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KIELECKIE, RADOMSKIE: - Za jednorazową konsultację u wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych trzeba zapłacić od 200 do 800 tys zł - mówią uczniowie maturalnej klasy Liceum Plastycznego w Kielcach .
. Jeśli chcemy się dostać do artystycznych uczelni, nie mamy innego wyjścia , jak korzystać z prywatnych korepetycji. Lekcje takie
pobieramy już w IV klasie. Najliczniej jeździmy do Krakowa. Konsulta-
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KIELCE: Miesiąc temu przy ul. Grunwaldzkiej, na przystanku autobusowym leżał starszy mężczyzna. Jego kompan od kieliszka uznał, że po
prostu zachciało mu się spać po nocnej libacji, więc przykrył go marynar ą i zostawił w spokoju. Przechodnie i pasażerowie obojętnie przechodzili obok nieprzytomnego mężczyzny. Sarkali patrząc na "śpiącego" pi- '
jaka. Nikt nie stwierdził, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie, nikt nie
wezwał karetki pogotowia. Dopiero po południu ktoś, chcąc go dobudzić stwierdził, że człowiek ten od kilku godzin nie żyje.
Umarł na oczach
setek ludzi

retki pogotowia, który zabierał
go do kostnic.y stwierdził, że
gdyby wezwano ich na miejsce
natychmiast, mężczyznę dałoby
się uratować. Niestety - zabiła
go ludzka obojętność.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Meliny

wyginęły?

Miasto wód
i wódek
BUSKO-ZDRÓJ:

Inumerl
pO czas przerwy
ały

OSTROWIEC ŚW.: Potrzeba
wprowadzenia do szkół edukacji eksualnej jest oczywista.
młodzieży
Zainteresowanie
seksem gwałtownie wzrosło.
Posiadanie dziewczyny czy
chłopaka, począwszy od ostatnich klas szkoły podstawowej
jest
obowIązkowe.
Coraz
częściej szkolnej miłości towarzyszy inicjacja seksualna.
Nikogo nie dziwią dziś publiczne objawy manifestowania uczuć
na ulicy, w parku czy w kawiarni.
Rzeczą normalną stały się .gorą

ce' prywatki nastolatków. Seks zawitał także do ... szkół .
W jednym z ostrowieckich liceów sprzątająca w czasie lekcji
łazienkę woźna, zastała parę zakochanych
uczniów,
którzy
zamknęli się )N kabinie.
DOKONCZENIE NA STR. 4

Pomoc

przyszła

w porę.

Fot. A. Piekarski

Tragiczny

Zaledwie
piętnaście zezwoleń na sprzedaż alkoholu pozostało do-.wykupienia w stosownym wydziale Urzędu Miasta i Gminy. Oznacza to, że alkohol w gminie Busko można nabyć już w 135 punktach sprzedaży, bowiem ich
ogólną liczbę określono na 150.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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SKARŻYSKO-KAMIENNA: Zima to dla pracowników
Rejonu Energetycznego czas wytężonej pracy.
. Wczesny zachód słońca i chłód powodują, że uaktywniają się złodzieje energii elektrycznej. A trzeba powiedzieć, że jest ich coraz więcej.

RADOM: 26-letni Zbigniew F. przez 10 miesięcy żył w konkubinacie
z Grażyną K., kobietą o ładnych kilka lat starszą od siebie, matką
czwórki dzieci. Dla młodego mężczyzny okazała się ona jednak na
tyle atrakcyjna, iż porzucił żonę, która akurat urodziła mu syna.

od utartego schematu w tego
rodzaju związkach , dominowały
w nim wspólne libacje, później

Jesienny wieczór oraz noc z
20 na 21 października ubiegłe
go roku - jak się wkrótce oka-

II-Pluszowy

Miś

ll

"Szóstka
•
pierwsza

ll

Astronomiczne ceny węgla
nie pozwoliły wielu osobom na
jego zakup, stąd ta część społe
czeństwa sięgnęła po wszelkiego rodzaju piecyki elektryczne,
które mają to do siebie, że
"ci ągną" bardzo dużo prądu.
Dlatego wielu ludzi decyduje się
na ..
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

CIEBIE ZABIJĘ
PIERWSZEGO
awantury, bójki i przeprosiny.
Tak mijały im dni, których uzbierało się prawie 300.

gaśnie żarówka

a wliczniku

konkubinatu

Ich życie
nie różniło się

Relacja z Europejskiego Turnieju Karate Kyokushinkai
OYAMA CUP ' 93 na stronie 15.
Fot. S. Sijer

Nie jest przyjemnie, gdy

oczekujących na przystanku,
wsrod przechodmow I dzieci wracających ze szkoły. Lekarz z ka-

Ucieszne zabawy
w szkolnej lazience

perty. Czasami nauka ogranicza
się do pięciu ,minut.
DOKONCZENIE NA STR. 4

cja taka polega na omówieniu naszych prac. Jej dlugość bardzo
często zależy od zawartości kc-

zało

- były dla nich ostatnimi
wspólnie spędzonymi chwilamI, oczywiście z udziałem nieodłącznego towarzysza - alkoholu.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

http://sbc.wbp.kielce.pl
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"Oschły

KIK"

Spółka KIK, Audio-video, Kielce,
ul. Sienkiewicza 79, okazala się nie
tylko oschla, jak nazwal ją "Telefon"
w notatce sprzed miesiąca - "Oschły
Kil<", ale także i opieszała, albo nawet arogancka wobec swej klientki.
Jakże bowiem inaczej nazwać
zachowanie się handlowca, który
sprzedal pół roku temu samochodowy radiomagnetofon, za 600
tys. zł, odniesiony po dwóch tygodniach do pierwszej naprawy,
później jeszcze parokrotnie naprawiany, bez efektu.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

500.000

Dzieci z V klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Kielcach, przy ul.
Prostej. już zaczęły zbierać upominki gwiazdkowe dla naj biedniejszych rodzin. Oczywiście
pierwsze na ten odruch serca
odpowiedziały dziewczynki Małgosia Motyczyńska i Monika Majtyka.
I w ten sposób wystartował
w tym roku "Pluszowy Miś", który przy pomocy "Echa Dnia", już
od 22 lat gromadzi podarunki
pod choinkę dla najbiedniejszych dzieci. Czekamy na dalsze zgłoszenia .

IGII

zł

"rENGGER WEST-AWA'
wykona termo- i hydroizolację
każdego dachu udzielaj,c
wieloletnich gwarancji.
SPONSOR

'fENGGER WEST-AWA' Sp. z

0 .0.

·W SAMO

POŁUDNIE-

KONKURS
tG
Istrona 3/

Kraj • Świat ~ Kraj • Świat. Kraj • Ś~at· Kraj • Ś~at • Kraj
dest to zaszczytne

wyróżnienie

KIEDY KONSTYTUCJA?
Rozmowa z wiceprzewodniczącym Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego - prof. Stefanem

zdecydowało o tym, kto ma
nowić nową Konstytucję .

Pastuszką·

został pan desygnowany na tę
funkcję. Pańscy koledzy uzasadniali swoją propozycję tym,
że pan jest przygotowany do
pełnienia tej funkcji.

* Panie

senatorze, opozycja
pozaparlamentarna uważa, że
nie macie panowie moralnego
prawa uchwalać Konstytucji.

- Ja natomiast uważam, że opozycja pozaparlamentarna nie ma
moralnego prawa wyrażać takich poglądów. Wszak to społeczeństwo

Zamień czołg

na IImaluchall
JANUSZ PRZYMANOWSKI

Czterej pancerni i pies

*

usta-

Przez Klub Poselski PSL

-

Wybór na wiceprzewodkomisji konstytucyjnej
traktuję jako zaszczytne wyróżnie
nie, które łączy się z moimi zainteresowaniami. Jestem specjalistą
od historii politycznej Polski.
* Kiedy możemy spodziewać
się nowej Konstytucji?
- Aktualnie robimy analizę
wszystkich projektów, a jest ich
10. Potrwa ona zapewne ok. 3
miesięcy. Przewiduję, że nowy
projekt przedstawimy dopiero za
dwa lata. W każdym razie nie
chcemy marnować dorobku poprzednich komisji konstytucyjnych.
niczącego

Rozmawiał:

ANDRZEJ PISKULAK

Według Al Małachowskiego

30
Nim doszedł, zmienił jednak zamiar.
Tak bywa, że się coś we wnętrzu zawęźti,
uwiera i sam to musisz rozplątać, najlepsi
przyjaciele nie pomogą. Pomyślał tak, ale
już po chwili nie był pewien, czy ma rację.
Gustlik i Grześ leżeli w trawie obok siebie. Saakaszwm wypytywał Jelenia.
- No. nie bądź leń, wymyśl mi jakieś
miejsce, żebym wiedział, skąd pochodzę.
Przyjedziemy do Polski, ludzie spytają:
"Gdzieżeś się rodził, żołnierzu?" Co ja im
powiem? Tłumaczyć skąd i jak -za długo,
czasu nie starczy. Ty mi wymyśl jakieś
miejsce w waszym kraju i powiedz, jak
tam jest: czy gÓly, czy rzeka, jaki las, jakie
domy stoją. Kiedy mnie spylają. to będę
miał co powiedzieć.
Szarik hasający po łące podbiegł do
Kosa, począł się łasić do nogi.
Wasyl stał oparty o przedni pancerz
czołgu, grzebał ręką w kieszeni spodni
i wreszcie wyjąwszy przybrudzoną nieco
kostkę cukru podal ją chłopcu na dłoni .
- Masz, possij, to ci tak gorzko w gębie
nie będzie. Spochmumiałeś jak front burzowy.
Janek wziął cukier, uśmiechnął się
nie pewnie i spytał:
- Chodzi już zegraek? Popchnąłeś
kółeczko?

