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Szaleniec zranił dwóch policjantów!

KIELCE-RADOM
Wtorek
19 października 1993 r.
Nr 203 (5219) Cena 2000 zł

A
BUSKO-ZDRÓJ: Chwile grozy przeżyli w niedzielne południe mieszkańcy osiedla
Kościuszki. Na osiedlowych uliczkach pojawił się nagi mężczyzna trzymający w rękach
pięć noży różnych rozmiarów. Przechodnie - liczni o tej porze - wpadli w panikę.

*
*

,

Przyjadą specjali~ci

ze stolicy
Potrzeba kilkadziesiąt miliardów

Trzy minuty po zawiadomieniu,
na miejsce przybyły dwa patrole
policji. Zatrzymanie i obezwład 
nienie szaleńca przysporzyło policjantom wiele kłopotu . Nagi furiat
rzucił się do ucieczki, goniących
go funkcjonariuszy atakował
nożami. Dwóch z nich zostało rannych - jeden ugodzony został
w rękę, drugi złamał nadgarstek.

Zatrzymanym nożownikiem
okazał się być 47-łetni mieszkaniec Pińczowa. Przewieziono go

Dopóty

będą dłubać

Dopóki

się

przy- windzie ...

nie urwie

KIELCE: Kilka tygodni temu na ul. Chrobrego pijany
mężczyzna kopał VI okienko windy. Robił to tak skutecznie,
że w końcu szybka nie wytrzymała, a noga uwięzła w szczelinie. Właśnie wtedy winda ruszyła. Mężczyznę z pokrwawioną i pokiereszowaną nogą przewieziono do szpitala.
wyjeżdżają

do awarii 15 razy
dziennie, w różne miejsca
miasta .

Zda~zały się kradzieże elementów wind, transformatorów, włamania do maszynowni. Pogotowia dźwigowe
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Pawlak bi
WARSZAWA: O godzi nie
10.00 wczorajszego ran ka
premier Hanna .. Suchocka
złożyła na ręce prezydenta
Lecha Wałęsy dymisję. J uż
przed godziną 12.00 pre::!ydent desygnował nowego
premiera - został nim Wal demar Pawlak z Polski ego
Stronnictwa Ludowego.
DOKOŃCZENIE NA STH. 2

Był W

- "Za wcze ś n i e m ów i ć o pianach, gdy nie znamy jeszcze decyzji Krajowej Rady Radiofonii
i Teley..izji.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Pomyśl,

się

Czy tym razem

KIELCE, RADOM: Własne radio i telewizja to potężna siła. Za pośrednictwem tych mediów
można -skutecznie oddziaływać na miliony osób. Nic dziwnego, że po koncesje na radiowotelewizyjne częstotliwości ustawiło się ponad 300 spółek, firm i osób prywatnych.
Oficjalnie wiadomo , że
w Kielcach oprócz "Maxtela" i
"Telkatu", zabiegających o licencję na telęw i zję kablową ,
"Juvex" - Telewizja Regionalna Kielce stara się o uzyskanie zgody na uruchomienie telewizji naziemnej. a "Wifon" o przyznanie częstotliwości
radiowych.

do aresztu, następnie do Szpilnla dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Morawicy.
lł MI!

Fot. A. Piekarski

zanim -spuścisz

wodę

***
Adam Kęczkowski , prezes
Telewizja Regionalna
Kielce "Juvex" oraz jego
zastępca Ireneusz Kędzierski,
uprzedzają, że nasza rozmowa
to dzielenie skóry na niedźwie
dziu.

spółki

STARACHQWICE: Morze fekaliów doszczętnie
piwnice jednego z bloków. Cuchnąca situpryza była dziełem lokatora, który łazienkowego
sedesu używał jako śmietnika, wrzucając doń
znaczne ilości kapuścianych liści.

lodówc e

Kto ukra
HIV-a?

~

Policja duńska ostrzegh osoby, które ukradły z jednego
ze szpitali na przedmieśc i.lch
Kopenhagi 75 fiolek zawierających wirus HIV, przed zagrażającym
. im
niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia.
Skradzione ampulki znajdowaly
się w lodówce zamkniętej na
kłódkę . Fiolki nie miały etykietek
informujących o ich zawartoś ci.
Policja wyraża obawę , że by ć
może kradzieży dokonały "osoby
uzależnione od narkotyków, które
sądziły , iż w ampułkach tych znajduje się morfina, amfetamina lub
inny środek odurzający .. .".

zalało

T

interwencyjny

E

~.45898
o

W ubiegłym tygodniu właści
ciele piwnic w bloku przy ul. Mazurskiej odkryli śmierdzącą niespodziankę.
W pomieszczeniach, pełniących funkcje domowych spiżarni, ujrzeli wzbierające z każdą minutą rozlewisko fekalii. Przybyła na miejsce
zdarzenia ekipa hydraulików od-

* Drugie wejście Ikanarówl
slrona 4

*Cuda są na świecie
llrona 8

* Brożyna wAustralii
Windy w blokach przy ul. Hożej w Kielcach nie budzą zaufania.
Z lewej - awaryjny wyłącznik dźwigu, z prawej- "gustowne" zabezpieczenie żarówki.
Fot. A. Piekarski

kryła,

·korespondencja
specjalnie dla lEchal

iż

przyczyną

całego

cuchnącego rozgardiaszu są .. .
liście kapusty.

Wrzucone
do sedesu
kapuściane

odpadki spowosani-

dowały zatkanie kanalizacji

tarnej.
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N od godz_

Brawo

11 do 15

'fMaxłel ll !

w czwartek ukazała się notatka
w "Telefonie" pod tytulem "Kapryśny Maxte!" , w której skrytykowano tę popularną w Kielcach
firmę za zwlekanie z założeniem
telewizji kablowej.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3
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Drukarnia
"POLMAR"
Radom, ul. Przytycka 4, tel. 31-15-39
•
"

I DZIEWCZYN
SKARŻYSKO - KAMIENNA:

Anita zawsze lubiła się dobrze
Szczególnie lubiła dyskoteki. Feralnego 12
września wraz ze swymi koleżankami Moniką i Iwoną postanowiła pojechać do Łącznej, gdzie w strażackiej remizie odbywała się zabawa. Wraz z koleżankami postanowiła skorzystać z uprzejmości Roberta, który jechał tam swoim " maluchem " . W samochodzie oprócz niego był jeszcze Baleciak.
- Miało to o tyle znaczenie, że wcześniej znał on już Anitę oraz
Iwonę, a nawet próbował kiedyś je zgwałcić •..

_ zabawić.

http://sbc.wbp.kielce.pl
•

.. Po przyjechaniu na miejsce
zabawy - zeznaje Anita - 8aleciak ulotn i ł s i ę . Wró cił między
23.00 a 23.30 i poprosił mnie,
abym pojechała z nim do domu
jego matki, gdzie jest jego żo
na, która chciałaby mnie poz·
nać.
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Czy tym razem
•
Się uda?
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Prezydent Wałęsa z nie ukrywaną radością przyjął Waldemara Pawlaka. "Miałem tremę"
- dodał prezydent, wręczając
nowemu premierowi nominację. Ten zachował podczas
tego spotkania całkowitą powagę, tak jak podczas popołud
niowej konferencji prasowej
w siedzibie PSL. 34-letni lider
stronnictwa stwierdził , że rząd
pani Suchockiej pozostawił mu
w spadku wiele strategicznych
i niepopularnych dla społe
czeństwa decyzji /chodzi zapewne o podwyżki, np. benzy-

ny/. Pawlak obawia się także
rozmów z kandydatami na ministrów, ponieważ jest ich po kilku na jedno miejsce.
Premier Suchocka, która
pełnić będzie funkcje do czasu
powołania nowego, rządu życzy
swemu następcy , aby utrzymał
rysujący się ostatnio wzrost gospodarczy.
Przypomnijmy, że Waldemar Pawlak był już premierem
w 1992 roku, jednak wtedy nie
udało mu się utworzyć gabinetu. Jak będzie tym razem?
/PAM/

~Zamień czołg

:na IImaluchall
JANUSZ PRZYMANOWSKI

Czterej pancerni i pies

Według Związku

W polskim MSZ trwają prace nad "białą księgą" zbiorem dokumentów i faktów dotyczących tzw. afery
karabinowej. Według Zbigniewa Lewickiego, dyr. Depertamentu Ameryki Pn. i Pd., "biała księga" może się
ukazać w środę.

Być

może już

w

MEN manipuluje
nauczycielami i opinią publiczną

środę

przez ministra Krzysztofa Skubiszewskiego i wydrukowaniu
w ponad 100 egzemplarzach,
"księga" zostanie przedstawiona osobom "życia publicznego i dziennikarzom, tym którzy interesują się sprawą z racji zawodu" - poinformował
dyr. Departamentu Prasy i Informacji MSZ Władysław Klaczyński.
"Księga"

będzie

zbiorem
wszystkich faktów oraz dokumentów, "które MSZ może ujawnić" - od chwili aresztowania Polaków 10 marca 1992

roku we Frankfurcie nad Menem, pod zarzutem próby eksportu broni do Iraku, aż do ich
uniewinnienia przez sąd amerykański w miniony piątek.

Posłuchali go. poszli do
się. że miał rację

kuchni
- ledwo
zdążyli zjeść zupę /naturalnie z kaszą
jaglaną. ale też i z mięseml. nadjechała
ciężarówka . z której wysiadł m.lody
ch/opak z bardzo surową miną. Zeby
nie gwiazdki na naramiennikach. toby
i nie poznali. że ofICer.
- Obywatele żołnierze. kto do
czołgów. do broni pancernej?
Siadł potem za stołem w namiocie.
a oni. nowo przybyli. po jednemu
wędrowali do środka. ściągając kurtki
i koszule. żeby ich tam lekarz zbadał.
żeby się zapisywać do czołgów.
Jankowi zeszło trochę dłużej przy jedzeniu. bo kucharz nie od razu dał się
przekonać. że Szarik też do wojska
przyjechał. Kiedy podszedł do namiotu.
Jeleń już z niego wychodzK ze zmierz·
wioną czupryną. z roześmianą gębą.
w rozpiętym waciaku.
· Janek, chodźże tu szybko. Mnie już
zapisali. a ty przecym też do czołgów.
- Ja bym chciał razem z tobą. ale nie
wiem. Tam pójdę. gdzie każą .
- Nie czekaj. aż ci każą. Som sobie
każesz. to bydzie najlepiej. Jo się już
zapisoł. Pytają mnie czemu. to je
mówię. żech był w czołgach. Pytają
gdzie. to powiadom: u Niemca. Siłą
wzięli. Pytają. jak dalej było. no to je
mówię: "związołech swoich szwabów
i czołgiem na drugą stronę. do Ruska·.
Oni mówią: "Tam czterech a ty som. Ja.
keś doł radę?" To jo żech wziął za rękę
tego. co pisze. tego. co pyto. tego doktora i jeszcze dwie siostry w białych far·
tuchach. pocisnąłech ich do kupy. póki
nie prosili. żeby puścić . Powidzieli. że
będzie pancerna brygada. Brygada i·
mienia Bohaterów Westerplatte.
Janek chwycił Jelenia za rękę.
przybladł i spytał :
- Jak mówisz?
· Jak słyszysz. Westerplatte. To ci,
co się w Gdańsku pierwsi bronili. nie
wiesz? Janek ... Ty kaj idziesz?
Ale Janek już wpadł do przedsionka
namiotu. Wartownik przytrzymał go za
i przekonali

ramię·

· Poczekaj, tam dziewucha w

środo

ku.
Udka wychodząc uśmiechnęła się
i rzuciła mu w przejściu:
· Przyjęli. Do radia im dziewczyny
potrzebne.
Janek wszedl do środka. Lekarz
kiwnął na niego i od razu zaburczał.
• Rozbierajże się szybciej, chłopcze.

wesoło

Czasu nie mamy.
Obejrzał. przytknął słuchawkę do
piersi, spytał. czy zdrów.
• Zdrów.
- Podejdźcie tutaj - znużonym gio·
sem powiedział chorąży. - Imię?
. Jan.
. Nazwisko?
-Kos.
• Skąd rodem?

Niemiecki biznesmen z Kolonii,
62-letni Pal Berkovics, chce kupić
zabalsamowane zwłoki Lenina,
żeby wystawić je w jednym z miejscowych muzeów, a następnie pokazywać na całym świecie.
Jak oświadczył potencjalny nabywca w wywiadzie, który ukazał
się w poniedziałkowym wydaniu
dziennika "Bild", zaoferował on wła
dzom rosyjskim za mumię Lenina
mifion marek /625 tys. dolarów/.
"Pragnę wystawić go w najpiękniejszym muzeum w Kolonii,
a następnie moglibyśmy zorganizować toumee po całym świecie"
- oświadczył Berkovics, który zajmuje się handlem dziełami sztuki.
"Godność Lenina będzie zachowana. Będzie on częścią wystawy o historii ZSRR, z towarzyszeniem sztuki i muzyki" - dodał
Berkovics.
Po zdławieniu rebelii parlamentu rosyjskiego, prezydent

Nieoficjalnie wiadomo, że
MSZ ma zamiar ujawnić również te dokumenty, które miały
wcześniej charakter poufny,
także zapisy rozmów.

-z Gdańska.

Amfetamina wtapczanie
Prokuratura Wojewódzka w
Łodzi aresztowała tymczasowo dwie osoby podejrzane
o handel amfetaminą. Cezaremu W. - właścicielowi hurtowni
artykułów

spożywczych

• A teraz?
• Przymorski Kraj.
• Daleko cię zaniosło. Rok urodze·
nia?
- 1926
- Dokumenty?
Janek podał swoje zaświadczenie,
w którym była mowa. że taki to a taki
polował na stokach Góry Cedrowej
i w trzech sezonach dostarczył tyle a ty.
Ie futer. wykonując normę w tylu i tylu
procentach.
• Tu nie napisane. kiedyś się rodził.
Więc w którym roku?
· Powiedziałem.
• Oszukujesz. Ja też mam oczy.
U nas służba ciężka. pójdziesz gdzie indziej.
W tym momencie uniosła się poła
namiotu. spod brezentu wyjrzała najpierw kosmata morda i ślepia , a potem
cały Szarik wlazł do środka i siadł na za·
dzie przy nodze swego pana.
· A to co znowu? Co ten pies tu robi?
Twój?
. Mój.
· No właśnie. Brygada pancerna to
nie zwierzyniec . Moiesz iść.
Janek wyszedł. Skręcił zaraznza namiot, by uniknąć pytań przyjaciół ; z o·

w Dmosinie /woj. łódzkiej i Janowi D. - szefowi firmy eksportowo-im portowej, postawiono
zarzut wprowadzenia do obrotu co najmniej 4,5 kg środka
psychotropowego
zawierającego 98 proc. narkotyku poinformowała 18 bm. dzienI}ikarkę PAP prokurator Maria
Swietlicka, rzecznik łódzkiej
prokuratury.
Amfetaminę - w postaci białe
go proszku - znaleziono w worku w tapczanie w hurtowni.
M. Świetlicka przyznała, iż
istnieje podejrzenie, że sprawa ta ma związek z produkcją
tabletek zawierających amfetaminę, wykrytą przez łódzki
UOP we wrześniu br. Aresztowano wówczas Lecha W.,

puszczoną głową począł spacerować

10·letni włamywacz

tam i z powrotem. Szarik zrozumiał, że
coś nie jest tak. jak trzeba, wybiegi na·
przód. zawrócił, począł podskakiwać.
zapraszając
do zabawy. Spost·
rzegłwszy, że nie pora na to. liznął Jan·
ka w rękę, podtulił ogon i cicho stąpał
zanim.
Spacerowali tak doŚĆ długo, aż
wreszcie Janek skręc ił ostro i podszedł
wprost do krępego. małego szofera
siedzącego na stopniu ciężarówki.
• Dzień dobry.
- Czołem - kierowca zasalutował nie
wstając, by pokazać . że jest już starym
żołnierzem .• Wichura.

WYTNIJ I ZACHOWAJ!
Copyright by Seta Enterprises Ltd.

właściela

hurtowni spożyw
czej, podejrzanego o wytwarzanie pigułek z amfetaminą.
Cezaremu W. i Janowi D. grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

RADA

Przedsię biorstwo
Wielobranżowe
26-600 Radom, ul.Wrocławska
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UMUNDUROWANIE STRAŻY PRZEMYSŁOWEJ
RĘCZNIKI I ŚCIERKI
ŚRODKI CZYSTOŚCI

ODZIEŻ OCHRONNA

•
:
•
•
:
•

I ROBOCZA
ubrania robocze drelichowe
ubrania robocze ocieplane. •
bluzy ocieplane bezrękawniki
kurtki ociepłane podgumowane
koszule flanelowe
kalesony skarpe.t~i. spodenki
hełmy. ochronniki sluchu
nakrycia głowy

UNO.

TIPO.
TE~IPRA.

Zacznij dzień z Echem Dnia
Kupuj w firmie Solo

o

Do końca lutego przyszłego roku wydrukuJemy
100 odcinków powieści "CztereJ pancerni i pies".
OWystarczy wyciąć i zebrać 51 z nlchl
O Po przesianiu do naszej redakcji takiego zestawu,
nie wcześniej "Ii 1 marca, weźmie on udział w losowaniu, w którym główną nagrodą jest FIAT 126p!
Ufundowany przez firme SOLO i ECHO DNIA

o rychłym przeniesieniu zwłok w inne miejsce. Burmistrz Petersburga - Anatolij
Sobczak zaproponował pochowanie go obok jego matki na
cmentarzu Wołkowo w tym
pogłoski

mieście.

Dziś będzie w kraju zachmurzenie duże z możliwością wystąpie
nia niewielkich opadów deszczu,
a w górach śniegu. Chłodno,
temp. maks. od 8 51. na Suwalsz<:zyźnie do 13 51. na Dolnym
Sląsku. Wiatr slaby i umiarkowany, zmienny.

SPECJALISTYCZNE ARTYKUŁY BHP
• sprzęt ochrony dróg oddechowych
• okulary. przyłbice.
tarcze spawalnicze
• fartuchy spawalnicze
skórzane
• torby monterskie
• szelki. pasy. linki bezpieczeństwa
• gaśnice. węże tłoczne i ssawne
armatura przeciwpożarowa

RĘKAWICE

ROBOCZE
I OCHRONNE
• DRELICHOWE S-palcowe
z podszewką
• S-palcowe wzmacniane
skórą dwoina·lico
• S-palcowe spawalnicze
dwoina-lico
• S-palcowe kwasoodporne
• olejoodporne (żaby)
• termoizolacyJne:
brezentowe

ZAPRASZAMn::

Ponad 380 osób

powierzyło

B/56/R

mu swoje

oszczędności

Właściciel
wyłudził
- W Częstochowie aresztowano 23-letniego Romana R.,
właściciela lombardu "Mars",

KONKURS FIRMY SOLO
I GAZETY ECHO DNIA
Promocyjna sprzeda!
samochodów "FIAT.

postanowił znieść gwardię honorową przed Mauzoleum
Lenina w Moskwie i nasilają się

Jelcyn

OBUWIE ROBOCZE I OCHRONNE
• trzewiki robocze I ochronne
• buty ocieplane męskie I damskie
• buty ocieplane skóroflłcowe
• buty profilaktyczne
• drewnla'kl kąpielowe
• buty gumowe I gumofilcowe

Towar dowozimy własnym transportem

Chciał się pobawić

Lubelscy policjanci zatrzymali
1O-letniego Łukasza B., który
wraz z kilkoma kolegami włamał
się do hurtowni zabawek w centrum miasta.
Z dachu komórki przylegającej do budynku hurtowni
"Mabro" dostali się do jej
wnętrza wybijając szybę na pierwszym piętrze. Wynieśli zabawki wartości przeszło 30 mln zł.
Policjantom udało się schwytać
tylko Łukasza.

Wypowiadając się o przeprowadzanym od poniedziałku
przez ZNP ogólnopolskim referendum na temat stanowiska
nauczycieli w sprawie aktualnie
obowiązującej Karty Nauczyciela, Zaciura powiedział, że "wyniki
referendum pomogą związkowi
w podjęciu prac stanowiących
konkretyzację oczekiwań nauczycieli w sprawie ich usytuowania w zawodzie."

Milion marek
•
za mumię
Lenina

,,0 ile sobie przypominam,
dotąd MSZ jeszcze nie wydawało takiej dokumentacji. Ale
na świecie jest to praktykowane. W sprawach budzących
jakieś wątpliwości, co do tego,
jak było naprawdę" - stwierdził
Klaczyński.

Podejrzani o handel-aresztowani

12

skiego" - powiedział Zaciura.

Manipulację
nauczycielami
i opinią publiczną w ankiecie
statusu nauczyciela, przeprowadzanej obecnie wśród nauczycieli na zlecenie MEN, zarzucił
resortowi edukacji 18 bm. prezes Zarządu Głównego Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Jan
Zaciura.
"Treść ankiety godzi w prawa
i wolność obywatelską, godność
zawodową nauczycieli oraz stanowi niedopuszczalną formę inwigilacji środowiska nauczyciel-

"Biala księga"
afery karabinowej
Prace nad "księgą" mogą
zakończyć się jeszcze w poniedziałek.
Po akcpetacji

Nauczycielstwa Polskiego

Dealer
"FIAT AUTO POLAND"
Dąbrowa

350 k/Klelc
tel. 31-58-04

ZAPRASZllIY
BO/UMS

http://sbc.wbp.kielce.pl

lombardu
20 mld zł

który przyjmując nielegalnie
lokaty pieniężne, wyłudził ok.
20 mld zł - poinformował 18
bm. rzecznik tamtejszej policji,
nadkom. Marian Kotarski.
Poszkodowanych jest co najmniej 380 osób.
Roman R., mimo iż nie posiadał zezwolenia Narodowego Banku Polskiego na przyjmowanie lokat kapitałowych,
znalazł wiele osób, które powierzyły
m~
swoje
oszczędności. "Sledztwo wyjaśni, ilu naiwnych znęconych
łatwym zarobkiem dało się
nabrać oszustowi " - powiedział rzecznik częstochows
kiej
Prokuratury
Wo-

jewódzkiej, Romuald Basiński.
Na razie "biznesmenowi"
przedstawiono zarzut oszustwa, polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego
rozporządzenia swoim mieniem przez 11 osób, od których Roman R. przyjął co najmniej 237 mln zł, 16 tys. DM i
10,7 tys. dolarów, w zamian za
obietnice wypłacenia wysokich odsetek.
Dziennikarz PAP dowiedział
się nieoficjalnie, że właściciel
lombardu "Mars" nie dysponuje żadnym majątkiem, którzy
mógłby być zajęty na poczet
zwrotu zagarniętego mienia

Wiadomości lokalne • Wiadomości lokalne • Wiadomości lokalne
':ł;"

Jo

agitację.

Urząd

Znaczna część kieleckich przystanków autobusowych po
plakatowych akcjach nadal tak wygląda.
Fot.A.Piekarski

KRA
RAZ
""OdNIE

(plakato\Nej)
- Zdecydowanie przegraliśmy
- mówi poseł
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Andrzej Słomski. Tak więc nasza praca będzie
ułatwiona. Znaczną część plakatów już usunęliśmy. Myślę, że

zdążymy

wojnę plakatową

obowiązującym

w

terminie.
Kampania wyborcza Kongresu Liberalno - Demokratycznego nie opierała się
wyłącznie na plakatach, dlatego
ich likwidacja nie przysporzyła

POŁUDNIE

Oto kolejna edycja superkonkursu

100 MILIONÓW W SAMO POŁUDNIE

*

Poniżej drukujemy diagram z ponumerowanymi polami, do
którego należy sukcesywnie wpisywać wyrazy podawane dziś

o godzinie 12.05 w Radio Kielce.
* Niektóre z liter wpisane w diagram złożą się na hasło główne
-litery te wpisujemy do kratek na dole strony.
* Jeśli odgadniesz hasło główne, nie czekaj na podanie wszystkich wyrazów - już w trakcie trwania audycji radiowej zadzwoń
natychmiast pod jeden z numerów redakcji "Echa Dnia" w Kielcach (nagroda dla Kielc):

455-88,439-43,463-02.
lub w Radomiu (nagrocfa dla Radomia):

235-19
W dniu dzisiejszym do wygrania:

* Lustro za

500 tys.
od sklepu meblowego FURNEL, Kielce,
ul. Domaszowska 69 a, tel 470-36 w.3
* 500 tys. w gotówce od drukarni POLMAR
z Radomia, ul •. Przytycka 4, tel. 31-15-39

••>

6

7

8

9

14

15

16

17

18

A

B

10

C

19

20

21

22

23

24

25

26

27

D

28

29

30

31

32

33

34

35

36

E

37

38

39

40

41 .

42

43

44

45

F

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Hasło:

~7

kłopotów. - Penetrujemy jeszcze miasto - powiedział Jan
Gębski, szef sztabu KLD. - Nie
jesteśmy w stanie usunąć
wszystkiego za jednym zamachem. Sądzę, że uporamy się
z tym i nikt nie będzie miał do
nas pretensji. Nie ponosimy natomiast odpowiedzialności za
wieszanie tzw. makroplakatów.
Za nie odpowiedzialna jest centrala w Warszawie.
Podobna sytuacja jest z ekranowymi plakatami Unii Demokratycznej. Wielkie hasło z podobizną premier Suchockiej wisi
jeszcze przy ul. IX Wieków
Kielc, zaś drugie, obok Szpitala
Miejskiego na ul. Kościuszki Ito
pochlapane farbą! zostało już
zdjęte. Kielecki sztab UD odpowiada za plakaty i ulotki. - Nasza sytuacja jest o tyle prosta,
że zaraz po rozwieszeniu naszych plakatów następnego
dnia dokładnie zalepił je ,,zbój
świętokrzyski" - poinformowano
nas w komitecie wyborczym
UD. - Pozostały jeszcze jakieś
resztki na uboczu miasta, które
oczywiście
zlikwidujemy.
Będziemy także dzwonić do
Warszawy w sprawie zdjęcia
makroplakatów.
Powoli znikają z naszego
miasta ślady minionych wyborów. Najbardziej ucierpiały
jednak przystanki autobusowe,
z których ciężko usunąć plakatowe pozostałości. Wyraźnie nie
kwapi się do porządków niekwestionowany zwycięzca plakatowej wojny - BBWR. Przystanki
w całym mieście straszą poszarpanymi fragmentami arkuszy
z hasłami BBWR lul. Manifestu
Lipcowego, ul. IX W. Kielc, ul.
Buczka/. Chcieliśmy zapytać
w sztabie BBWR, kiedy zamierzają przywrócić przystankom,
i nie tylko, ich dawny wygląd, ale
niestety, telefon od kilku dni milczy jak zaklęty ...
M. FUDALA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
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Imię i nazwisko: .........................................................
Adres: ..............................................

Już

w piątek przyszli fachowcy z "Maxtela", popracowali solidnie trzy, cztery godziny i już
wszystko było w porządku, odbiór telewizyjny znakomity.
Dziękujemy.

