Andrzej
Bętkowski, Bogdan Winiarski,
Marian Oracz, Miroław Paliński,
Zbigniew Madej, Andrzej Reizner, Leszek Elzanowski, Andrzej Dąbrowski, Ksawery Waliszewski, Adam' FIgarski i Andrzej Kopa.W ZWiązku z tym, ze
VI stal Ic'e zaznacza Się, IŻ gremlU'T' to moze Ilczyc od 9 do 15
.osób pozostawloro sobie moz I'
wosć rrokoptowan1a jeszcze 4
osaIJ Zarząd ukonsytytuuje Się na
następnym spo1kanlu
IBPI

firm

Brawo juniorzy!

Pokonali
mistrza
W Miejskim Osrodku Wypoczynkowym
w
Radomiu
międzynarodowy mistrz - Sta~
nisław Kostyra, rozegrał symultanę szachową na 23 szach?wnicach. Mistrz wygrał
pOjedynek 17:6, osiem partii
remisując i ponosząc dwie
porażki. Autorami niespodzianek byli juniorzy: Łukasz
Sznajder i Marcin Kociszewski z Radomia.

Kielecki Klub Karate "Kyokushinkai" wznawia zapisy dla dzieci /od 8 latt, młodzieży i dorosłych do 34 grup treningowych na
terenie całego miasta i wojewodztwa. Prowadzony jest również
nabór osób powyżej 30 roku życia /kobiety i mężczyzniI. Zapisy
i szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie klubu przy
ul. Waligóry 1 IHala Widowiskowo-Sportowa, codziennie
w godz. 13.00-17.00 Iwejscie do klubu ze strony parkingu.!

Trzy dni póznIej mistrz Polski
. Euromirex rozgrywać będzie
mecz drugiej rundy Pucharu Eu
ropy z mistrzem Luksemburga.
Kibiców ping·ponga czeka więc
na początku października spora
dawka emocji, tym większa, że

ISTACHI

Potrzeba 300 ft1ilionó"" na reft10nt dachu
i ... 600 na transfer Wenty

y
Niespodziewane
kłopoty
spadły
na
piłkarzy
ręcznych
kieleckiej Iskry. "Spadły" dosłownie
i w przenośni. Dach hali przy ul. Krakowskiej, w kto rej
rozgrywa mecze mistrz Polski jest bowiem dziurawy w
'" 2 miejscach, i po deszczu woda leje się na parkiet
i trybuny. Po ostatnich obfitych opadach nie wystarczyło wiader do podstawiania w cieknących miejscach.
Koszt błyskawicznego re montu dachu Ido dwumeczu
w Puchęrze Europy z lonlkosem Ateny pozostały zaledwie
dwa tygoQnJet - tQ ok. 300 mi
lionow zł . Znalazł się podObno
sponsor ktory w 1/5 pokryje
koszty naprawy Działacze Isk·
ry poszukują firm, które dopła
Ciłyby resztę lub wykonałyby remont w zamian za reklamę
w hali Strach pomyśleć. co by
bylo, gdyby podczas potyczek
pucharowych zaczęło padać.
Skończyłoby się to przerwantem meczu przez sędZIÓW walkowerem na korzyść gości,
a w najleszym razie blamażem
organizaCyjnym klelczan.
Spore nadzieje klub wiąże
z zapowiadana komunalizacją
Jego hall
W
przypadku
przejęcia obiektu przez miasto, zaoszczędzone pieniądze
możnaby bylo zainwestować
w drużynę szczypiornistów.
Podobno sprawa ta miała być
podjęta przez Radę Miasta
VI tym tygodniu.