Porucznik przymknął prawą powiekę
i spojrzenie jesgo stało się bardzo niebieskie.
- Tak. Zdaje się, że tak. Teraz będzie
chodz~ jak należy.
Od strony poligonu zza horyzontu
poczęły wysuwać się czołgi. Obok nich
w kolumnie szła piechota, wracając po
skończonych ćwiczeniach do obozu.
Przemarsz
Tak się zlożykl, że pierwszy nie ćwi
czebny, ale naprawdę bojowy alarm, kie·
rujący brygadę pancerną na front, ogklszono 15 lipca, akurat w rocznię Grunwaldu. Był to naturalnie przypadek, ale czasem przypadek również ooś znaczy.
Cały dzień trwał marsz. Czołgi okryte
gałęziami, zamaskowane jak wielkie
krze, szły długą kolumną i komuś
patrzącemu z boku zdawać się mogkl, że
to lasy wyrwały z ziemi korzenie I suną na
zachód. Nie widzieli tego polscy czołgiści
zamknięci pod pancerzem, okryci kurzem jak płaszczem rycerskim. Górą. ponad obklkami podobnymi do białych kalafiorów, strzeglytego marszu myśliwskie
samoloty.
Nie oni jedni szli na front.
Ongiś, dokładnie przed 534 laty,
w stronę Grunwaldu szło rycerstwo polskie. litewskie, a z nim smoleńskie pulki.
Teraz wszerokiej fali radzieckiego morza
domyślisz się, choć nie odróżnisz, ludów

ogromny
kraj
do Oceanu Spokojnego. Przeciw hitlerowskim dywizjom szli ciemnowłosi, krągłolicy Ukraińcy z pól spopielonej pszenicy i od
zalanych wodą kopalń Zagłębia Donieckiego. Szli Białorusini, płowi, wysocy, z pól spalonego żyta, z ciemnozielonych lasów, z miast obróconych
w gruzy. Szły kraje wojowniczego Kaukazu - Gruzja, Armenia, Azerbejdżan.
Szedł skośnooki Tatar, smagloskóry
Uzbek i Kazach. Szli najliczniejsi, pierwsi wśród równych, Rosjanie.
W morzu tym, jak rzeka czy prąd,
barwą wody jeno a nie kierunkiem odmienny, płynęły polskie baterie, dywizjony
i brygady arty/er", które pierwsze miały podać gkls.
Korpusy i armie przysuwały się coraz
ciaśniej, błiżej frontu. Mocniej napinała
się sprężyna, gromadząc siłę do przerwania zasieków z drutów kolczastych,
wielokrotnych linii okopów, betonowych
bunkrów.
Nie wyszukasz, nie dostrzeżesz w tej
masie pojedynczego czołgu, ~tórym jadą
czterej pancerni i pies. A wołać "Grab jeden" nie wolno: jak najsurowsza panuje
w eterze cisza radiowa. Tylko armaty na
linii frontu hałasują, wyrzucają pociski, by
zagłuszyć idący z daleka warkot silników,
szmer groźnego przypływu.
Minie jeszcze trzy dni narastającej, coraz groźniejszej ciszy i wreszcie jak fala
z dalekiego morza w stronę lądu idąca,
która łamie się przy brzegu i stroi grzebieniem piany, ryknie atakujący grzywacz.
Skoro świt, na jeden znak, na wezwanie
salwy gwardyjskich moździerzy - rakietowych wyrzutni, odezwą się tysiące dział
l Frontu Białoruskiego, który miał już
wkrótce stać się polskim frontem, i ruszy wszystko na zachód.
Nie, nie wszystko. Tylko te dywizje,
które jak ostrze grota uderzają pierwsze.
Gdy wszystkie drogi, wszystkie
ścieżki i pola, które te ścieżki dzielą,
pOkryły się ludźmi, armatami i czołgami,
do brygady pancernej radio przyniosło
nazwę Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego I pierwsze jego słowa jak
oddech bliskiej ojczyzny. Byli tuż za
tarczą frontu na ziemi bezludnej, spalonej, gdzie ani wioski, ani chaty nie
uświadczysz, tylko czasem popielisko
i sterczący komin. Wszędzie zaś leje
pociSków jak dzioby po ospie wojny; pogięty, sczerniały metal; działa martwe,
pochylone lufami ku ziemi.
zamieszkujących
sięgający od Bałtyku

WYTNIJ I ZACHOWAJ!
Copyright by Seta Enterprises Ltd.

Konkordat zawiera
ewidentne
niedoróbki prawne
Zdaniem wicemarszałka Sejmu Aleksandra Małachowskiego, podpisany
przez rząd premier Suchockiej konkordat
zawiera szereg - błędów prawnych
i przedłożenie go Sejmowi w takiej postaci .wydaje się nieporozumieniem". Na
spotkaniu z dziennikarzami 15 bm.
w Białymstoku, Małachowski dodał jed·
nak, że "nie można dopuŚcić do sytuacji,
żeby konkordat został odrzucony przez
parlament".
"Błędy prawne powinny być możliwie
szybko wyeliminowane w formie protokołu dodatkowego i konkordat powinien
być uchwalony. Nie możemy sobie pozwoić na to, że zostanie on odrzucony
przez parlament. Natomiast próba
przedłożenia Sejmowi tego konkordatu,
z tymi błędami prawnymi, które on za·
Wlera, wydaje się nieporozumieniem.
Rzeczą niezrozumiałą jest, że rząd
Hanny Suchockiej dopuścił do sytuacji,
w której podpisuje się dokument zawierający ewidentne niedoróbki prawne" powiedział Małachowski.

Dotychczaśowy dyrektor prywatnej telewizji PolSat, 31-letni
Wiesław Walendziak będzie od 1
stycznia 1994 r. prezesem ża
rządu mającej powstać spólki Telewizja Polska SA O tych decyzjach Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji poinformował 15 bm.

telewizji publicznej

dziennikarzy jej przewodniczący
Marek Markiewicz.
Do końca br. w miejsce dotychczasowej Państwowej Jednostki
Organizacyjnej "Polskie Radio
i Telewizja", ma powstać 19
spólek. Walendziak, jako szef
spółki telewizji publicznej, będzie
kierował jej pierwszym i drugim
programem oraz ośrodkami regionalnymi.

Umowa Polski
zpaństwami EFTA
W poniedziałek weszła w życie
umowa
pomiędzy
Polską
a państwami tworzącymi Europejskie Stowarzyszenie Wolnego
Handlu /EFTN o utworzeniu strefy
wolnego handlu, podpisana 10
grudnia ub.r. Umowa ta przewiduje m.in. rozwój wymiany handlowej
oraz stopniowe znoszenie ceł .
Cła
w
relacjach
Polski
z państwami EFTA będą znoszone w sposób pozwalający Polsce
zachować dłużej możliwości ochrony własnego rynku wewnętrzne
go. Na mocy umowy obowiązywać
będzie 1O-letni okres przejściowy ,
w trakcie którego cła oraz inne
restrykcje handlowe mają być
stopniowo eliminowane.

Dziś nadal pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze
śniegiem, który zamarzając

będzie

tworzył

gołoledź.

Temp. min. od -5 sI. na Suwalszczyźnie do -3 st. w centrum
i 2 sI. na zachodzie. Temp.
maks. odpowiednio od -4 sI.
do -2 sI. i 4 sI. Wiatr nadal
dość silny, porywisty, połud
niowo wschodni.

f'ewelacje tygodnika "TIME"

Wambasadzie ZSRR
znajdowala się bomba atomowa?
Prezydent John Kennedy po
spotkaniu z Nikitą Chruszczowem w 1961 roku powiedział
kilku swym przyjaciołom , że
w
ambasadzie
radzieckiej
w Waszyngtonie znajduje się
bomba atomowa - napisał
w naj nowszym numerze tygodnik "Time".

Kenne~y
postanowił
odpocząc .
Podczas
kolacji
z
przyjaciółmi
prezydent

Miało to miejsce w willi
w Palm Beach /Floryda!, gdzie
po rozmowach na szczycie,

Radzieckiego przy 16 ulicy znajduje się bomba atomowa? Jeśli
wybuchnie wojna, zamierzają ją

UNO.

TIPO.
TE~IPRA.
NOWE ATRAKCYJNE CENY

Zacznij dzień z Echem Dnia
Kupuj w firmie Solo

o

Do końca lutego przyszłego roku wydrukujemy
100 odcinków powieści "Czterej pancerni i pies".
OWystarczy wycięć i zebrać 51 z nichl
O Po przesłaniu do naszej redakcji takiego zestawu
nie wcześniej nit 1 marca, weźmie on udział w I~so
wanlu, w którym główną nagrodą Jest FIAT 126p!
ufundowany przez firm~ SOLO i ECHO DNIA

ECHO DNIA

sarno przyjdzie
W.Walendziak szefem
do Ciebie!

mówił o zagrożeniu radzieckim,
oceniał
przywódców
i dyplomatów ZSRR.

Czy wiecie - nieoczekiwanie
zapytał Kennedy - że na strychu
budynku ambasady Związku

KONKURS FIRMY SOLO
I GAZETY ECHO DNIA
Promocyjna opruda!
oamochodów "FIAT,

,

Warto prenumerowac

Jeszcze do 20 listopada czytelnicy, którzy chcieliby codziennie, bez przeszkód otrzymywać "Echo Dnia" do domu
mogą składać zamówienia na naszą gazetę w działach kolportażu najbliższej delegatury RUCH S.A.

* Prenumerata miesięczna - do 5 dnia miesiąca poprzedzającego
okres prenumeraty.
* Na I kwartał 1994 roku - do 20 listopada 1993 roku.
ADRESY DELEGATUR RUCH S.A.:
KIELCE, ul. Paderewskiego 11, tel. 542-11 /wew. 79/,
RADOM, ul. Tybla .1 0, tel. 231-31,
OSTROWIEC, ul. Zabia 34, tel. 65-20-38,
STAR~CHOWICE , ul. Długa 11, tel. 70-52,
SKARZVSKO-KAMIENNA, ul. Zielna 14, tel. 51-25 -16,
MIECHÓW, ul. Służba Polsce 8, tel. 315-85,
BUSKO-ZDRÓJ, Plac Targowy 7, tel. 38-32.

Dyrektor Instytutu Finansów
krytycznie o propozycjach podatkOWYCh

Rząd będzie musiał
IIwykupywać
Rząd Pawlaka będzie musiał
"wykupywać weksle" wystawione
przez rządzącą koalicję w kampanii
przedwyborczej i po niej, ale także
wystawione przez poprzednią ekipę - powiedział 15 bm. w Radiu

Eska dyrektor Instytutu Finansów
prof. Grzegorz Kołodko .
Kołodko podał przykład złożonej
tuż przed wyborami, przez poprzednią ekipę, obietnicy oddłużenia
szkół do końca br. Zdaniem prof.
Kołodki, posunięcie to miało umocnić twierdzenie o dobrym stanie finansów państwowych. W ocenie
profesora, stan finansów państwa
jest znacznie gorszy niż chciał to udowodnić poprzedni rząd.

Dyrektor Instytutu Finansów krytycznie odniósł się do propozycji
podatkowych obecnego ministra finansów, stwierdzając, że uderzą one w najbardziej przedsiębior
czych. .Spowodują masową ucieczkę przedsiębiorców w tzw.
szarą strefę, przerejestrowywanie
firm i ucieczkę kapitału, nie na Wyspy Bahama, ale do Kijowa lub
Brześcia" - stwierdził Kołodko.
Powiedzial, że nie jest zwolennikiem .ekonomii Janosika, żeby
zabierać bogatym, a dać bied-

eksplpdować

nym", aczkolwiek rozumie polityków i biednych, "że mogą mieć
takie, a nie inne oczekiwania".

Zarezerwował całe piętro

Michael Jackson
wbr~yjskiej klinice
Lekarz, który pomógł Eltonowi
Johnowi w uporaniu się z narkomanią i alkoholizmem leczy obecnie Michaela Jacksona uzależnionego od
środków uspokajających i przeciwbólowych - podała w ponfedziałek bulwarowa prasa brytyjska.
Jackson, który przerwał swoje świa
towe tournee, przyjęty został podobno do prywatnej kliniki w Londynie,
gdzie opiekuje się nim Beauchamp
Colcłough - lekarz, który wyleczył EItona Johna. Jak podaje prasa, sam
Ełton na prośbę Uz Taylor zwrócić
się mial do lekarza, by pomógł Michaelowi. Przebywa on podobno
w ekskluzywnej klinice londyńskiej
Charter Nightingale, gdzie zarezerwował na 6 tygodni cale piętro.

i zniszczyć Wa-

szyngton.