Nagrody otrzymali:
W poniedziałkowym konkursie "W samo południe" nagrody
otrzymują: Andrzej Mroziński z Kielc - aparat telefoniczny
o wartości 750 tys. zł wraz z montażem, który ufundował
.. SUPRIMEX" , Kielce, uJ. Karczówkowska Sa, Bogumiła
Swędzioł z Kielc - zegar wartości 500 tys. zł ufundowany
P~ez firmę "HOSSA", a w Radomiu nagroda od Radomskiego Oddziału "Echa Dnia"- 500 tys. zł. przypadła p. Te~~sie Pęksyk z Szydłowca. Ponadto 15 osób uhonorowahsmy nagrodami - niespodziankami.

RADOMSKIE: Kierowcy udający się z Radomia
w kierunku Warszawy przeklinają odcinek drogi do
Grójca. Wąska, dwupasmowa szosa, nie pozwala na
rozwinięcie odpowiedniej szybkości i zmusza kierowcę do czynienia skomplikowanych, często niebezpiecznych manewrów przy wyprzedzaniu.
W planach rozwoju komunikacji województwa radomskiego od dawna mówiło się o modernizacji odcinka drogi z Radomia do Jedlińska . Koszt tego przedsięwzięcia na odcinku
przebiegającym przez miasto
ma wynieść 76 mld zł, natomiast na całym 10-kilometrowym fragmencie do Jedlińska,
remont pochłonie 109 mld zł.
- Wcześniej, czy później,
musiało dojść do realizacji tego remontu - mówi Mirosław
Szyller z radomskiej "drogówkl". Odcinek ten wraz
z fatalnymi skrzyżowaniami,
złą nawierzchnią, bez utwardzanych poboczy, stał się bardzo niebezpieczną trasą dla

Szło

jak po

Młodzi

II

ruchu. Warto przypomnieć, iż
w tym roku zginęło tu siedem
osób, a kilkanaście zostało
ciężko rannych .
Zdaniem funkcjonariuszy
z Wydziału Ruchu Drogowe..
go, fragment trasy Radom Jedlińsk jest jednym z najgorszych w kraju. Dobrze zatem, że dojdzie do jego modernizacji. Prace na odcinku miejskim są już daleko zaawansowane, a jeszcze w bieżącym
roku ma być wybudowany
most na rzece Mlecznej oraz
dwupasmowy dojazd do ronda
przy ul. Warszawskiej.

IJ. RYB./

maśle

szufladkowey"

OSTROWIEC ŚW.: Tutejsi policjanci z grupy do
spraw nie letnich K,omendy
Rejonowej Policji zatrzymali "małolatów", którzy
specjalizowali się w wyciąganiu zawartości ze
sklepowych szuflad na
pieniądze. Wykorzystując

nieuwagę
sprzedawców
obrabowali w ten sposób
kilka placówek handlowych.
Działali według prostej
i skutecznej metOd';'
Wchodzili we dwóch lub
trzech do sklepu i jeden z nich
prosił ekspedientkę o podanie
czegoś, co zmuszało ją do
chwilowego odwrócenia się.
Wówczas drugi błyskawicznie
przechylał się przez ladę, odsuwał szufladę i wyciągał

gotówkę.

W ten sposób zgrana paczka zabrała gotówkę
z kilku szuflad. W sklepie
branży przemysłowej skradli
1 ,5 mln złotych i. rozochoceni
łatwością z jaką tego dokonali,
powtórzyli akcję w trzy dni
później, zabierając tym razem
600 tys. zł. Za każdym razem
o stracie gotówki ekspedientka zorientowała się długo po
fakcie kradzieży.
Złodzieje Idwóch 15-latków i jeden 13-latekl wpadli
przy innej okazji. Wyszło na
jaw, że sprzedawcy dość
lekkomyślnie przechowują

utarg w łatwo dostępnej
szufladzie, narażając się
w ten sposób na straty.

{TeZ!

l\GI~N(~JA IUnHAi\łIO"T1\
"I~(~nli J)NIA"

ZATRUDNI~ZYTORÓW
WOSTROWtJU ŚWIĘTOKRZYSKUl

Gwarantujemy atrakcyjne warunki pracy
Zebranie Informacyjne odbędzie się
22 X 1993 r. o godz. 15.30,
Kielce, ul. Targowa 18
w Biurze Reklam I Ogłoszeń (parter)

w tym czasie już się zepsuł drugi
fotel. W tej sytuacji mam zamrożone
pieniądze
i pusto
w mieszkaniu. Najciekawsze, że
w sklepie nie chcą mi podać pro-

T

E

interwencyjny

:lir 45898

Tajemnicze meble
W lipcu kupiłam w sklepie
P.H.U. "Minimax" przy ul. Sandomierskiej w Kielcach, mebloo
wy zestaw wypoczynkowy za
N od godz. 11 do 15
7,5 mln zł, numer rachunku 256.
ducenta tych wybrakowanych
Po dwóch miesiącach jeden
z dwóch foteli się zapadł i to sa- . mebli, a ja po prostu uważam, że
jest to bubel i nie nadaje się' do
mo stało się z wersalką. Po monaprawy, a pieniądze należy
ich interwencjach sklep zabrał
fotel i wersalkę do naprawy, ale
zwrócić. Nie przemawia również

http://sbc.wbp.kielce.pl

..

pieniądze

Do ed i 'ska
po nowemu

Miasta w Kielcach wystosował apel o uprzątnięcie
do dzisiaj resztek plakatów i ulotek. Jeśli
komitety wyborcze nie
dostosują się do tego,
ślady kampanii usuną
służby miejskie na koszt
komitetów wyborczych.

W SAMO

•

Znalazły się

KIELCE: Ordynacja wyborcza wyraźnie określa,
iż w 30 dni po zakończe
niu kampanii wyborczej,
partie zobowiązane są do
usunięcia jej śladów z terenów, na których prowadziły

~..

...

do mnie argumemnt, który usły
szałam w sklepie - przecież pani
widziała, co kupowała. Przecież
ja nie jestem ani stolarzem, ani
tapicerem, i nie potrafię ocenić
z wyglądu jakość mebla.
Psy w Cedzynie
Przed Ośrodkiem Wypoczynkowym PKO "Uroczysko" w Cedzynie gromadzi się sfora psów
dzikich, i trudno je przepędzić .
Wczasowicze i personel po
prostu boją się ich, bo warczą
i groźnie szczekają.

IGI!

Spotkanie
z parlamentarzystami
Wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wojewoda J . Płoskonka spotkał się
z nowo wybranymi senatorami
i posłami ziemi kieleckiej. Na
spotkanie nie dotarł m.in. wicemarszałek Senatu
Ryszard
Czarny z SLD. Parlamentarzyści rozmawiali także w kieleckim Centrum Exbudu z dyrektorami i właścicielami przedsiębiorsw o problemach dotyczących gospodarki.
Referendum
w Skaryszewie
17 października Iniedziela!
w Skaryszewie odbyło się referendum, które miało zadecydować o rozdzieleniu władz gminy
i miasta. Wzięło w nim udział
zaledwie 8,8 proc. mieszkańcow uprawnionych do glosowania /Wyniki referendum są
ważne przy minimalnym 30
proc. udziale uprawnionych do
głosowania!, dlatego nie dojdzie
do podziału władz samorządo
wych. Przeprowadzenie referendum kosztowało gminę 20
mlnzl.
Wizyta profesora
Zielińskiego

W środę będzie gości! w Kielcach rzecznik praw obywatelskich Tadeusz Zieliński. Program
jego wizyty przewiduje m.in.
spotkanie z dyrektorami: Wydziału Zdrowia, Wojewódzkiego
Urzędu Pracy, Wojewódzkiego
Zespołu Pomocy Spolecznej oraz z kuratorem oświaty.
Bezrobocie nadal
duże

Pod koniec ubiegłego miesiąca w województwie kieleckim było zarejestrowanych
102.380 bezrobotnych, a stopa
bezrobocia sięgnęła 17,2 proc.
Tylko w ciągu września przybyło
4.833 nowo zarejestrowanych
osób w rejonowych urzędach
pracy. Największe bezrobocie
panuje w Kielcach - 33.480
osób, Starachowicach - 13.684
i Ostrowcu - 11.088.
IM.G.!
Rusza festiwal
w kalendarzu imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej "Jeunesses Musicales" znajduje się Międzynaro
dowy Festiwal JM w Kielcach.
Koncert inaugurujący tegoroczną festiwalową edycję
odbędzie
się
dzisiaj, 19

października, w Pałacu Biskupim. Weźmie w nim udział

Orkiestra Kameralna "Archi"
pod dyrekcją Ihora Andrijewskyego oraz wiolonczelista Andrzej Wróbel. Początek
godz. 18.00.
IDMPI
Zmienili adres:
Zarząd Wojewódzki Związku
Dzialkowców
w
Kielcach
z dniem 1 października został
przeniesiony z ul. Piotrkowskiej
12 na ul. Bohaterów Warszawy
4 /kod pocztowy 25-394 Kielce.,
Zapraszamy
* BWA "Piwnice" zaprasza
20 bm. o godz. 16.30 na prelekcję o malarstwie angielskim
pl. .. Malarstwo Prerafaelitów".
* Zarząd Koła nr 2 "AMUR"
organizuje 23 bm. w Połańcu
nad Wisłą towarzyskie zawody - zakończenie sezonu '93.
Odjazd spod hali widowiskowosportowej o godz. 5.00. Zapisy
we wtorki i czwartki w siedzibie
Pz:.N, w godz. 16.00-18.00.
* PTIK w Skarżysku-Ka·
miennej zaprasza 25 bm. na
wycieczkę pieszą na trasie:
Łyżwy - Wąchock. Początek
o godz. 8.20 - ZDK, dojazd na
miejsce startu autobusem nr 1,
przewodnik p. Irena Binias.
IKR!
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Lo alni patrioc·
DRUGIE WE,JSCIE wa czą O telewizję
". tak

będę jeździł bez ~iletU!"

II KANAROWII

KIELCE: Kolejny atak .. kanarów" nastąpił w ubiegły
czwartek od godziny 14.00. Skomasowane siły kontrolerów, biurowych pracowników MZK i Straży Miejskiej w ciągu 7 godzin skontrolowały blisko 80 procent
autobusów.
Początek "czesania· przebiega w miarę spokojnie. Wautobusach jedzie w tym czasie niewiele osób, co najwyżej 20. Jednak za każdym razem są przynajmniej 2 mandaty. "Gapowicze" nie kłócą się , wyjmują dowody tożsamości i kontrolerzy
wypisują mandaty.

Korzystając

z chwili
spokoju,

Lucyna Mikołajczyk i Janusz
Marcinkowski , z którymi spraw-

dzam bilety opowiadają : . Kiedyś
jechało dwóch bez biletów. Zatrzymałem ich w drzwiach . Jeden
jakoś się przepchnął, ale buty
zostawił

na schodach . Drugi nie

mógł sobie dać ze mną rady.
Wyciągnął śrubokręt. Myślę - ży 
cie mam stracić? Musiałem odstąpić ".
. Około godziny 16.00 jesteśmy w
Cmińsku. "Czatujemy" m iędzy

mujemy go i wsiadamy do środ
ka. Połów przekracza najśmiel
sze oczekiwania. Na około 40
osób jadących "9", 1Ojedzie bez
biletu.
W tym autobusie około 40-letni mężczyzna nie ma biletu. Odmawia również okazania dokumentów. Mówi: "Jak bym byłner
wowy, to by się inaczej to
skończyło", po czym wyjmuje
dowód tożsamości. Inny jegomość , w podobnym wieku jest
lekko wstawiony i również bez
biletu . Głośno wyraża swoją opinię: "Nie ma pobłażan i a , jak s i ę
jedzie bez biletu trzeba płacić !"

Jeden z kontroler6w
m6wi,

przystankami. Z daleka widać
podjeżdżający autobus. Zatrzyto

Prosiak
w sedesie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Z powodu lokatorskiej niefrasobliwości nagromadzone fekalia znalazły swe ujście w blokowych piwnicach.
- Nie był to pierwszy przypadek kanalizacyjnej awarii spowodowany
ludzką
bezmyślnością
powiedział
zastępca dyrektora MZBM Andrzej Wojtan. - Bywa, że lokatorzy traktują domowe sedesy jak

śmietniki , wyrzucając tam co popadnie. Przyczyną zapchania

pionu kanalizacyjnego, a w efekcie zalania kilku mieszkań
przy ul. Kościelnej była niefrasobliwość
pewnej blokowej
miłośniczki robót na drutach,
która skłębionych strzępków

wypompowują

z piwnic fekalia.
A koszt operacji ogniomistrzów
z konieczności babrających się
w g ... obciąży konto MZBM. Niewykluczone, iż niektórzy lokatorzy zechcą dochodzić odszkodowań za zniszczone w piwnicach
mienie.
- Takie są skutki, gdy ktoś
zamiast głowy ma pod beretką
kapuścianego głąba - skomentował przypadek awarii
przy ul. Murarskiej jeden
z hydraulików.
!M.B.!

wełny pozbywała się korzystając

z klozetu. Innym razem, doszukując się przyczyn awarii
w bloku przy ul. Zakładowej,
ekipa MZBM odkryła w kanalizacji... wnętrzności z całego
prosiaka. Zabrzmi to może nieco
humorystycznie,
ale
doświadczenia z lat poprzednich potwierdzają, iż najtrudniejszym okresem dla blokowych systemów kanalizacyjnych jest... Wigilia. W tym dniu
do łazienkowych sedesów nagminnie wyrzucane są łby wigilijnych karpi, skutecznie zapychające rury.

Choć

- Ja? No to zobaczymy! Mam
za duże zasługi. Moich trzech
braci pracuje w MZK! - pijany
mężczyzna zaczyna coraz bardziej podnos i ć głos . - Ja to idę do
domu! Otwierać ! Cholera! Jedziesz to p łać ! Ale ja ... ? Ale będę
m iał artykuł do gazety! Ja mam
zapłacić mandat? Jestem malarzem! Człowiek ten zamiast do
domu ppjechał na komisariat policji na Slichowicach i tam dopiero podał swoje dane.
Następną kontrolę dokonujemy w linii nr 32, jadącą w kierunku Kielc. Trzech mężczyzn nie ma
biletu, ale nie przeszkadza im to
śmiać się i żartować . Spisanie danych trwa tyle czasu, że dojechaliśmy już do Kielc. Tu wsiadł niski
człowiek . Kontrolerzy nie widzieli,
żeby kasował bilet, więc podchodzą i proszą o okazanie waż
nej przejazdówki. Mężczyzna
wyjmuje dokumenty, za chwilę
wyjmuje mandat i mówi:
- Spisz pan z tego mandatu
będzie szybciej. Ja już mam
15 takich , lubię zbierać. Nie
mam pien i ędzy, to nie płacę
za bilet i za mandaty. I tak
będę jeździł bez biletu! Dlaczego nie!?
Wieczorem po zakończonej
akcji dowiaduję s ię, że w jednym
z autobusów, pewien mlodzian
zamiast biletu, wyciągnął duży
nóż, z którym skakał po siedzeniach. Jednak ogólnie rzecz
biorąc było spokojnie. Tylko kilka
osób zmieniło swój kurs i zamiast do domu pojechalo na
Izbę Wytrzeźwień.

Akcja

eksponowdny

w administrowanych przez
MZBM budynkach .regulamin
porządk u domowego· wyraźn i e
przestrzega, iż "do muszli klozetowych nie wolno wrzucać
śmieci, waty, kości, szmat, zapałek i innych przedmiotów
powodujących
zapychanie
przewodów kanalizacyjnych" ,
częste awarie potw ierdzają , że
lokatorzy I gno rują zakazy. Wcale nie lepiej bywa równi eż w obiektach użyteczności publicznej , czego przykładem jest niedawna cuchnąca awaria w magistrackim WC. Drastyczne wykroczenia przeciwko blokowemu
regulaminowi, zwłaszcza te powo dują ce znaczne straty materialne, teoretycznie zagrożone
s ą naw et eksmisją z zajmowanego mieszkania. Nie zdarzyło
się Jednak, aby skorzystano z tej
formy dyscyplinowania niepoprawnych lokatorów
- Niełatwo bowiem - przyzn aje dyrek or A. Woj tan - udowodnić niefrasobliwość którego
z lokatorów stała się faktyczn ą
przyczyną zap.:hania sieci kanalizacjI. I nterweniujący przy ul.
Murarsk.iej strażacy pracowicie

że skoro on jest też bez biletu,
także będzie musiał zapłacić.

Kierowca
był nietrzeźwy

Śmierć

zakończona
Przez dwie zmiany nałożo
no po'nad 360 mandatów,
każdy po 250 tys. złotych.
Pracownicy MZK twierdzą, że
to i tak jest ułamek, wszystkich oszustów nie da się
wychwycić. Nikt nie odważy
się
podać
liczby gapowiczów, ale z całą pewnością
w ciągu jednego dnia jest ich
co najmnj ej 1000, może nawet 2000. Łatwo obliczyć jakie z tego tytułu są straty dla
miejskiego
przewoźnika .
Tym bardziej, że z nałożo
nych mandatów spływa nie
więcej, jak 30 procent. Reszta
jest nie do ściągnięcia.

MAREKGLUZA

DOKONCZENIE ZE STR. 1
. Nie wiemy czy otrzymamy koncesję - dodają. Mimo to, oceniamy
nasze szanse na 80 proc.
- Pomysł, by zmierzyć si ę z telewizją regionalną podsunął nam
pan Markiewicz - mówi Ireneusz
Kędzierski.

, - W moim przypadku plan, by
w pewnym
stopniu wynikiem mocnego "wkurzenia się" na decyzję Janusza
uzupełnia
A
Zaorskiego
Kęczkowski. - Będąc rok temu
w Kielcach obiecał , że powstanie
tu telewizja regionalna. A potem
z Warszawy dochodziły nas już
calkiem inne informacje. Nadal
podlegamy pod Kraków i nic nie
wskazuje na to, by w najbliższym
czasie coś miało się zmien ić . My
jesteśmy rodowitymi kielczanami i
patriotami lokalnymi, dlatego
chcemy tu rob i ć telewizję o naszym regionie:
Stworzenie od podstaw telewizji, to jednak bardzo poważna inwestycja. Już sama koncesja na
TV - naziemną kosztuje około 20
miliardów zł. Budowa studia, profesjonalne wyposażenie go, zatrudnien ie fachowców to kolejne
miliardy. Prezesi spółki "Juvex'
li czą się z tymi ogromnym i wydatkami. Twierdzą, że dysponują odpowiednim kapitałem .
powołać telewizję , był

Entuzjazm to jednak
nie wszystko,
choć inicjatorzy kieleckiej telewizji regionalnej podkreślają , że udało im się w krótkim czasie pozyskać do współpracy rodzimych
twórców - artystów: pisarzy, muzyków, plastyków. I to za przysło
wiowe .Bóg zapłać'.
Niewielu z nich !niestety! zna
pracę"-w telewizji od podszewki ,
a robienie profesjonalnych programów telewizyjnych , to przede
wszyskim zasługa ludzi, znają
cych rzem i osło . Jak ich tu przy·
ciągnąć? Prezes Kęczkowski i nżyn i er geodeta i I. Kędzierski - elektryk, tej wiedzy nie posiadają.
Poszukują więc przyszłej kadry
telewizyjnej. Prowadzą rozmowy
z wieloma znanymi osobami
w Warszawie i Krakowie.
- Generalnie jesteśmy po rozmowach ze wszystkimi stacjami
satelitarnymi - informuje prezes
Kęczkowski.

Twórcy nowej, kieleckiej telewizji nie obawiają się konkurencji. Z
.Maxtelem" i firmowaną przez nich
telewizją kablową , chcą żyć w
ścisłej symbiozie.
Zdanie
to
potwierdza
Zdzisław Szybaiski, wicedyrektor do spraw telewizji kablowej
. Maxtel" - My mamy ambicję , by
być telewizją lokalną - mówi. Natomiast telewizja rozsiewcza
w wydaniu ,Juvexu" będzie mieć
większy zasięg , obejmie również
okolice Kielc. Toteż nie obawiamy się konkurencj i. Nosimy się
nawet z zamiarem włączen i a
programu telewizji regionalnej do
naszego kanału .

RADOM
Do Krajowej Rady do Spraw
Radiofonii i Telewizji wpłynął
wniosek o przydział kanału telewizyjnego na terenie województwa radomskiego dla
spółki RSlV. Spółkę tę tworzy 6
osób. Jeśli rada przyzna spółce
pasmo, to nadajnik o zasięgu około 20 km zostanie zamontowany w Radomiu.
Program RSTV będ zie oparty
na ludziach i sp rzęc ie istni ej ącej

obecnie lokalnej stacji telewizyjnej
"DAM I TV", której program nadawany jest obecnie za pośrednict
wem sieci kablowej. Program "DAMI TV", około półtorej godziny co
drugi dzień, dociera do około 120
tys. telewidzów w Radomiu, Pionkach i Skarżysku - Kamiennej.
W Radomiu jedynie posiadacze
sieci kablowej w dzielnicach
Zamłynie , Borki , Wośniki , Wacyn
i częściowo Planty nie mają możli
wości oglądania lokalnego progra-

Daj milion i

mu telewizj i. Po zamontowaniu
nadajnika i przejściu z telewizji
kablowej na rozsiewczą program
RSTV docierałby do około pół miliona telewidzów.
Redaktor naczelny "DAMI
lV" Andrzej Dąbrowski uważa,
że jest możliwe w krótkim czasie nadawanie 2 godzin programu lokalnego dziennie.
/ZB!
BEATA

pokaż

MŁOTKOWSKA

kogo •••

Będę zabijał
Po kieleckich bazarach grasują tzw. "rakietierzy". Wyłudzają
od swoich rodaków haracz za pozwolenie na handel. Kilka dni
temu jednego takiego złapała Straż Miejska.
- Co robiłeś wcześniej? - spytał strażnik wielkiego jak dąb "rakietiera".
- Walczyłem w Afganistanie - padła od powiedź .
- Zabiłeś kogoś?
- Jak bym nie zabijał, to by mnie zabili - powi edział szczerze Rosjanin .
- A co teraz będziesz robił? - Nie dawał za wygraną funkcjonariusz
Straży Miejskiej .
•
- To, czego nauczylem się w Afganistanie na wojnie. Będę zabij ał...
Strażnik zadał jeszcze jedno, czysto hipotetyczne pytanie.
- A za ile byś zabił człowieka?
- Daj mi milion i pokaż kogo mam załatwić!
MIG

•

Dopóki Się
•
•
nie urwie
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Prawdziwą plagą
i utrapieniem konserwatorów
są ,majsterkowicze' - mówi Zofia
Kurpias z Pogotowania Dźwigo
wego "OTIS" - Wykręcają z maszynowni części urządzeń , urywają rygle przy windach. Niewiele

-

.złotych rączek· domyśla się,
czym grożą takie praktyki. Na
szczęście jeszcze nie zdarzyła się
tragedia, nikt nie poniósł śmierci
w windzie, nie pamiętam również
przypadku urwania się kabiny
w którymś z kieleckich wieżow

ców. Ekipy remontowe wzywane
są do odblokowania zaciętych,
zatrzymanych w pół piętra wind.
Najczęściej jednak ich zadanie to
zatrzymanie dźwigu i wyjęcie
przedmiotow, które wpadły mieszkańcom w studnie windy. Wydobywamy klucze, dokumenty, portfele . Monterzy z pogotowia dźwi
gowego uzupełniają ci ągle kradzione lub uszkadzane części.
Nasze pogotowie opiekuje się ponad 350 u r ząd z eni ami w całyc h
Kielcach . Pomysłowość dewastujących si ęg nęła chyba zenitu
w jednym z wi eżowców na ul. Grochowej, gdzie kilka lat temu
dosłown ie wycięto i wyskubano linoleum i podłogę pośrodku windy.
Okazała dziura st raszyła lokatorów, nie można bylo wje c hać do
kabiny wózkiem dZ iec i ęcym , bo
k oła po prostu więzły w dZiurze. W
"mrówkowcu" na Uroczysku Winda
prawie s i ę "rozlazła w szwach" -

jak określili to konserwatorzy, tak
bardzo rozbito listwy podlogowe i
ścianki.

Za konserwowanie urządzeń
płacą spóldzielnie
mieszkaniowe i administratorzy
budynków. Przeglądy techniczne
wykonuje się średnio dwa razy
w miesiącu . Za dewastację i potrzebne wymiany części płacą sami
lokatorzy budynków.
Poszkując odpowiedzi, czy jakakolwiek winda może oprzeć się
atakom wandali, dowiedziałam
się, że w bloku przy ul. Nowowiejskiej w Kielcach zainstalowano
zupełnie nowy dźwig . Nazywa s ię
.Europa 2000· .
dźwigowych

- Urządzenie
zainstalowaliśmy

na

pr6bę
- mówi Jan Nogaj z pogotowia
dźwigowego . - Ma ono wmontowane tzw. kasety antydewasta·
cyjne, un ie m ożliwiające uw ięZie
nie w kabinie. D źw i g dowiezie
swoich pasażerów do najb liższe·
go piętra , nawet w czasie awaru.
Materiał, z którego wykonane
są ściany windy, a także blacha
nie przyjmuJa lakierów i fa rb!
Przyciski są 'odpowiednio za·
bezpieczone przed niszczeniem. Jak twierdzą fachowcY nowa wi nda jest niezawodna.
Czy także niezniszczalna? •
Czas p o k aże ...

KATARZYNA KULlŃS KA

z rozrzutnika
W mi ejscow o ści C hotcza
Jozefów, j adą cy na rozrzutnik u 33- letni Wła dysław W.
spadł z n iego i zo stał przejechany ponoszą c śmierć n a
miejsc u. Kierowca c i ągnika C3560 - Piotr S'J lat 37, ktory
przewoził na rozrzutniku pasażera, był n ietr.zeźwy j został

osadzony w
Izbie . Wytrzeźwień w Ostrowcu Sw. do
dyspozycji prokuratora.

!ZSl

DO KOŃCZENIE ZE STR. 1

z samochodu. BaleclaK wy

ladł za
i w chwili , kiedy mówił, że pokaze mi drogę, zła pał mnie za ręce
i położył na Ziemi. Przycisnął mnie
swoim ciałem, począł mi zdejmowac spodnie i majtkI... Na 00cz .tku b ron ił am s ię , ale kiedy
za czął mnie straszyc, to oddałam
mu się bez oporu. Kiedy już
mną

UwierzyłafP w to i wsiadłam do
samochodu po przejechaniu ki!·
kuset metrow Baieciak skręcił do
lasu. Wy straszyłam si ę i zapytałam, po c o tu przyjechaliśmy?
To nie wiesz, po co? - zapytal oburzony. Dodal. że jeśli mu si ę nie
oddam, lo m ogę wracac pieszo,
zaczęłam płakać i wysiadła1'l

.wyżył" się całkowicie , wróciliśmy
na z abawę , a on tań cząc z moją

http://sbc.wbp.kielce.pl

ko lezankę po chwalił się jej, że
miał ze mną przyjemnoś,-" Na
drugi dzieoi Anita zlożyła skargę
w ska rż yskieJ P okuratufZe Rejonowej. Przy okazJi W/SZłO I a

jaw w jaki sposób i gd zie Baleciak
pr ó bo wał
rok
tem
z g wał cić Anitę i Iwon ę . Podczas procesu Baleciak lżonaty ,
ojciec 2,5 -letniej córeczki! nie
przyznał się do winy.