tety, prezes gdańskiego klubu, postawił "zaporową"
cenę - 600 milionów zł.
Iwedług obowlazulącej. usta
lonej przez.; ZWiązek. piJkl
Ręcznei VI Polsce taryfy, reprezentant kraju· a Wenta ntm
nie jest - kosztUje 400 miItonów/. Sponsor, który chce
wykupić zawodnika nie przys
tał na tę cenę rsprawa utknęła
w martwym punkcie . Jeśli prezes Wybrzeza Ole ulegnie,
Wentę czeka półroczna dyskwaliflkacja10d lipca do grudnta
b.r.!, a po tym czasie transfer
kosztowałby 120 milionów
Poza tym szef poliCyjnego
klbu nie bierze chyba pod uwagę że nie zrobi Wielkiej
krzywdy Iskrze a piłkarZOWI
Ostatnią nadzieją jest
Związek w Warszawie,
który w konfliktowych
sprawach powołuje zazwyczaj
"okrągły
stół"
z udziałem przedstawicieli obu kJubow.

0'0

Wczoraj na zaproszenie
byłego kJubu Andrzeja Tluczynskiego - Creteil, podopieczni Edwarda Strząbaly
wyjechali do Paryza na turniej z udziałem kilku druzyn
z I ligi francuskiej.

Kolejnym kłopotem bossów
Iskry jest.: Eugeniusz Wenta
Sprawa jego zakupu okazała Się
trudniejsza niż przypuszczano.
Na jego grę w Kielcach wyraZił
zgodę zarząd Wybrzeża. Nies-

UstalOno JUŻ ceny biletów
na pucharowe mecze z lonikosem /25 I 26 września - oba
pojedynki o godz . 17.00/. BIlet normalny na jedno spotka nie będzie kosztował 100 tys .
zł, ulgowy GO tys zł
Knldy kibiC otrzyma dodatkowo kolorowy poster zespolu
Iskry I program na nadchodzacy sezon ligowy

w spotkaniu ze Szwecją wystąpi
zawodnik radomsklcj drużyny .
Piotr Skierski, a Szwedzi zapowiadają prZYjazd w swym najsil·
niejszym skladzie.
Na razie radomian czeka
spóźniona inauguracja ekstraklasy. W piątek Euromirex rozegra mecz z beniaminkiem ekstraklasy
Kormoranem
w Ostrodzie. Po jego za·
kończeniU tentslści natychmiast
przyjadą do Radomia, gdzie
w sobotę o godz. 16.00, w ramach drugiej kolejki I ligi, podejmować będą zespoi Wawelu
Wirek. Czasu na odpoczynek
nie będZie więc zbyt dużo, tym
bilrdzieJ , że jeszcze w sobotę
przed południem radomianie
przeprowadzą trening.
,.Zawodnicy Euromirexu, to
gracze doświadczeni - mówi
dyrektor sekcji - Jerzy Graliński

Za

tydzień

•

I

~!e~awem wznawiają rozgrywki piłkarki ręczne II ligi.
drużyny Bu-

na o

dowlanych Kielece.
Jeszcze dwa Iygodme temu
SzczypiornistkI Budowlanych nie
WIedZiały czy będa m ały gdzie tre·
nowac. Klub zalega zzapłace·
n em ok 50 mi1lonow złotych za
wynajem haft przy ut Jaglellońs lej. a Jej wJaŚCIclel - Zespoł
SZkól Budowlanych uzaleznlł
puszczenie pll arek na obiekt od
wyrownania długu. Na szczęście.
oble Instytucje doszły dO porozu.
mienia, I od poniedział u zawadn ezkl mają zajęcia na ha .
WczesnleJ podoplecze"le a'lłana Slewruka przebywały na 2tygodntowym obOZie I Hersonte

na Ukrainie, gdZie grały w turniejU
z udZiałem tamteJszych druzyn .
.Budowlankl· pokonaly : Kriwyj
Rog/l liga ukraloska/2521/11 :11/
i 2921/11;13 1, Kirowgrad II liga'
3021 /12 .15{, Victorię Herson
fłuniorkl, II lig
3027/11: 10/,
Sumę /II hga /27:18,157/ Uległy
jedynie Victorii Herson /senlorki,
I liga /20:27/10:13( i 19'2319:15'
I zaJęly drugie mieJsce w zawadach
W porownamu z ubleglym se-

zonem \fi składZie zaszły zmiany
Kariery zakonczyły Elzbleta Kaczorek, Marzena Szałas, Ewa

•

Zakończył się cykl eliminacyjnych turniejów tenisa
ziemnego GRAND PRIX-KIELCE '93, którego organizatorami byli MCK, KOZT i "Echo Dnia' .