Przyciął

Kiedy prezydent wypowiadał
te słowa, na jego twarzy pojawiło się coś w rodząju uśmie
chu - pisze "Time". Popatrzywszy na zdumionych przyjaciół,
dodał: w każdym razie oni tak
mówią. Bomba zmontowana
została z części dostarczonych
w bagażu dyplomatycznym.
Następuje wybuch i nas nie ma.
Uśmiech nie schodził z twarzy
Kennedy'go - napisał tygodnik.
Co to było - prawda, czy niedobry żart? - zastanowił się
dziennikarz. Zawsze - napjsał
w tygodniku - chciałem zadać
pytanie prezydentowi, czy chodziło tu o żart. Jednakże zaszło
wiele innych wydarzeń, a póź
niej było Dallas .

Tematem
w

weksielI

mu

II

palce

Uwięziony ~rzez automat

z~rezerwatywami
Pewien mieszkaniec Briec-de-I
-'Odet /za~hodnia Francja! w nocy
z soboty na niedzielę, cztery godziny uwięziony był przez automat
z prezerwatywami, który przyciął
mu palce. Do wypadku doszlo ok.
godz. 1 w nocy, gdy mężczyzna
wyciągał prezerwatywę z szufladki dystrybutora.
Nieszczęśnika wybawiła z opresji grupka młodzieży, która przechodziła tamtędy ok. godz. 5 nad
ranem. Strażacy musieli wyważyć
drzwiczki dystrybutora, by uwolnić
delikwenta.

wkładki

najbliższym

"Relaksie"
19 listopada 1993
będą

Dealer
"FIAT AUTO POLAND"

FINANSE i UBEZPIECZENIA

Dąbrowa

350 k/Kielc
tel. 31-58-04

ZAPRASZMIY

BOlUM5

http://sbc.wbp.kielce.pl

Zapraszamy do Biura Reklam i Ogłoszeń
"Echo Dnia" Kielce,
ul. Targowa 18, tel./fax 32-45-40 80/80

Wiadomości

Wiadomości

lokalne •

lokalne •

Wiadomości '

lokalne

Konferencje prasowe w biurach poselskich

IIKAC

SKR ClE

TYSIĄCLECIAlI

Podczas wczorajszych konferencji prasowych w biurach poselskich PSL i SLD posłowie komentowali wyda·
rzenia ubiegłego tygodnia: expose premiera, przesłuchi
wanie kandydatów na ministrów w komisjach sejmowych oraz głosowanie nad votum zaufania dla rządu.

"Pawlak do gnoju"
w biurze PSL poseł Alfred 00magałski mówił o wzmożonej aktywności ze strony opozycji oceniającej negatywnie expose premiera. Nerwowe działania opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej nazwał "kacem ty·
siąclecia". Z tych ocen - zdaniem
posła - wynika, że rząd jest brzydki. a opozycja cacy. Rząd nie może zaproponować nowego budże-

W SAMO

może zwo l n i ć żadnego
urzędnika . I najlepiej byłoby , żeby
koalicyjni posłowie złożyli rezygnację ze swoich mandatów, bo
wybrało ich . niewłaściwe" społe 
czeństwo. - W moim przekonaniu

tu, nie

lansowanie hasła "Pawlak do
gnoju", świadczy, że chlop polski
jest tak głupi i nieodpowiedzialny,
że nie widzi dalej, jak sięgają jego
widły - mówił poseł Domagaiski.
Poseł Mirosław Pawlak dodał , że
dziwi go to, iż na swoje odejście

Terapia w warsztacie
Warsztat Terapii Zajęciowej
dla młodzieży upośledzonej umysłowo zorganizowany przez
Dyrekcję Wojewódzkiego Zespotu Pomocy Społecznej i Domu
Pomocy Społecznej w Kielcach
będzie funkcjonował od dzisiaj
w budynku przy ul. Słonecznej
nr 3.

pani premier Suchocka zafundowala nagrody dla ministrwów - po
16 mln , dla wojewodów - po 14 mln
zł.

Na pierwszym
planie ludzie
w biurze poselskim SLD podobnie oceniono działanie opozycji.
Odnośnie oceny expose mówił poseł Władysław Adamski: - .SLD
opowiada s i ę za korektą przeds i ęwzięć społecznych i ekonomicznych , uwzględniając różnice
między poprzednim programem,
a obecnym, który uwrażliwiony
jest przede wszystkim na problemy społeczne . Nie można reformować kraju bez uwzględnienia
wy1rzymałości społecznej .·

IAPISI

POŁUDNIE

"Korzeń" zwycięzca

Prace Lore Heuerman.

Austriackie rysowanie
W Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu otwarta została wystawa pięciu grafików austryjackich: Wojciecha Blok-Krzywobłodzkiego, Heinricha Heuera, Lore Heuerman
i Georga Lebzeltera. Ekspozycja składa się z 20 oryginalnych grafik
wypożyczonych z Instytutu Kultury Austriackiej . Wi ększość prac wykonana jest w technikach metalowych, drzeworytów.
Fot. W. SŁOMKA

Komitet strajkowy nie

Regulamin konkursu
"W samo południe"

* Stosownie

do próśb czytelników, aby umożliwić udział
w konkursie większej ilości uczestników, w tym również zamiejscowych, zmieniamy warunki konkursu.
* Poniżej drukujemy diagram z ponumerowanymi polami,
do których należy sukcesywnie wpisywać wyrazy podawane
dziś o godz. 12.05 przez Radio Kielce.
* Niektóre z liter wpisane w diagram złożą się na hasło
główne - litery te wpisujemy do kratek podanych pod diagramem.

* Treść pięciu haseł należy przesłać lub przynieść jednorazowodo redakcji "ED", ul. Targowa 18, skr. poczt. 163,25-953
Kielce - wyłącznie na kartach pocztowych w terminie do 7 dni
od daty wydrukowania ostatniego hasła .

* Na karcie pocztowej oprócz podania pełnej treści każdego
hasła należy nakleić pięć kuponów kontrolnych drukowanych
poniżej .

* Karty pocztowe niespełniające w/w warunków nie będą
• brały udziału w losowaniu nagród, które odbywać się będzie
w każdy piątek tygodnia.
* Usta nagrodzonych w konkursie uczestników będzie drukowana w poniedziałkowym magazynie "ED".

będzie dyktował

•

Bez poparcia
KIELCE: 15 listopada wojewoda kielecki Józef Płoskonka odwołał ze stanowiska zarządcy ko·
misarycznego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego· Bernarda Madeja. Jednocześnie powołał
do pełnienia tej funkcji Elżbietę Mi/carz, która swe obowiązki obejmuje z dniem dzisiejszym. Do
tej pory występowała jako pełnomocnik zarządcy komisarycznego do spraw produkcji.
Na zwołanym
wczoraj zebraniu
załoga jednak nie udzieliła poparcia nowo mianowanej pani komisarz. Informacje o powołaniu jej
na stanowisko przyjęto gwizdami.
Załoga stwierdziła, że powołanie
na komisarza osoby ściśle
współpracującej z odwołanym
Bernardem Madejem nie może
być zaakceptowane. "Wojewoda
postawił nas przed murem.
Wprawdzie spełnił nasz główny
postulat odwołując komisarza

Madeja, ale na to stanowisko
powołał osobę będącą jego naj·
bliższym współpracownikiem·

powiedzieli "Echu" zgromadze·

Głosował

ni na spotkaniu pracownicy .•
Pełnomocnicy

są

przecież

współodpowiedzialni za złą sy·
tuację zakładu. Jak można po·
woływać byłego pełnomocnika
na komisarza, mającego roz·
wiązać nasze problemy? Pod

adresem pani komisarz, która
przybyła na spotkanie, pada
z sali pytanle:.Jak wyobraża sobie pani, przy braku poparcia ze
strony pracowników, współpracę,
by uzdrowić PPM?· Elżbieta Milcarz odpowiada: "Nie wyobrażam
sobie".
Komjtet strajkowy
zakładu zdecydowal się przedstawić swoje postulaty nowemu

co czwarty uprawniony

Nowa rada

CHMIELNIK: Po odwołaniu w wyniku powszechnego refe·
rendum w dniu 22 sierpnia dotychczasowej Rady Miasta
i Gminy, w Chmielniku przez 13 tygodni władzę sprawował
powołany przez byłą panią premier· zarządca komisaryczny.
W niedzielę , 14 listopada odbyły
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Hasło:
52

się wybory, w wyniku których powołano nową Radę Miasta i Gminy.
W skład nowej rady powołani zostali: Pająk Zbigniew - lat 36, z za-

wodu mechanik, Sabat Ryszard lat 39, technik budowlany, Katra
Marek - lat 29, mgr inż. elektryk, PI·
wowarski Andrzej - lat 31 , ekonomista, Lech Kazimierz - lat 40, rolnik, Wójcik Sławomir - lat 30, nauczyciel, Waleńko Andrzej - lat 46,
technik mechanik, Ślusarski Dariusz -lat 29, technik mechanik. Ża·
kowski Andrzej - lat 31 , mgr inż.
ekonomii, Rybczyk Jolanta - lat
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

51

że
w końcu się zdenerwowałam
i zażądałam zwrotu pieniędzy.
Kierownik sklepu rozmawiał

Rzecz
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Tmię i nazwisko: ....................................................

/ .. ./

Wariackie światła

Adres:....................................................................

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

oczywista,

ze mną oschle, wreszcie znudzony włączył przy mnie zabawę komputerową w telewizorze, ignorując mnie. Wszystko to opisał "Telefon", a KIK
milczy, lekceważąc wszelk ie
zasady rzetelnego handlu
i troski o klienta. Nazywam się

53
42

warunków

I

Okazuje się, że nie wystarczy zainstalować na skrzyżo-

komisarzowi. Są to m.in.: anulowanie wszystkich decyzji Bernarda Madeja, podejmowanych przez
niego od dnia niewpuszczania go
na teren zakładu przez ówczesny
komitet protestacyjny . Kolejne
postulaty to: zmiana na stanowisku pełnomocnika zarządcy, nie
wyciąganie konsekwencji w stosunku do osób - członków komitetu, przedstawienie do przyszłego
poniedziałku programu naprawczego przedsiębiorstwa.
Po burzliwym zebraniu
o chwilę rozmowy i komentarz
poprosiłam
nowomianowanego
przez wojewodą zarządcę komisarycznego PPM - Elżbietę Milcarz:
- O decyzji wojewody dowiedziałam się w piątek ubiegłego tygodnia. I muszę powiedzieć, że
w takiej sytuacji zakładu , nie jest
to wdz ięczna rola. W Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego
pracuję 17 lat i znam problemy ekonomiczne zakładu . Niechęć
załogi do objęcia przeze mnie funkcji komisarza sprowadza się "
według mnie, jedynie do kojarzenia mn ie jako współpracowni ka

byłego zarządcy.

35, inż . tech. żywności , Kwiecień
Marek - lat 33, rolnik, Koźbiał Wła·
dysław - lat 58, rolnik. Ogłoza Piotr
- lat 49, rolnik, Zatorski Jarosław lat 37, inż. rolnik, Tyślik Antoni - lat
40, ślusarz, Gwiazdowski Janusz
- lat 43, technik mechanik, Ci·
choński Marek - lat 41 , rolnik,
Chłebowskl Stanisław - lat 53, rolnik, Borek Jan - lat 31, rolnik,
Siołek Marian - lat 49, mech. samochodowy, Wawrzykowski Ja·
nusz -lat 42, ekonomista, Groszek
Zenon - lat 44, technik budowlany.