* *

Sad Rejonowy w Skarzysku Kamiennej uznał R. Baieciaka
winnym zarzucanych mu czyno~
,skazał o na łączną karę 3 lat ~ o
miesięcy pozbawienia v~olnosc l
z war nkowym zawieszeniem wykonania kary przez okres 4 lat.
PS. Personalia bohateróW
PISZ

zostały zmienione.

codzienny dodatek gospodarczy

Z .ak .... ,p y.. .>o··na
•

o krechę··

_

e c t
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J •
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KIELCE: Od października ubiegłego roku panowie: Waldemar Głodowicz, Wiesław Micigolski i Andrzej Jankowski pro-

KIELCE: - Kupowanie na kredyt artykułów pierwszej pomocy, takich jak chleb, masło czy mleko stało się już zjawiskiem powszechnym - informuje nas właścicielka sklepiku spożywczego przy ul. Warszawskiej. - Ludzie zmuszeni sytuacją życiową przestali się wstydzić, muszą przecież coś jeść - mówi sprzedawca. - Najczęściej na
kredyt kupują artykuły niezbędne do przeżycia.
Zdarzają się jednak tacy,
którzy bez pieniędzy przychodzą po czekoladę, lody i pi-

wo. - Jestem życzliwy, toteż
nie odmawiam stałym klientom, prowadzę specjalny ze-

NOTOWANIA r~
GIEŁDOWE ~~
Sesja 18

października (poniedziałek)

Kurs 18.10
Iw zł!

Akcje

Wartość

ULublin u

Techniki

wjeżdża

16,3

Exbud

1.150.000

+6,0

65.713

14,0

Irena

955.000

+8,5

35.411

522

Kable

316.000rk

+9,7

10.929

40,0
58,5

269.000

0,0

15.655

Mostalex

1.045.000

+4,5

47.729

14,9

Mostałwar

1.050.000

+9,4

32.817

35,7

750.000

-2,6

27.215

23,4

Polifarb

795.000

+4,6

113.090

21 ,0

Próchnik

470.000rk

+9,6

26.549

29,6

Sokołów

340.000

0,0

23.050

39,4

Swarżedz

250.000

0,0

13.618

28,8

Tonsil

240.000

0,0

10.269

-

Wczoraj rozXII Radomskie
Dni Techniki. Impreza, którą
organizuje radomski NOT,
potrwa do 22 października.

Universal

(95.500l0k

+9,8

O

Vistula

1.200.000

+2,1

55.042

21,8

750.000

+7,9

268.995

18,4

1.485 JOO

+10,0

91.336

17,7

540.000

-3,6

20.552

27,4

1.145.000

-3,8

56.856

18,2

WIG - 8110,1 (+4,8 oroc.)
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KIELCE
m ark a frank fr.
niem.

dolar

funt ang.

Na otwarcie odbyło się uroczyste posiedzenie, na którym wręczo
no dyplomy i odznaczenia.
W trakcie dYSkusji podsumowano
wyniki wyborów do parlamentu,
w którym NOT wystawiła swoich
kandydatów. O siedzibie NOT otworzono wystawę wyrobów Termowentu. W Ośrodku w Pacynie
odbywa się seminarium na temat
nawożenia i ochrony upraw sadowniczych, połączone ze zwiedzaniem sadów. W środę
odbędzie się pokaz maksymalnego wykorzystania możliwości maszyn do szycia, na które organizatorzy zapraszają szczególnie gospodynie domowe. W prawie każ
dym domu znajduje się maszyna
do szycia, ale większość osób wykorzystuje tylko dwie, trzy funkcje.
W trakcie Radomskich Dni
Techniki odbędą się liczne seminaria dla specjalistów odłew
nictwa, budownictwa, transportu kolejowego i przepisów
pożarowych.

{ZSl
29.000

Bank
Śląski

Kupno

19.400

12.130

3.380

Sprzedaż

19.700

12.250

3.480

30.300

Bank
PKO

Kupno

19.570

12.100

3.380

29.000

Sprzedaż

19.770

12.250

3.480

30.300

Bank
PKO SA

Kupno

19.690

12.136

3.415

29.598

Sprzedaż

20.290

12.537

3.537

30.655

* " Alma" - Kielce, ul. Manifestu Lipcowego 125, zatrudni absolwenta ZSZ - elektromontera.
* Piekarnia w Dąbrowie - Osiedle 11, przyjmie piekarza ciastkarza.
* "Exbud" 1 - Kielce, ul. Witosa 74, poszukuje murarza /"Iicowka"/ i tynkarza.
* Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - ul. Moniuszki 10, te . 426-47, zatrudni
lekarza medycyny.
* Zakład Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy" - Gacki,

19.620

12.130

3.420

29.600

19.770

12.250

3.455

29.800

RADOM
Bank Zie-I Kupno
19.550
mi Radom.
I - sklej
1Sprzedaz 120.500

TKU~19.670

~ Ż ~~142 1 Sprzedaż

119.800

na rynek

RADOM:

poczęły się

189,8

K.Se-

na brak wolnego czasu. Panowie Głodowicz i Micigolski
najchętniej spędzają go nad wodą ,
łowiąc ryby. Dumą tego drugiego
jest karp ważący 3,5 kilograma.
Pan Jankowski najlepiej wypoczywa i relaksuje się w swoim ogródku działkowym.
/WTOI

kają

Dni

17,7

!

Duża ilość obowiązków spraże właściciele zakładu narze-

wia,

gospodynie domowe

60.971
161.823

cza

lecką Filharmonię, Młodzieżowe

Centrum Kultury I wiele, wiele innych instytucji i firm . Właściciele
sami wykonują wszystkie prace
przy realizacji zleceń. Są fachowcami w swojej branży o czym
świadczy fakt, że Andrzej Jankowski ma za sobą 35 -letni, a
Wałdemar Głodowicz 25-letni
staż pracy w drukarni przy ul.
Siennej. Ciekawostką jest to, że
pan Jankowski brał udział w dru-

Kielecka hurtownia
w pierwszej trójce

+4,1

Sprzedaż

"TERCET" wspomógł już finansowo kilka imprez muzycznych, między innymi: Wielką Orkiestrę Swiątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka i Andrzejkowy
Maraton Rockowy.

Skorzystają także

+9,5

Kantor ul. Kupno
Sienkiewi-

w Kielcach, która posiada maszynę do druku afiszy w formacie
A-1. Tak więc większość plakatów spotykanych na parkanach i murach ogłoszenio
wych w naszym mieście pochodzi z tego zakładu. "Tercet"
działa niecały rok, a już posiada
stałych klientów, na przykład: kie-

30,2

1.690.000

ŻYWiec

G.GŁOSNIAK

jedyną drukarnią typograficzną

ku pierwszego numeru "Echa
Dnia". Do "TERCETU" nigdy nie
wpłynęły jeszcze żadne reklamacje. Często, by zdążyć z oddaniem dużego zamówienia na czas,
wszyscy panowie pracują przez
całą noc.

67.691

1.145.000

Wólczanka

że coraz więcej przychodzi do
sklepów ludzi, którzy proszą o
"jałmużnę". Do jednego z kieleckich sklepów systematycznie
przychodzi młoda matka, samotnie wychowująca dzieci, prosić o chleb czy kilka bułek dla
swoich pociech. W tym roku
stracila pracę. Właścicielka nie
ma sumienia skazać jej na głód,
toteż zawsze coś jej ofiaruje.
Liczba
osób
korzystających z zasiłków wzrasta
z miesiąca na miesiąc. Niestety Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest w stanie pomóc tym wszystkim,
którzy po zakupy muszą iść
z koszykiem pełnym upokorzenia i goryczy.
.

Ich firma zajmuje się wykonywaniem afiszy, wizytówek, zaproszeń, druków firmowych, akcydensów i broszur. "TERCET" jest

-4,3

obrotu

Elektrim

Wedel

sprzedawców fakt,

Iw mln zł!

BRE

WBK

przeraża

CIZ
cena/
zysk

180.000

Okocim

Bardziej jednak

Zmiana
kursu
Iw proc.!

BIG

Krosno

szyt, gdzie wpisuję dłużników.
Szczególnie dużo jest ich pod
koniec
miesiąca,
kiedy
kończą się pensje i emerytury. Obiecują zaraz po pierwszym oddać. Niestety nie
zawsze dotrzymują słowa .
Ci, którzy byli wcześniej
stałymi klientami, którym uf ałem, często nie pojawiają
się już nigdy - mówi właści
ciel sklepu przy ul. Orkana.
Są też tacy, którzy jednego
dnia dług zwrócą, a natępne
go na nowo go zaciągają.

wadzą prywatną działalność gospodarczą. Są współwłaści
cielami zakładu Poligraficznego "TERCET", który ma swoją
siedzibę przy ulicy Mielczarskiego 121.
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KIELCE:

Na

zdjęciu:

uczestnicy narady.

W

minIony
krajowa narada szefów hurtowni motoryzacyjnych,
piątek odbyła się tu

Fot. A. Piekarski

Kupiec z dyplomem
KIELCE: 4 października rozpoczęły się zajęcia w nowej policealnej szkole - Studium Kupieckim. Zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego,
przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej, będzie
kształcić w czterech specjalnościach: handel zagraniczny, marketing, akwizycja, uruchamianie i prowadzenie przedsiębiorstw.

prowadzących sprzedaż
części do samochodów

produkowanych
przez
Fabrykę
Samochodów
w Lublinie.
W naradzie zorganizowanej
wspólnie z kielecką firmą "MOTOZBYT" wzięli udział także
przedstawiciele stacji serwisowych. Głównym cełem narady
było wprowadzenie na rynek
części zamiennych do nowego
produktu lubelskiej fabryki - dostawczego "lublina" w zamyśle
następcy wysłużonego "żuka".

Nauka w Studium Kupieckim
trwa 2 lata. Kończy się otrzymaniem dyplomu kupca-przedsiębiorcy. Słuchacze oprócz
zajęć teoretycznych będą mieli
praktyki zgodne z kierunkiem
kształcenia. Po trzecim semest-

rze prawdopodobnie wyjadą do
Niemiec.
Kształcenie
odbywa się
systemem dziennym i zaocznym. Obydwie formy są

tel. 730-51 /przez Pińczów/ lub
24-61 /przez Busko/, poszukuje
sekretarki z biegłą znajomością

Skarżysko, tel. 537-278.
Zatrudnię osoby mające
praktykę
w szyciu kurtek

odpłatne.

/JOKl

*

KIELECKIE

OFERTY PRACY
języka angielskiego oraz umiejętnością maszynopisania
i obsługi komputera.

* Agencja Reklamowo-Wydawnicza zatrudni akwizytorów
w miastach powyżej - 50 tys.
mieszkańców. Wysokie zarobki.
Kielce 21 , skr. 1126.
* Ekonomistka, staż w handlu, prawo jazdy, szuka pracy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

skórzanych /praca chałupnicza
dobrze płatna/o Jędrzejów, tel.
628-56.

*

RADOMSKIE

Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Samochodowych
Radom, ul. 25 Czerwca 66, tel.
272-76, zatrudni technologa biura warsztatowego.

także 14
z nią autoryzowanych, regionalnych hurtowni. Trzecie miejsce zajął kielecki
"Motozbyt", mieszczący się przy
ul. Warszawskiej.
PAM

Fabryka

oceniła

współpracujących

* Firma konfekcyjna "Lenda-Pol" , Radom, ul. Zeromskiego 63, poszukuje szwaczek
/konfekcja lekka/.
*

"Tomex-TM", Radom, ul.
2/6, zatrudni chałup
niczki do szycia rękawic roboczych.

Wacława

* Zakład Remontowo-Budowlany - zatrudni murarzy
i tynkarzy na budOWie szpitala
na Józefowie.
IS.M.I

'"

Echo regionu. Echo regionu. Echo regionu· Echo regionu
Było nowocześnie,

,

ale

śmierdziało

KIELCE: Kotłownia znajdująca się przy ul. Wojska Polskiego od lat jest uciążliwym sąsiadem dla lokatorów okolicznych domów. Z jej komina wydobywa się czarny
dym, sadze fruwają w mieszkaniach, a warkot wentylatorów zakłóca nocną ciszę. Skargi obywateli potwierdzają pomiary wykonal)e przez pracowników Państwo
wej Inspekcji Ochrony Srodowiska.
W połowie lat 80.
RADOM: W Wojewódzkim Ośrodku Kultury "Resursa" czynna
jest wystawa Wojciecha Kowalskiego pt. "Zabytki kultury polskiej na Kresach Wschodnich". Ekspozycję zorganizowano przy
udziale stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. Wystawa zawiera 70 kolorowych fotogramów. Przedstawione są dworki
polskie, kościoły, pałace, pozostałe na Białorusi, Utwie i Ukrainie.
Dochód ze sprzedaży widokówek przeznaczony jest na renowację
zabytków polskiej kultury na Kresach Wschodnich. Na zdjęciu: Muzeum im. Adama Mickiewicza w Nowogródku np Białorusi.
Fot. W.

przerobiono zgodnie z planem.
Szybko okazało się, że ówcześni
projektanci nie przewidzieli skutków
ubocznych
przedsięwzięcia. Od tamtej pory co ro-

SŁOMKA

ku po rozpoczęciu sezonu
grzewczego mieszkańcy pisali
~kargi do Wydziału Ochrony
Srodowiska, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
- właściciel kotłowni, przeprowadzał prace mające zredukować
niepożądane
efekty unowocześnienia. Jednak wszystkie
zabiegi zawiodły - kotłownia kopciła dalej.

-W

końcu doszliśmy

do

wniosku,
że najtańszym

i najskuteczsposobem ograniczającym dymienie będzie doprowadzenie kotłowni do stanu
sprzed modernizacji - mówi Jan
Dachnowski dyrektor MPEC.
W tym roku został przeprowadzony konieczny remont. Od tego sezonu grzewczego mieszkańcy nie powinni już mieć powodów skarżyć się na funkcjonowanie kotłowni, a uboczne efekty jej pracy będą widoczne dla
lokatorów tylko w postaci białe
go dymku, który przy niskich
temperaturach w powietrzu
w zimie może przybrać kolor jasno-szary.
Polskie normy dopuszczają,
niejszym

Restrukturyzacja uratuje

UŁucznik

U

•

Się

•

RADOM: Od kilku lat przedsiębiorstwa pracujące dla
obronnego znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Przykładem może być radomski "Łucznik",
który nie może wyegzekwować od swych klientów na. Ieżności za pobrany sprzęt wojskowy. Na licznych,
wspólnych spotkaniach przedstawicieli producenta i Ministerstwa Obrony Narodowej pada niezmiennie ta sama
odpowiedź: wojsko nie ma pieniędzy.

Dzikie

śmieci

Wysypisko
W lasach
JEDLNIA-LETNISKO: Problem dzikich wysypisk śmieci nie
ominął również i tej gminy. "Powstają one szczególnie w małych
laskach,
których
prywatni
właściciele
najczęściej

mieszkają

w Radomiu lub innych dalszych regionach kraju.
Również w samej Jedlni pomimo ustawienia 5 dużych kontenerów problem ten nie znikł. Bywa tak, że pół kontenera stoi
pustego, a ludzie śmiecie wysypują obok.
- Oczywiście zdajemy sobie
sprawę z tego , że kontenerów
jest za mało - powiedział nam inspektor ochrony środowiska pan
Jan Głębocki - lecz musimy sobie jasno powiedzieć , że tego
problemu nie zlikwiduje się samymi kontenerami.
IPISZ!

ne i poniesione w tym roku koszty
z tytułu utrzymywania tzw. rezerw
obronnych . Nie rozliczono natomiast jeszcze wydatków na ten cel
z poprzednich dwu lat. Tego
właśnie domaga się "Łucznik". Jaki będzie dalszy los "zbrojeniówki"? - z niepokojem pytają
pracownicy przedsiębiorstwa . Jak
zapewnia kierownictwo Ministerstwa Przemysłu i Handlu zamówienia państwa na broń i sprzęt wojskowy mają być utrzymane na poziomie roku 1992. Nie jest to optymistyczna wiadomość dla załogi
bowiem zamówienia w roku ubiegłym były raczej mizerne. Jak
wyjść z tego impasu? - zastanawiają się w "Łuczniku ". Jak wiadomo działa tam zarząd komisaryczny, którego zadaniem jest m.in.
opracownie planu naprawczego
przedsiębiorstwa . Za czasów dyrektorowania inż . Waldemara
Szarskiego było sporo planów,
które okazały się niewypałami.
Nowe kierownictwo ma swoje piany, związane z restrukturyzacją
zakładu . Polegają one m.in. na oddzieleniu części przedsiębiorstwa,
w której koncentruje się produkcja
zbrojeniowa, od tej, w której wytwarzane są wyroby na potrzeby

cywilne, a więc - maszyny do szycia i do pisania. Ponadto w "Łucz
niku" myśli się o zapoczątkowaniu
produkcji nowych atrakcyjnych dla
potrzeb rynku i eksportu wyrobów,
Na ile te zamierzenia zostaną
w miarę szybko wprowadzone w
życie pokaże czas.
/J. RYB.I

ZAGNAŃSK: W minioną sobotę odbyła się w auli Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku uroczystość 25-lecia
istnienia szkoły. Na ponad 1800 absolwentów przyjechało

z

całej

Polski ponad 100.

Podczas
uroczystości
wręczono odznaczenia resortowe dla zaslużonych nauczycieli.
Poświęcono sztandar szkoły, na
który późn i ej ślubowali uczniowie pierwszych klas. Ksiądz
Waldemar Krochmal przekazał
szkole błogosławieństwo od papieża. ·Wicekurator oświaty Jan
Korczyński przekazał w prezencie magnetowid. Na zakończenie części oficjalnej odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej
patrona
szkoły.
Odsłaniał
ją
m.in.
jeden
z założycieli tej szkoły , emeryto-

śledztwo

wany nauczyciel, Antoni Szczepański.
Pomysł powołania tej szkoły
wypłynął 28 kwietnia 1967 r.

podczas 5Q-lecia Zakładów
Drzewnych. Owczesny minister
leśnictwa Roman Gesing wyraził swoje uznanie dla leśników
i drzewiarzy z Zagnańska. Po
jego wystąpieniu I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR,
Henryk Bednarz powiedział, że
resortowi leśnictwa teraz pozostaje jedynie zaadaptować budynek ,,1000-latki" na potrzeby
technikum . Minister wtedy nie

przebiega

KIELCE: Od czerwca w sprawie pożarów na Malikowie
ponad 100 osób. Mieszkańcy kilka razy
przekazywali do komisariatów "obcych", którzy kręcili
się bez celu wokół ich domostw. Ostatni taki przypadek
miał miejsce w ubiegły czwartek.
przesłuchano

da, że znów pojawił się "obcy"
i pewnie tym razem jest to podpalacz. Obaj wsiedli do samochodu i zabawili się w policjantów, ścigając ofiarę, zatrzy-

mując

i

wzywając

patrol. "Ob29-letni
Wiesław N., mieszkaniec Kielc,
który - jak zeznał - właśnie wybierał się na grzyby. Ustalono,
że w styczniu 1993 r. opuścił
zakład karny, gdzie odbywałpra
wie dwuletni wyrok za włamania
i kradzieże. Do niedawna był też
czynnym narkomanem, w trakcie odbywania kary udało mu się
zerwać z nałogiem . Trudno było
wydobyć od niego konkretne

cym"

okazał

się

prawidłowo"

zeznania
mówi! -urywanymi
zdaniami, milczał, ale kategorycznie zaprzeczał, jakoby miał
coś wspólnego z podpaleniami
na Malikowie. Twierdzi, że zerwał
kontakty ze światem
przestępczym . Wiesława
N.
przetrzymano na policji 24 godziny, po przesłuchaniu, został
zwolniony.
Mieszkańcy Malikowa mieli
nadzieję, że wreszcie udało im
się złapać piromana. Niestety

- podpalacz jest bezkarny od 4
młesięcy. Ale, jak powiedział
nam Andrzej Karyś "policja
czuwa, a śledztwo przebiega
prawidłowo" .
AGNIESZKA OGONEK

http://sbc.wbp.kielce.pl

,

sel

kiej inwestycji oszacowano na
1,5 miliarda zł. Zdaniem dyr. Dachnowskiego problem dotyczy
mieszkańców jednego domu.
Tańszym rozwiązaniem było
by wykupienie działki i przek-

waterowanie ludzi do innego
budynku - na koszt MPEC.
Na razie dyrekcja MPEC
zastanawia się, który wariant
wybrać i płaci kary za hałaso
wanie.
lATA!

Sukcesy archeologów

Kopanie
z efektatni
KIELECKIE: Podczas tegorocznego sezonu archeologicznego grupy naukowców z Kielc, Krakowa, Warszawy, Torunia i Poznania dokonały ciekawych odkryć archeologicznych.
Jak nas poinformował mgr
Szymon Orzechowski z Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego w Kielcach, do najciekawszych odkryć
archeologicznych zaliczyć można
kompleks osadniczo-produkcyjny
w dzielnicy Skarżyska-Kamien
nej, Rydnej, związany z eksploatacją hematytu. Podczas badań 0-

Szkolny jubileusz

NIE TEN ...

Około 6.00 kowal z Malikowa
zauważył za swoją stodołą mło
dego człowieka. Chwilę go obserwował, mężczyzna miał przy
sobie torbę, ubrany był w dżin
sowy komplet, sprawiał dziwne
wrażenie . Obserwator powiadomi! swojego najbliższego sąsia

aby hałas w porze nocnej wynosi! do 40 decybeli. Tymczasem
pomiary prowadzone przez
Państwową Inspekcję Ochrony
Środowiska wykazały, że poza
ogrodzeniem kotłowni poziom
hałasu osiąga 55 decybeli.
W ciągu dnia normy są również
przekraczane. Aby do lokatorów
nie dochodziły odgłosy pracy
kotłowni trzeba by postawić
dźwiękochłonny mur. Koszt ta-

Papież pobłogosławił leśników zZagnańska

"Policja czuwa, a

TO

•

zmienia

przemysłu

Po wielu interwencjach i staraniach rząd wreszcie zrekompensował "zbrojeniówce" ubieg/orocz-

fabrykę?

dymiło

PRZESZŁ

POWROT DO
ktoś wpadł na pomysł, aby
kotłownię zmodernizować. Remont miał na celu przystosować
zakład do spalania węgla o niskiej jakości, a jednocześnie podnieść jego wydajność. Trzy kotły
z pięciu działających w kotłowni

i

wytrzymał
wpadłem!

i krzyknął: O rany, ale
I pomyśleć, że takie
banalne zachowanie spowodowało zaistnienie jednego z najlepszych techników w Polsce,
a nawet w Europie. Absolwenci
uczcili pamięć ministra Romana
Gesinga i nazwali jego imieniem
szkołę ·

Zniknęły

IPA!

sady natrafiono te.kże na ślady przetwórstwa krzemienia z końca epoki
lodowcowej. Interesujących odkryć
dokonano także w miejscowości Tur
Dolny-Busina, gdzie krakowscy archeolodzy odkryli osadę i cmentarzysko z epoki brązu. Prace wykopaliskowe prowadzono także w Kawczycach odsłaniając osadę i cmentarzysko z okresu wpływów imperium
rzymskiego. W Zagajach Stradowskich
odsłonięto
kurchan
z pochówkami kuijury ceramicznej.
Największym

sukcesem

są

jednak odkrycia na terenie
zbiornika Wióry w Pokrzywnicy.
Podczas prac wykopaliskowo-ratowniczych archeolodzy odkryli tak
długo poszukiwane brakujące ogniwo w technice wytopu żelaza , czyli
obróbkę . Sukcesem także zakończyły się też badania nad historią opactwa Cystersów w Jędrzejo
wie. gdzie w dawnym kapitularzu
odsłonięto kolumny i studnię.
Jak dowiedzieliśmy się od
kieleckich archeologów tegoroczne prace nie zostały jeszcze
zakończone, a dokładne wyniki
wykopalisk znane będą dopiero
OS
z początkiem zimy.

związek

kolejki, ginie

Emeryci w zanik
BUSKO-ZDRÓJ: W ciągu minionych trzech lat z tutejszego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów ubyło około 600 członków. W szeregach
związku pozostaje ich nadal 1073, skupionych w 12
koł~ch w tym, w koJe miejskim w Busku -.520.
Przewodniczący oddziału pan Jan Pila - przyczyn takiego
stanu rzeczy doszukuje w zaniechaniu dofinansowania związku
przez miejscowe zakłady pracy oraz .. .' zniknięcia kolejek w sklepach. Legitymacja członkowska
PZERiI uprawniała jej posiadacza
do zakupu poza kolejnością.
"Utrzymujemy się wyłącznie
z własnych funduszy wpły
wających ze składek członkows
kich. Składka roczna wynosi jedynie 24 tysiące złotych i dlatego
jesteśmy tacy ubodzy. W bieżą
cym roku przyznaliśmy tylko 4 zapomogi w wysokości po 100 tys.
Korzystamy z uprzejmości Buskiego Przedsiębiorstwa Budowanego, które użycza nam pokoju" twierdzi przewodniczący.

"Obecnie nasza działalność
ogranicza się do doradztwa, udzielania informacji i współ
działania z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej . Wydajemy druki up-

rawniające

do jednorazowego

bezpłatnego przejazdu koleją na

dowolnej trasie, co przy obecnych cenach biletów PKP ni~
jest do pogardzenia. ProwadZImy ubezpieczenia na wypadek
śmierci. Wycieczkę, jeśli uda
nam się zorganizować to przy
pełnej odpowiedzialności uczestników" - dodaje pan J. Pila.

Buski Dom Kultury
udostępnił

emerytom salę,
w której mogą się spotykać dwa
razy w tygodniu, ale nie wz~ud,za
to entuzjazmu wśród senloroW
bo ... daleko do centrum i. .. szklanek nie ma gdzie trzymać.
"Co nam z pustej sali - mówi
skarbnik koła - pani Maria N~
wak - nie ma tam ani kuchni,

żeby herbatę zaparzyć, a~i

szafki, żeby cukier i naczynl~
schować. Te dwie potańcówki
co nam urządzili w Domu Kultury to chyba trochę za ma/o".
lłM I!