0'0

Kosowska, Małgorzata Marcinkowska.
a testach w Montexle
Lublin przebywa bramkarka Mariola Fijas. Do pierwszego składu
zostaly dokooptowane Jumorkl
młodsze' bramkarka Anna 50winska, Ewa Gała, Dorota Jakubowska. Jedna z zawodniczek
tego klubu
ictoria Herson •
Krotowa ł wyraziła chęć gry
w Budowlanych, znalazł się
sponsor, który chce je wykupic.
Bye może 23 -letnia była człon
kini szerokiej kadry Ukrainy
wzmocni w nadchodzącym sezonie zespół z Kielc
Rundę jesienną BudowIan, rozpoczną WYjazdowym pOjedynkiem
z AZS-em w Poznaniu. /2 .10 /.
Następnie zmierzą się z Bałt y-

- przyzwyczajeOl do gry systemem turniejowym - dZień po
dniu. Być może , po dwuletniej
przerwie radomskim kibicom
zaprezentuje się Artur Kałita,
który wrócił do zespołu po odby·
CIU slużby WOJSkowej. Skład ustali jednak trener Leszek Kucharski. W drużynie panują dobre nastroje po zwyclęst Nie
w pierwszej rundzie Pucharu
Europy. W lidze zamierzamy po·
wtorzyc ubiegłoroczny sukces
i zdobyć drugi tytuł mistrza Polski. Naszym najgroźniejszym ry.
walem będzie oczywiście Balidon Katowice z Lucjanem
Błaszczykiem na czele. Wlaśnie
otrzymaliśmy pismo od nich
z prośbą o przełożenie meczu pomiędzy naszymi drużynami
z grudnia na 3 lub 17 listopada .
Powodem jest sesja studencka
w gdańskiej AWF, gdzie studiUje
dwoch zawodnikow Baiidonu."
Zapraszając na sobotnie spot·
kanie Euromirex-Wawel chce ·
my jeszcze ZWroCIC uwagę , ze
w drużynie gości wystąpujc Dymitr Pierewierziew, który przez
dwa łata reprezentowal barwy
Broni
/SOY/

"mastersIl amatorów

Trener Strzębała oprocz kampani wyborczej musi myśleć o
Wencie ....

Ostatni turn ~j był wspólorg'anlzo.vany przez .Tęczę - , a sponso·
rowany przez firmę J.J.A. Banatkiewicz. Zwycięstwa w poszczegolnych grupilch Wiekowych
odn eslr Krzysztof Kaniewski,
Lech Szlaszkiewicz I Waldemar
Sierpien ..
Do
turnieju
MASTERS
odbędZie Się 17 września' zostali
zak Nałl'lkowanr
• gr do 35 lat - Kaniewski,
Trębicki
Szurmiak, Gwożdż,
Porwet, Sobolewski, Prawda,
Klicki re,zerwowl - Rabiej i Hozer.
* gr. 35 45 lat . Habrowski,
Szląszkiewicz,
Kaczor, Zdybiewski, Wisniewski, Dziekan,
Gładys, Marcinkowski, rez. -

RAT, BALANDI, KOLPORTER,
Lech Szlaszkiewicz. Dodatkowa
atrakcją będZie mecz pomiędzy
zwycięzcam i dwóch młodszych
grup o Puchar Lata, ufundowanego przez dyrektora MCK, a będZie
go wręczać Międzynarodowa Miss
Lata
JPK'

Płonecki,Szanpruch

* Na bokserskich mistrzostwach Europy zakończono walki
eliminaCyjne. Z g-osobowej ekipy polskiej tylko trzech pięscia
rzy zakwalifikowało Się do
ćwiercflnału. Są to Robert Ciba
w wadze 54 kg , Jacek Bielski
w wadze 60 kg. oraz Krzysztof
Rojek w wadze 91 kg ktory
wczoraj pokonal wysoko 14.4
Mirosława Klopanovica Ibez
przynaleznosci
panstwoweJ'
Wczoraj walczył rÓwnież Piotr
Dreas, który przegrał z litwinem
Vitałisem Karpaciauskusem
aż 1 :14