• Na zebraniu powiedziała pa·
ni, że nie wyobraża sobie
współpracy z załogą.
- Jestem przekonana, że kompromis jest możl iwy, ale nie mogę
współpracować z ludźmi , którzy
rozpoczynają rozmowę od wysuwania żądań . Od jutra jestem gotowa do negocjacji. To organ
założycielski powołał mnie na to
stanowisko i jemu zobowiązuję się
przedstawić program działania .
Komitet strajkowy nie moze
dyktować mi warunków.

11M"

KATARZVNA KULlŃSKA

waniach ulic kolorowe światła ,
regulujące ruch samochodowy i pieszy, warto jeszcze,
przy okazji, pomyśleć trochę,
tak , jak to zrobiono w innych
miastach.

T
E

interwencyjny

:1145898
O
N

od godz. 11 do 15

W Kielcach przykładem takich wariackich , bezmyślnie
instalowanych św i ateł jest ul.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Warszawska, przez którą
przejazd odbywa się, jak po
grudzie , bo co chwilę trzeba
się zatrzymywać, właśnie na
światłach. W innych natomiast
miastach tak zsynchronizowano światła, że bez zatrzymyania można przejechać nawet
najdłuższą ulicę . Są nawet informacje świetlne, że przy
prędkości, na przykład 50 km
na godzinę, zawsze trafisz na
zielone światło, żeby nie wiem,
jak długa była ulica i sporo na
niej św i ateł .

Zespoły "Lonely" ze Starachowic i . Korzeń" z Miechowa zwyciężyły w drugim Wojewódzkim
Przeglądzie
Młodzieżowych
Zespołów Muzycznych i So-

listów zorganizowanym w Kielcach .
Szukają inwestora
Na " Wystawę Gospodarczą
Miast Polskich "Intercity '93"
w Poznaniu, przedstawiciele
Kielc pojadą głównie w celu znalezienia inwestora, który zbudowałby hotele w naszym mieście .
W tym celu zostanie wydany
specjalny informator o Kielcach,
występujących na wystawie pod
wspólnym szyldem "Porozumienie milion" z Częstochową, Radomiem i Sosnowcem.

Szukają środków

Tematem spotkania wiceprezydenta Franciszka Grzegorczyka z prezesami kieleckich
spółdzielni mieszkaniowych była
analiza środków przeznaczonych na budowę infrastruktury
technicznej nowych osiedli.
Jaka giełda?
Regionalny Ośrodek Usług
Spółdzielczych w Kielcach zorganizował spotkanie z parlamentarzystami. Omówiono m.in.
organizację giełdy towarowej.
Z Gdyni do Radomia
Radomskie kino Studyjne
"Hel" rozpoczęło emisję filmów
nagrodzonych na festiwalu
w Gdyni. Widzowie obejrzeli już
"Porę na czarownice".
IMPBI
ZAPRASZAMY
* W Galerii Fotografii w Kielcach, ul. Paderewskiego 12,
można obejrzeć VI Międzynarodową

Wystawę

Poplenerową

,,Arto-Eko '93".
* W Zakładowym Domu Kultury Huty "Ostrowiec" w dniach 1524 listopada - XVII Hutnicze Prezentacje Teatralne.
* 17 bm . o godz. 20 .00 na pły_
walni krytej przy ul. Krakowskiej
w Kielcach , rozpocznie się kurs
na stopień ratownika młodszego
i wodnego. Bliższe iflformacje udziela WOPR, ul. Zytnia 1, tel.
492-18.

* Klub "Mrówka", Kielce, ul.
Karczówkowska 10, tel 61-5102, organizuje naukę gry w szachy dla wszystkich chętnych.
W każdy piątek klub zaprasza
na nocne towarzyskie rozgrywki
szachowe i brydżowe .
* W sali kina "Belweder"
w Pińczowie, 20 bm . o godz.
14.00 - Jesienne Prezentacje
Artystyczne "Gitarą i Piórem".

* Szkoła Przeżycia Survival
zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na zajęcia samoobrony
w SP nr 28 we wtorki godz.
18.30, czwartki godz. 17.30. Informacje tel. 31-32-37.
* 18 bm. o godz. 16.00 w DŚT
w

ramach

Wszechnicy

Kościuszkowskiej
kolejny
wykład płk . prof. Tadeusza Rawskiego pl "Dal nam przykład Madaliński ... Bunt I Brygady i pierw-

sze

potyczki

powstania

kośc i uszkowski ego od 12 - 31

marca 1794 r.".

* 19 bm . o godz. 18.00 w Galeni Sztuki i Poezji KCK - otwarcie wystawy fotograficzno-plastycznej .,An iołki Bog u m i ła".

GI/ '\...
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Zanim nadejdzie
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Z korepetycji
korzystają uczniowie wszystkich
szkół
podstawowych.
Najczęściej prywatne lekcje pobierają ośmioklasiści w celu

gruntownego przygotowania do
egzaminów wstępnych do szkół
średnich oraz maturzyści, którzy
chcą kontynuować naukę w wyższych uczelniach. Bardzo popularne stały się też lekcje
języków obcych.
Cena usługi jest uzależnio
na od wIelu czynników: od rodzaju przedmiotu, wieku ucznia
i poziomu wyksztaicenia nauczyciela. Za naukę języka polskiego płacimy od 60 do 100 tys.
za 45 min. Tę najniższą stawkę
pobierają studenci, którzy poprzez korepetycje dorabiają do
skromnego stypendium. Podobnie kształtują się ceny lekcji fizyki i matematyki czy chemii. Za te
przedmioty przeciętnie trzeba
zapłacić 80 tys zł za 45 minul.
Nieco drożej za te same przedmioty płacą uczniowie szkół
średnich - około 100 tys.

Znacznie
droższe
są

prywatne lekcje języków
obcych. W tym przypadku minimalna cena u studenta na śred
nim poziomie nauczania wynosi
100 tys zł. Wśród nich nadal największą popularnością cieszy
się język angielski. Troszeczkę
taniej placimy za niemiecki
i francuski. Zdarzają się germaniści czy romaniści, którzy biorą
. 60 - 70 tys za godzinę zegarową,
czyli ok. 100 zł za minutę nauki.

Na
zdecydowanie
wyższe

koszty narażeni są rodzice maturzystów. Ci, pobierając lekcje u profesorów wyższych uczelni płacą minimum
150 tys za 45 minul. Uczniowie,
którzy chcą ubiegać się o indeks
w Akademiach Medycznych,
przynajmniej przez okres dwóch
lat przed egzaminami jeżdżą na

Miasto
wód i wódek
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Uchwalę podjęto podczas sier·
pniowej sesji Rady Miasta i Gminy, pragnąc dać wielu początkują
cym handlowcom szanse równego startu w wyścigu do... klasy
średniej.

Jednocześnie

wyeliminowano
wszelkie spekulacje na temat
stronniczego czy protekcyjnego
przydzielania zezwoleń, a w gmi·
nie definitywnie zniknęły liczne do
niedawna meliny.

Sądząc
w

jakim

po tempie,
prowadzona

jest

.sprzedaż"
zezwoleń Iw
zależności od ilości procentów w pły
nach opłata ta waha się od 600 do
1.200 tysięcy zlotych! - piętnaście
pozostałych nabędą handlowcy
w najbliższych dniach. Tym samym gmina Busko z pewnością
stanie się jedną z najlepiej zaopat-

rzonych w alkohol gmin w Polsce.
Przypomnijmy, że w liczącej 33,5
tysiąca mieszkańców gminie, jeden punkt sprzedaży trunków
przypadać będzie na około 225
mieszkańców, licząc łącznie z niemowlętami.

W celu pełniejszego zobrazowania sytuacji dodać wypada, że
licząca blisko milion mieszkańców gmina Kraków, jeszcze
miesiąc temu posiadała tych punktów 165. Stało się zatem Busko"miastem wód I ...wódek".
!IMI!

uczelnie i tam pod okiem profesorów rozwiązują testy. Na pytanie, ile to kosztuje, uczniowie odpowiadają, że zależy od tego, jak
bardzo chcesz się dostać . Przeciętnie płacą za godzinę około
200 tys. i więcej.
- Zjawisko korepetycji stało
się ostatnio powszechne - mówi kurator Andrzej Sygut. - Wynika to z bardzo wysokiego poziomu wymagań w czasie ezgamlnów wstępnych.
- Uważam, że każda szkoła jest
w stanie dobrze przygotować
ucznia do dalszej nauki. Bardzo
często wyższe uczelnie niezgodnie z prawem stawiają bardzo
wysokie wymagania w czasie
rekrutacji. Nie potępiam zjawiska
korepetycji, za naganne uważam
jednak udzielanie korepetycji
własnemu uczniowi. Jest to dla
mnie moralnie dwuznaczne, nawet Jeśli nauka przebiega
bezpłatnie.

Jak nas poinformował AndrzeJ Sygut, każdy nauczyciel u-

dzielający korepetycji powinien odprowadzać podatek do
Izby Skarbowej. Izba Skarbowa.
żąda wpisu do rejestru kuratorialnego. W sytuacji, gdy nauczyciel płaci podatek, cena lekcji jest odpowiednio droższa.

Niektóre
szkoły
.idąc na rękę" rodzicom, których często nie stać na prywatne
lekcje organizują zajęcia fakulta-

tywne.

Ma

to

miejsce

na

przykład w Szkole Podslawowej
nr 16. Ośmioklasiści rozwiązują

tam testy literackie w ramach
powtórek przedegzaminacyjnych. Nauczyciele z tej szkoły
organizują też próbny egzamin.
Jak nam powiedziała pani dyrektor Izabela Bednarz, żaden
z uczniów szkoły nr 16 nie korzysta z prywatnych lekcji, po
prostu nie ma takiej potrzeby.
GRAŻYNA GŁOŚNIAK

DZIURKA
w liczniku
DOKOŃCENIE ZE STR. 1

Kombinacje
z licznikami.

Najpopularniejszą metodą jest
wiercenie dziurek, przez które wkła
da się igły hamujące obroty licznika.
Kolejną .normalką" są tzw. przepinki, które powodują, że licznik
kręci się do ... tyłu. Ale są też i spece, którzy dokonują rzeczy wprost
nieprawdopodobnych - mówi
zastępca kłerownika do spraw
ekonomicznych Rejonu Energetycznego w Skarżysku-Ka
mienneJ, Piotr Sobańskl - nie da
się jednak ukryć faktu, że ci spece, to w zdecydowanej części elektrycy. - Niektóre domy już przy
budowie mają zaprojektowane tajemnicze kanały, budowane
z myślą o przyszłej kradzieży energii. Jednak

złapać

takiego

złodzieja
jest bardzo trudno, szczególnie
na wsi, gdzie wiadomość o pojawieniu się inkasenta lub jakiejkolwiek kontroli z "energetyki" roznosi się z prędkością błyskawicy .
Niejednokrotnie zdarza się tak,
że inkasent sprawdzi na wsi tylko
jednego odbiorcę, bowiem pozostali zamykają swe domy,
a
rolę
właściciela
pełni
najczęściej spuszczony wtedy z
łańcucha ... pies. Mimo tego inkasenci wolą kontrolować na wsi,
a nie w mieście. Wieś ma bowiem to do siebie, że jest tam jednak większa kultura osobista niż
w wielu miastach. - Na wsi czło
wiek zostanie przyjęty normalnie
i grzecznie - mówi jeden z inkasentów Rejonu Energetycznego
w
Skarżysku - Kamiennej .
W mieście ludzie często każą
zdejmować buty przed wejściem
do ... mieszkania, bo przed chwilą
odkurzali dywanik. Inni mają pochowane w pawlaczach liczniki
i bywa, że muszą wyjąć sporo
bielizny, by inkasent mógł zobaczyć jego start Wtedy też okazuje się, jak wiele liczników

ma przerwane
plomby.