Echo znad Kamiennej -Echo znad Kamiennej -Echo znad Kamiennej
Po raz pierwszy w Polsce zintegrowano lokalne sily ratownicze

RAZEM DO KATASTROFY
OSTROWIEC ŚW.: W tutejszym Urzędzie Miasta doszło
do podpisania porozumienia w sprawie jednoczesnej likwidacji skutków zagrożeń. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw tego typu w Polsce, a na pewno pierwsza w regionie.
.
- Jeźeli jakiś problem może się
pojawić, to należy się spodziewać,
że pojawi się on na pewno w naj-

bardziej niekorzystnym dla nas
momencie i musimy być do tego
przygotowani - powiedział na otwarcie prezydent Ostrowca mgr
inż. Lech Janiszewski. Dzisiej-

sze spotkanie wieńczy okres kilkumiesięcznych dyskusji na temat
bezpieczeństwa . Doszliśmy do
wniosku, że należy stosownie do
potrzeb
doprowadzić
do
współdziałania sił /policja, straż
pożarna, pogotowia, zakłady pracy/ w przypadku wystąpienia i u-

suwania skutków katastrof, wypadków, klęsk i awarii.
, W okresie pokoju Ostrowiec
Sw., duży ośrodek przemysłowy
i węzeł komunikacyjny narażony
jest - jakto przedstawił w swym referącie naczelnik Wydziału Ochrony Srodowiska mgr inż. Józef Kojdera - na szereg zagrożeń. Do najpoważniejszych należą dwa duże
gazociągi przechodzące przez
miasto, stacje paliw oraz środki
toksyczne lub wybuchowe używa
ne w procesach technologicznych ·
miejscowych zakładów przemyslo-

Można zarobić ...

SKARŻYSKO-KAM.: Na
tutejszych cmentarzach
ginie coraz więcej sztucznych kwiatów, złodzieje
nie gardzą niczym co może przydać się za kilkanaście dni. Biorą niedopalone znicze i świeczki,
a także doniczki. Również
jodłowe młodniki przeży
wają

najazd wandali. To
nieodzowny znak, że zbli-

ża się święto zmarłych.

Cmentarni złodzieje
nie gardzą niczym. Zaopatrzeni w duże worki, często pod
osłoną nocy, wynoszą z terenu
cmentarzy dosłownie wszystko
co może być przydatne do ... ponownej produkcji. Resztki ste-

przedstawił

uczeń

.,e!TAi .=»

powinien

być

uśmiech

za

STARACHOWICE: Rodziny najuboższe, których
w borykających się z plagą bez(obocia Starachowicach jest co najmniej kilkaset, skutecznie wspierane
są nie tylko przez lokalne organizacje charytatywne.
Niedawno z myślą o najmłod
szych Zarząd Rejonowy PCK
zorganizował dwudniową akcję
charytatywną. Jej efektem jest
zgromadzenie odzieży i obuwia,

które przed sezonem jesiennozimowym wystarcza na obdarowanie kilkuset dzieci.
Oprócz mieszkańców miasta,
którzy podarowali kilkadziesiąt
kilogramów ubrań i ocieplanych
kurtek, akcja PCK spotkała się
ze sporym odzewem wśród wielu miejscowych firm. Wrażliwi na
dziecięcą niedolę prywatni handlowcy nie szczędzili m.in. butów, swetrów i innej zimowej o-

Kościół Św. Michała w centrum Ostrowca.

dzieży.

Fot. Z.

SKARŻYSKO-KAM.: Wkrótce w autobusach skarżyskiego
MPK zainstalowane zostaną autokomputery, które zwiększą
dyscyplinę pracy kierowców oraz pozwolą na ustalenie szeregu danych potrzebnych do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa . Na podstawie odczytu z dyskietek można będzie
dowiedzieć się czy autobus kursowal zgodnie z rozkładem jazdy i jaka była frekwencja na danej linii.

Dąbrowski

----'AI----

OBIAD

rzygnięte.

Kierowca
pod kontrolą

rosław

stan wyposażenia podległych mu
jednostek, które nominalnie są

odpowiedzialne za likwidację ~
zagrożeń.
- Ponieważ służby ratownicze
.wy,
są dziś rozproszone, inicjatywa
W.,.J'.a
ich integracji podjęta w Ostrowcu
~J .:_~
___
~..,
jest bardzo cenna - powiedział
•
I
szef Wojewódzkiego Inspektoratu
Obrony Cywilnej ppłk Andrzej Lewański. To co już zostało przygoHc;:Jla straszy
towane jest szczególnie warSKARZVSKO-KAM: Nadal
tościowe, gdyż wyprowadza urenie wyjaśniony jest los budowy
gulowania prawne. Wojewoda kiehali sportowej w tym mieście. Jak
lecki, którego reprezentuję jest
do tej pory mimo starań Urzędu
bardzo zainteresowany przedMiasta, który wydał kolorowe folsięwzięciem i wyraża nadzieję, że
dery w języku angielskim, nie
Ostrowiec podzieli się swoimi
zgłosił się żaden chętny do
doświadczeniami z innymi ośrod
wyłożenia gotówki. Obiekt stoi
kami samorządowymi.
i niszczeje, wydaje się, że jego los
- Podpisanie umowy między
jest praktycznie przesądzony.
33 jednostkami organizacyjnyW tej sytuacji sugestie by halę
mi kończy etap przygotowań tesportową przeznaczyć na piętro
oretycznych - powiedział prezywy parking dla samochodów lub
dent Janiszewski. Aby stworzony
na halę targową wydaje się być
model mógł zadziałać , musimy tejakimś sensownym rozwiąza
raz doposażyć tych, którzy będą
niem, tym bardziej, że na dzień
działać w terenie.
TeZ
dziSiejszy "niedoszła" hala tylko
straszy swym widokiem mieszkańców grodu nad Kamienną.

Zdewastowane
p,rzystanki

dożywiany

SKARŻYSKO-KAMIE NA:
Zdecydowanemu pomnIeJszeniu uległa powierzchnia
dworca PKP w Skarżysku
Kamiennej przeznaczona dla
podróżnych. Powstały tam estetyczne pawiloniki w których
znajduje się m.in. kantor
sprzedaży walut oraz kwiaciarnia. Na kolejne "wolne" pomieszczenie,
w
którym
w przeszłości mieściła się biblioteka jest wielu chętnych.
Koncepcji jest wiele, jedna
z nich mówi o zorganizowaniu
tam salonu gier, co byłoby
pewnym
ewenementem
w skali krajowej. W najbliższych dniach "losy" pomieszczenia zostaną rozst-

Komputer wautobusie

Schemat planu organizacyjnesłużb oraz uzależniony od ich
mobilności i możliwości, czas
wejścia do akcji oraz zakres wykonywanych czynności przedstawił
szef-Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej mjr Stefan Suska.
Natomiast komendant · straży
pożarnej w Ostrowcu kpt. Ja-

go

Co trzeci

Salon gier
na dworcu?

/PISZ!

przewożonych transportem
kołowym przez miasto. Groźna
może też okazać się Kamienna.

wych

dziś

Wczoraj jeszcze

Tyczyński

był, dziś już

Znikające

Wynosi

się

go nie ma

przystanki

OSTfłOWIEC św.: Z powodu remontu nawierzchni jezdni w Sródmieściu, drobnym, ale ciągłym zmianom ulegają trasy przejazdu autobusów komunikacji miejskiej.
Często zdarzają się więc przypadki, kiedy zasflani pasażero
wie czekają na próżno wcześnie
rano na autobus, który nie przyjedzie, ponieważ wczoraj została zmieniona trasa jego przejazdu.
.
- Wieszamy na przystankach
informacje o jakichkolwiek zmia-

W trakcie ulicznej kwesty

nach tras autobusów i praktycznie innej możliwości nie mamy mówi dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej mgr inż. Wojciech Siporski. Prasa ma
pewną bezwładność, a informacje o konieczności zamknięcia
dla autobusów danego odcinka
jezdni otrzymujemy z dnia na

dzień. Mamy przy tym świado
mość, że nasza informacja nie dociera do wszystkich pasażerów.
I chociaż zmiany są niewielkie stanowią one dla pasażerów dużą uciążliwość.
Staramy się wpasowywać czas
kursów w dotychczasowy rozkład.
Zmiany są wówczas mniej uciążli

we. Gorzej, gdy trzeba wprowadzić korekty czasowe. Z tego powodu mamy najwięcej skarg.
TeZ

przeprowadzonej przez mło
z II LO i ZSZ nr 1 oraz
z czterech starachowickich
szkół podstawowych zebrano
ponadto blisko 5 mln zł .
Zebrane przez aktywistów
PCK pieniądze przeznaczone
zostaną przede wszystkim na
sfinansowanie dożywiania dzieci z najbiedniejszych rodzin.
Od kilku lat podobne akcje prowadzone są w starachowickich
placówkach oświatowych. Przekazywane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy PCK i Polski Komitet
Pomocy Społecznej oraz prywatnych sponsorów fundusze
przeznaczane są głównie na doży
wianie dzieci , którym fundowane
są darmowe obiady lub choćby
szklanka gorącego mleka. Akcja
pomocy obejmuje blisko 800
najmłodszych
starachowiczan
Cenne inicjatywy samopomocowe
w swoich lokalnych środowiskach
podejmują także Parafialne Komitety Charytatywne.
Mimo tych starań - jak wynika
z szacunkowych obliczeń - są
szkoły, w których żywnościo
wego wsparcia potrzebuje prawie co trzeci uczeń. Tymczasem
gromadzone dzięki pomocy instytucjom społecznym i szczodrości
prywatnych
ofiarodawców fundusze umożliwiają
spożycie gorącego szkolnego
posiłku /który dla wielu milusińskich bywa jedynym w ciągu
dnia/, pozwałają pomóc jedynie nieco więcej niż połowie ubogich starachowickich dzieci.

dzież

/M. B./

wszystko, co ... przydatne do ponownej produkcji-

"SKARBY" Z. CMENTARZA
aryny, które znajdują się w niedopalonych zniczach zostanie
przetopione w specjalnym kotle
i po dodaniu specjalnego barwnika nadają się do zrobienia kolejnYf:h kolorowych lampek.
Również większość kolorowych
słoiczków będzie nadawała się do
zrobienia kolejnych zniczy i lampek. Jedyną "inwestycją" cmentarnego złodzieja jest zakup nowych specjalnych knotów.

Dobre doniczki
też są w
są

niejsze

cenie, najpraktyczte plastikowe, bo-

wiem wymagają tylko oczyszczenia, ale i na_brudne gliniane
też jest sposób. Maluje je się na
dowolny kolor.

złodzieje przez cały niemal rok
"eksportują", go do Łodzi, Warszawy i na Sląsk , gdzie mieszkają całe gangi odbiorców. Ale

Do lasu

nawet te najgorsze gałązki odpowiednio dopracowane i przyozdobione sztucznymi kwiatkami są obok cmentarnej bramy
w cenie.

cmentarny złodziej nie pójdzie, bowiem może się naciąć
na
zorganizowaną
grupę
przestępczą "specjalizującą" się

w tzw. stroiku leśnym . Stroik
leśny to najładniejsze gałązki
z młodych j odełek , które potrzebne są do robienia wieńców
i wiązanek . Niestety, cena stroika jest dość wysoka bowiem

,.

Jak

się wybronić

przed kupnem znicza czy
od cmentarnego złodzie
ja? Jest to bardzo trudne, ale najlepiej jest zaopatrzyć si ę u harcerzy, którzy co roku sprzedają zni-

wieńca

http://sbc.wbp.kielce.pl

cze i wiązanki zarabiając w ten
sposób na ferie lub przyszłorocz
ne wakacje . Również handlującym na dużych stoiskach
i z samochodów można zaufać

lepiej

siedzieć

niż handlować w tym

w domu

roku bez odpowiedniego zezwolenia, bowiem
może to się skończyć wnioskiem do
kolegium d/s wykroczeń . Na kilka dni
przed świętem zmarłych oraz 31
paździ ernika i 1 listopada na
skarżyskich placach targowych oraz
obok cmentarzy przeprowadzone
zostaną kontrole.
PIOTR SZPAK

PAWŁOW: Przystanek PKS
zlokalizowany naprzeciwko
Szkoły Podstawowej w Rzepinie /gm. Pawłów/ nie najlepiej
świadczy o zwyczajach niektórych młeszkańców tej miejscowości.
Nie dość, że na przystankowej
ławeczce uchowały się jedynie

resztki pokiereszowanych desek
to wiele na to wskazuje, iż lokalni
wandale zaczynają się przymierzać do "pojedynku." z płytami
chodnikowymi - kilka z nich wyrwano z podłoża.
Inne autobusowe przystanki
w gminie Pawłów wcale nie wyglądają lepiej. Dewastatorskie
zapędy okolicznej młodzieży widoczne są także w Jadownikach.

Koneckie
małżeństwa

KOŃSKIE: W skład koneckiej
gminy wchodzi aż 41 sołectw.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie nazewnictwo wielu
z nich. Czasami dochodzi do humorystycznych sytuacji, kiedy
pan młody mieszkający w.. .
Piekle
zawiera
związek
małżeński z mieszkanką ... Nieba. Jeżeli do tego dodamy, że
drużbowie
z Jeżowa

mają

pochodzić

i Brodów to do tego
wszystkiego pozostaje tylko wierzyć ,
że
miodowy miesiąc
państwo młodzi spędzą w ... Rogowie.

Szkoła W

lesie

OSTROWIEC ŚW.: Niecodziennego przedsięwzięcia udala się dokonać Szkole Podstawowej nr 10. Na jesienny rajd po
wspaniałych okolicznych lasach
udały się wszystkie klasy . Prawie
300 dzieci wystartowało ze
szkolnego placu, aby spotkać się
w leśniczówce Jeleniec, miejscu
pięknym i historycznym zarazem.
Każda z klas szła własną, czytaną
z uprzednio przygotowanych map
trasą. Ich długość została dostosowana do możliwości dzieci. Maluchy
szły więc 3, a najstarsi 15 kilometrów. Na miejscu czekało, na
wszystkich przygotowane przez
leśniczego Tomczyka ognisko.
W trakcie rajdu wszystkie klasy zbierały pozostawione w lesie śmieci ,
które zostały później spalone albo
zakopane. Następny tego typu rajd
ogólnoszkolny zaplanowany został
na czas wiosennych porządków
w lesie.

Śmiecie
segregowane

SKAR!vSK~KAM.:

Od

paździemika firma "Bracia KozkJwscI', zajmująca się oczyszczaniem
miasta, ustawiła w obsiugiwanych

przez siebie rewirach Skarżyska
i Bliżyna nONe kołorystycznie pojemniki. Obok dotychczasowych, pomarańczowych konteneroo, pojawiły się
zielone z dużymi, z daleka widocznymi napisami: ,.Makulatura" i "Szklo".
- Jest to pierwszy krok w kierunku całkowitej segregacji śmieci - informuje wspóM1aściciellirmy - Antoni Kozłowski.
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WODKA, PRZEMYTNIK
I PEŁNE MOR'ZE
Przemyt alkoholu do krajów skandynawskich to żad
na nowość. Spirytusowy szlak do Skandynawii istniał
już wiele lat temu. 1 sierpnia 1931 r. statek bandery
węgierskiej "lIona" opuścił port gdański, podając jako
port docelowy Rotterdam. W strefie wolnocłowej zała
dował 96.875 litrów spirytusu oraz 300 litrów wódki i likierów. Po wyjściu na pełne morze wziął kurs na
Szwecję·

W
nych

pobliżu

wód terytorialSzwecji dostrzeżony
został przez statek strażniczy
"Triton". Okręt strażniczy wezwał statek do zatrzymania. Na
sygnał ten "lIona" zareagowała ucieczką. Pogoń trwała

Zasady, jakimi kierujemy się wobec bliźnich, nie zawsze stosujemy do siebie. Osiedle "ekologiczne", jakie architekt Peter Vetsch zbudował dla swoich klientów przypomina raczej skromne pieczary dla ludzi ery kamienia łupa
nego. Jednocześnie na skraju tego osiedla, architekt wzniósł dom dla siebie i swej rodziny w kształcie imponujące
go zamczyska. Co innego głoszone Idee, co innego wyznaje się na własny użytek ..
Na zdjęciu: osiedle "ekologiczne"

Czasami nie warto

się

chwalić

)

uda

są

•

na

•

leCI

W ciągu minionych 6 miesięcy do Biura Medycznego sanktuarium w Lourdes zgłoszono
23 oświadczenia o nagłym uzdrowieniu. Oznacza to nasilenie się podobnych przypadków,
gdyż w ostatnich latach notowano ich tylko ok. 15 rocznie. Nie są to wcale jeszcze cudowne
uzdrowienia. Do takiego ustalenia droga jest bardzo daleka, o czym świadczyć może liczba
zaledwie 65 cudownych uleczeń, oficjalnie ogłoszonych przez kościół w ciągu ... 135 lat, jakie
upłynęły od objawienia się Matki Boskiej Bernadecie Soubirous.
Najnowszym, ale dopiero zarejestrowanym przypadkiem jest 58letni Jean Salaun, mieszkający
w okolicach Chartres. Po powrocie z Lourdes, dokąd zawieziono
go na noszach , odzyskał nagle
władzę w rękach i w nogach, której od 1977 roku pozbawiła go zaawansowana forma sklerozy. Ale
zanim kościół wypowie się na temat charakteru jego uzdrowienia,
będzie on musiał przez kilka lat
poddawać się dokładnym badaniom zespołu lekarzy. Następnie
wypowie się druga, podobna instancja, a wreszcie międzynarodo
wy komitet medyczny, złożony
z uznanych autorytetów, desygnowanych przez biskupa Lourdes.
Dopiero po zaśięgnięciu ich opinii
rozpocznie się procedura kościel
na, która może zakończyć się
ogłoszeniem, że oto stał się cud.
Ostrożność i wstrzem i ęźliwość, ja·
kie towarzyszą weryfikacji podkreśla
jeszcze liczba 3 0500 przypadków uzna,
nych przez lekarzy za medycznie niewytłumaczalne i zgloszonych do Biura
Medycznego w Lourdes.

Prasa francuska stwierdza, nie
bez złośliwości, że w przeciwieństwie
do
Instancji
postępujących z niezwykłą skrupulatnością I długotrwałym namysłem
do zgłaszanych wyzdrowień, cywilne czynniki, jak ubezpieczenia
społeczne, najwyraźniej pokładają

w cuda boskie.
Cytuje ona przypadek Josepha Carpentiera, elektryka z zawodu, który od
1969 roku był skazany na pozostawanie
w lóżku Co roku udawał si ę na wózku
inwalidzkim w pielgrzymkę do Lourdes
i za 16 razem, w 1988 roku zostal uzdrowiony, odzyskal wladzę w rękach
i nogach. Uszczęśliwiony rozgłaszal radosną wieść, która nie ominęła instytucji op iekującej się niepelnosprawnymi.
Wystarczyło parę tygodni, by cudownie
uzdrowiony otrzymał telefon, informujący go, że w zwiąZku z powrotem
do zdrowia, zostaje pozbawiony swiad-

piezachwianą wiarę

rentowych otrzymywanych Jako
inwalida.
Nie było rady. Musiał wystarać się
o emeryturę elektryka, niższą od renty o 4 tys. franków, tj. o połowę tego,
czeń

100 proc.

co otrzymywał poprzednio. Mimo to
Joseph Carpentier, w podzięce za
cudowne uleczenie, zbudował
w swym ogródku wierną kopię groty
Matki Boskiej z Lourdes.

W drodze do ziemi obiecanej

Skąd

te trupy?

3200 km liczy granica pomiędzy Meksykiem i Stanami
Zjednoczonymi. Prawie codziennie znajduje się tam zamordowanych. Nie wiadomo, kto jest sprawcą.
Rocznie ok. 2 młn Latynosów
próbuje przedostać się nielegalnie
do USA. 90 proc. z nich to Meksykanie. Chcą zam ienić swój , skazany na bezrobocie, głód i wojny domowe
trzeci świat na amerykański raj . Ale droga do raju usła
na jest trupami. Tylko na 430 - kilometrowym odcinku granicy Meksyku ze stanem Teksas znaleziono w ciągu pierwszych 9 miesięcy
tego roku ponad 120 ciał. W miejscowości Matamoros nad Rio
Grande wyłowiono w tym czasie
prawie 50 "topielców". Tylko, że
rzeka ma tam raptem 5 m szerokości i można ją przejść nie
moczac koszuli. A ciała rzekomych iopielców nosiły ślady pobicia i maltretowania. Oczywiście,
nie znaleziono przy nich żadnych
dokumentów ani pieniędzy.
Tak na dobrą sprawę nie wiadomo jednak, ile osób ginie
i dlaczego, na tej granicy śmier
ci. Czy sprawcami są członko
wie amerykańskiej straży granicznej, wściekli z powodu
stałej
beznadziejnej zabawy
w kotka i myszkę? Czy są to
podrzucone na granicę ofiary
tortur meksykańskiej policji?
Czy przemytnicy obrabowują
i mordują własnych klientów?
Czy to ofiary amerykańskich rasistowskich ugrupowań w ro-

dzaju Ku-Klux-Klan? A może to
samobójcy, którym nie udało
się mimo wielokrotnych prób
przedostać do Stanów Zjednoczonych i stracili nadzieję?
Bo gros nielegalnych uciekinierów to młodzi poszukiwacze
przygód i zmęczeni nieustanną
walką o przetrwanie ojcowie rodzin. Dla nich istnieją tylko dwa
wyjścia: amerykańskie obywatelstwo lub śmierć.

Dyskusja na temat skuteczności policji trwa i chyba nieprędko się skończy.
Opinie na ten temat są jak

zwykle podzielone. Dziennikarz poprosił kilku policjantów, pragnących zachować anonimowość, o wypowiedź, co należałoby zmienić w działaniu służb, by
stały
się
sprawniejsze.
W sumie na rozmowę zdecydowało się pięciu funkcjonariuszy - trzech z wydziałów prewencji komend
rejonowych i dwóch z
"drogówki." .

80 godzin. Ostatecznie "Triton" zdecydował się ostrzelać
bezpośrednio statek. W obliczu niemożliwości ucieczki,
kapitąn statku postanowił się
poddać. Stażnicy szwedzcy
dokonali rewizji jednostki, ła
dunek uległ konfiskacie, natomiast statek obłożono aresztem.
W wyniku rewizji
ujawniono,
że "Ilona" była statkiem
przemytniczym,
który
wcześniej nosił nazwę "Ula",
pływając pod banderą niemiecką, ale właściciel pozostał
ten sam. Uczestniczył on
w
spółce
przemytniczej
firmą
"Import-Eksport"
z
z Gdańska, która na tej transakcji poniosła około miliarda
złotych strat.
Rynek skandynawski był
dla przemytników zawsze
atrakcyjnym miejscem zbytu. Nie odstraszały też wysokie kary w przypadku udowodnienia przemytu alkoholu. Bywało , że nie mając innego
wyjścia, pozbywała się "trefnego" towaru. Takie zdarzenie
miało miejsce w końcu lat
dwudziestych . Jeden z przemytniczych statków z polskim
spirytusem. będąc ścigany
przez okręty szwedzkiej staży
granicznej - wylał do morza,
bagatela, 100 tysięcy wiader
spirytusu! Po tym zdarzeniu
krążyła anegdota, że "od tego
spirytusu pijane ryby płynęły
ku ujściu Wisły , a nią aż do
Warszawy". Była to złośliwa aluzja pod adresem warszawskich spółek, które wkraczając
na nieznany obszar, liczyły na
wielkie zyski, a na samym
wstępie

poniosły

Bira" . Płynąc z ładunkiem
spirytusu, z powodu awarii
steru zmuszona była zatrzymać się w pobliżu brzegów litewskich. Na domiar
złego wzburzone morze
znosiło ją coraz bliżej brzegu . Nagle na horyzoncie
pojawił się litewski kuter
strażniczy. W tej zdecydowanie beznadziejnej sytuacji kapitan "Hassan Bira"
ustalił z członkami załogi,
że zawładnął zbliżającym
się

kutrem.

Kuter litewski podpłynął
do burty motorówki.
Oficer straży granicznej wraz
z kilkoma strażnikami udał się
do pomieszczeń statku, aby dokonać rewizji i potwierdzić alibi
przemytniczej załogi. Za zgodą
oficera, dwóch członków załogi
motorówki pod pozorem poży
czenia narzędzi udało się do maszynowni kutru strażniczego . Na
umówiony sygnal, załoga motorówki przy pomocy broni sterroryzowała obecnych na motorówce strażników oraz tych na
kutrze patrolowym - łącznie 6-0sobową załogę. Po uporaniu się
z awarią motorówki, popłynęła ile siłw silniku do portu gdańskie
go.
Pozostawiony własnemu
losowi kuter strażniczy wraz
z zamkniętą tam załogą, po
kilku godzinach dostrzeżo
ny został przez patrollitewski.
/DMP/

Baron ukryty przez

plemię

oszto ny wywiad
W północno-zachodniej
części Waziristanu w Pakistanie, aresztowano dziennikarza, który przeprowadził
wywiad z ukrywającym się
przed policją baronem narkotykowym, Amanullahem
Kundi.
Oficjele rządowi twierdzą, że
dziennikarz, Sailab Mahsud, zła
mał prawo, ale nie bardzo potrafią
powiedzieć, które jego paragrafy.
Narkotykowa policja aresztowala Kundiego 2 lata temu , gdy

usiłowal sprzedać

50 kg heroiny
podstawionemu niemieckiemu
policjantowi. Lokalny sąd skazał
go na dożywocie za szmugiel
ogromnych ilości heroiny do Europy i Ameryki Północnej.
Kundi uciekł po miesiącu
z
więziennego
szpitala
i schronił się na 'granicy Afganistanu i Pakistanu u plemienia, które odmawia jego wydania. PoHcja i siły paramilitarne
otoczyły teren i negocjują
z wodzem plemienia sprawę
wydania Kundiego.

poważne

straty finansowe.
Często statki
znajdujące się

w beznadziejnych sytuacjach, nie przebierając w środ
kach, wychodziły z opresji.
Tak było w przypadku dużej,
przemytniczej łodzi "Hassan

Giną

Pod brzuchem mamy niedźwiedzicy najbezpieczniej.

nc.jczęściej

CIĘŻKIE
W większości
przypadków
mówiono o problemie godziwego wynagrodzenia za niebezpieczną pracę . Jeżeli będą pieniądze, znajdą się też ludzie do
pracy. Przypomnijmy, że tylko
w Komendzie Stolecznej Policji
wolnych jest 2300 etatów.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jak stwierdził jeden z rozmówców, Wasążnik /policjant
zastrzelony niedawno w Otwocku/ zginął za jakieś 3, 2 mln zł,
miesięcznie, a ten, co zginął na
Mokotowie /zastrzelony przez
pijanego mężczyznę podczas interwencji/ za ok. 5 mln zł. Okazuje się, że policjant powiadomiony o przestępstwie często

stoi wobec wyboru - cży najpierw
zadzwonić do Radia "Zet", by
dostać 5 mln zl nagrody, czy
swego przełożonego.
Rozmówcy zwracali również
uwagę na zlą politykę kadrow.ą.
Jeden z nich stwierdził np., ze
śródmiejska komenda policji
siłami ok. 50 ludzi prowadzi taką
samą liczbę spraw, co dwie ko-

,':'~'.
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Fortuny z kieszonkowego

książę
Nie udało się brytyjskiemu
następcy tronu Karolowi,
odpocząć na greckiej wyspie
Anafi. Dopłynął do niej ło
dzią motorową wraz z synami Williamem i Harrym
i wylądował na plaży. Kiedy
się jednak po niej rozejrzał,
natychmiast ponownie uruchomił silnik i odpłynął. okazało się bowiem, że była to
plaża dla ..• nudystów.