• gr. pow 45 lat - Czaban, Kosman, Sierpień, Lesiak rez. Szarek.
Turniele sponsorują WOKSiR
UM, MAG, ZEMAX, SPORT
KOMFORT, TEWA, LAMBDA,
GEOTOUR, J.J.A. Sanatkiewicz,
ATH, KALECH, WeMAn, ANKO·

Druga Ukrainka
w Budowlanych
OZIS piszemy o przygotowaniach do sezonu

świata

ZI WRADOMIU!

Dla sympatyków tenisa stołowego w Radomiu, i nie
tylko, mamy sensacyjną wiadomość: 5 pazdziernika
w hali radomskiej Broni odbędzie się mecz europejskiej superligi, w którym przeciwnikami Polaków będą
mistrzowie świata - Szwedzi.

Z udziałem przedstawicieli klubów, Szkolnego Związ
ku
Sportowego,
przedsiębiorstw

z mistrzami

kiem Gdynia '9 .10 u slebiel ,
Chrobrym Kłodzko / 16.10. wy·
Jazd/,
Zagwią
Dzierżoniów !
123.10 u siebie, AZS·em Gdańsk 
/3010 . wyjazd Startem Gdansk
16.11. u siebie, AZS-em Warszawa /13 .11. wYJazd/, Varsovią
Warszawa /27.11. u slebie/,
ChKS·em Łódż 14 12. wyjazd/o
- Tak dalekie WYJazdy sprawiaJą, ze bardzo trudno będzie
nam przetrwać najblizsze 4 mle·
slące - powiedział kierownik sekCji
p. Jan Wodyk. - Kasa klubu jest
pusta, utrzymują nas sponsorzy
i związek. Na utrzymanie piłkarek
do końca roku jest potrzebne ok.
220 milionów. Oprócz gry w lidze
musimy finansować drużyny Juniorek i mlodziczek Boję się nawet

http://sbc.wbp.kielce.pl

myśleć, co będzle,leśli nie znajdą
Się ludzie, ktorzy by nam dopo·
mogli Nie możemy dopuścić, aby
upadła
sekCja z takimi osiągnięciami , jedna z najlepiej
szkolących mtodzież w Polsce .

W tym roku wywalczylismy przeciez 3 mlelsce w II lidze, grając
praktycznie drużyną Juniorek. Juniorki zajęły 6 miejsce w Polsce,
juniorki młodsze zostały mistrzyniami Pots i. młodziczki zdobyły
brązowe medale w mistrzostwach
Polski i Igrzyskach Młodziezy
Szkolnej.
Z
ponad
120
dziewczętami za marne pieniądze
pracuje 4 trenerów. Sekcja istnieje
tylko dzięki kilku fanatykom , ale
jak długo można to ciągnąć?
PK

* Polscy siatkarze rozegrałl
kolejny mecz w mistrzostwach
Europy rozgrywanych w Finlandii. Tym razem przeciwnikiem biało-czerwonych by"
gospodarze Finowie Polacy
wygrali ten wazny dla nich
mecz 3:1 /15:2, 12.15, 15:7,
15:9, i będą walczyć o miejsca od 5 do 8.
* Pogromcy polskich brydżystów Norwegowie zakwalifikowali Się do finału mist-

rzostw swiata, pokonując
w półfinale Brazylijczyków
208:205 . Drugim finalistą jest
zespół Holandii, który pokonał USA 218:215.
/JI

w

US Open znów deszcz

Powtórki na Wembley nie było

I;