W takim przypadku jeśli nie zachodzi podejrzenie kradzieży; fachowcy zakładają nową plombę,
ale obciąża to konto odbiorcy, który musi zapłacić 400 tys. zł. Jeśli
jednak licznik jest .podejrzany·,
wtedy wędruje do ekspertyzy,
gdzie fachowcy wydają odpowiednie orzeczenie, jeśli będzie ono
nie po myśli odbiorcy, to może on
wtedy oczekiwać poważnych
nieprzyjemności finansowych. Największą karą dla nieuczciwego
odbiorcy jest

odcięcie dopływu

energii,

ale jest to ostateczność - mówi
Piotr Sobańskl - taką karę ponoszą najbardziej opomi, którzy albo kradną nagminnie, albo uchylają się od płacenia rachunku za
światło. - Ale nie jest ich wcale tak
mało, skoro tylko na terenie
dzialania skarżyskiego rejonu
pozbawia się dziennie od 4 do 6
osób możliwości zaświecenia ża
rówki. Oczywiście są też przypadki, że ekipa odetnie dopływ prądu,
a niesforny właściciel mieszkania
nie zważając na ryzyko i konsekwencje wchodzi na słup i bezpośrednio z linii ponownie się
podłącza . - Między innymi dzięki
takim niesfornym odbiorcom

zadłużenie rośnie
i wynosi ponad 2 miliardy zło
tych, tyle pieniędzy mamy u ludzi
- mówi pan Sobański - a trzeba
powiedzieć, że jest to zadłużenie
tylko prywatnych odbiorców. - Pocieszający jest fakt, że zakłady
przemysłowe płacą coraz solidniej. Być może wpłynęła na to
świadomość, że skarżyscy energetycy
przestali
żartować
i działają konsekwentnie na zasadzie nie płacisz za prąd, nie
będziesz go wkrótce mial...
PIOTR SZPAK

CIEBIE
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Tym razem czas upłynął im
przy 5 butelkach wina. O świcie
Zbigniew wyszedł z domu i udał się do sklepu monopolowego, bowiem ni jak nie mógł sobie poradzić z dokuczającym
kacem. Szczęście mu dopisało,
bo spotkał akurat kolegę i razem spożyli po butelce "jabola"
na głowę. Niebawem dołączyło
do nich czterech innych .spragnionych", z których jeden dysponował tak gestem, jak i pieniędzmi, gdyż nabył 5 butelek
zagranicznej wódki. Zbigniew
zaproponował, aby tak ciekawie zapowiadająca się biesiada
odbywała się u Grażyny K.,
czyli w jednej z posesji w radomskiej dzielnicy Glinica. Tej
spodobał się pomysł konkubenta, nic więc dziwnego, że razem
z mężczyznami uczestniczyła

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W sierpniu niedaleko Urzędu
Wojewódzkiego, na chodniku
przewróciła się około 50 - letnia
kobieta. Zasłabła, z ręki wypadła
jej siatka z zakupami. Przez prawie pół godziny ludzie przechodzili obok patrząc ciekawie, jednak

nikomu nie przyszło do
głowy spytać, czy nie
potrzebuje pomocy.
Ostatnim wysiłkiem kobieta
o wezwanie karetki
pogotowia. W oczekiwaniu na
lekarzy znalazł ją wreszcie mło
dy chłopak, który pomógł jej się
podnieść, pozbierał rozrzucone
r)a chodniku rzeczy. Wokół zebrał się spory tłumek gapiów, personeowi karetki pogotowia trudno było się przecisnąć, by zabrać
chorą.
Kobieta zmarła
następnego dnia nad ranem, od
lat cierpiała na cukrzycę.
Kilka tygodni temu, w jednym
z miejskich autobusów, młoda
dziewczyna siedząca obok starszej kobiety zaczęła nagle tracić
poprosiła

przytomność. Zbladła, osunęła
się na kolana współpasażerki,

która prócz zdenerwowania sytuacją nie potrafiła zdobyć się na
odrobinę zainteresowania. Pasażerowie autobusu odwracali
głowy w drugą stronę, inni komentowali wypadek stwierdzeniem: .taka młoda, a już pijana".
W końcu dziwnym zachowaniem dziewczyny zainteresował
się kierowca i wezwał karetkę.
Nastolatka okazała się chora, jej
stan był dość poważny. Pasaże
rowie podsumowali całą sytuację uwagą, że autobus ma
opóźnienie prawie 15 minut...
Jedna z pielęgniarek pogotowia
powiedziała mi, że ludzie w takich przypadkach zachowują się
obojętnie, na zimno, bez uczuć
przyglądają się czyjejś agonii.

Śmierć na ulicy staje się
dla nich sensacją dnia...

W Kielcah każdego roku policja notuje około 20 przypadków
.śmierci wśród ludzi". Przeważnie denatami są mężczyźni
w wieku od 30 do 65 lat, naduży
wający alkoholu, bezdomni, porzuceni, chorzy. W październiku
ubiegłego roku na ul. Piekoszowskiej przechodnie znaleźli
brudnego, pijanego człowieka.
Policjanci przewieźli go na Izbę
Wytrzeźwień, ale jego stan był
bardzo ciężki. Po kilku godzinach zmarł, przyczyną śmierci
było zatrucie alkoholowe i zamarznięcie, pojawił się właśnie

pierwszy mróz. Mimo wielu prób
nie udało się ustalić personaliów
denata, został pochowany na
koszt państwa. Każdej zimy,
w związku ze zmianą warunków
atmosferycznych liczba umierających na ulicach ludzi rośnie
niemal dwukrotnie.
Najczęstsze

miejsca,

gdzie policja odnajduje konających lub zmarłych ludzi, to

pomoc
bramy, klatki schodowe, dworce, skwery i podmiejskie kompleksy leśne. Niemal zawsze jednak ktoś był blisko, ale nie rea-

kim znajduje się nieprzytomny,
na innych zrzucamy konieczność wezwania karetki czy policji. Pamiętajmy jednak, że

gował.

każdemu

Lekarze twierdzą, że powodem takiego zachowania jest
często zupełna niewiedza na temat udzielania pierwszej pomocy. Nikt nie prowadzi obowiązko
wych kursów, które nauczyłyby
zasad postępowania w przypadku konieczności ratowania ludzkiego życia. Nie znamy objawów
przewklekłych chorób, których
skutkiem może być nagłe

zasłabnięcie

Problemy
powstały
dopiero po odejściu gości.
Rozochocony wysokogatunkowym alkoholem, Zbigniew zapragnął bowiem gotówki na
następną porcję gorzałki. Gdy
usłyszał, że jej nie dostanie,
rozpoczął awanturę. W spór
wciągnięty został tym razem
też 14-letni syn Grażyny. Gdy
matka stanęła w jego obronie,
zdenerwowany
kochanek
kopnął ją w okolicę żeber, po
czym kobieta, by uniknąć dalszych razów uciekła. Po tym
zajściu Zbigniew poszedł do
mieszkania, a tam na widok
próbującego Się skryć przed

http://sbc.wbp.kielce.pl

się

zdarzyć

czy

wypadek,
a wtedy chcielibyśmy liczyć na
pomoc innych.
AGNłESZKA OGONEK

Studenckie
stypendia

zasłabnięcie,

nie potrafimy
zachować się,

gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego. Nasza reakcja ogranicza się do bezradnego
gapiostwa i czekania na karetkę
pogotowia. Niejednokrotnie fachowa, pierwsza pomoc mogła
by uratować komuś życie, ale
wśród tłumu rzadko trafia się osoba z odpowiednimi kwalifikacjami. Nie da się jednak wytłuma
czyć braku zainteresowania
przechodniów kimś, kto leży godzinami na chodniku w centralnym punkcie miasta. Często sły
szymy wtedy, że .pijaczyną nie
warto się przejmować". Istotnie zamroczony ·i brudny osobnik
nie wzbudza współczucia, ale
jest człowiekiem, który w danej
chwili potrzebuje pomocy. Wolimy przejść obojętnie udając, że
nikogo nie zauważamy. Często
dziwny wstyd nie pozwala nam
podejść i sprawdzić stanu, w ja-

7 grup
Studentów w radomskiej
WSI podzielono na 7 grup finansowych. W zależności od
dochodów w rodzinie dzielone więc będą stypendia socjalne. W tym roku akademickim najniższe stypendium
wyniesie - 122 tysiące zło
tych, najwyższe zaś - 464
tys. złotych.
Student może jednak otrzymać więcej pieniędzy, tyle że
w tym przypadku co semestr,
gdy będzie się dobrze uczył.
Najniższe stypendium naukowe wynosi 516 tys. złotych,
najwyższe zaś 1.290 mln zł.
!SG!

numerU
podczas przerwy
Mały

II
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Zajęci sobą młodzi ludzie nie
reagowali nawet na wezwanie
sprzątaczki. Ucieszną zabawę
zakończyła dopiero Interwencja dyrektora. Jak się później
okazało oboje regularnie zwalniali się pod byle pozorem

z lekcji w swoich klasach, by
udać się do łazienki .. za potrzebą"·

W innej ze szkół średnich, opiekunowie klas pierwszych, które udały się na swoją pierwszą
kilkudniową wycieczkę, już pierwszej nocy stwierdzili, że w nocy
w pokojach przebywa bynajmniej
nie dla konwersacji mieszane towarzystwo. Następnego dnia jurna młodzież wróciła do domu.
- Wedlug'hajnowszych badań,

ZABIJĘ
w libacji, choć nie dorównywała
im w ilościach spożywanego
trunku.

może

dolna granica wieku młodych ludzi, którzy zaczynają życie seksualne nie obniżyła się - powiedziala
kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu,
mgr Elżbieta Sołtys. - Istnieje
jednak potrzeba prowadzenia
zajęć uświadamiających. Wiem,
że w kilku szkołach średnich są
one prowadzone, ponieważ proszeni jesteśmy o przysyłanie ko·
goś na spotkanie z mlodzieżą
poświęcone dojrzewaniu. Obecnie trwa kurs dla kilkudziesięciu
nauczycieli, którzy będą prowadzić tego typu zajęcia w swaich
szkołach. Do tej pory nawet jak
nauczyciel chcial porozmawiać
z młodzieżą na temat ich dojrzewania i seksu, nie bardzo wiedział jak o tym mówić.