Kevin Costm!r należy
od czterech lat do naj popularniejszych aktorów
amerykańskiego i świato
wego kina. Starannie dobiera scenariusze i słynie
z tego, że odrzucił więcej
propozycji, niż przyjął.
Costner urodził się 18 stycznia 1955 roku w Lynwood,
w stanie Kalifornia. Ukończył
marketnig w California State University w Fullerton. W wieku
24 lat ożenił się ze studentką arch it~ktury o imieniu Cindy,
z ktorą ma syna oraz dwie córki.
Początki aktorskiej kariery Kevina Costnera nie były łatwe.
Często odrzucano jego kandyd aturę. a i on sam zrezygnował
z korzystnych ofert. Zdarzało się
również, że role, które grałwyci
nano podczas montażu. W roku
1981 Costner wystąpił w filmie
"Stacy's
zatytulowanym
Knights". Rok później zagrał
w obrazie "Stolik dla pięcior
ga", a tak~e dał się zauważyć
w komedii "Nocna zmiana". W
1983 roku wystąpił w filmie
"Testament", ale start do sławy
miał miejsce dopiero w roku
następnym.
Zagrał
wtedy
w trzech obrazach: dramacie obyczajowym
"Fandango"
w rężyserii Kevina Reynoldsa,

Słoniowy

terror

Przestępca jest znany, prokurator bezsilny - to najkrocej moż
na powiedzieć o sytuacji panującej od dłuższego czasu we wsi
Handapangala /Sri Lanka/.

W Stanach Zjednoczonych przykłada się wielką wagę
do eksploatowanej z rozmachem i niewyczerpanej żyły
złota: hc.zącego 33 miliony klientów rynku naj młodszych
nabywcow, tych od 4 do 12 lat.
Okazało

się ,

że

ich "tygodniówki", okazyjne nagrody czy prezenty w gotówce, tworzą impo-

nującą sumę prawie 14 i pól miliarda dolarów, która w calości przeznaczona jest do wydawania! Ba-

***t****
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dramacie psychologicznym o tematyce sportowej zatytułowa
nym "Kolarze", zrealizowanym
przez Johna Badhama oraz
w filmie "Gun Runner". Ten ostatni obraz został w roku 1984
odłożony na półkę, a wprowadzono go do obiegu wideo w
1989 r. wyłącznie dlatego, że
Costner, który gral w nim główną
rolę, został tymczasem gwiazdą.
W 1985 roku Kevin Costner
wystąpi I w błyskotliwym westernie Lawrence'a Kasdana, noszącym tytuł "Silverado". Rok
później zagrał w noweli "Misja"
będącej jedną z części składo
wych filmu "Zdumiewające historie". Wówczas też odmówił udziału w słynnym "Plutonie" 0livera Stone'a, a przyczynę tego stanowił fakt, że jego starszy
brat walczył i odznaczył się
w Wietnamie.
Naprawdę

wielka
kariera
rozCostnera
poczęła się w
1987 roku, kiedy
to zagrał dwie
bardzo
interesujące
role.
W gangsterskim
filmie Briana De
Palmy zatytuło
wanym "Nietykalni" wcielił się
w postać federalnego agenta
Eliota Nessa.
Natomiast
w
sensacyj no-szp
iegowskim obrazie
"Bez
wyjścia", zrealizowanym przez
Rogera DonaIdsona, był oficerem
wywiadu
marynarki USA.
W roku 1988 .
już jako uznany
gwiazdor - Costner zagrał rolę baseballisty w filmie
"Buli Durham"
w reżyserii Rona
Sheltona - pierwszym od wielu lat
hollywodzkim

za marne

e

przeboju kasowym o tematyce
sportowej . Rok później wystąpił w
"Polu marzeń" Aldena Robinsona - dramacie obyczajowym z elementami fantasy i science-fiction.
Kreował w nim rolę farmera ze stanu lowa, któremu tajemniczy glos
nakazal wybudować pośrodku pola ... boisko baseballowe.
Następny film z udziałem Kevina Costnera, czyli melodramat
"Odwet", nakręcony przez Tony'ego Scotta w 1989 roku - okazal się finansową klęską. Nie mialo
to jednak I'legatywnego wpływu na
karierę gwiazdora. W 1990 roku
zrezygnował on z roli w "Polowaniu na Czerwony Październik",
za którą proponowano mu 5 mln
dolarów. W tym czasie był już bowiem zaangażowany w realizację
filmu, który mial się stać jego debiutem reżyserskim - zatytułowa
nego "Tańczący z wilkami".
Uroczysta premiera tego,
trwającego 3 godziny, epickiego
westernu, odbyła się 9 listopada
1990 roku. Od pier,vszych dni dystrybucji znalazł się on wśród filmów o największej frekwencji
w USA i Kanadzie, a od stycznia
1991 r. rozpoczął triumfalny pochód przez ekrany świata .
.Tańczący z wilkami", w którym
Kevin Costner gral również
główną rolę poruC]:nika wojsk Unii,
nagrodzony został aż siedmioma
Oscarami Idla najlepszego filmu,
za reżyserię, scenariusz, zdjęcia ,
muzykę. montaż i dźwięk.!
W roku 1991 Costner wystąpił
w tytulowej roli w obrazie "Robin
Hood - książę złodziei" - historyczno-przygodowej
superprodukcji w reżyserii Kevina Reynoldsa. W tym samym roku zagrał
również w polityczno-sensacyjnym dramacie zatytułowanym
"JFK", a zrealizowanym przez 0livera Stone'a. Wcielił się w nim
w autentyczną postać prokuratora
Garrisona , prowadzącego śledzt
wo w sprawie zabójstwa prezydenta Kennedy'ego.
W 1992 roku Kevin Costner
wystąpił w obrazie pod tytułem
"The Bodyguard ", w którym kreowal rolę ochroniarza ,znanej piosenkarki. W tym połączeniu melodramatu i thrillera Costnerowi
partnerowała Whitney Huston.
GRZEGORZ ZIĘBA

pieniądze

~:··-~POLICdANTÓW
mendy wojewódzkie w regionach rolniczych, mające dostateczną obsadę etatową. Należy
przy
tym
pamiętać,
że
przestępców jest coraz więcej,
a ~przęt i broń, którymi dysponUJą s~ często lepsze niż będące
w POSiadaniu policji.
k Pr?blemem jest również zaup srodków łączności, broni,

Prokurator jest bezsilny

być też takich sytuacji, jak
w przypadku niedawnego poszukiwania zaginionej w Warszawie dziewczynki, gdy akcję
przerwano z powodu braku
światła. "Na to muszą się znaleźć pieniądze" - twierdzi jaden
z rozmówców.
Niezwykle ważną sprawą jest
precyzyjne określenie sytuacji,

amunicji, pojazdów, kamizelek kuloodpornych. Braki te jak sami twierdzą - nadrabiają
głównie fachowością.

Brakuje

również

nowoczesnych wozów - laboratoriów
kryminalistycznych,
niezbędnych w przypadku niektórych przestępstw. "Nie może

dania wykazały ponadto, że dzieci
mają ogromny i bezpośredni
wpływ na różnego rodzaju zakupy
rodzinne, których wartość sięga
łącznie 132 miliardy dolarów.
Specjaliści w rozpoznawaniu
możliwości i potrzeb rynku wykorzystali powyższe obliczenia. Wiele firm powolało do życia dziecięce
kluby, których członkowie, ku wielkiemu ich ukontentowaniu, otrzymują na własne nazwiska karty
z okol icznościowymi życzeniami,
reklamowe ulotki, a także drobne
prezenty. Jeśli u nas np. sieć restauracji Burger - Kinga przyciąga
dzieci, ubierając je w papierowe
korony i oferując inne atrakcje, to
w USA kluby dziecięce tej firmy
liczą
już
ponad 4 miliony
członKów, dla których wydaje się
sześć "minigazetek" z historyjkami
rysunkowymi.
Podobnie
postępują niektóre sieci hoteli, bowiem wiedzą, że maluchy potrafią
"wiercić dziury w brzuchu· i sprawić , że rodzice , dla świętego spokoju, wybiorą taki hotel, w którym
ich pociechy otrzymają liczne,
drobne podarki.
O znaczeniu przywiązywa
nym do tej kategorii klienteli
świadczy blisko 7 miliardów wydawanych rocznie przez różne
firmy na reklamę obliczoną
specjalnie na odbiorcę dziecięcego. I wydatki na ten cel
rosną 3 razy szybciej, niż na reklamę dla dorosłych! Ale podnQszą
się też glosy przestrogi przed
szkodliwymi
konsekwencjami
podobnego działania. Przytacza
się przykład szczególnie groźny :
oto Joe Camel, wielbłąd patronujący od lat papierosom tej marki,
jest obecnie bohaterem kreskówek, bardziej znanym 5-letnim
dzieciom niż Myszka Miki. I z pewnością nie jest przypadkiem , że
ten rodzaj papierosów, zaliczany
do niewielu wykazujących rosnący
popyt, zajmuje jedną trzecią rynku
palaczy do lat 18! Trudno się dziwić , skoro ich producent wydaje
rocznie 23 miliony dolarów na rek-

Przerażeni mieszkańcy wsi opowiadają o składzie 120-160

W rodzinnym domu

aczo a
Matka

Michaiła Gorbaczowa
ostatnio umowę z dyrektorem fundacji "Łaskawy
Maj", zajmującej się promowaniem twórczości artystycznej,
Andriejem Razinem, dotyczącą
sprzedaży tej fundacji swego
rodzinnego domu we wsi Priwolnoje w Stawropolskim Kraju.
Warunkiem sprzedaży domu było,
że Gorbaczowa będzie go mogła
użytkować dożywotnio . I nie tylko:
dyr. Razin będzie pokrywał wszystkie koszty utrzymania domu oraz kucharza i ogrodnika, którzy pomogą
staruszce prowadzić gospodarstwo
domowe.
Fundacja zamierza w przyszłości
zorganizować w zakupionym domu
muzeum Michaiła Gorbaczowa. Ten
ostatni na razie w ogóle nie wypowiada się na temat całej transakcji
i związanych z nią złośliwych komentarzy prasowych.

zawarła

słoni, które po zmierzchu miotają się oszalałe po całej osadzie
w poszukiwaniu żywności. Niebezpiecznie
jest
również
w południe , o czym przekonał
się Hennanayke Wickremesinghe .Gdy wracał do domu
z dwoma przyjaciółmi, na ich
drodze stanął słono Znajomym udało się uciec, on zostal stratowany. Jego wUJ również został

zmasakrowany na drodze.
- Jeżeli rząd chce ochronić
nas i nasz dobytek, musi przenieść słonie do pobliskiego
parku narodowego - mówi
mieszkaniec wsi położonej
180 km od Colombo. On i jego
żona, gdy zapada zmrok,
wspinają się na szczyt jednego z drzew w ogrodzie, na którym stworzyli sobie tymczasowe mieszkanie. "Gdy tylko
zobaczymy lub usłyszymy
słonie, zapalamy sztuczne ognie, które je odstraszają" - mówią przerażeni.

Na dobranoC

r 203

lamę ·

Władze federalne
myślą
o przeciwstawieniu się zatruwaniu młodzieży nikotyną
przez wydanie zakazu używa
nia reklamy " wielbłąda". Ale
realizacja tego zamiaru nie
jest ani prosta, ani też nie nastąpi szybko.

Floryda ze

W czasie, gdy szykuje mu się mu·
zeum Michaił Gorbaczow rozważa
możliwość powrotu na scenę pol i-

złego

snu

WYPOCZYNEK
jak 'N thrillerze
W ciągu kilku ostatnich miesięcy zdarzyło się 9 bandyckich napadów, których śmiertelnymi ofiarami byli
zagraniczni turyści, przybyli na Florydę.
Motywem zbrodni była kraCzworo zabitych lo obywatele Niemiec, dwoje to Kanadyjdzież.

w których policjant może użyć
broni .
Funkcjonariusze
twierdzą, że jest niedopuszczalne, by musieli się zastanawiać
czy mogą już strzelać, czy jeszcze nie. Na tego rodzaju dylematy w czasie akcji nie ma po prostu czasu - tłumaczą.

"Liczne rozterki budzi
również społeczna ocena
pracy policji. Jeśli działa
my zdecydowanie, jesteśmy krytykowani za brutalność, jeśli łagodnie, to
posądza się nas o "głaska
nie"
przestępców
lub
wręcz zaniechanie działa
nia" - mówią z żalem.

/

http://sbc.wbp.kielce.pl

czycy oraz Brytyjczycy i dyplomata wenezuelski. W krajach europejskich, zv.Iłaszcza w RFN, podniesiono alarm i zaleca się turystom zwiększenie środków ostrożności w każdej sytuacji. Także
wladze miejscowe podjęły znaczne wysiłki dla wykrycia sprawców
i poprawy warunków bezpieczeństwa. Stawka jest poważna,
bowiem turystyka, to najważniejsza
dziedzina gospodarki na Florydzie,
którą w 1992 r. odwiedziły 42 miliony gości z reszty kraju i zagranicy,
zostawiając 31 miliardów dolarów.
W pierwszym kwartale br. liczba turystów zagranicznych wzrosła o 21
proc., ale już w ostatnich tygodniach zaobserwowano anulowanie
20 do 30 proc. rezerwacji przyjazdów. Jeśli miałoby się to potwierdzić, mogłoby oznaczać stratę 10
mld dol. wpływów i 80 tys. miejsc
pracy z łącznie 250 tys. związa
nych z turystyką . Stan Floryda jest
w USA na czołowym miejscu pod
względem liczby zbrodni.

POZIOMO: 11 ,,zajęcie" dla iskry świecy zapłonowej, 5/ odwoła
nie się do sądu wyższej instancji,
6/rozgałęzienie tchawicy, zapalenie ich kładzie do łóżka, 81 Alicja,
znana polska piosenkarka, 91
członek sekty religijnej, doktryner,
12/ złota symbolem zawarcia
związku małżeńskiego przez
młodą parę, 131 nieśmiertelność
/TANA + AZJN.
PIONOWO: 11 cywilne i karn~
określa obowiązujące przepisy,
2/suwak błyskawiczny, 31 Monika, młodzieżowa "Twarz roku 92"
/ułóz z zestawu słów: SZEW KU
KN, 4/ tymczasowe lokum żołnie
rzy, 7/ profesja Izabeli Oylewskiej,
8/ drobiazg, przedmiot mający
przynosić szczęście, 10/ rodzaj
zamszu, 11/mara, widziadło .
Rozwiązania krzyżówki proSI'
my przesyłać na adres redakcji
"EO" w terminie 7 dni od daty numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowana
nagroda książkowa. Pod adresem redakcji prosimy umieścić
dopisek: "Krzyżówka nr 203".
Rozwiązanie

nr 188:
POZIOMO: walkman, Godunow, bałagan, Samaria , paradyz, budowla.
PłONOWO :
wygibas,
lodołam, manager, nowenna, abakus, amator, idylla.
krzyżówki

Nasza szkoła obchodzi 70-lecle istnienia. Pomysł napisania tego artykułu podsunęło mi spotkanie moich
rodziców z państwem M. I G. Wojciechowskimi
w ośrodku jazdy konnej MAAG.

o

Nim

mogą

całymi

- .mowlc

godzinami

MÓJ CHŁOPAK
Temat "MÓJ CHŁOPAK" jest dla dziewczyn jak rzeka. Całymi godzinami mogą mówić o tym jaki jest, jaki
był i jak być powinien mężczyzna ich życia.
JAKI JEST?
Monika: - Maciek jest o 4 lata
starszy i pewnie dlatego bardzo 0piekuńczy, świetnie gotuje zupy
na biwaku, wspaniale gra na gitarze i nazywa mnie księżniczką .
Baśka: - Marcin jest moim chlopakiem i najlepszym przyjacielem,
mogę z nim o wszystkim porozmawiać, lubi się do mnie przytulić
i dlatego nazywam go Misiaczkiem.
Kaśka: - Grzesiek wyzwala we
mnie najdziksze instynkty - sza' leję, śpiewam, tańczę, krzyczę, robię rzeczy, które dziwią mnie
samą. A on codziennie zasypuje
mnie kwiatami.
Magda: - Piotrek ma długie wiosy, słucha starego rocka, śpiewa
i gra na gitarze, odzywa się rzadko
i za to go kocham.

JAKI BYŁ?
Anka: - Michał był nadopienic nie robiliśmy spontanicznie, bo każdą randkę miał
kuńczy,

IINic nie

dokładnie zaplanowaną, musiałem
słuchać jego ulubionej muzyki i wypełniał mój cały wolny czas.

Ewa: - Krzysiek nigdy nie mówił
mi komplementów, był zazdrosny,
a kiedy zerWaliśmy przestał się do
mnie odzywać.
Gośka: - Marcin był całkiem fajny, tylko wciąż slarał się przYpodobać moim rodzicom i rodzeństwu .
Mamie przynosił kwiaty, z tatą
grzebał przy samochodzie, braciom dawał słodycze i plakaty,
a o mnie zapominał.
Monika: - Paweł wszystko chciał
wiedzieć lepiej, doradzał mi nawet
jak powinnam się uczesać, wyciągał
mnie w nocy na spacery i co najgorsze podrywał moją kuzynkę.

JAKI BYĆ POWINIEN?
Tutaj każda z nas zaczyna
marzyć, tworzyć swój ideał, który oprócz mnóstwa zalet, powin/en mieć serce gotowe dla nas
do wszystkiego.
BONIKA II LO Kielce

Okazało się, że są j~ną z wielu
par małżeńskich ze .Sciegienne-

go· z 60. lat szkolnych. Dowiedziałam się, że jest jeszcze kilka
takich małżeństw. A oto pytania,
które zadałam państwu M. i G.
Wojciechowskim, B. I W. Szareckim, M. Maszońsklemu /z
żoną!, B I A. Foltyn, M. I S. Meducklm. Specjalną korespondencją z Krakowa otrzymałam odpowiedzi od państwa J I L Mierników. Nie udało mi się skontaktować z państwem Sobotowsklmi I Krzemińskimi.
1. Czy pamiętają nauczycieli,
kolegów I koleżanki?
2. Czy chcieliby spotkać się
z przyjaciółmi ze szkoły?

..Jaki model?

W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Kielcach
odbyła się sesja naukowa poświęcona szkole - jej funkcji w oddziaływaniu na młodzież oraz organizacji
wewnętrznej.

Przedstawione zostały modele trzech szkół: szwedzkiej, amerykańskiej I polskiej. I tak
np. nauka w szwedzkiej szkole średniej trwa przeciętnie trzy
lata. Uczeń ma tylko trzy przedmioty obowiązkowe: szwedzki,
matematykę i W-F, resztę zajęć
wybiera sobie sam. Ewenementem jest również to, że każdy u-

KULTURALNA PRYWATKA?
I co tu zrobić, żeby nam się
podobało,
a innym nie
przeszkadzało?

Młodzież

przystopuje,
czy
starsi
przymkną oczy?
Kamil, lat 19: - Żeby impreza była dobra i naprawdę
udana, to trzeba jej trochę
pomóc. Podać coś, co ludzi
rozrusza - stąd alkohol. No,
a że bywa głośno ...
Kaśka, lat 17: - Mnie się
wydaje, że jedno z drugim

jaństwa. Można się przecież
dobrze bawić, nie zakłócając

spokoju innym.
Szymon, lat 18: - Teoretycznie wszystko można pogodzić, gorzej z praktyką. ..
Zanotowała

Joanna, lat 18: - W ogóle
nie rozumiem takich imprez,
gdzie jest pełno krzyku i pi-

Miniatury

KAP, KAP...
Na dworze jest paSkudnie I źle. Ohydne krople Jesiennej
mżawki padają sobie kap, kap ... Łażę po tym świecie jak wygnaniec. Brnę gdzieś dalej I dalej jak opętana. Jest naprawdę
okropnie. Mokre, zimne kropelki przenikają mnie, przyklejają
się do włosów, oczu, osiadają na rzęsach. Dłużej tego nie
zniosę. Czy musi tak kapać? Co jest u licha? Jak długo można?
Ale deszcz nic sobie nie robi z mojego wzburzenia. A małe,
obrzydliwe kropelki miarowo odmierzają czas: kap, kap...
MAGDA IV LO KIelce

czeń ma swojego opiekuna.
Jeśli któryś z nauczycieli uderzy
ucznia, ten ma pełne prawo mu
oddać. Na terenie szkoły można
palić, byleby nie robić tego pod-

czas lekcji.
O szkole amerykańskiej opowiadała Mrs Heart - Amerykanka, która już od dwóch lat przebywa w Polsce Ido czerwca uczyła w "Sawickiej"!. Na uwagę
zasłużył także wykład uczniów
z I Spolecznego Liceum w Warszawie. Społeczność ich szkoły
podzielona jest na cztery stany.
Funkcjonuje tam monteskiuszowski podział władzy na: ustawodawczą,

wykonawczą

i sądowniczą, którą aktualnie
sprawują przedstawiciele mło
dzieży szkoły.

Wszystko to piękne i ciekawe. Nasuwa się jednak pytanie: jak zrealizować to w przepełnionych,
biednych,
państwowych szkołach polskich? Kto wie, może to będzie
tematem następnej sesji?
MAGDALENA CHROBOT

ANNA JANOWICZ
IV LO Kielce

można połączyć, np. przeprosić sąsiadów, że będzie
trochę głośno, a ludziom powiedzieć, żeby dali sobie na

wstrzymanie.
Michał, lat 20: - Ja po każ
dej imprezie nic nie pamiętam. I tak powinno być.
A na sąsiadów nie zwracam
uwagi.

szkoła

To ja, twoja

pamiętam··

Czy w dzisiejszych zdegenerowanych czasach moż
na w ogóle mówić o kulturalnej prywatce? Przecież
dla większości impreza nastolatków kojarzy się przede
wszystkim z dużą ilością alkoholu, hukiem i zgorszonymi minami sąsiadów, którzy o drugiej nad ranem dobijają się do drzwi i głośno manifestują swoje niezadowolenie, że głośno, że późno i że jak tak można.

3. Ile mają dzieci I co robią?
4. Czy wspominają lata szkolne?
• Najwięcej informacji, szczególnie przyjemnych, uzyskałam od M.
Wojciechowskiej, B. Szarecklej
i M. Maszońskiego.
Najczęściej
wspominanymi
nauczycielami byli proł. Podolski
- historyk, prof. Zalewska - .fizyczeńka', stary proł. Lechman od
łaciny, proł. Wrońskl luczestnik
walki pod Tobrukiem! od PW,
prof. A. Czekański I prof. Szafrańcowa - poloniści, prof. Dyduch - geograf i ówczesny dyrektor E. Kozłowski.
Z młodszego pokolenia prof.
Nosal - anglista, Bojara - mate-

IV LO Kielce

*

Stefan Napierski powie-

dział, że "humor jest niekie-

dy zadatkiem wielkości, ale
częściej

Kochani! Dziś, specjalnie
dla Was, wywiad z superfacetem, z superhumorem, z p.
MARCINEM OAŃCEM.

ją

naśładuje

niż

potwierdza" ... Jak powstaje
humor, który pan prezentuje, humor, który wzbudził
sympatię wymagającego widza?

matyk, profesorowie Marzycklewiczowie - wuefiści oraz bardzo
elegancka i miła proł. od języka rosyjskiego - Matusiak.
Kolegów i koleżanki ze szkoły
wszyscy pamiętają . Z nazwiskami, niestety, u niektórych było
kiepsko, ale u większości powtarzały się: E. Bliska, G. Dudklewlcz I jej brat bliźniak Jaś, T.
Grzybowska IGrzybcia/, B. Konecka, G. Flaczyńska, E. Skawińska, B. Burdzińska, J. Uracz,
T.DostaJ.
Z kolegów: Zb. Błahuciak, W.
Naganowski, T. Dulewicz, A.
Kosteckl, K. Wądolskl, A. Foltyn, St. Stachura, a pani Gosla
pamięta tylko swojego Grzesia!
Mol Rodzice tE. Z. Błahuclako
wieI pamiętają prawie wszystkich.
I jeszcze J. Wiśniewskiego, T. 50botowskiego, K. Kumora /aktorl,
J. Snarskiego. Ostatnio odwiedz~
nas niespodziewanie płk WP W.
Musiał. Spodziewamy się w niedłu
gim czasie wizyty pp. Mierników
z Krakowa. Wszyscy z małym wyjątkiem chcieliby spotkać się po 30
latach. Wśród tych osób są nauczyciele akademiccy, szkół średnich,
prawnik, lekarz, geodeta, biolog
i inżynierowie, właściciele ośrodka
jazdy konnej. Każde z małżeństw
ma 2 lub 3 dziecL
Wszyscy z rozmawiających
nadal są razem I kochają się tym
samym uczuciem sprzed 30 lat.
Razem wspominają wspaniałą,
miłą
ówczesną
szkoły.

atmosferę

K. BŁAHUCIAK
V LO im. ks. P. Ściegiennego
Kielce

- Po pierwsze, to ja jestem na

http://sbc.wbp.kielce.pl

No, ale dlaczego glosowano
właśnie na niego? Z takim pytaniem zwróciłam się do spore-

go grona uczniów. Oto co ciekawsze wypowiedzi:
Gośka: - On jest w porządku. To .bezstresowy" facet!

prostu kocham
jego lekcjeliPO

PROFESOR '93
Paweł: - Po prostu kocham
jego lekcje!
Monika:
Matma ze
Strzępem, to prawdziwy dar
niebios.
Michał: - Bez niego "Śnia
dek" by nie istniał.
Dorota: - Profesor bardzo dobrze tłumaczy dane zagadnienia.
Ewa: - Sama nie wiem! Chyba coś w nim jest!
Tomek: - To urodzony pedagog. Wspaniale się rozumie
z młodzieżą.
A sam profesor. Tadeusz
Strzęp na p)danie: "Jak sądzi ,
.dlaczego tylu uczniów na niego
głosowało" - odpowiedział:
- "TERAZ -JEST MATEMATYKA. POROZMAWIAMY PO
LEKCJACH".
!CÓŻ,
nieśmiałość to też zaleta!.
Zanotowała PORWETKA

TOLERANCJA • STOP!
Nie jestem wegetarianką, ale mięsa nie jem. Czemu nie jestem? Bo
się boję ...
Większość wegetarian, to po prostu ludzie, którzy chcą się pokazać, skierować zainteresowanie tłumu na swoją osobę . Persony takie
obnoszą się ze swoim wegetarianizmem i brakuje tylko, żeby

zazwyczaj
przed nimi
paść i bić czołem o ziemię . Ale buty, torby, rękawiczki ze skóry to noszą
i to, ze skóry zwierzątek, których mięsa nie jedzą, bo kochają te biedne,
niewinne stworzenia. Od czasu do czasu zdarza im się nawet kopnąć
jakiegoś kota czy psiaka, ale ich mięsa przecież nie kosztują! No i o·
czywiście nie obyWa się bez wyzwisk; dotyczących mięsożerców.
Ale żeby nie oczerniać wszystkich wegetarian /bo są i tacy, którzy to co
robią, robią z mrości do zwierząt/, napiszę o tym, jak wegetarianie traktowani są przez mięsożerców loczywiście nie przez wszystkich, bo przecież
wszędzie zdarzają się wyjątkV. Milośnicy kuchni wegetariańskiej są główn ie
wyzywani przez przeciwników tejże kuchni. Na imprezie z kiełbaskami i szyneczkami wegetarianin, który grzecznie odmówi skosztowania tych smakołyków, staje się obiektem kpin, anegdotek itp. Co poniektórzy mięsożercy
mówią tak: "Bóg po to stworzył zwierzęta, aby je można było zjeść".
Ale zapominają, że Bóg powiedział też, aby nie prześladować nikogo za
jego inność. O tym zresztą zapominają wszyscy.
EWCIA II LO Kielce
A szkoda.

niedługo

wychodzi, więc może

się kiedyś spotkamy. Ponadto ja
staram się żyć w zgodzie z pra-

wem, w związku z tym nie zdarzają mi się żadne przestępstwa.
A swoją drogą to fenomen, jeśli
Waldemar K. zyskał sobie taką
sympatię . Dlatego, że jest on takim, jakim ja chcę go widzieć.

z nas drzemie
trochę łotra ... II

wolności. Waldemar K. mówi, że

lamówkę!!·

liNie jestem wegetarianką,
ale mięsa nie jem ... " .

każdym

MARCIN OANIEC: - Wydaje
mi się , że mam niezłą zdolność
obserwacji ludzi. To jest dowodem tego, że życie bywa kabaretem. W postaciach stworzonych przeze mnie wielu widzów
odnajduje sąs iada, szwagra,
a szczytem jest to, by ktoś odnalazł siebie. Teksty powstają na
dworcach, w biurach. Nie są pisane seryjnie, na zawołanie ...
* Czym różni się Marcin Daniec od Waldemara K.?