Porażka

Beckera ŻEG

AJ

Znów organizatorzy otwartych tenisowych mistrzostw USA mieli

kłopoty z rozegraniem zaplanowanych spotkań. Ulewny deszcz nie
pozwolił na rozegranie kilku spotkań. Mężczyźni kończyli czwartą
rundę pojedynków z których jeden zakończył się sensacyjnie. Rozstawiony z nr 4 Niemiec Boris Becker przegrał z dużo niżej no-

-towanym Szwedem Magnusem Larssenem 2:6,3:6,6:3, 5:7.
W innych spotkaniach Andriej Miedwiediew /Ukraina! pokonał
Holendra Richarda Krajicika 6:4, 3:6, 6:1, 7:6, a Wally Masur
!Australia! zwyciężył swego rodaka Jamie Morgana 3:6, 4:6, 6:3,
6:4,7:5.

-

Wśród kobiet rozegrano tylko jeden pojedynek ćwierćfinałowy,
w którym główna faworytka Niemka Steffi Graf pokonała Argen·
tynkę Gabriełę Sabatini 6:2, 5:7, 6:1 .

IJI

Anglia - Polska 3:0 (1 :0)
W eliminacjach meczu do MŚ
94 grupy II, reprezentacja Polski
przegrała na Wembley z Anglią
3:0 11 :0/. Bramki: Les Ferdinand
7, Paul Gascoigne 49 i Stuart
Pearce 53.
POLSKA: Bako - Czachowski,
Lesiak, Koźmiński • R. Warzycha, Świerczewski , Brzęczek,
Kosecki, Adamczuk lod 79 min.

BąkI - Leśniak, Furtok lod 46
Ziober/.
ANGLIA: Seaman - Jones, Pearce, Adams, PolIister - Ince,
Platt, Gascoigne, Wright - Ferdinaf.1d, Sharpe.
Zó/te kartki: Jones, Gascoigne,
Pallister IAnglia! oraz Leśniak , A·
damczuk,
Kosecki.
Lesiak.
Sędziował F.van den Wijgaert
z Belgii. Widzów 71.000.

Roman Kosecki

Piąte z.wycięstwo

a

Lupeiskisa

iątek

czący

Remigius Lupeiskis z Utwy został zwycięzcą ósmego etapu
5.0 Tour de Pologne. Były lider wyścigu pokonał na finiszu
triumfatora wtorkowego etapu Waltera Castignoli iMapei Navigarel oraz Zbigniewa Sp rucha tRafaka Victorią/o
Na 166 kilometrowej trasie
z Częstochowy do Kalisza pele·
ton od startu do mety narzucił
bardzo dstre tempo. Na niewiele
zdały si~ więc akcje pojedynczych kołarzy, bowiem 100·oso·
bowa grupa cyklistów szybko likwidowała wszystkie ucieczki.
DOpiero 30 kilometrów przed
metą nastąpiła bardziej zdecydowana akcja. Samotnie odjechał
od peletonu
Adrian
Gągała. Jego przewaga na początku była minimalna. Na kilka·
naście kilometrów przed metą
grupa główna kolarzy wjechała

na

rozlany

na

ulicy

oleJ

nastąpiła wielka kraksa, w któ'
rej brało udział 50 zawodników,

i

w tym lider - Andrzej Sypytkowski. Większość pechowców
nie ucierpiala zbytnio w kraksie,
ale z powodu poważniejszych
obrażeń

musiał

wycofać

się

wyścigu Włoch Adriano Baffi.
Sytuację chcieli wykorzystać Lit·

z

wini, lecz wzbudzili taki niesmaki
pozostalych zawodników, że
szybko się zniechęcili. Peleton
natomiast solidrnie zwolnił tem·
po, tak , aby poszkodowani kolarze mogli do niego dołączyc. Ad-

rian Gągała zwiększył w tym
czasie przewagę do blisko
dwóch mint.Jt, ale zasadnicza
grupa przyspieszyła i dogoniła
UCiekiniera w czasie rund rozgrywanych na ulicach Kalisza. Na
metę przyjechał cały peleton,
z którego najszybcl'ej finiszowaął Litwin Lupeiskls i było to
jego piąte zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Wygrana pozwoliła mu na przesunięcie się
w klasyfikacji generalnej z dziewiątego na ósme miejsce. Na
czele nadal Andrzej Sypytkowski /Rafako Victoria!, który wyp.
rzedza Jonasa Romanovasa
z Litwy o 11 sekund i Danusza
Baranowskiego /Pekaes Lang
Rover Legia! o 2Ś sekund. Tuż
za nim sklasyfikowany jest kiel·
czanin Zbigniew PiąteK !DEK
RadiO Kielce! ze stratą 31 sekund do lipera.
ISTACHI