Z. TYCZVŃSKI

PIERWSZEGO
nim chłopca, sięgnął po nóż kuchenny. Na pytanie wystraszonego 14-latka, po co bierze nóż,
odpowiedział: "ciebie zabiję
pierwszego, a matkę na
końcu". Przerażonemu mło
dzieńcowi udało się wybiec na
podwórko, gdzie zamierzał
schronić się na dachu komórki,
skąd jednak spadł przed go-

niącym
go
prześladowcą.
W tym momencie ponownie do
akcji wkracza Grażyna K. i staje w obronie swojego dziecka.

I tak zaczyna

się

ostatni akt dramatu. Zbigniew F. nagle przelewa swą
złość na kobietę, chwyta ją oburącz i ciągnie w stronę pobliskiego ogrodu. Napadnięta
broni się, ale mało skutecznie,
napastnik wyciąga z kieszeni
nóż i zadaje jej wiele ciosów

w klatkę piersiową. Ranna kobieta upada, krwawi. Wezwane
pogotowie ratunkowe zabiera ją
do szpitala, jednak próba reanimacji i operacja nic już nie pomagają. Kobieta umiera. Zaalarmowana policja jeszcze tego samego dnia zatrzymuje w pobliżu
miejsca zdarzenia zabójcę.

***

9 listopada sprawa ta malazła swój finał przed radomskim Sądem Wojewódzkim.
Wydaje się, że oskarżony
o zabójstwo Zbigniew F. został dość łagodnie potraktowany przez Temidę. Sędziowie
postanowili bowiem skazać
mordercę na 13 lat więzienia
oraz pozbawić go praw publicznych na 5 lat. Wyrok Jest
jeszcze nieprawomocny.
/SYKI

codzienny dodatek gospodarczy
Chcąc pojechać do Niemiec musisz pokazać jak pracujesz

CZARNA ROBOTA
Około

30 procent bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy pracuje "na czarno" - poinformował nas kierownik RUP, pan Leszek Andrasik.

Po 50 latach ...

cacy"

lac

JĘDRZEJÓW: Przez 50 lat tutejszy bazar nie był remontowany. Kupujący i sprzedający handlowali stojąc po kolana w błocie. 4 lata temu Urząd Miasta podjął decyzję
o unowocześnieniu placu.
Obecnie prace są na ukończeniu. Zrobiono kanalizaCJę sanitarną, wodociąg, kanały deszczowo-burzowe. Cały
plac został wyasfaltowany. Wybudowano 4 wiaty ze stołami obitymi nie rdzewną blachą oraz
ciąg pawilonów do sprzedaży
mięsa. Te ostatnie obiekty sfi-

nansowali sami handlujący,
a poniesione nakłady będą
mogli odliczyć od opłat targowych. Są również toalety
z bieżącą ciepłą i zimną wodą.
Cała inwestycja kosztowała 2
mld zł.
IATN

Każdy, kto pobiera zasiłek dla
bezrobotnych może legalnie, pra.
cująC' na umowę - zlecenie lub umowę o dzieło, dodatkowo zarobić w ciągu miesiąca 875 tysięcy
złotych, czyli p%wę najniższego
wynagrodzenia .•Na czarno' najwięcej osób zatrudnionych jest
w budownictwie i handlu.
- Zjawiska pracy .na czarno' nie
oceniam źle - mówi kierownik RUP
Leszek Andrasik. - Wbrew pozorom ma ono bardzo pozytywne
znacznie dla samych bezrobotnych, jak również dla rynku pracy.
Aktywizuje ono ludzi, daje im kontakt z pracą, dzięki czemu przeciwdziała wielu patologiom. Z drugiej zaś strony, skarb państwa traci przez tę formę zatrudniania bardzo dużo pieniędzy. Obecnie
urzędy pracy nie posiadają żad
nych argumentów prawnych,
dzięki którym mogłyby przeciwdziałać negatywnym skutkom tego zjawiska. Rząd Waldemara
Pawlaka zapowiada zmiany
w prawie pracy. Nasilona zostanie
walka z pracą ,na czarno'. Prawdopodobnie
na
początku
przyszłego roku powstanie policja
urzędowa,
która zajmie się
sprawą nie legalnego zatrudnie nia. Interwencja państwa jest konieczna i może przynieść wiele
korzyści nie tylko dla skarbu
państwa, ale również dla osób
pracujących .na czarno". Na rynku
pracy istnieje bardzo wielu pracodawców, którzy oszukują wlaści
wie wszystkich. Z uwagi na bar-

dzo duże bezrobocie wielu właŚCI
cieli firm dyktuje warunki, które
kandydat musi przyjąć, jeśli chce
pracować. Ludzie świadomie podejmują ryzyko, godzą się bardzo
często. na zatrudnienie bez podpisania jakiejkolwiek umowy. Po
pewnym czasie przychodzą do
nas skarżąc się, że zostali oszukani przez pracodawcę, na
przyklad nie wypłacono im ustalonej wcześniej sumy pieniędzy .
W takich sprawach my nie może
my na razie nic zrobić . Bezczelność niektórych przedsiębiorców
jest zadziwiająca. Właściciel jed·
nego z prywatnych biur pośred
nictwa pracy ogłosił, że posiada
kilkanaście
miejsc
pracy
w Niemczech, w zawodach budowlanych. Zgłosiło się wielu
chętnycb. Po wstępnej selekcji
pozostało kilkanaście os6b,
kt6rych kwalifikacje szef biura
postanowił sprawdzić na budowie własnego domu. Za 100 ty·
sięcy złotych tygodniowo pracownicy udowadniali, że potrafią szybko i solidnie kłaść glazurę, terakotę, boazerię, malo·
wać, tynkować i murować. Gdy
dom szefa był właściwie wy.
kończony, okazało się oczywiście, że obiecane kontrakty
w Niemczech nie dojdą do skutku.
Niech ten przykiad będzie
przestrogą dla tych osób, które
bezgranicznie wierzą w ludzką

napić

BUSKO-ZDRÓJ: Udanie zaprezentowała się podczas
Międzynarodowych Targów "Tour Salon '93" w Poznaniu
reprezentacja gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój. Ekipa
złożona z Państwowego Przedsiębiorstwa - Uzdrowisko
wsparta sanatoriami "Radek", "Włókniarz" i " Bristol ",
przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy oraz kapelą
" Buskowianie" wabiła turystów i wczasowiczów do Buska.

u góry -

pawilon w którym znajdą słę punkty sprzedazy
nizej - nawet szalet prezentuje się doskonale.
Fot. A. Piekarski

materii. Foldery reklamowe,
prospekty i rubaszne teksty niektórych przyśpiewek kapeli
ściągały tłumy do buskiej ekspozycji. Zaowocuje to z pewnością
zwiększeniem napływu gosci do
kurortu, gdyż taki był cel poz-

kg/, gryzki 10,4 kg/, rogale 10,2 kg/,
bułki 10,1 kg/, obwarzanki 10,2 kg/,
chałki 10,2 kgl i bulki slodkie. Ponadto produkowany jest chleb
wiejski, tzw. pytlowy 11,50; 0,75;
0,50 kg/. Jego smak jest bardzo
zbliżony do smaku chleba wypiekanego w wiejskich piecach przez
nasze babcie. Obecnie trwają
prace, mające na celu zorganizowanie własnej sieci sklepów,
co znacznie usprawni sprzedaż.
W niedługim czasie planowane
jest uruchomienie nowych linii
technologicznych do wypieku
chleba.
Takiego rozmachu w działa
niu i trafnego wyczucia potrzeb
rynku można życzyć każdemu

Jednak opłacalo się . Po niespełna półrocznej działalności, piekarnia na .Godowie" IRadom, ul.
Wiejska 146, tel. 525 - 131 "stanęła
na nogi". Od 1 lipca do paździer
nika sprzedaż pieczywa wzrosła
kilkakrotnie. Nastąpił powrót do
dawnych, dobrych tradycji piekarni, kiedy to jej wyroby cieszyły się
dużym uznaniem konsumentów .
Nabywcy zostali pozyskani wysoką jakością i konkurencyjnymi
cenami. Zatrudnieni mistrzowie
piekarscy z własnymi technologiami gwarantują niepowtarzalny
smak pieczywa oraz jego świe
żość nawet do
trzech dni.
Połączenie
tych
czynników
w jedną całość dodatkowo uatrakcyjnia ofertę. W ciągłej sprzedaży
piekarnia posiada: chleb 10,6; 0,5

prowadzącemu
gospodarczą.

Giełda

II

Echa

II

" Mechanik - kierowca kat.
A,B,C,O,E, 10-letOl staż pracy,
poszukUje pracy niekoniecznie

Sesja 15 listopada
Kurs tys.
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I

zł)

Akcje

mini.

maks.

27,5

BIG

Dzięki " Echu" codziennie
można znalezć pracę. Wystarczy zadzwonić pod numer te-

lefonu 439-43 w Kielcach i
235-19 w Radomiu, a oferta ukaże się już następnego dnia.
C:zekamy na telefony i oferty
pisemne od 9.00 do 16.00.

KIELECKIE

* Kierowców z praktyką
w transporcIe międzynarodo.
wym zatrudni pilnie Firma Ecu·
rex', Kielce, ul Złota 23, tel.
502-97.
.. Młoda, solidna i uczciwa
z wykształceniem ekonomiczno-handlowym /z praktyką

* Absolwent liceum zawodowego !obróbka skrawaniemI poszukuje pracy. Kielce, tel. 3155-18.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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*"Juventur", Kielce, ul.
Sienkiewicza 24, tel. 424-43 ,
zatrudni pracownika do działu
handlowego z samochodem
dostawczym.

200

obrotu
(mln zł)

191

Dębowa

w swoim zawodZIe Kielce, tel.
32-44-22.

Zmiana
kursu
(proc.)

188

RADOMSKIE

się dzieckiem po ..."yżej 2 lat, ewent. pracę chałupniczą. Kielce, tel 31-29-38 .
" Pilnie podejmę pracę l posladam wykształcenie ekonomiczne/. 4-letni staż, prawo Jazdy kat. B. Busko, tel. 43·84 po
15.00.
.. Mężczyzna poSZUkuje pracy
w charakterze glazurkarza,
parkieciarza, tynkarza. Kielce,
tel. 32-36-04.

Wartość

Kurs:
15.11.
(tys. zł)

G 2.320

jl mil

Cukiernia, Pionki , ul.
2, zatrudni 2 cukierników.
.. Zakład Blacharstwa Pojaz·
dowego, Sławno , gm. Wołanow,
zatrudni lakiernika
i błacharza samochodowego.
" Wytwórnia Części Zamien·
nych Radom, ul. Miła 17. przyjmie 2 wytaczarzy /obróbka
skrawaniem!
.. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16, Radom, ul 25 Czerwca 68, prZyjmie księgową
z grupą inwalidzką.
'SM!

(poniedziałek)

G 1.250

nańskiego wojażu.

" Mechanik kierowca kat.
A.B.C,E, poszukuje pracy Kielce tel. 31-38-37

IS.B.!