13 b!1l. odbyły się w Kielckim "Sniadku" wybory na:
najfajniejszego, najmiłosIerniejszego,
najkonsekwetniejszego,
najromantyczniejszego I na najbardziej
"zadymlarsklego" profesora
A.O.'93. Tym "naj, naj" został
matematyk profesor TA0Eusz STRZĘP, który zdobył aż 537 głosów !całą rek-

Zresztą w każdym z nas drzemie trochę łotra.

* Czy pana zdaniem do pracy w kabarecie trzeba mieć talent, czy można się tego nauczyć?

- Są to dowody na to, że znakomici aktorzy nie zawsze
sprawdzają się w tej formie.
W kabarecie najważniejszą
sprawą jest poczucie humoru, umiejętność improwizacji i b.ezpośredni kontakt z publiCZnością.

* Jaka "złota myśl" wiedzie
pana przez życie?
.
- Slowa Gogola: "Z czego .SIJ
śmiejecie, z siebie się śmiejecie.
* Przed czym chciałby pan
przestrzec młodych satyryków?
- Kiedy odbywały się "Zlote
Rogi Kozicy" mialem 20 lat. ~II
kunastu jurorów mądrzylo s~ę ,
a jednak J. Kaczmarek powle~
dział krótko: "Niech pan robi
swoje". I to jest moja rec~pta dla
początkujących satyrykow . Powinni obserwować życie w krzywym
zWierciadle, wypracować sobie
swój styl i dużo, dużo pracować!!!
Rozmawiała

KATARZYNA
CISZEK

~QD [p~wITYIJ&w [E 8U
KIELCE, UL. ZAGNAŃSKA 11 g

POLLENA 2000 600g • 19.900

PERWOLL 320 g • 22.900

PASTA COLGATE 75 mi • 19.900

DIXAN 600 g • 25.900

BRYZA EXTRA

AJAX APC Lemon,
normai 750ml • 31.900

M AR G'AJ{X3A'~NRj(IUtĄlssÓng- .".x15.900

SOSY UNCLJ: BEN'S 350g • 29.900

COCA COLA LlGHT 0,33 I • 7.100

TONIC WATER
SIR ALEC'S 1,51 • 10.500

TCHIBO EXCLUSIVE 100g • 17.900

BATONY LlLLA PAUSE 37g - 6.500

CZEKOLADA MILKA 100g • 13.900

HERBATA TETLEY 40g
(20 torebek) • 13.500

JACOBS CAFE NIGHT & DAY
(bezkofeinowa) 250g • 39 .900

JACOBS CAFE
KRONUNG 250g • 29.900

CHILI CHIPS
CLASIC FLlPS 150g • 16.900

PEDIGREE PAL
(z drobiem) 800g • 38.000

TULlP • SZYNKA
LUKSUSOWA 454g • 64.000

STAR FOOOS FANTASTIC (francuski
rogalik nadziewany kremem czekoladowo - orzechowym) 75g - 5.800

MLEKO KANNY (ananas, banan,
czekolada, malina) 250g • 19.900

ORANGE DRINK
FORTUNA 11 (karton) • 12.200

ZUpy CAMPBELL'S 298g • 13.900

MAKARONY LUBELSKIE
500g • 7.800

MĄKA POZNAŃSKA 1 kg - 5.900

HERBATA LIPTON YELLOW
LABEL TEA (liściasta) 100g • 13.500

MARGARYNA DELlCATA
500g· 16.900

JOGURTY ZOTTIS 125g • 4.000

MIRO MARK BULION
MIĘSNY 140g • 12.300

SZAMPON ELSEVE, seria kolory
z pierścionkiem "WITAMINES
FREQUENCE" 250ml - 39.900

,

2

) >lł-,

600 g • 19.700

>

• 2000 m powierzchni
• 7000 artykułów

• 10 stanowisk kasowych
• .parking na 100 samochodów

Godziny otwarcia:
00
•
gOO _ 20
poniedziałek - sobota
00
•
goo _ 17
niedziela
BO/B05

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Kielce, ul. Żelazna 22 (obok dworca PKP)
tel. 66-34-21, fax 66-09-01
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KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7
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KIELCE,
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SŁONECZNE

PR~EDSI~BIORSTWO·
PANSTWOWE
26·1.10 SKARŻYSKO·KAM.
• Ul. ZURAWIA l

PRZETARG NIEOGRANICZONY na n/w

ena hurtowa· 59.000

RADIO
KIELCE

~

DYSTRYBUTOREM
,

cił

'

N

MMIP Szczecin
ul. Dworcowa 19 ,..,:
tel./fax (091) 335-950

sprzęt

REKLAMA

Kielce tel,ffax 439-42
Radom tel. 63-33-63 '
Tarnobrzeg tel. 22-28-52

172.k

.<J.\~I f) ElJ.\
oferuje
,

•
znicze
•
gipsowe

Nr 1

KIELCE, OS. BARWINEK, paw. 28
(dojazd od ul. Wapiennikowej) tel. 61-63-25

Zgórsko 53,
tel. 66-73-70

Nr 2

PERUKI ~
TRESK-I"

(W ZALAKOWANYCH KOPERTACH)
KOMISYJNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI
W DN. 3.11.1993R. O GODZ. 11 00
PRZETARG NIEOGRANICZONY ODBĘDZIE
SIĘ
00
W DN. ~.11.1993R. O GODZ. 14
W SWIETLlCY P.P. "LUK-POL"

KIELCE, ul.

KRYSZTAŁOWA

4

(os. Podkarczówka), tel. 66·32·37
Nr 3

1411/bo

PRZETARG OFERTOWY (KONKURS OFERT)

r'

Biuro Handlowe

EMMA
Kielce
ul. Karczówleowłlea 58
!,ole. 25
tel. 61-69-41 godz. 9-15

,--

!

OSTROWIEC, OS. SŁONECZNE 14, tel. 626·346

" Se~~ę~qmy ,p O cenie, &'Q% .•wąrto:ści
s.t,ollc,lki .s~koJf\e!l ta orety~lblur"ł!I', łstoliki
poa Romp-urery, maszyny dó! ) ~,.dńia,
fotele kosmetyczne, stoliki biurowe,
maszynę do szycia,
wersalki, stoły pokojowe i biurka.
Informacji udziela sekretariat
Świętokrzyskiego Stowarzyszenia
Oświatowców Polskich
co
e
w Kielcach, pl. Wolności 2 piętro I
pokój 78 w godz. od 10 do 12.
ID
II)

...

Hurtownia Owoców
i Warzyw

250 NOWYCH' ARTYKUŁÓW CO TYDZIEŃ

IjATOSA§

SUPERMARKET

~ ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA
~

FARBY, LAKIERY, TAPETY I KLEJE
i} AUTOAKCESORIA
~ BOGATY WYBÓR GLAZURY, KARNISZY, LAMP
)} BOGATY WYBÓR KWIATÓW, SADZONEK,
DRZEWEK, DONICZEK

Rodom
ul. Ogrodniczo 49
leI. 525-03

Oferuje w

ciągłej

sprzedaży

,

- warzywa, owoce
cytrusowe
- kaszę, groch,

ZROB TO SAM

WjZYSTKO, CO POTRZEBNE DO
~ WYKAŃCZANIA WNĘTRZ
~~ PIELĘGNACJI OGRODU

zł

ZOSTA" HASZYM

na powierzchnie magazynowe w Skarżysku-Kam. uJ. Żurawia 1
- magazyn nie ogrzewany o powierzchni 400 m'
- magazyn nie ogrzewany o powierzchni 500 m 2 •
TERMIN SKŁĄDANIA OFERT DO DNIA 2.11.1993R.

~ REMONTOWANIA

BO/HK

FAŁSZYWYCH BANKNOTÓW

44/93

1. Samochód Żuk A-09 skrzyniowy nr 33154. Rok produkcji - 1992.
2. Samochód STAR-28 FURGON 500 nr 106381. Rok produkcji - 1986.
3. Silniki: S-21 nr fabr. 783375
5-21 nr fabr. 526647
S-21 nr fabr. 462837
S-21 nr fabr. 474768
M 20 nr fa br. WZMS 1691/73
4. Wózek spalinowy RAK - 3A nr fabr. 298669. Rok prod. 1980
5. Wózek podnośnikowy akumulatorowy EV 717.33.22
6. Wózek podnośnikowy akumulatorowy WW1206 nr fa br. 11841 z 1979r.
7. Wózek podnośnikowy akumulatorowy WW1207 nr fabr. 12912 z 1984r.
8. Wózek podnośnikowy akumulatorowy WW1207 nr fa br. 12718 z 1979r.
9. Wózek podnośnikowy WW1203 nr fabr. 3547 z 1972r.
10. Elektroniczna precyzyjna waga porcjowa "OPTIMA" HWK 30/3. Rok
prod. - 1989.
11. Dozownik materiałów sypkich SOM prod. "OPTIMA" - NIEMCY nr fa br.
20291. Rok prod. 1989
oraz:

~ BUDOWANIA

WZGORZE 33

PISAKI DO WYKRYWANIA

t '

ogłasza

Zapraszamy
oa 25.10.93r
'UJ goaz. 8-16.30

,

TEL. 31-81-86

CENTRALA 512-377 TELEX 0613524 DYREKTOR 513-629

i

polecamy:
akcesoria, kosmetyki, pieluchy, meble,
wózki, zabawki, odzież i konfekcję
Towary renomowanych firm polskich
i światowych

-;:::<.. ~: -:"!
:

niemowląt

Stoisko firmowe
w Kazimierzy Wielkiej
ul. Kościuszki 1 !Dom Towarowy!
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dla dzieci
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Artykuły

fasolę

- chrzan, majonez.
Czynne w godzinach
6 00 _ 21 00
00
w soboty 6 00 - 14 •
Przy ilościach
hurtowych towar
dostarczamy
własnym transportem
po złożeniu
zamówienia
... w dnJu _ -~

KIELCE,

ul. ZAGNAŃSKA 119

MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA PLYT WiÓROWYCH NA WYMIAR

GODZINY OTWARCIA:
DNI POWSZEDNIE OD 10.00 DO 19.00
SOBOTY OD 10.00 DO 16.00

http://sbc.wbp.kielce.pl

BOIARl

~poprzedzającym. ~

BIURA REKLAM
I OGŁOSZEŃ
. SPRZEDAŻ

'~.'

SZVBY

SAMOCHODOWE
,.AUTOFENIX' Nowny oraz Kielce,
Al. Tarnowska 26, teVfax 592-{)5.
sprzedaż, montaż.
SZe'M:e 39 kies.

RAJSTOPY - lycra francuska.
Kielce, ul. Sobieskiego 35.

75/Ja

Sprzedam FSO 1500 ME
1985/86 na Polonezie skrzynia V.
Ostrowiec, tel. 62-09-27.

1119/bo

KWIATY sztuczne bezpośred
nio z Chin. Warszawa, 36-98-59.
1808/bo
.... _._...

-· ..·SprzedamPoion·eZci-;;X·1·S9Ó/.
Kielce, 11-72-09.

Pilnie' sprżedam "f26p-il"a ' ~iwa
rancji. Kielce, 510-51.

·· ..sprzedam.FSO 1500 /1989/
silnik Poloneza, 5 biegów. Tel.
114-827 .

1982/bo

"sprzedam Fl'ata·"125p ·"j19s4/.

1959/bo

· · Tanio·· nową"' kuch'nięmikrofa~
lową niemiecką.

Kielce, 232-99.
1965/bo

KUPNO
Kupię przedpłatę.

SiiiiilER
REKLAMY

K'e'ce. 'e'.

Kielce, 61-

NAPRAWY
1874/bo

telewizorów,
przestrajanie.

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

Rajstopy
krajowe I -zagranlezne
/elastil, str Gh,_ Jyjr~y'(
I s~,!l p~t~

Poleca
PH "MIRWA"
Radom, ul. Struga 29
tel. 233-03
tel./fax 630550
B 1.

PH ·OKPOl· S.C. KielCE
ul. BAT. CHŁOPSKICH 77
(NIEWACHlÓW I)
tel. 571-91
26-01 w. 34

•

1981/bo

1962/bo

1970/bo

19 li~topada
1993 r. O godz. 1B

KIELCE 25-026
ul. Leśna 1
łel. 429-72

jakość1l

Kielce. ul. Żytnia l/d. Waligóry/
Hala Widowiskowo - Sportowa

Dl

Przedstawiciel firmy będzie przyjmował kandydatów
dnia 20 października 1993 w godz. 11 - 16 w Miejskim
Ośrodku Kultury przy pl. Moniuszki w Kielcach.
266.k

J"iirne.'--- HURTOWNIA
SKLEP MEBLOWY

II

na dogodnych warullkach ratalnych

\Jl.

4694, TEL 470-J6

~'

nl _

ELEK: --

C»~=>

WEW.

J

l

O SPRZĘT ZMECHANIZOWANY

GOSPO ARSTWA DOMOWEGO
9

ZAPRASZAMY

W

. "Zgubionoiegityniiicję ' szkolną
na nazwisk.o Latos Kamil
BOIBO

MEDYCYNA
Gabinet Dalekiego Wschodu z azjatyckim specjalistą
z międzynarodowymi uprawnieniami zaprasza . Kielce ,
uł.Buczka 20/26 m 34, tel.
543 -77.
616-g

Zamykanie rozszerzonych naczyń krwionośnych na twarzy i nogach. Kielce, ul. Sienkiewicza 76
III ptro, pokój 311, tel. 31-01-66.
LASER: leczenie trądzika, blizn,
rozstępów,
kuracje
dla ły
siejących. L1FTłNG: bezbolesne
zabiegi zachodnim aparatem MYOLlFT twarz, szyja - eliminacja
lub poważna redukcja zmarszczek: na czole, pod oczami i likwidacja pOdwójnego podbrodka,
modelowanie całej sylwetki. Solarium - najnowszego typu. Kielce,
Sienkiewicza 76 lIł piętro, pokój
311, tel. 31-01-66. codziennie
9.00 - 19.00, sobota 9.00 - 15.00.

_. 3.722 -g

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

godz. 10-18

....TEFfApIA LASEROWA~ sku~
teczna na rozszerzone naczynia
krwionośne, naczyniaki, blizny,
oparzenia, procesy odmładzania
~kóry, trądzik . Kielce, ul. Nowy
Swiat 23 . Poniedziałki, piątki
w godz. 15.00 - 17.00. CENY
KONKURENCYJNE!
Wszczepiiinie e·speralu. Kielce,
ul. Boczna 15 /Hotel KS Budowłani/, tel. 61-42-65.
8/HE

Prywatna Przychodnia Stomatologiczna.
Kielce,
ul.
Słoneczna l, tel. 511-47.
1745/bo

łJl,oUŻY
WYBÓR

oferuje

papier toaletowy,
wa

I

I
'el e,
Iul. cie~e go
I

l

'

50 \
teL~ax 61~j

http://sbc.wbp.kielce.pl

<C

DRUKÓW
m.In. recepty oraz druki
stosowane wszpitalach, przychodnIach, karto· ~~~~
teki magazynowe
Itp.
1/&11

Kielce ul. Witosa nr 80
tel. 31 13 65, tel/fax 31 14 36
tlx 0612386

plastry opatrunko e,
kosmetyki

10

KIELCE , ul. Sienkiewicza 34 , te . 462-41
/na przec iwko OT ·Kat2rz~ n a · 1

Leśna

43/bo

I
I
I

I chusteczki higieniczne, I

O SALON AUDIO-WIDEO

KIELCE , ul

-

BudowlanoRemontowe
"BUDREM"

Bella,
I
podpaski Bella, Donna, .

wykładzin
podłogowych
IIJGa__________________
__

OOMASZOWS

przepustka Z.M.
- Ziomek Kinga.

Przedsiębiorstwo

Kajtuś,

wybór
181./h

KiE CE ,

DON NAli
pieluchomajtld

Oferta specjalna!
A firan A

42193
Zginęła
Skarżysko

z okazji 20-lecia pracy artystycznej oraz:
Jan Wojdak.
Helka Żarówka - dziewczyna made In Poland.
Bob Dylan Ziemi Świętokrzyskiej - Bogdan Nowicki.
Małorolny chłop polskiej satyry - Marek Malita.
prowadzi Krzysztof Irskl.
SpONSORZy: €Clio dNiA,nk, ppulI MAxnl, RAdio kidCE S.A.
pROMONT, nlEkoMuNikACjA polskA S.A., dOM ksi"iki,
POWSUCIlNY ZAkłAd ubnpiEcZEŃ, vidEo' MAX,
pik dEkTRONik, AbsoluTUS, CENTRUM MUZyCZNE WANU,
II"LA widowiskowo. SpORTOWA.
Bilety do nabycia: 'Orbls' - Kielce. zakłady pracy.
Organizator: GEORGE MUSIC COOPERATlON.
Kielce. tel. 31-49-29.
BOliD/Al

posiadanie telefonu,
pożądany samochód.

duży

41/93
Chwalińska Bożena zgubiła le·
gitymację Liceum Ekonomicznego - Skarżysko.

1492/bo

WIELKI JUBILEUSZOWY
KONKURS
zespołu ~ARIANIE~

wodo - kan.; co; gaz.

Sprzedaż

wych - Skarżysko-Kamienna.

883/bo

do orgsRizacji biura oraz do
pracy' w zawodach - branża:

Warunek:

zgubiła przeZakładów Metalo-

_........ .._.....................

Pilnie wynajmę warsztat. Kielce, 31-58-63.

Firma zatrudni handlowc6w
0(."

.

Zgubiono legitymację i ksią
żeczkę zdrowia studenta - Andrzej Materek.

wysoka

(;I:J

ZGUBY

191 B/bo

LJrUKorKI ~TOr, ~elKosha, Epson
Komputery i Drukarki HP
.
Plotery Roland, Skanery Logitech
Faxy Vortec, Dyskietki Polaroid.

.. ,

44/93

Naprawa telewizorów, przestrajanie, piloty, głowice . Kopeć .
Kielce, 32-22-45.

=-= == == =-= == ==
Dogodne
warunki współpracy

Ido 12.00/.

1580/bo

Naprawa telewizorów, przestrajanie. Kielce, 31-21-43. Błaut.

NIERUCHOMOŚCI

Itp.

miejsc do
tel. 531-350

1961/bo

== =-=.E.E.
=
=-= .e.=

pachnące,

76/Ja
Poszukuję trzech
Holandii. Skarżysko,

Kielce, tel. 11-16-47.

1960/bo

stałą

3722-g

LOMBARD - udzielamy natychmiastowych pożyczek pod
zastaw. Kantor czynny także
w niedziełę. Kielce, Hotel "Bristol" 66-06·02.

NAPRAWA

KOM PlJTE RY 386/486 SX/DX

niezalewające

RÓŻNE

..... _...._......_...._...._. ___...........__. 1~8?Ll>o

-····-Sia·ncla·:kieice~·3·2:2j=90.

Części do włoskich FIATOW .
Kielce, PI. Wołności 8, tel. 61-63-76.
_.. . . ....._ ....... __ __ .__7WJ <:I

firmy
Korona Wie luń,

1159/bo

Wideofilmowanie. Kielce, 3180-98.
1728fbQ

Niestachów 3, Staszowski Marian.

MOTORYZACJA

okazję

4015/bo

Wideofilmowanie. Kielce, 265-91.

aa-•••

Telewizja - naprawa. Kielce,
537-93.

. _.._.... _.._ . ..... ... ........... _... . ... 1~ę.4/bQ

każdą

VIOEOKLAPS.31-03-67.

• • • E70.Y .LUMINIOWE

Do wynajęcia pokój z kuchnią
w Kielcach. Busko, tel. 22-95.

94-10.

ozdobne na

WIDEOFILMOWANIE

PODŚWIE,.LANE

. LOKALE

:.'

pustkę

1819/bo

1976/bo

.... .. sprzedam '?:tygodniowe' . wił:
czury. Kiełce, 31-73-14.

"KLUB PRIMO"
ul. Kochanowskiego 2
1EL 62-16-65

Biologia - korepetycje. Kielce:
31-11-59.

1975/bo

1956/bo

ŚWIĘtOKRZYSKI

1555/bo

1969/bo

Firma Handlowa "DARON" oferuje: szale małe import Niemcy *
szale duże import Włochy /gład
kie - białe, czarne, czerwone, kolorowe/. Atrakcyjne Ceny!. Kielce,
66-46-63.

37fVAT

1990/91 .

Pilnie sprzedam Skodę 120
/1988/. Kielce, 284-67 po 16.00.
bo/bo

4.0S1ROWIEC

Kielce,

45/93

Kielce, 439-43
w godz. 8-16.

1902/bo

Kursy: Podstaw Rachunkowości, Na samodzielnego księgo
wego,
Dla kandydatów na
głównych księgowych. Stowarzyszenie Księgowych Oddział Kielce, ul. Wesoła 51, tel. 618-275.

66-o2-70/po 16/.

Krystyna Koziej

;,~.

.:-:,

Rosyjski - korepetycje, przygotowanie do matury, egzaminów,
tłumaczenia. Kielce, 31-61-37.

Komputerowe
przepisywanie.

1949/bo

. sprzedam' . Dacię
Skarżysko, 532-067.

/;. '" .,"

1817f.bo

.pilnie sprzedam Poloneza Caro /1992/. Kielce, 447-67.

Sprzedam
d a l e k o p i s.

ul. Żeromskiego 65
1ELIFAX 235-19

- .....r:

NAUKA

Kielce, 61-04-35.

1948/bo

__ . ..... 1.~:35f.bQ

~~

.-

przyjęć
weselnych.Pełna obsługa, niskie ceny.

Sprzedam żuka /1111993/. Kielce,66-73-82.

Kiosk. Kielce', 32:51-29.

.

,

~

Organizacja

30/93

.... 2?.?:~
..... .overiock:· 32:SrT4. ···-

2. RADOM

-

.USŁUGI

~

usługi

w zakresie:

'Wystroje - a ranżacje wnętrz
Aluminiowe okna, drzwi, witryny,
przegrody i gabloty wszystkieJl
typ ' w , kolorów
Wyroby stolarskie w tym meble boazerie
Suszenie tarcicy
Szklarskie, w tym szklenie witryn
sklepowych, zakładanie folii przeciwsłonecl."ych i antywłamaniowych

NISHII~

CENY
WYSOKA JAKOŚt
KRÓTKIE TERMINY
37Il10

22.05
22.35
23.00
23.15
23.25
23.30

UstY o gospodarce
Program rozrywkowy
Wiadomości
Gorąca linia -

K. Wojna
Muzyczna Jedynka
Niezwykłe biografie: "Kamyk" - film dok. o Aleksandrze Kamińskim
0_15 "Sabat"
0.55-1.50
"Stulecie tańca"
/5/ - ser. dok. franc.
7.30 Panorama
7.35 Przeboje Dwójki
8.10 Program lokalny
8.40 "Anette" - jap. serial anim.

Program 2
9.05
9.15
9.40
10.05

o

godz. 22.25 (pr. II) w filmie
"Wytatuowana róża" zobaczymy m.in. Burta Lancastera.

10.30
10.45

Telewizja
polska

11.00
11.05
11.15
11.45

.. -

Program l
6.00
9.00
9.10
9.15
9.30
9.55
10.00
10.45

Kawa czy herbata?
Wiadomości

Program dnia
Mama i ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieci.ach
"Zycie" /6/ - serial jap.
"Czarodziej" - wojsk. pr.
dok.
Giełda pracy, giełda szans
Klub samotnych serc
Poznaj siebie
Sto lat - mag. ubez. społ.

11.00
11.20
11.35
11.50
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn Notowań: Mleczne
specjały,
Mleczne
przysmaki
12.45 Dla dzieci: Tik-Tak oraz
film z serii "Cadichon"
13.30-15.55 TV Edukacyjna
13.35 Gwiezdne podróże proł.
M.Demiańskiego/6/-Małe

13.50
14.05
14.15
15.00
15.30
15.55
16.05
16.50
17.00
17.20

i gorąc~
Kuchnia: Taka dziwna fala
Z lamusa techniki: "Na
starej fotografii",
W kręgu nauki: Srodowisko naturalne
Księga cudów techniki
Telekomputer
Program dnia
Dla dzieci: Tik-Tak oraz
film z serii "Cadichon"
Muzyczna Jedynka
Teleexpress
Encyklopedia II wojny
światowej: Spalić Londyn

/2/

17.45 W kinie i na kasecie
18.05 "Scorch" /5/ - serial kom.
USA
18.30 Obok nas
19.00 Wieczorynka: "Niedźwiadek TaoTao"
19.30 Wiadomości
20.00 Sejmograf
20.25 "Wiem, że na imię mi Steven" /2-os1./ - film fab.
USA

IMIENINY OBCHODZĄ:
dziś

- Piotr i Ziemowit
jutro - Irena i Kleopatra

KIELCE
Biuro Ogłoszeń , tel. 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-16.00
-Teatry
im. S. żeromskiego - zespól w terenie;
PTUA "Kubuś" - "Stworzenie
Słońca" g. 10,12.