ZAPRASZA

zagroził

do powiedzenia. Linia defensyw·
na, zestawiona z trzech pi/karzy,
popełniała co chwila szkolne błędy
i pod naszym polem karnym dochodziło do ostrych spięć. Pierwszy strzał na bramkę Seamana ,
biało-czerwoni oddali dopiero w 31
minucie, kiedy to ładną akcję za·
kończył mocnym uderzeniem Ko·
secki. W końcówce pierwszej
części, Anglicy zwolnili tempo akcji
i nasz zespół zaczął poczynać sobie trochę śmielej. Kilka groźniej
szych ataków na bramkę rywali
przeprowadziła para napastników

kilkakrotnie Anglikom.
Fot.

Zgodnie z oczekiwaniami mecz
.roz począł się od żywiołowych a·
taków gospodarzy, którzy od po·
czątku ruszyli na bramkę Jarosła
wa Baki. Juz w 7 minucie dalekie
podanie otrzymał napastnik QueSns Park Rangers - Le.s Ferdinand i przy biernej postawie-na·
szych obrońców, ładnym strzałem
zdobył prowadzenie dla gospoda·
rzy. Polacy nastawieni na grę ob·
ronną nie mieli w tym okresie nic
Aktualna tabela grupy"
1. Norwegia
7 12 20-3.
2. Anglia
8" 11 19-6 .
3. Holandia
7 9 17-8
4. Polska
6 8 8-6
5. Turcja
3 3 7-H
6. San Marino
a 1 1-32
.. Mecze do rozegrania 22.09. Norwe·
gia . Polska. San Marino . Holandia,
13.10. Poiska· Norwegia, Holandia·
Anglia. 27.10. Turcja· Polska, 10.11.
Turcja· Norwegia. 1b.ll. San Marino·
Anglia, 17.11. Polska· Holandia.
Oprócz pojedynku na Wembley. ro·
zegrano wczoraj w calej Europie 10
spolkan piłkarskich w ramach eliminaCji
do przyszłorocznych mistrzostw świata.
010 rezultaty Iych meczów i aktualne labele.
GRUPA I
SzJ<ocja· Szwajcaria 1:1/0:0/ Collins
50 - Bregy 69 z karnego. Obydwie
drużyny miały szansę zdobYCia jeszcze
kilku bramek. Błąd bramkarza gospoda·
rzy, klÓry sfaulował w polu karnym na·
paSlnika gosc' spowodował. że SzkOCI
tylko ten mecz zremisowali I. . zabrakOle Ichw USA
1. Szwajcaria
8 1:3 19-5
2. Portugalia
7 10 14-4

W.Słomka

z Bundesligi Leśniak - Furtok,
a mocny strzał Roberta Warzychy z trudem obronił Seaman.
Druga połowa w wykonaniu jede·
nastki Andrzeja Strejlaua była
jeszcze gorsza. Pierwsze siedem
minutprzynios/y Anglikom dwa ko·
lejne gole i dQ końca kontrolowali
już przebieg wydarzeń na boisku.
Najpierw celnym uderzeniem po·
pisał się Gascoigne, a kilka minut
później doskonale rozegrany rzut
3. Włochy
4. Szkocja
5. Malta
6. Estonia