GIEŁDOWE ~~

dolar
w handlu i księgowościJ podejmie pracę w swoim zawodzie
lub pracę w domu. zaopiekuje

działalność

NOTOWANIA (~~

PIOTR WTOREK

Sukces Buska

mięsa,

RADOM: Piekarnia pod rządami nowego właściciela p. RYSZARDA WALASIKA rozpoczęła działalność w maju br. Początki były bardzo ciężkie. Przejęty od GS-u oble1(t pozostawiał wiele do życzenia.
Po kupnie piekarni, praktycznie przez dwa miesiące trwał jej remont
kapitalny, kt6ry pochłonął olbrzymie fundusze.

uczciwość .

Każdy mógł się

Na dwudziestu metrach powierzchni wystawowej pokazano zwiedzającym to wszystko,
co gmina uzdrowiskowa BuskoZdrój ma do pokazania i każdy
oglądający raczony byi .Buskowianką", która jak wiadomo - nie
ma sobie równych, jeśli chodzi
o smak i poprawę przemiany

Piekarnia·Ryszard Walasik

Kantorul. K~o
S' kic- , -

:za

-

30.300

J

29.300

--

RADOM
Bank

Kupno

T20.400

R~jr Sprzedaż I 21.100
.------

11.800

3.350

29.700

12.300

3500

30.700

12.000

' 3.430

12.130

3.495

30.050
; 30.500
I

-

20.500
K $ezam .j5upno
ul. Z erom. S
d' 20700
42
I prze az

Echo regionu. Echo regionu· Echo regionu· Echo regionu
Gdy pr6szy śnieg, nie jest możli""e,
aby odśnieżyć ""szystkie ulice

Reklamacje

GOSPODYNI

Kto tam?
Gazownia

z

ŁOPATĄ

KIELCE: Mamy za sobą pierwszy atak zimy. W piątek na kieleckich ulicach zanotowano zwiększoną liczbę kolizji. Kierowcy
twierdzą, że winę ponoszą drogowcy, którzy nie zapobiegli oblodzeniu nawierzchni dróg. Za stan ulic tej zimy odpowiadają dwie firmy,
które wygrały przetarg organizowany przez Komisję Przetargową
Rady Miejskiej, MPO i prywatna firma "FART".
Jak nas poinformował dyrektor do
spraw usiug MPO, Jerzy Tecław, ich
firma wykonuje 75 proc. zleconych
przez Urząd Miasta prac. Dyrektor
T eclaw twierdzi, że winę za wypadki
ponoszą nie tylko drogowcy, ale rwnież nieostrożni kierowcy. Firma
MPO jest świetnie przygotowana do
akcji .,zima". Dysponuje piętnastoma
piaskarkami, dwudziestoma dwoma
pługami, dwoma koparkami, /adowarkami. MPO zgromadziło do tej
pory ponad 6 tys. ton piasku i soli.

Bezrobotny

uwzględnia się

Zwoleń

Grupowe
zwolnienia
ZWOLEŃ: Na początku tego
roku stopa bezrobocia w Zwoleniu wynosiła 10 proc. Obecnie Już -14 proc. W tym małym
mieście Jest 2700 bezrobotnych. Na dodatek 1300 z nich
nie ma prawa do zasiłku.
I wyjścia z tej sytuacji nie ma, bo
w Zwoleniu nie ma pracy.
Wszak w Spółdzielni Pracy oraz
w Rejonie Dróg Publicznych,
a więc największych zakładach
miasta, doszło do zwolnień grupowych. W sumie zwolniono 120 osób.
lAGI

w ciągu minionych, śnieżnych dni

i nocy sprzęt MPO pracował cały
czas na pełnych obrotach. Niestety,
nie jest możliwe, aby jednocześnie
odśnieżyć i posypać piaskiem ulice
w całym mieście - powiedział dyrektor Jerzy Tecław. Dlatego użytkow
nicy dróg powinni być bardziej wyrozumiali i ostrożni, szczególnie
w pierwszych dniach zimy.
- Nie zgadzam się zzarzutem, że
zima nas zaskoczyła. Od lat prowadzimy tę akcję i mamy
doświadczenie. Staramy się dotrzeć natychmiast we wszystkie
trudne miejsca. Prowadzimy cało
dobową
łączność
ze strażą
miejską, policją, punktem meteorologicznym w Sukowie oraz MPK
Otrzymujemy na bieżąco informacje o sytuacji na drogach. Za jeden
metr kwadratowy wykonanej czynności UM płaci MPO 42 zł na dobę.
Drugą firmą, która jest odpowiedzialna za stan ulic w Kielcach tej
zimy jest "FART". bo niej należy
pozostałe 25 proc. robót zleconych
przez UM. Jak nam powiedział dyrektor Mirosław Szczukiewicz posiadają 5 piaskarek, również kopaparki i spycharki. Zgromadzili już takie ilości piasku, które wystarczą na
calą zimę. Poprzednie dni dyrektor
ocenia następująco: - Gdy prószy
śnieg nie jest możliwe, aby ulice
były odśnieżone i posypane piachem we wszystkich miejscach jednocześnie, dlatego prosi kierowców
o większą ostrożność, a wówczas
nie będzie tylu wypadków i kolizji.
Odśnieżaniem bocznych uliczek osiedlowych i chodników zajmują
się
administracje posz-

osiedli.
Tadeusz
kierownik administracji
osiedla "Sady" zapewnR, że mieszkańcy nie będą narzekać nazaśnieżo
ne alejki, parkingi czy uliczki.
Odśnieżaniem ich zajmują się tzw.
gospodynie domowe, których wadministraqi osiedla "Sady" pracuje 14. Poza tym administracja posiada cląg
nik i pług odśnieżny oraz zapas
piasku, około 10 ton. W innych administracjach stan przygotowania
do akcji ,,zima" wygląda podobnie.
G.GŁOŚNIAK

czególnych

Krępczyński ,

Przyszła

zima i ... pierwsze problemy na drogach.
Fot. A. Piekarski

Żołnierzem
"Za mundurem panny sznurem.,." Panowie natomiast woleliby często munduru uniknąć. Bo 18
miesięcy w tym stroju, to trochę męczące. Szczególnie, gdy dostaje się przydział do jednostki na
drugim końcu Polski, a szanse na przepustkę są
niewielkie.
Poborowi z województwa
kieleckiego trafili do ok. 100
jednostek wszystkich
rodzajów sił zbrojnych Okręgów:
Pomorskiego, War~zawskie
go, Krakowskiego i Sląskiego.
Najbardziej wzmocnione zostały jednostki w Katowicach,
Krakowie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie i Olsztynie. Najtrudniej było o przydział do Kielc, Radomia i No-

"chrzest bojowy"

~a przenośną
potrzebą
KIELCE: Na ul. Wesołej pojawiła się ... przenośna toaleta.
Została zainstalowana przez

KAK

wiązano
Zakładem

Dobry stan zdrowia i ... entuzjazm na twarzy

Przeszły już

kieleckie MPO. Jak poinformowano "Echo" podobny przenośny szalet będzie instalowany
jeszcze przy ul. Okrzei. Kabiny
produkowane przez poznańską
firmę przeszły "chrzest bojowy"
już podczas wizyty papieża
w Kielcach, kiedy były rozstawiane na trasie pielgrzymki, na
lotnisku w Masłowie . Okazały
się łatwe w instalacji i funkcjonalne dlatego też postanowiono
wykorzystać je w mieście . Cena
jednego kontenera waha się
w zależności od jego wyposaże
nia, od tego czy podłączony jest
do kanalizacji , czy posiada włas
ny zbiornik wodny.
Te Instalowane na ulicach
Kielc, kosztują przeciętnie ok.
77 mln zł. Szalety zabezpieczane są dorabianymi w oknach kratkami, by nie dochodziło do kradzieży baterii, czy
innych elementów, również
drzwi kontenerów są specjalnie wzmocnione i zabezpieczone. Pracownicy MPO obiecują, że w przyszłym roku tego typu przenośne toalety pojawią się w Innych częściach
miasta.

KIELCE: Od września
kielczanie otrzymują oddzielnie książeczki opłat
za energię i gaz.
Pierwszego września roz-

Mało efektowana budowla na placu przy
Mickiewicza i Wesołej.

skrzyżowaniu

ul. ul.
Fot. A. Piekarski

Pierwsza pacjentka

wego Miasta nad Pilicą. Pierwszeństwo mieli chłopcy wychowywani przez jedno z rodziców, właścicieli gospodarstw rolnych.
Najprzystojniejsi trafili do
Kompanii Reprezentacyjnej.
Dobierali ich osobiście jej
przedstawiciele. Kryteria były
ostre: bardzo dobry stan zdrowia, minimum 180 cm wzrostu,
proporcjonalna budowa ciała
i. .. entuzjazm na twarzy. Z woj.
kieleckiego wybrano 10. Pozostali trafili do szkół podoficerskich, szkół młodszych
specjalistów
wojskowych
i pododdziałów w jednostkach
wojskowych.
Jak zawsze, były też wnioski
o skierowanie do służby
zastępczej. Do Wojewódzkich
Komend Uzupełnień i Rejonowych Komisji Poborowych trafiło ich 30. Uzasadniano je
m.in. względami religijnymi.
Niestety, nie wszystkie podania rozpatrzono pozytywnie.
Tylko 19 panów zamiast do
wojska trafiło do zakładów opieki społecznej, służby zdrowia, leśnictwa i transportu.
Nie obyło się i bez przykrych
incydentów. Poborowy z Bus-

miała

POPRAW

82 lata

SIĘ!

Postępy w dziedzinie chirurgii plastycznej na Zachodzie są ogromne. Niegdyś służyła
wyłącznie pacjentom, dla których po wypadkach lub z powodu wad wrodzonych wygląd
byłfizyczną, a głównie psychiczną, barierą w codziennym życiu. Od niedawna chirurgia
plastyczna przeszła na usługi kobiet i mężczyzn mających zastrzeżenia do własnej u-

rody.
U nas glównym kryterium
kwalifikacyjnym do operacji
plastycznych w szpitalach są
deformacje
powypadkowe.
Najczęściej to korekty nosa, uszu. Zdaniem chirurgów, sporo
defektów twarzy, jak np. nosa,
związanych jest z układem kostnym co uniemożliwia wykonanie zabiegu. Natomiast na ży
czenie wykonuje się skracanie

lub wydlużanie nosa, korekcie
poddawane są odstające uszy.
Wśród

niezadowolonych,
z własnej twarzy, chcących
zmienić swój image, przeważają
kobiety. Zdarza się, że drobny
defekt twarzy, nawet nie rzucający się w oczy, bywa przyczyną kompleksów. Komuś wydaje się, że wszyscy przyglądają

się np. jej ostającym uszom, czy
wydłużonemu nosowi. No ogół
osoby mające w życiu powodzenie mniej przejmują się defektami własnej urody. Najczęściej
zglaszają się do chirurga ci, którym się nie powiodło. Sądzą, że

korekta plastyczna twarzy pomoże im w osiągnięciu sukcesu.
- Na lifting, czyli usunięcie
zmarszczek decydują się kobiety w różnym wieku, w zależności

http://sbc.wbp.kielce.pl

być

ka zamiast do jednostki,
o którą wcześniej sam prosił,
pojechał za granicę. Powrót na
pewno nie będzie należał do
przyjemnych.
- Ostatnio próby uchylania
się od wojska zdarzają się coraz rzadziej - mówi mjr Matuszewski z Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Kielcach. - Bo często jest to ucieczka przed bezrobociem.