-Kina
Romantica -.,Bd1ater ostatniej akcji"
USA 1.12 g. 9.30,12,14.30,17,19.30;
Moskwa - "Trzy kolory. Niebieski." fr./pol., g.11.30, 15.30, 17.30;
"Homo Faber" - niem. - franc. 1.15,
g. 13.30, 19.30
Studyjne - "Wielki kanion" USA
1.15 g. 16; "Roztańczony buntownik"
austral. I. 12 g. 18.30
Echo - .,Moja clzieoM::zyna" - USA
1.12, g. 16; .,Potop" - cz. II, pol. 1.12, g.
17.45;
-Wystawy
Galeria eWA "Piwnice" - wystawa pl. "Czas" Małgorzaty Cler-

12.00
13.00
13.05

13.45
14.00
14.50
15.20
15.35
16.00
16.05
16.15
16.35

16.45

17.00

Studio Dwójki
"Pokolenia" - serial USA
Swiat kobiet - mag.
"Family album" /3/ - jęz.
ang.- amer. dla początk.
"The carsat crisis" /3/ - jęz.
ang. w nauce i technice
"Starting Business English" /3/ - jęz. ang. w ekonomii
Panorama
Studio Dwójki
Animals
Ojczyzna - polszczyzna "Jezierzany-Jeziorany" ,
"Jezierski-Jeziorski"
"Francis Bacon" - ang.
film biograf.
Panorama
"Flip i Flap" - "Nasza żo
na", "Dobry uczynek" kom. USA
Na życzenie: Noc i stres
Unia specjalna
"Sztuka królewska" - film
dok.
Powitanie
"Anette" - jap. serial anim.
Panorama
Sport: "Z wiatrem i pod
wiatr" - mag. żegl.
Ust Yz Europy
Z kart krakowskiego archiwum: Sto lat "Słowac
kiego"
Ojczyzna-polszczyzna:
"Jezierzany-Jeziorany",
"Jezierski-Jeziorski"
Co jest grane? - mag. umu~kalniający dla dzieci

imłodz.

17.10 Znaki czasu - pr. red. katolickiej
17.35 "Pokolenia" - serial USA
18.00 Panorama
18.03 Pr. lokalny
18.35 Koło fortuny - telet.
19.05 "Francis Bacon" - ang.
film biogr.
20.00 Program muz.
20.30 Al di Meola - trans. konc.
z
Sali
Kongresowej
w Warszawie
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 "Zabić prawdę" - film
dok. o genezie procesu
gen. Ciastonia i Płatka
oskarżonych o kierowanie
uprowadzeniem
i morderstwem ks. J. Po22.25

piełuszki
Spóźnione

premiery:
"Wytatuowana róża" - film
fab. USA /1955 r./
0.30-1.50
"Obywatel świata"
- pol. film fab.

nioch i Sylwestra Łachacza. Czynna w godz.: poniedziałki -piątki 1117; niedziela 11-15; soboty nieczynna

- Muzea
Muzeum Narodowe - Pałac Biskupi, pI.Zamkowy1-wnętrzazabyt
kowe XVII i XVIII w. , galeria malarstwa polskiego, sanktuarium marszałka Piłsudskiego, broń 'M>chodnia
i europejska ze zbiorów własnych.
Oprócz pono czynne codziennie
w godz. 9-16.
Oddział - Rynek 3i5 - wystawa
stała: "Przyroda Kielecczyzny". Czynne we wtorki, czwartki, piątki, soboty
i niedziele w g. 9-16, w poniedzialki
i środy - nieczynne.
Oddział - Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego, ul. Jana
Pawła II - czynne w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki g. 9-15, środy
- g.12-18, soboty i niedziele - nieczyn-

ne
Oddział - Muzeum H.Sienkiewicza w Oblęgorku - czynne środy,
czwartki, piątki, soboty i niedziele w g.

10-16, w poniedziałki nieczynne.
Zabawkarstwa w Kielcach - wystawa: "Transport i komunikacja
w zabawkach", "lalka, jej dom i gospodarstwo", "Ekspozycja modelarska".

Programy Telewizja
lokalne
satelitarna
TV POLONIA
9.00 Kielecki kwadrans mag. inform.
9.25 "Różowa Dama" serial 10.1 O"Opowieści zielonego lasu" bajka dla dzieci
10.30 Krok w rock muzyka młodych
zespół WOLNOSC 10.50 Polska bieda
cz. I. pr. publ. 17.15 Kielecki kwadrans
mag. inform. 17.40 Teraz bezrobotni
17.50 "Opowieści zielonego lasu" bajka
dla dzieci 18.10 "Różowa Dama" serial
18.55 Rekontra tele!. na żywo 19.10
Magazyn dla Pań "Kuchnia, zdrowie j uroda" 19.30 Wtorkowy worek sportowy
20.30 Gawęda Z. Broniarka 20.45 Kielecki kwadrans/pow1.!

dobra; 17.30 RaPrzegląd Wydarzeń, a w nim: Wiadomości, Kultura,
Sport, AB. .. S, 3 x M Muzyczny Mag.
Młodz. 19.00 i 20.30 Pow1órki PW 19.15
Emisje Przeglądu Wydarzeń na os.
Południe 20.30 EmiSje Przeglądu Wydarzeń w Skarżysku-Kam .
Telegazeta

cała

domsko-Skarżyski

Radio "Jedność"
6.00 Poranek z Jednością 6.45 Poranna modlitwa Kościoła Jutrznia 7.00
Powitanie 7.15 Transmisja Mszy św.
z Kościoła św. Trójcy 8.00 Blok muz.inf., a w nim: 10.00 Ksiądz Jerzy Popiełuszko - Kapłan ludzi pracy cz. I
10.45 Nasza powieść "Szajka bez
końca" 11.00 Siostra Łucja mówi o Fatimie 11.30 Wspólna motlitwa poł ..
1432-51/12.1 5 Trzy kwadranse z muz.
klas. 13.00 Popołud. blok muz.-inf.,
a w nim: 13.20 Gość w studio 15.00
Skąd to się wzięło 15.45 Kielecki dziennik radiowy 15.45 Muzyka, fakty, zdarzenia, a w nim: 17.00 Wszystko po polsku 17.45 Cicer cum caule 18.30 Włącz
mi radio mamo 18.45 Wieczorna modlitwa Kościoła 19.00 Rockolacja 20.00
ABC Katechizmu Kościoła Powszechnego, a w nim: 20.30 Wieczorna modlitwa Kościoła 22.00 Muzyka teraz
22.30 Powieść na dobranoc 22.45 Noc
na Wzgórzu 5.00 Przebudzanki muz.
Wiadomości z kraju i ze świata: 8.15,
9.15,13.15,14.15Wiadomościlokalne:

9.00, 13.00, 14.00 Serwis sportowy
8.30

Radio "Kielce"
6.00, 16.00,22.00 BBC 6.07 Aktualdnia wopr. D. Grabowskiej 8.1 OPr.
reklamowy 8.30 Mag. dla niepełnospraw
nych aud. Cz. Kussala 8.40 Muzyka 8.50
Radiowa giełda pracy 9.00 Wiad. 9.10
Nie czyteleś - posłuchaj 9.15 Muzyka dla
wszystkich 10.00, 14.00,20.00 Mag. inf.
10.10,12.05 Kurier ogłoszeniowy 10.30
Muzeum misyjne Oblatów aud. arch. M.
Bednarskiej 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00 Wiad. 11.10 Sprawa na dziś ekoradio J. Kalinowski Radom 12.30 W ludowych rytmach 13.10 Rozma~ości i muz.
wopr. M. Podwysockiej 14.15 Orkan
15.1 0 Auto radio moto radiO 16.05 Aktualności dnia wopr. M. Sobali 18.00 Plus
wopr. G. Adamczyka i W. Kusiaka 18.15
Transmisja meczu piłki ręcznej w ramach
eliminacji ME: Poiska - Hiszpania 18.30
Wiad. 18.45 Transmisja cdn. 19.15 Świat
video 20.1 ORadio po kolacji prowadzi M.
Bednarska 23.00 Muzyczne klimaty
ności

· PR07
7.30 Panorama 7.35 Powitanie 7.40 Kwadrans na kawę 8.00
Mama i ja oraz Domowe przedszkole 8.45 "W labiryncie"
/powt.! 9.45-10.45 Czego się
Jaś ... /powt./ 9.45 Z naszych
dziejów: Potop szwedzki 10.15
Mistrzowie współczesnego kina
- Krzysztof Zanussi 10.45 Historia - współczesność: Rewizja
nadzwyczajna /powt./ 11 .45
Magdalena z Kossaków 11.30
Wydarzenie tygodnia 12.00
Wiad. 12.10 Pr. dnia 12.15 "Nocne ptaki" /powt./ 13.40 Śpiewaj
my poezję /21 14.40 Godzina
muzyki /powt./ 15.40 Pan Adam
/powt./ 16.00 Pr. dnia 16.0017.00 Czego się Jaś ... blok pr.
edukacyjnych oraz Ojczyzna
polszczyzna 16.15 Euroturystyka 16.30 Poczet nauki polskiej:
prof. Konrad Górski 17.00 Teleexpress 17.15 Słoneczne studio
oraz Tik Tak 18.00 Historia współczeność: "Tama" film dokum. 18.50 Kalejdoskop pr.
publ. 19.20 Dobranocka 19.30
Wiad. 20.00 Z cyklu "Sytuacje
rodzinne":
"Trochę
wielkiej
miłości" 21.00 Panorama 21.25
Prosto z Belwederu 21.35 "Pogranicze w ogniu" /21 serial TVP
23.00 Gość TV Polonia 23.15
Przegląd kult. 24.00 Panorama
0.05 Pr. na środę 0.1 OCamerata
2: Zwycięzca Gaudeamus - Aleksandra Krzynowska rep.

POLSAT
16.25 Pr. dnia 16.30 Mag.
sport. 17.00 Supermodelka
17.30 Mag. sport. 18.00 Detektyw DA, serial 19.00 Informacje
19.10 Jaki ojciec, taki syn, serial
kom. 20.00 Biale kołnierzyki, seria121.10 Kalosze szczęścia film
pol. 22.50 Informacje 23.00 Nienasyceni, film krym. franc. 0.45
Pr. na jutro

SUPER CHANNEL

5.00 Lassie /powt./ 5.25 Flipper /powt./ 5.50 Mr Belvedere
/powt./ 6.15 Trick 7 /powt./ 7.45
Cudowna Jeannie /pwot./ 8.15
Dwie damy i ten trzeci /powt./
8.45 Adderly /powt./ 9.50 Hojny
łowca western USA 11 .15 Dzieciaki , kłopoty i my /powt./ 11.45
Roseanne /powt./12.15 Tysiąc
mil serial USA 13.20 Akademia
pomyleńców /powt./14.55 Adderly serial USA 15.55 Mr Belvedere serial USA 16.25 Cudowna
Jeannie serial USA 16.55 Trick
7 seriale anim. 18.25 Dwie damy '
i ten trzeci serial USA 18.55 Flirt
prog. rozryw. 19.25 Roseanne
serial USA 20.00 Wiad. 20.15
Krzyk Jennifer Ashford 22.10
T .J. Hooker serial USA 23.15
L.A. bounty film sens. USA 0.45
Wiad. 0.55 Matlock /powt./ 1.45
Wiad. 1.55 Cop Target /powt./
3.35 Wiad.

SAT l
5.15 Młody i niespokojny
/powt./
6.00
Dzisiaj
rano
w Niemczech telewizja śniada- niowa /6.15, 6.45, 7.15, 7.45
sport! 8.00 Dzień dobry z SAT.1
9.10 Sąsiedzi /powt./ 9.35 Trapper John, M.D. /powt./ 10.25 Bonanza /powt./ 11 .15 Zaryzykuj!
/powt./ 11.45 Koło fortuny
/powt./ 12.25 Młody i niespokojny serial USA 13.15 Trapper
John, M.D. 14.10 Sąsiedzi serial
austral. 14.40 Bonanza serial USA 15.40 Star Trek serial USA
16.45 Zaryzykuj! quiz 17.20 Idź
na całość! telet. 18.30 5 razy 5
gra słów dla szybko myślących
18.58 Prognoza pogody 19.00
Wiad. 19.18ransport 19.30 Koło
fortuny 20.15 Parada przebojów
muzyki
ludowej
21.10
Kprzestępstwo na
celowniku

ist heiss telet. 11.30 Familienduell 12.00 Punkt 12 mag. połudn.
12.30 Seriale : Springfield Story,
Santa Barbara, Dzień po dniu
15.00 Ilona Christen talk show
16.00 Hans Meiser - Dzieci zarażone AIDS 17.00 Seriale: Kto
jet szefem? Ożeniony z dziećmi,
Głos serca 18.45 Wiad. 19.10
Explosiv magazyn 19.40 Dobre
czasy, złe czasy serial20.15 Columbo: Morderstwo przez telefon film krym. 21.45 Quincy serial krym. 22.45 Dirk Bach Show
pr. rozr. 23.15 Gottschalk pr.
rozr. 0.00 Prawo i porządek serial krym. 1.00 Seriale: Ożeniony
z dziećmi, Kto jest szefem? 2.10
Ilona Christen /powt./ 3.1 O Hans
Meiser /powt./ 4.05 Explosiv
/powt./ 4.30 Seriale: Szef, Bogaci i piękni

8.45 Telegiełda 9.00 Poradnik
rodzinny 9.30 Przegląd sport.
12.00 Portret sportowca. bokser
Floyd Patterson 12.30 Podróże
DSF: Rzym 13.00 Telelgiełda
z Frankfurtu 13.45 Gimnastyka
12.40 Na żywo. Tenis. Turniej ATP
w Lyonie 18.00 Sportowy świat.
Magazyn wydarzeń sportowych
18.30 Surfing 19.30 Wiad. sport.
20.00 Na żywo. Tenis. Turniej ATP
w Lyonie 22.00 Offensiv. Talkshow 23.00 Boks. Walki zawodowców 0.00 Offensiv /powt./
1.00-2.00 boks /powt./

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Golf
11.00 Taniec. ME w Boogie-Woogie 12.00 Skoki z trampoliny. ME
w Sursee 13.00 Pilka nożna. Eurogole 14.00 Tenis. Turniej ATP
w Tokio - skrót pół finałów i finału
17.00 Eurofun 17.30 Futbol amerykański. Mecz ligi NFL: Los Angeles - Denver 18.30 Piłka nożna Eurogole 19.30 Wiad. sport. 20.00
Eurotennis 22.00 Sporty motorowe 23.00 Piłka nożna. Europejskie
puchary - 2. runda 1 .00-1.30 Wiad.
sport.

7.00 Awake On The Wildisde
10.00 VJ Marijne 13.00 MTV Gre5.30 Doświadczenie mocy pr.
atest Hits 14.00 VJ Simone 16.30
relig. 6.00 Zakupy w TV 6.30
The MTV Coca-Cola Report 17.00
Wiad. polit. i fin ans. 8.30 AgenMTV News AT Ni2ht Ne s At
da pr. publ. 9.00 Zakupy w TV
zną? /Pl5~'i, .1ty::. ~taf'TrekJ r' ~ Nibht~ W.15 3Ftqm1 17.3~ Dial
12.00 Videofashion pr. o modzie ~
powt./ ~.OO 5 razy 5 rpOWl.!t~l~ lliwr,V18.0ÓThe SouTof MTV 18.30
12.30 Wiad. finans. 13.00 AgenMusic Non Stop 20.00 MTVSports
Pr. na jutro 2.30 SAT.1-Text
da pr. publ. 13.30 Film Europe
20.30 MTV's Greatest Hits 23.00
nowości filmowe 14.00 Videoge~
The MTV Coca-Cola Report 23.15
nerator 16.30 On The Air show
MTV At The Movies 23.30 MTV
muz. na żywo 18.30 VideofasNews At Night 23.45 3 From 1 0.00
6.00 Aktualności 7.00 Dzień
hion moda 19.00 Dante serial
MTV's Hit List UK. Przeboje w W.
dobry Niemcy mag. poranny
19.30 Film Europe 20.00 Super
Brytanii 2.00 VJ Marijne 3.00 9.00 Seriale: Szef, Bogaci
Sports 20.30 Wioślarstwo 21 .00
7.00 Nocne teledyski
Agenda 21.30 Eco Record pr. ei piękni, Nr 227 11.00 Der Preis

mag . krym, 22.00 Sprzeciw!
prog. publ. 23.00 SpiegelTV reportaże 23.40 Electric Blue seria~ 0.20 Mann~o.-Mann kt~ jest
najsympatyczmejszym męzczy-

RTL

[~CO'GDZIE'KIEDY" l
Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek
laszczyków, ul. Jana Pawła II 6 - "Tradycyjne rybołówstwo na Pojezierzu
Łęczyńsko-Włodawskim" w zbiorach
Muzeum Lubelskiego. Czynne pon.piąt. g. 8-14
MlzaJm2biorówGeologic:znych Kie1ce, li ZgcxJa 21 - wystaNa sIaia: 2fuy gar
bgc:zre 00ł, rri1ffi:bN [si<a1ierianid, Ero
rrbl':m I<i hstai Cilr ~ surołICe mineralne Kielecczyzny. Czynne
ponieclziaek - pią1ek g.8-15
MWK - Park Etnograficzny w Tokami - czynne od w10rku do niedzieli
wg.l0-17
- Ostre dyżury
Oddz. wew. - Czamów , oddz.
chirurg. - Kościuszki
Apteki: Stały dyżur dzienny, nocny
i,świąteczny pełni apteka prywatna, ul.
Zródłowa 20 , apteka "Cefarmu", ul.
Sienkiewicza
Nagła pomoc lekarska dla dzieci
"WITAMEO", ul. Tatrzańska 91 czynna w godz. 16.00-21 .30, soboty,
niedziele i święta w godz. 10.0021.30, także wizyty domowe pediatrów, tel. 31-80-68. /27-g/
NARKOOENT - prywatny gabinet lekarsko - stomatologiczny przyjmują: lek. stom . W. Kwiecińska , lek. anest. T. Mosioiek -

kologiczny 22.00 ITN World
News wiad. 22.30 Close Up raporty europejskie 22.48 US Market Wrap wiad. finans. 23.00
Żegnaj Piotrusiu Panie film 0.50
Videogeerator pr. muz. 2.00 China News Europe pr. ekonomiczny

możliwość zastosowania narkozy.
Kielce, ul. M. Konopnickiej 5, tel.
31-01·60,61-62-63. /861-g/
Nagła pomoc lekarska - Kielce, tel. 31-56-50. /3434-gl
Telefony: Pogotowie Ratunkowe999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie
Policyjne - 997, Pomoc drogowa - 6600-65, 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
wołne od pracy tel. 31-16-47 i 430-94.
Telefon zaufania dla mło
dzieży - czynny w każdy czwartek
w godz. 18.00-20.00, tel. 456-70.
Telefon zaufania AIDS - tel. 463-56
czynnytylkowponiedzialkiwg.17-19.
Telefon zaufania /dla ludzi z problemem alkoholowym/ - od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-20.00,
tel. 573-46.
Postoje taksówek: osobowe plac Dworcowy tel. 534-34, ul. Piekoszowska tel. 515-11 , ul. Toporowskiego tel. 31-09-67, ul. Jesionowa tel. 31-

RADIO TAXI "ORIENT" Kielce,
tel. 61-11-11 (dojazd bezpłatny)

http://sbc.wbp.kielce.pl

79-19, ul. Mielczarskiego tel. 66-4040. Bagażowe - ul. Armii Czerwonej
tel. 466-68.

biera opiaty za dojazd

RADOM
Biuro Ogłoszeń , tel. 235-19, czynne w godz. 9.00-17.00.

- Teatr
im. Jana Kochanowskiego
"Nodeg w Apeninach" g. 11;

Kina
Bałtyk

- nieczynne
Hel - "Park Jurajski" USA 1.12 g.
8.30, 17.00, ; "Człowiek z .. ." pol.
1.15 g. 14.30, 19.30
Resursa - "Wędrówka do domu" USA b.o. g. 11 "Bohater ostatniej akcji" USA g. 9, 15;
Apteki - stały dyżur nocny pełni
ul. Traugutta 2
Telefony: Pogotowie Ratunkowe
- 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Komenda Policji
- 29-191, Pogotowie kan. 400-65,
gazowe - 992, cieplne - 993, energetyczne - 991.
- Radio taxi 91-93

OSTROWIEC
os.

Apteka dyżurująca:

SKARŻYSKO-KAM.
Apteka - ul. Zieina 12
Radio taxi OAREX 537-378 nie poSTARAC~OWlCE
ApIeka~: li MlIa'9Ia

WŁOSZCZOWA

-Kino
Dom Kultury - rieczynne;

JĘDRZEJÓW

-Kino
Dom Kultury - rieczyme

SĘDZISZÓW

-Kino
Ballada - "Ostatni Mct1ikanin" - USA
1.15,g.18;

BUSKO
-Kino
Zdrój nieczynne

SUCHEDNIÓW
- Kino
Dom Kultury - nieczynne 18

KAZIMIERZA W.
-Kino
UCIECHA - nieczynne;

PIŃCZÓW

Ogrody

14

- Kino
Dom Kułtury - .,Dra::uIa" USA, 1.15,
g.17;

-Kino
BELWEDER - nieczynne
Uwaga:Za~2lTi<rtiw reper-

tuarze kin redakcja nie odpowiada.

Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
Wtorek 9.18, Polska-Hiszpania
Dziś O godz. 18.00 w hali kieleckiej Iskry przy ul. Krakowskiej 72 odbędzie się spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy

w piłce

ręcznej mężczyzn pomiędzy POLSKĄ

i HISZPANIĄ.

Biało-czerwoni przygotowywali
si ę do tego meczu przez ostatni tyd zień w Kielcach . Na zgrupowanie

jak w wygranym przed 10 laty kieleckim meczu z ZSRR , w którym

z powodu kontuzji nie mogli przyTomasz Lebiedzlński,
Grzegorz Subocz I Piotr Dudzie,
skutki urazów odczuwają jeszcze
Piotrowie Badowskl i Przybecki. Wczoraj trener Kowalczyk po-

Hiszpanie przyjechali

je chać

wiedział:

"Mam olbrzymie

miałem przyjemność grać ."

do Kielc w n i edzielę i zamieszkali w ośrodku "Uroczysko" w Cedzynie. Wczoraj dwa razy trenowali w hali "Iskry". Przypomnijmy,
że w ostatnich Mistrzostwach
Świata zajęli 5l1J.iejsce, pokonując
w ostatnim meczu Niemcy 29:26.

Elektronik, radiomagnetofon "Sony"/sklep Kwadrat!, sprzęt sportowy /sklep Adidasa/. Losowanie
w przerwie.
SKłADY:

,. POLSKA: Bramkarze: Artur
GORAL /23 lata, Petrochemia
Płock , 186 cm wzrostu, 82 kg wagi,
57 występów w reprezentacjV, Arkadiusz DUDAREF /27, Wybrzeże
Gdańsk ,
183/85-47/. Rozgrywający: Marek BUDNY /24, Iskra
Kielce, 186/86-72/, Bogdan WENTA /32, Barcelona, 190/88-146/,
Piotr BADOWSKI /23, Warszawianka, 190/98-.16/, Piotr PRZYBECKI /21, Sląsk . Wrocław,
1.94/84-75/, Roman WOJCIK /23,
Anilana Łódź, 196/92-0/. Skrzydło-

kłopoty"

z zestawieniem składu , szczególnie w obronie. Będziemy bardzo odczuwać brak Tomasza Leb iedzińskiego, który pelnił do tej
pory w drużyn ie rolę egzekutora.
Mam nadzieję , że weźmie to na
siebie Bogdan Wenta, który jest
dla nas na wagę zlota. Mamy korzystną sytuację w grupie - nawet
przy
porażce
z Hiszpanią
i Szwajcarią , przy wysokich wygranych z Cyprem I Łotwą powinni śmy zająć drugie, premiowane
u działem w barażach miejsce.

Bogdan Wenta:
Hiszpanie

przyjechali

w pełnym składzie . Większość
tych zawodników znam dobrze,
z kilkoma gram w Barcelonie. Zrobimy wszystko co możliwe, najważniejsze, aby po tym spotkaniu
nie mieć wzajemnie do siebie pretensji. Uczę , że kielecka publiczność będzie nas dopingowała tak,

Zakłady na dzień 23-24
października
1. Bałtyk Gdynia - Polonia

Bytom 631.
Zdecydowanym faworytem tego spotkania są gdynianie, którzy
nie ukrywają swych pierwszoligowych aspiracji. Typ "Echa" 1.
2. KP Wałbrzych - GKS Tychy
343.
Goście nie pcNYinni przegrać tego spotkania. Typ X2.
3. Lechia Dzierżoniów - Arka
Gdynia 433.
Najbardziej prawdopodobny jest
remis, lecz może tu zadecydować
atut własnego boiska. Typ 1~
4. Lechia Gdańsk - Slęza
Wrocław

343.

Faworytem są wrocławianie , ale lechiCi muszą gdzieś zdobywać
punkty. Typ 1X2.
5. Miedź Legnica - Chrobry
Głogów 532.

iJ

,...

Jak to w pojMynk-V .IoKalr'lYch
rywali bywa, kaZdy.., VO'Pik jest
możliwy. Typ X.
6. Raków Częstochowa - Naprzód Rydułtowy 541.
Kolejny ciężki do typowania
mecz, lecz pierwszoligowe aspiracje powimy wziąć górę . Typ 1X.
7. Stilon Gorzów - Elana Toruń

Najlepszym bramkarzem turnieju
został wówr:z.as uznany Lorenzo "Rico" Diaz. W pierwszym meczu Poiska przegrała z Hiszpanią 24:30.

Nagrody dla kibiców

"Będzie ciężko,

bo

CORRIDA
po kielecku

541.