7 10 15-6
8 9 11-10
9 3 3-21
7 1 1-17
GRUPA III
Albania· Dania 0:1 /0:0/ Pingel 63.
Irlandia Pln. - Łotwa 2:0/1:0/ Quinn
35. Gray 80, Irlandia· litwa 2:0 /2:0/
Aldridge 4, Kernaghan 25.
1. Irlandia
10 17 17-2
10 16 14-1
2. Dania
3. Hiszpania
9 13 18-2
10 12 13-11
4. Irlandia Płn.
5. Litwa
12 7 8-21
6. Łotwa
12 5 4-21
7. Albania
11 4 5-21
GRUPA IV
Walia· Czechy/Slowacja 2:2 /2:1/
Giggs 21 Rush 35· Kuka 16. Dubovsky
67. Wyspy Owcze· Rumunia 0:4 /0:1 /
Radutioiu 23. 58. 60 i 76. Zdecydowane
zwycięstwo Rumunów, ktorzy wspólnie
z Belgami mają największe szanse na
wyjazd na mistrzostwa sWlaia
1. Belgia
8 14 15-3
2. Rumunia
8 11 25-10
3. CSR
8 10 18-9
4. Walia
8 10 16-10
5. Cypr
8 5 8-13

zakończyl się
trzecią
bramką, którą strzałem z 25 me·

wolny

trów w samo "okienko" zdobył Pollister. Osłabiona brakiem Romana Szewczyka obrona popełniała
rażące błędy, nie było zrozumienia
w drugiej linii naszej drużyny. W
"jedenastce" biało·czerwonych
bardzo widoczny był brak lidera
zespołu, zawodnika, który portali
wziąć na siebie ciężar gry. Na
Wembłey potwierdzila się niestety, prawda. że nie mamy obecnie
reprezentacji na wysokim pozio·
mie, która mogłaby walczyć z najlepszymi drużynami. Wiele uwag
można mieć także pod adresem jej
personalnego zestawienia. We
wczorajszym spotkaniu nie był to
kolektyw, lecz zbiór niezbyt dobrze rozumiejących się zawod·
ników. Naszym piłkarzom nie
można odmówić a·mbicji. Jednak
bez umiejętności taktycznych
i technicznych na niewiele ona się
zdała. Mecz na Wembłey nie był
wielkim widowiskiem. Złośliwe
faule z obu stron, z którymi zu·
pełnie nie mógł sobie poradzić beł
gijski arbiter, wpłynęla na dużą
nerwowOść w poczynaniach piłka·
rzy. Wiele było przerw i niepot·
rzebnych spięć, mało natomiast
czystej gry. Nasza drużyna nie
straciła szans na wyjazd do Ame·
ryki, na przyszłoroczne mistrzost·
wa świata, lecz z taką grą, trudno
liczyć na dobre rezułtaty w najb·
liższych spotkaniach z Norwegią,
Holandią i Turcją.
Po meczu powiedzieli: Andrzej
Strejlau: "Sama wola walki nie
wystarczyła.
Byliśmy
gorsi ,
w każdym elemencie sztuki
piłkarskiej. Na mecz w Osło musimy przebudowac skład". Graham Taylor: "To był wspaniały
występ. Nie mog~ nic zarzucić
moim podopiecznym. Teraz
myślimy o spotkaniu w Rotterdamie z Holandią".
S. STACHURA
6. Wyspy Owcze 10 O 1-38
GRUPA V
Węgry - Rosja 1.3 /1:1/ Nikiforow
/samobójcza/20· Platnicki 14, Kiriakow
53 Borodiuk 90, Piłkarze ROSII podobnie jak wcześniej Grecy, zapewnili już
sobie awans do MS 94. Islandia - Luksemburg 1:0 jO:O/ Ingollsson 54 z karnE1go.
1. Rosja
7 12 15-3
2. Grecja
E?
10 6-1
3. Islandia
8 8 7-6
4. Węgry
7 3 5-11
5. Luksemburg
6 1 1-13
GRUPA VI
Bulgaria - SzweCja 1 1 /1: 1/ Stoicz·
kow 21 z karnego· Dahlin 26. Remis
Bułgarów praktyczme przekreśla ich
szanse na awans. Finlandia - Francja
0:2 /0:0/ Blanc 47. Papin 55 z karnego
Bardzo ważne zwyCięstwO dla .. Irólkolo·
rowych", które przybllżylo ich do wyjaz·
du na przyszloroczny Mundial.
1. Francja
8 13 14-5
2. Szwecja
8 12 15·5
3. Bułgaria
8 10 13-8
4. Austria
7 6 12-10
5. Finlandia
8 3 4-14
6. Izrael
7 2 5-21