Wygraj z "Echem"

Liga
polska
Gospodarze powinni wygrać.
Typ 1.
8. GKS Bełchatwów - Resovia
Rzeszwów 451.
Zdecydowanie "jedynka". Typ 1.
9. Jagiellonia Białystok Włókniarz Pabianice 442.
"Jaga" kłopoty ma już poza
sobą i powinna wszystko wygrywać . Typ 1.
10. Motor Lublin - Hutnik
Warszawa 631.
Każdy inny wynik niż wygrana
gospodarzy byłby olbrzymią niespodZianką. Typ 1.
. 11. Radomiak Radom - Avia
Swidnik 631.
. Największy pewniak w zestaWie to właśnie Radomiak. Typ 1.
12. Stal Rzeszów - Okocimski Brzesko 721.
Układ sił przemawia za gospodarzami. Typ 1X.
13. Stomil Olsztyn - Petrochemia Płock 63 1.
W Olsztynie zbudowano silny
zespoł, ktory nie będzie miał żad
nYch kłopotow z w'Y'Nalczeniem
awansu do I lig Typ 1. JPISZ'

Bilety na dzisiejszy mecz - normalny 120 tys. ulgowy 80 tys. - do
nabycia w sklepie A-Z przy ul.
Sienkiewicza, wszystkich kolekturach TOTO i sekretariacie klubu .
Wśród nabywców normalnych
wejściówek zostaną rozlosowane:
grill ufundowany przez Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

wi: Robert NOWAKOWSKI/26, Hutnik Kraków, ~83/73-73/, Jacek OLEJNIK /21 , Sląsk, 182/75-5/, Arkadiusz BŁACHA /22, Iskra, 184/90-2/,
Krzysztof MISTAK /26, Śląsk~
18tl/90-20/, Zbigniew PLECHOC
/31, Eupen-Bełgia, 186/88-137/.
Kołowi : Jacek GRZENKOWICZ
/27, Wibrzeże , 187/97-4/, Krzysztof SZARGIEJ /31 , TUSEM Essen,
193/96-/.
Trener: BOGDAN KOWALCZVK.
• HISZPANIA: Bramkarze: 1.
Jaume FORT MAURI/27 lat, klub

Alzi ra, 182 cm wzrostu, 80 kg wagi, 79 występów w reprezentacji/,
12. Lorenzo RICO DIAZ /31-Barcelona - 186/83-227/, 16. Jordi
NUNEZ CARRETERO /25-Grannolers - 192/89-0/.
Zawodnicy z pola: 2. Enric MASIP BORRAS /24- Barcelona 192/92-80/, 3. Jose VILLALDEA
GARRIDO /27-Teka - 188/85-33/,
4. Oscar GRAU GOMAR /29 -Barcelona -183/97-45/, 6. Mateo
GARRALDA LARUMBE /24-Teka - 196/93-77/, 7. Alberto URDIALES MARQUEZ /25-Teka 179/81-22/,8. Jesus OLALLA 1RAETA /22-Barcelona - 196/955/, 9. Juan Francisco ALEMANY
MARIN /30-Alzira - 199/90 - 83/,
10. Aitor ETXABURU CASTRO
/27 -Elgorriaga Bidasoa -194/9227/, 11 . Salvador ESQUER BISBAL /24-Alzira - 190/90-1 /, 13.
Fernando BOLEA ALONSO /28Elgorriaga Bidasoa - 189/78-31 /,
14. Jordi FERNANDEZ PEREZ
/25-Granollers - 183/82-4/, 15.
Fernando BARBEITO DELGADO
/25- Barcelona - 177/80-45/.
TRENER: Cruz UBERO IRIARTE.

* **

niedzielę Łotwa przegrała
Hiszpanią 22:29 (8:13)

W

W niedzielnych meczach jedynie lider grupy I klasy A - Wierna
Małogoszcz, zdołał zainkasować

dwa punkty, pokonując Szreniawę Koszyce 7:0. W grupie II,
zarówno Nidzianka Makoszyn
jak I Zryw Łopuszno, zeszli z boiska pokonani, Również 'przodow
nik • "okręgówki"
"Czarnovia/Błękitni II Kielce uległ nieznacznie drużynie Nowin, a tumlińska Skała już po ośmiu minutach meczu w Miedziance przegrywała z Górnikiem 2:0, i takim
rezultatem zakończyło się ostatecznie to spotkanie. Nowym liderem został Partyzant Wodzisław ,
który pokonał Orlęta Kielce 3:1.
"Huśtawkę"
formy prezentują
w tym sezonie piłkarze Sparty Kazimierza Wielka. Przed tygodniem wysoko przegrali w TumUnie, a w niedzie lę rozgromili u siebie Unię Sędziszów. Coraz

więcej powodów do zadowolenia
mają sympatycy Spartakusa Daleszyce. Tym razem drużyna ta
pokonała zdecydowanie Piask0wiankę 6:1. Jak powiedział nam

trener Spartakusa - Marek Gniady, wiele ożywienia wniósł w szeregi
zespołu,
wypożyr:z.ony
z Błękitnych Mariusz Półchło
pek.
W klasie A w grupie I doskonałą skutecznością popisały się

zespoly Wiernej Małogoszcz
i Astry Plekoszów. Warto podkreślić , że zawodnik Wiernej, Przybysz, zdobył dla swojego
zespołu aż 5 goli. Jest to rekord
w tym sezonie, który niełatwo
będzie chyba pobić . Z drugiej strony wyniki 8:0 /Astra - Piast!
i w grupie II MKS Bodzechów Łysica II 7:0 /WIerna - Szrenlawa/ świadczą o tym , że zespoły
występujące w tej klasie rozgry-

PAWEŁ

KOTWICA

Co to za fani?

* Na mecz

Błękitnych z Raprzyszła duża gru-

domiaklem
pa
"szalikowców"
Korony.
Przez cały mecz trwał pojedynek na przyśpiewk i z radomianam i. Dzięki solidnej obstawie
policj i do "zadymy" na stadion ie
nie doszło . Kilka gonitw było dopiero po meczu. Pół godziny po
pojedynku II ligi Korona grała z
Granicą Chełm. Na stad ion ie
przy ul Koniewa pojaw i ła się 20osobowa grupka kibiców w
żółto-czerwonych szalikach,
która przez prawie cały mecz
s i edz i ała cicho. Na przyszłość
radz imy działaczom Ko rony organ i zo w ać swój mecz prze d
sp otkaniem sąs ia d ó w zza miedzy , bo .. kibice" żółto-czerwo 
nych
szybko
się
męczą·
Zresztą, czy dla takich ..fanow"
warto w ogole grac?

wek, prezentują bardzo różny poziom umiejętności pi/karskich.
W grupie 1/ rywalizacja jest bardzo
zacięta .
Prakfycznie
MKS
Końskie, Zryw Łopuszno, Nidzianka Makoszyn, Wicher Kostom/oty, ŁKS Łagów Jak i Stal
Kunów plasują się w ścisłej
czołówce i wszystkie te zespoły
mają jeszcze szanse zostać mistrzem jeSieni. Największą niespodzianką ostatniej niedzieli była porażkaZrywuŁopuszno z ostatnią
drużyną w tabeli z Czarnymi Parszów. Spotkanie odbywało się
w bardzo napiętej atmosferze,
a w czasie przerwy działacze
drużyny
gości ,
zasugerowali
sędziemu spotkania, aby po meczu sprawdzić karty zgłoszenia
piłkarzy Czarnych_ Jak powiedział
nam arbiter główny tego pojedynku - Grzegorz Szymański, jeden
z
zawodników
gospodarzy
wcześniej opuścił stadion /został
zmieniony po pierwszej połowie/
i nie było go na pomeczowej konfrontacji , co sędzia zapisał w protokole z tego spotkania.
S. STACHURA

W naszej cotygodniowej rubryce kolejna porcja
ciekawostek Z ligowych boisk, na opisanie których
nie starczyło miejsca we wczorajszych relacjach.

"DAMI"

płaci

* W przerwie meczu pomiędzy
Granatem Skarżysko i Górnikiem
Łęczna rozegrano bieg na dystansie 1500 metrów. Zwyciężył zawodn ik STS
Granat Dami
Skarżysko - Rafał Wójcik. W nagrodę otrzymał on milion złotych od
szefa Telewizji Kablowej "DAM I"
pana Andrzeja Dąbrowskiego.
Drugi i trzeci zawodnik otrzymali'
odpowiednio 600 i 400 tys. zł. Nic
wi ęc dziwnego, że spora część kibiców nagrodz iła brawami "hojność" pana Dąbrowskiego.
Sędzia

nie lubi
j abłek ...

• Do miernego poziomu spotkania Granatu z Gornikiem Łęczna
dostrolil! się również SRdzlowip

mecz

Dawno już na stadionie Błękitnych nie było tak gorącej atmosfery jak podczas niedzielnego pojedynku klelczan z Radomiakiem.

Sytuacja w gr. VI
1. Hiszpania
7 14 208-113
2_ Szwajcaria
6 6 168-120
3. POLSKA
3 4 84- 71
5. Łotwa
6 4 141-174
6. Cypr
6 O 90-213
Polacy będą grać jeszcze ze
Szwajcarią /wyjazd/, Łotwą /u siebiel, i Cyprem /oba spotkania
w Polsce.!.

Bramkowe rekordy
trzygnięć.

Gorący

z

Co się zdarzyło w Parszowie?

Zgodnie z zapowiedzią, we wtorkowym "Echu" szerzej piszemy o ostatniej kolejce w kieleckiej klasie okręgowej I klasie A. Tym razem przyniosła ona wiele zaskakujących rozs-

Takiej atmosfery brakuje w Kielcach

którzy wydali mnóstwo kontrowersyjnych decyzji, doprowadzając
do nerwowej atmosfery na trybu nach. Po raz pierwszy od dłuższe 
go czasu kibice skandowali obraź l iwe słowa pod adresem arbitra. Niestety nie obyło s ię bez

Podczas gry nie było już tak przyjaźnie. Z lewej kapitan Błękitnych
Marek Graba, z prawej kapitan Radomiaka Jarosław Czupryn.
Na trybunach zasiadło 3 tysłące widzów, z czego około 500 kibiców z Radomła. Trzeba przyznać, że zaprezentowali się oni jako grupa barwna i zorganizowana. Słowne utarczki między
nimi a szalikowcami Korony nie
wpłynęły jednak w znaczący spoSÓb na
atmosferę meczu. "Tego włainle brakuje nam w Klełcach - powiedział
bramkarz Błęk i tnych Tadeusz Łukie
wicz. Zupełnie łnaczej gra się, gdy
trybuny są pełne, _ publiczność ży
wo reaguje na grę- W takich warunkach lepiej się też ogląda mecze_ Tak
właśnie Jest w Radomłu"_
Osobne slowa należą się obu trenerom. Przed spotkaniem Janusz Batugowskl{Błękłtnl{ nie chciał nic mówić, napomknął tylko, że "wlZYstko
Jest możliwe" . Józef Antonł.k {Radomłak/
był
bardziej rozmowny:
" Przyjechaliśmy, żeby walczyć o jak
najlepszy rezułtat. Błękłtnl są zespołem groźnym I różnie może się
ułożyć". Po przerwie trener Batugow-

ski milczal, jednak jak się dowiedziel iśmy, w szatni nakazał swoim gra-

mogłyby być o płakane.

Kibice podejrzliwi
• Sooro komentarzy wywołało
pojawienie się na meczu Granatu

http://sbc.wbp.kielce.pl

użyć pałek .

/SOY/

Ta akcja mogła przesądzić o losach meczu. Kieleccy obrońcy
przyglądają się jak Machnio składa się do strzału, po którym piłka
trafiła w słupek.
Zdjęcia: T. Sijer

z Górnikiem Łęczna ... dwóch
kwalifikatorów. Jednym z nich był
pan Rusieckl z Pionek, drugim
natomiast były sędzia z Lublina.
Kibice pytali, czy w takim przypadku rywalizacja z Lublinianką ma
sens . Referent obsady lubelskiego OZPN-u chyba lekko przesadzi/.

Biją

przykrego incydentu. W 80 minucie meczu podczas przerwy
w grze z trybun polec iały w stronę
boiska jab ł ka . Na szczę śc i e nie
trafiły one nikogo, g dyż w przeciwnym razie konsekwencje tego

czom, aby nadal konsekwenlnie grali,
tak jak w pierwszej części , zachowując
pewną asekurację , gdyż było już jasne.
że Radomlak przyjechał po .dwa punkty:
Trener Antonłak liczył, że "któraś
z drużyn popełni wreszcie błąd ". Obaj szkołeniowcy do końca zachowywali się w miarę spokojnie. Spore kło
poty z nerwami m iał jednak drugi lrener radomian. Większość lego ok rzyków, skierowanych pod adresem
pUkarzy kieleckich, raczej nie nadaje
się do druku.
Kilka minut przed ostatnim gwizd kiem sędziego wzmożony ruch na stadionie zauważyl i śmy wśród policJantów_ Wzmocnione na tę okazję s"y
_stróżów porządku- spisały się bez zarzutu na stadionie jak i poza nim. Jak
dowiedzielimy się od oficera dyżurne 
go KRP w Kielcach, tego dnia nie zanotowano w mieście żadnego poważnego incydentu związanego z meczem, chociaż kilkakrotnie trzeba było

na "Orle"

Podczas meczu piłkarskiego na
stadionie "Orła" w Wierzbicy
został pobity Jarosław K. Poszkodowanemu skradziono pieniądze
w kwocie 13 tys . zł. Policja zatrzymała sprawcę , którym okazał si ę
Jacek S., lat 19, zamiesz~ały w
Kozienicach.

Ma kopa!
* W meczu kl asy A
ŁKS Łagów

pom ięd zy

a Stalą Kunów mi ała
miejsce niecodzien na sytuacja.
Zawodnik gospodarzy - Zdzisław
Dzi armaga, który przez kilka lat
występowal w GKS Katowice, gra
teraz w lagowskiej drużynie na po

zycji ostatniego stopera. Inte~e
n i ując pod własną bramką w 44
minucie pierwszej połowy tak
kopnął piłkę , że ta rozleciała się
dosłownie w powietrzu. Wszyscy na stadionie zgodnie przyznawali , że pierwszy raz zobaczyli
podobne zdarzenie . Dziarmaga
występował w GKS Katowice
w zespole juniorów, m.in. z Adamem Kuczem . Ciekawe, czy tam
nauczył się tak mocno kopać futbolówkę, czy po prostu prawie nowa piłka okazała się przysłowi o
wym bublem?

Chodzą

jak zegarki

• W rozgrywkach IV ligi coraz lepiej spisuje si ę Hetman Włosz
czowa, który przed tygod niem pokonał w Dwikozach tamtejszą
Spartę, a w ni edzie lę łatwo uporał
s i ę ze Zdrojem Busko. Powoli
procen tują wzmocnienia, jakich
przed sezon em dokonali dzialacze Naprzodu Jędrzejów . Druzyna z "miasta zegarów" znajduje się
już na czwartej pozycji w tabc I
tuż za Nidą Pinczów.
/PISZ, PK, STACH, 'Z

Dziś

iszpania

Brożyna

mial na mecie 46 minut przewagi!

Corrida po kielecku
Korespondencja własna z w Australii.
Znąkomicie radzi sobie na Antypodach kolarz grupy DEK - Radio Kielce - TOMASZ
BROZVNA, który należy do najlepszych zawodników wyścigu Commonwealth Bank Tour

Wczoraj

kolarze pokonali
bo 187 kilometrowy
. etap. Wiadomo było, że dwie
górskie premie drugiej kategorii
na 47 i 55 km trasy będą okazją
do rozerwania peletonu. Nikt
jednak nie spodziewał się, że już
na 12 kilometrze ruszy atak, który zdecydował o losach etapu
jak i dla niektórych o całym
wyścigu. Dość liczna, bo 28-0sobowa grupa, pracując solidarnie uzyskała na mecie aż 46
minut przewagi. Z naszych kolarzy reprezentujących tu firmę
ABPOL, jechało w czołówce tylko dwóch: Baranowski i Broży
na. Ale to dobrze, bo oni zajmowali najwyższe pozycje z polskich kolarzy. Brak trzeciego
sprawił, że drużyna nasza poniosła spore straty w tej właśnie
klasyfikacji. Na usprawiedliwienajdłuższy,

Dziś w Kielcach mecz piłki ręcznej w ramach eliminacji do
mistrzostw Europy pomiędzy Polską a Hiszpanią. Wszystko o
tym spotkaniu na str. 15.

fot. A. Piekarski

nie tych, co zostali, a więc Krzeszowca, Zajdla i Chmielewskiego jest to, że mieli wyraźny
spadek formy, choć niczym nie
usprawiedliwiony. Kolarze po
dojechaniu do Nelson Bay mieli
do pokonania dwie, czterokilometrowe rundy. Tu wlaśnie
klasą błysnęli kolarze ABPOL,
bo najpierw Tomasz Brożyna,
a później Dariusz Baranowski
rozgrywali po mistrzowsku
końcówkę tego etapu. Dariusz
blokowany minimalnie przez Anglika Harrisa wytracił szybkość
i na kresce przegrał o przysło
wiową gumę z aktualnym mistrzem świata - Janem Ullrichem
/Niemcy/. Widać, że jest w dobrej formie, choć do końca jeszcze dziewięć trudnych etapów
i sporo gór.

"Kibic
Echa '93"
1. Ile medali złotych, ile srebrnych i ile brązowych zdobyli
w tym roku kolarze grupy DEKRadio Kielce we wszystkich kategoriach wiekowych w Mistrzostwach Polski? /3 pkt.!

2. W jakich klubach przed
przyjściem do Radomiaka grał
Rafał Siadaczka? /2 pkt.!

3. W jakiej dyscyplinie specjalizuje się nowo powstały klub Olimp Końskie? /1 pktt

4. Wytypuj wynik meczu Bundesligi: Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium /23.10/, /1 pkV

nazwisko

tz

tęskniłem

za

IMOSA

głębokim błotem

- Były to chyba najgorzej Lorga- . krótka pętla, potem motocross.
Przed crossem już wiedziałem, że
nizowane zawody w historii - mówi
jesteśmy mistrzami świata, jep. Ryszard. - Wstawaliśmy o 5.00
chałem ostrożnie. Trasa była taka,że
rano, start o godz. 7.30, meta ok.
ladwo można było przejechać, a co
15.00-16.00. Ostatni zawodnicy
dopiero się ścigać. Kilku zawodzjeżdżali z trasy w kompletnych
ników wycofało się jeszcze na tym
ciemnościach.
Tradycyjnie
ostatnim odcinku. Potem honorowa
"sześciodniówka" odbywa się na
runda, szampan, podium, hymn...
początku września, teraz byla
w październiku. Do tego ta fatalna
Kiedy szef ekipy Mirosław Ma·
pogoda. Deszcz lał non stop,
lec powiedział kierownikowi zes·
często przypominało to oberwanie
połu włoskiego. ile Polacy dostali na
chmury. A momentami jechalo się
start w tych zawodach, ten roprzecież 130 km na godzinę. Zimześmiał się, powiedział, że jes·
no - kiedy rano odbierałem moto·
teśmy chorzy i że on dostał więcej
cykl z parku maszyn bylo na nim
na jednego zawodnika. A Wlosi wy.
pół cenłymetra lodu! Czasami
cofali się pierwszego dnia ... To jest
tęskniłem za głębokim błotem właśnie "sześciodn iówka" . Bied·
tam było przynajmniej ciepło. Kilka
niejsi mogą wygrać z bogatymi, bo
razy widzialem , jak motocykle
liczą się przede wszystkim upogrążały się w bagnie tak, że
miejętności. ..
było widać tylko kierownicę. MnóWysłuchał
stwo awarii - na szczęście mnie,
PAWEŁ KOTWICA
poza dwoma przypadkami, to ominęło. Andrzejowi Tomiczkowi

Zestaw 3 / etap 2/

Adres

Czasami

STANISŁAW

Wczoraj pisaliśmy o wspaniałym sukcesie naszych motocyklistów, którzy w holenderskim Assen po raz pierwszy w 8O-Ietniej
historii "sześciodniówki" zdobyli tytuł Drużynowych Mistrzów Świa·
ta w rajdach enduro. W polskiej ekipie jechał także, pochodzący z Oleśnicy koło Buska, obecnie mieszkający w Radomiu - RYSZARD
AUGUSTYN, dla którego było to już 11 " Six - Days Enduro" .

00 milionó

Imię

Wyniki siódmego etapu. 1.
Jan Ullrich /Niemcy/ - 4.29.17.
2. Dariusz Baranowski /Polska! 3. Mark McKay rw. Brytania!. Dwudziesty był Tomasz
Brożyna - wszyscy ten sam
czas. 31 . Piotr Chmielewski.
41. Krystian Zajdel. 62. Artur

Krzeszowiec - wszyscy trzej
strata 46: 19 zwycięzcy.
Klasyfikacja indywidualna po
7 etapach. 1. Joern Reuss
/Niemcy/, 2. Jan Ullrich /Niem·
cyt - strata 7 sekund, 3. Rob
Harris rw.Brytania! - 41 sekund
straty. Baranowski znajduje się
na piątej pozycji ze stratą 1 min,
11 sekund, a na szóstej Broży
na strata 1:28.

kc-

demI ......................................... ..
UWAGA! Ku-pony z tego tygodnia /3 z pytaniami i 3 minikupony z napisem PIK ELEKTRONIKI należy nakleić na jedną
kartkę i przysłać lub przynieść
do naszej redakcji do piątku 22
października {decyduje data
stempla pocztoweg%~~
Odpowiedzi przysyłane na
luźnych kuponach nie będą brane pod uwagę.
Nagrodą za zwycięstwo w tym
etapie jest radiomagnetofon ufundowany przez firmę P.IK ELEKTRONIK /Kielce, ul. Zytnia

1./
Na zwycięzcę w klasyfikacji
generalnej /po 12 etapach/
czeka 21 calowy telewizor
SONY.

SPORT także
na stronie 15

Czy Lech wykorzysta

szansę?

Dzisiaj zainaugurowana zostanie druga runda europejskich pucharów w piłce nożnej. Większość meczów rozegrana zostanie jutro. Kilka pojedynków drugiej rundy zapowiada się bardzo ciekawie.
W gronie najlepszych zespołów Starego Kontynentu, znalazł się
mistrz Polski - Lech Poznań, który jutro podejmował będzie rosyjską
drużynę Spartak Moskwa.
Stawką rywalizacji w Pucharze
Europy będzie miejsce w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku poznaniacy odpadli

w 'drugiej rundzie po porażkach
z łFK Goeteborg. Jeżeli w tej edycji
Lech wykorzysta szansę i awansuje do najlepszej ósemki, oznaczać
to może rozwiązanie kłopotów fi-

.

PI~KAR~U r
.. ECHA"
: \ ....
. _.~_ ... ---"-.
Trzynasta kolejka spotkań
w drugiej lidze była dla sympatyków piłki nożnej w Kielcach
i Radomiu najważniejszym wydarzeniem rundy jesiennej. Po
kilku latach przerwy spotkały
się w meczu ligowym "jedenastki" Błękitnych i Radomiaka .
Oceniając występ obydwu drużyn, warto pochwalić wszystkich
zawodników za dużą ambicję
i wolę walki. Na szczególne
wyróżnienie zaslużyła linia defensywna Blękitnych, umiejętnie kierowana przez Sławomira Ada-

nansowych klubu na następne kilka lat. W Lidze Mistrzów gra się
o prestiż, ale przede wszystkim o
wielkie pie·niądze. Do ciekawszych spotkań w Pucharze Europy
można zaliczyć konfrontację Manchesteru United z Galatasaray
Stambuł i FC Barcelona z Aust-

w Pucharze Zdobywców Pucharu
kilka szlagierów. Panathlnaikos Ateny spotka się z drużyną
Schustera . Bayerem Leverkusen,
a włoskie AC Torino zagra w Aberdeen. Pogromca GKS Katowice - Benfica Lizbona także ma trudne zadanie.
Spotka się w dwumeczu ze zdobywcą
pucharu Bułgarii CSKA Sofia.
W Pucharze UEFA najciekawsze
pojedynki to Valencia - Karlsruher
SC, Lazio Rzym - Boavista Porto
i dzisiejszy pojedynek Bayernu Monachium z Norwich City.
również

rią Wiedeń.
~.~,-

t
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zerwał się łańcuch, chciał poży
czyć spinkę od Amerykanina.
Tamten zgodził się pod warunkiem , że Andrzej pomoże mu wyjechać z błota . Targowali s i ę przez
kilka minut, w końcu "jankes"
ustąpił i dobili targu . Mnie raz
spadl łańcuch, nawet myślałem,
że po raz pierwszy wycofam się z
"sześciodniówki". Wszyscy nas
chwalili, że radzimy sobie lepiej z awariami niż zawodowi mechanicy.
Kilka razy przyszlo nam błyskawicz
nie wymieniać !loki i cylindry pod o-

kiem. .. kilkunastu kamer. Moja
"husquarna" to popularny model,
nieprzystosowany do wielkich
obciążeń , ale wytrzymały .
Najmilej wspominam oczywiście ostatni dzień. Poranna

'

•

<

taką samą ilość punktów jak Sła
womir Baćmaga.1 . Siadaczka,
Baćmaga lobaj Aadomiak/ - 88, 3.

Rysiewski lAI, Graba IBl - 82, 5.
Wróbel IR/, Wołoszyn, Adamus
lobaj Błękitnil - 81, 8. Oczkowski
IRI - 80,5, 9. Szwajewski IB/ 79 .5, 10. Czupryn IRI - 78,5, 11.
Stocki IBl - 78, 12. Zajac IBl 73,5, 13. Gębura IBl - 73, 14.
Bińkowski IRI - 71 ,5, 15. Machnio IRI - 69,5.

* Na trzecioligowym froncie nie
było

tym razem większych niespodzianek, choć kibice Granatu na

pewno więcej sobie obiecywali po
meczu piłkarzy ze Skarżyska z
Górnikiem Łęczna. Jedynie Paweł Wawrzyńczak zagrał w tym
spotkaniu na swoim dobrym poziomie.
Niezły występ w Tomaszowie
Lubelskim "zaliczyli" futboliści Bucovii, którzy wyraźnie pokonali
gospodarzy, a wyróżnial się
szcze9.ólnie bramkarz naszego
zespolu Marek Sroka. Udany
mecz po przerwie spowodowanej
kontuzją, zaliczył także Dariusz
Gawlik, który pod wodzą nowego
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Dziś o godz. 13.00 na stadionie
Budowlanych rozegrane zostaną
drużynowe zawody lekkoatle·
tyczne uczniów pierwszych klas
szkół średnich. Cenne nagrody
dla najlepszych szkół, uczniów
i nauczycieli ufundował Wydział
Oświaty Kultury Sportu i Rekreacji UM w Kielcach. Zapisy przyj·
mowane będą przed zawodami.
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,~.t~r~.~ . ' zc~i.a·~~~P70 . ~_ę.CZU· je.sieni "Udany ~pow.r~t Gawli~~
musa. Supersnajper "zielonych" Rafał Siadaczka mial w tym pojedynku "plastra" w osobie Waldemara Szpiegi, który swoje zadania wypełniał znakomicie. Udany
wytęp zaliczyi także Krzysztof
Stocki. Dużą ochotę do gry przejawial również Dariusz Dziubek.
W radomskim zespole bardzo
"mocny" był naszym zdaniem Marek Oczkowski, który dużo strzelał na bramkę Dymanowskiego
i rozbijał skutecznie ataki Kielczan . W naszym plebiscycie na
czele nadal Siadaczka, który ma

C'

trenera Korony - Czesława Palika, zagrał w linii pomocy.
1. Bilski, Wawrzyńczak - 62,5,
3. Chołuj Iwszyscy trzej Granat! .
61,5, 4. Grabowski IBroń/ - !J 0.5,
5. Droździkowski IProch/, Zela·
zowski/Broń! - 56, 7. Ruszkows·
ki IKorona! - 53, 8. Stępniewski
IGranat! - 52, 9. Przybycień IGra·
nat! - 51,5, 10. Miernik IGranat! :
50,5, 11. S. Malaga, Sroka /oba)
Bucovia! 13. Gaweł /Granat! .
49,5,14. Gawlik/Korona! - 45,15.
Mosiołek IKSZOl - 42.
ISTACHI

Red. prowadzący
PAWEŁMIJAS

Red. depeszowy
CZESŁAW

KUŚMIERSKI
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