NR

WIELKI FESTYN

1100 - centalI
Tysiące zabaw. atrakcJI.
niespodzianek - skoki spadochronowe. lot
balonem. pokazy sprawnoid strataków.
brygada antyterrorystyczna. pokazy lotnicze.
lot helikopterem. flndrzej Rosiewicz
Show. Papa Dance. kapele ludowe.
mecz piłkarski
klehrccy dziennikarze - drużyna futbol. kobiet
Czarnych Bytom oraz ...
~ozstrzygnięcle konkursu Dlaczego "Do - centaNagrody za 60 mln zl

UWAGA. SENSAC)A III
BAL DLA 40'latków
Iprowadzi Morel( GaszyńsKi/

ERYKO?

liSTACH

Błękitni

przegrali w

Rydułtowach-

TRENER ZADOWOLONY
-

Budziakiem /6·7 !61 oraz Roberta
Skowrona z Krzysztofem Długoszem
/6:4, 6:7 46/. W grach deblowych
nastąpiły roszady w slosunku do medZielnego spotkan l z SKT Sopot.
Szwec wystąpił w parze z trenerem
Skowronem 3 Gąbka z Hermanem.

W drugim spotkaniu o mistrzostwo I ligi tenisiści Błękitnych
Kielce przegrali w Rydułtowach z tamtejszym Naprzodem 1 :8. Jedyny punkt dla naszej drużyny zdobył w singlu Szwec.
Temslsci Blękitnych, nie byli fawory ·
tern w tym meczu. jednak w Kilku grach
stawili gospodarzom silny opór Na
szczególne słowa pochwaly zaslużył A·
leksander Szwec. ktorl po bardlo dob
rym pojedynku pokcnał kadroYoilCZa Le·
cha Sidora. Pierwszego sela nasz za·
wodnik wygrał wyraznie 63, Jednak

'N drugim mUSiał uznać wyższosć

rywa·
la 1.6. W trzecim. decydUjącym secie
walka była bardzo zacięta Ostatecznie
zwycięzył Szwec 76 Kielczamn skarży
Sl~ na bóle w kolanie i lak twierdz~. kon·
luzJa bardzo przeszkadzała mu w grze
Dosyc wyrowrlany przebieg miało spOI
kanie Dariusza Gąbki z Beniaminem

Trener Skowron powiedZiał po tym
meczu, że jest ogólOle za!1owolony
z przebiegu spotkania i z postawy swo·
Ich zawodników. Drużyna Naprzodu
lesl lednym z faworylow ligi I ma za

sobą więcel startów w turniejach. KJeł
czanie natomiasł wyraźnie osłabi eOl są
kondycytf1le. co Uwidoczmło się
w koncówkach setów Brak Im także
tum lejowego ogrania. Wyniki poje·
dynkow 'nl I"erwszym mieJscu kieleza·
nie l Szwec· Sidor 63. 1 6. 7 6. Gąbka
. Budzlak 67 4:6 Grabosz - Bak 16
1.6. Żurowski - Aynczars I 26 6:4
0·6 Herman G' nSzczyk 0:6, 26
Skowron OIU905Z6.4,6:7 4:6 Deb e
Szwec. Skowron - Sldor GanszczyK
57 57. Herman. Gabka . Bąk. Ryn.
czarskl2.6, 6.1. 5 7. Grabosz. Zurow·
ski Budziak. Długosz 2.6, 60. 6:7

W

najb\iźszą sobotę Błękitni

spotkają się

w Kielcach z BKS

Bielsko.
,STACH

,

~

'.'llf;;l
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Prenumeratę kwartalną i miesięczną prowadzą wszystkie oddziały "Ruch" i urzędy pocztowe.
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