Żołd szeregowego wynosi
obecnie 300 tys. zł.
IJOKl

o

między

Energetycznym,
a Rejonowym Zakładem Gazowniczym. Secesja nastąpiła
na życzenie Zakładu Energetycznego. Gazownia przejęła
80 tysięcy odbiorców. Stan
liczników był sprawdzany
przez inspektorów z elektrowni jeszcze w czerwcu. Gazownia niestety, nie była w stanie
w tak krótkim czasie odwiedzić wszystkich swoich klientów, ale do końca roku liczniki
będą sprawdzone.
Wysokość opłat stanowi
średnią z ostatniego roku, obliczaną na podstawie książe
czek otrzymanych od Zakładu
Energetycznego. Zdarza się,
że wysokość opłat jest wyższa
niż to wynika ze stanu gazomierza. Wówczas nadpłata
będzie odliczona z nastę
pnej ratY. Pierwsze dwie raty
płacimy co miesiąc, następne
będą
w
cyklu
dwumiesięcznym.
Około S'proc. klientów zgła
sza reklamacje /tel. 31-20-91/.

Najczęściej dotyczą zawyżo

nych rachunków, bądź przesunięcia terminu płatności.
Zwykłe są one uwzględniane.
RENATA SKUZA
Szkoła Reporterów "Echa"

30 decybeli

Głośno

umowę

za

dużo

wmieście

RADOM: Mieszkający w śródmieściu, a zwłaszcza ci
zasiedlający ulice Struga, Warszawską i Kelles-Krauza,
nie mają ani spokojnych dni, ani nocy.
Stale towarzyszy im hałas .
Zaczyna się o 4 nad ranem, potern nasila się, bo wyjeżdżają na
trasę autobusy MPK. I trwa tak
do 1, 2 w nocy. Dopuszczalny
poziom dźwięku wynosi w dzień
60 decybeli, nocą - 50. W Radomiu stale jest przekraczyny w całym mieście o 4 decybele,
a na wspomnianych ulicach o 30
decybeli. Silnikom samochodowym pomagają zakłady pracy,

od procesu starzenia twierdzi
lek. med. Roman Burda - specjalista chirurg. Są osoby, u których pierwsze zmarszczki pojawiają się już po 30 roku życia.
U innych proces ten zaczyna się
dopiero po pięćdziesiątce, ale
też występuje lawinowo. Stosując metodę chirurgiczną moż
na uzyskać rewelacyjny efekt
przywrócenia młodości.
- Pamiętam jedną z pierw-

szych pacjentek w moim gabinecie, Była nią 82-letnia kobieta.
W rozmowie zwierzyła się, że
wybiera się do Stanów na spotkanie z siostrą po kilkudziesięciu
latach. Musi zlikwidować zmarszczki, bo siostra jej nie pozna.
Chirurgia plastyczna
wymaga cier(!liwości - kontynuuje lek. Roman Burda. Zabiegi 0peracyjne trwają do sześciu godzin. Lekarza cieszą uzyskane efekty, zadowolenie pacjentów. To
wspaniale, że poprzez korektę urody, bywa, że nawet minimalną.
przywraca się pacjentom chęć do
życia.

DANUTA PAROL

które huczą, ale nie myślą o żad
nych usprawnieniach, jak np.
Huta Szkła /właśnie przy Warszawskiej!/, czy Radomskie
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych.

ISGI

Giżowska,

Wodecki i inni

G~iaz~y

dzieciom
KIELCE: Z inicjatywy ZaWojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w Kielcach odbędzie się koncert
charytatywny. Jego celem jest
pozyskanie środków finansowych na rzecz dzieci niepełnos
prawnych wymagających specjalnej troski. Koncert poprowadzi
Krystyna Loska, a wystąpią:
Monika
Borys,
Krystyna
rządu

Giżowska, Paweł Dłużewski,
Bogusław
Mec, Waldemar

Ochnia, Zbigniew Wodeckl.
Osoby i instytucje, które chcą
wspomóc finansowo działalność
charytatywną i nabyć karty
wstępu proszone są o kontakt
telefoniczny, numer: 435-27.
Koncert odbędzie się 29 listopada br. o godz. 17.00 w hali
widowiskow.o-sportowej
w Kielcach ul. Zytnia 1 /dawna
Waligóry/.

/DMPI

Echo znad Kamiennej -Echo znad Kamiennej -Echo znad Kamiennej
Sukces licealisty

II

Ze Staracho\IVic
do Izraela
WARSZAWA: Ponad cztery tysiące licealistów uczestniczyło w ogólnopolskim ko.nkursie dla młodzieży szkół
średnich "Historia i kultura Zydów polskich".

Jednym z tych którzy wykazali się najwszechstronniejszą wiedzą o przeszłośći
narodu, z którym przez wieki
nasi przodkowie żyli we
wspólnej ojczyźnie okazał
się starachowiczanin Grzegorz Kycia.
Laureat konkursu zorganizowanego przez Amerykańsko-Polsko-Izraelską Fundację "SHALOM" jest uczntem
klasy maturalnej w I Liceum
Ogólnokształcącym im. T.

Kościuszki w Starachowicach.
Nauczycielem historii konkursowego zwycięzcy jest Robert
Słoka.
Nagrodą dla laureata historycznego konkursu Jest tygodniowy pobyt w Izraelu.

IM.B.I

Rozluźnienie więzi

rodzinnych

MĘŻOWIE I ŻONY
OSTROWIEC ŚW.: Pogorszenie warunków materialnych, bezrobocie, I nadużywanie alkoholu wpłynęło na rozluźnienie węzi
rodzinnych. W ostatnim czasie gwałtowie wzrosła liczba domowych awantur oraz przypadków separacji I rozwodów. Coraz
częściej nie ma kto opiekować się osobami starszymI.
Liczby
Według statystyki opartej tylko
na informacjach zebranych przez
pedagogów szkół podstawowych
w Ostrowcu jest ponad 300 rodzin
.alkoholickich", a w co czwartej
nadużywa się alkoholu przy byle
okazji. Ponad 200 dzieci pochodzi
z rozbitych, a 35 z zastępczych rodzin. Nie pozostaje to bez wpływu

na ich zachowanie. W poprzenim
roku szkolnym zanotowano 250
.zachowań agresywnych" uczniów, którzy przeniosą ten sposób
reagowania na problemy, w dorosłe życie na lono swojej rodziny.
Nowe role
Wyraźnie dziś widać kryzys rodziny - mówi dyr. Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Będą

powielać
wy-

bitnych krajoznawców StaJeżowskiego

Porządek jaki panuje na osiedlu mieszkaniowym w Stąporkowie jest wzorcowy.

Fot. P. Manecki

Pogotowie ma

kłopoty

Zdezelowane karetki
SKARŻYSKO-KAMIENNA: Samochody pogotowia ratunkowego będące na stanie Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego są w coraz gorszym stanie. Spowodowane to jest między innymi przebiegiem kilometrów jaki
do tej pory wykonały.
- Jeden z "fiatów" ma już ponad 270.000 km. przebiegu!!!
Kilka innych przejechało już od
200 do 250 tys. kilometrów - powiedział
nam
dyspozytor
skarżyskiego RKTS-u Grzegorz
Słoń, a trzeba wiedzieć że samochody nasze są w drodze
niemal codziennie i z każdym
dniem kilometrów będzie oczy-

wiście przybywać. Na szczęście
nie mamy kłopotów z częściami

zamiennymi do naszych pojazdów, lecz każda taka naprawa sporo kosztuje. Aktualnie na
stanie RKTS- w Skarżysku - Ka
miennej jest 20 samochodów
w tym 1 ·nysa· typu "R· oraz jeden ·citroenowski Ambulans".
Niedawno skarżyska kolumna

otrzymała
jeden nowy samochód , ale na kolejne, przynajmniej
w
najbliższej
przyszłości nie można liczyć.

Osobnym problemem są kło
poty finansowe. Najwięksi użyt
kownicy, ZOZ i Pogotowie Ratunkowe mają ogromne kłopoty
finansowe i z tego też powodu
należności za wynajem karetek
są
wpłacane
ze sporym
opóźnieniem , na szczęście pracownicy pobory otrzymują bez
jakichkolwiek opóźnień .
IPISZ;

.Utrzymanie dziecka niewiele kosztuje

ALIMENCIARZE NIE
SKARŻYSKO-KAMIENNA: Pan Roman W. od pięciu
lat płacił regularnie alimenty na dwoje dzieci, jednakże
od czasu kiedy został zwolniony z pracy przestał swej
byłej żonie przesyłać pieniądze. Ta zawiadomiła o tym
sąd.

Ireneusz K.tez płaCił dopóki
nie
został
"zredukowany"
w swym macierzystym zakła
dzie. Teraz sam nie mam za co
życ - mówi z goryczą w głosie a co dopiero mówić o alimentach.
A1imenciarze niemartwią się.
Dawniej takich wsadzano do
"pierdla". A teraz?
Teraz tez idą .siedzieć~ - mówi przewodniczący wydziału
karnego w Sądzie Rejonowym
w
Skarżysku-Kamiennej,
Bogdan Lenart.

nO""8

Jedenasta w tym roku sesja Rady Miasta w Skarżys
ku, poza uroczystymi akcentami nawiązującymi do
rocznicy odzyskania niepodległości i 70-lecia miasta,
miała również część roboczą. Radni rozpatrzyli
i podjęli uchwały w sprawach bezprzetargowego
przekazania gruntów w wiec2;yste użytkowanie na
rzecz osób fizycznych władających nimi przed 5 grudnia 1990 r. oraz statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej.

OSTROWIEC ŚW.: Zanisława

Z. TYCZVŃSKI

autobusy

Bez obawy

i Mieczysława Radwana
ruch liczy sobie, w mieście
i okolicy, już 80 lat.
Przez te lata narodziła się
ostrowiecka szkoła kraJoznawcza.
Wspaniałą formę i wszechstronny zakres krajoznawczych dociekań zaproponowanych przez
Jeżowskiego i Radwana można
co najwyżwej nieznacznie uaktualnić, dostosować do dzisiejszych
czasów i bez obawy powielać mówi Zbigniew Pękala .
Oddział PTTK im. Stanisława
Jeżo~skiegą uczcH rocznicę rajdem CMIELOW '93. W spotkaniu
krajoznawców wziąl udział prezydent miasta Lech Janiszewski oraz rodzina patrona. Wręczono
nagrodę im. Stanisława Jeżows
kiE!Qo, którą otrzymał Szkolny Klub
Krajoznawczy "Łazik" z Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego.
Oddział PTTK im. Mieczysława
Radwana zorganizował wieczór
k~a)oznawczv w Bibliotece Miejskiej, w tr~kcle którego odbyła się
preze~taCJa .filmu Andrzeja Wąsi
ko~sklego I wystawy fotograficzneJ Waldemara Skroka i Pawła
Pierścińskiego poświęconych uro~om Jeleniowskiego Parku Krajoznawczego.
TeZ

mgr Grażyna Ougiel. Granica
podtrzymywania więzów rodzinnych stała się bardziej płynna.
Nasz pracownik prowadzi dużo
spraw alimentacyjnych, lokalnych
i dotyczących ubezwłasnowolnie
nia, a my wspomagamy wiele samotnie wychowujących dzieci matek i opiekujemy się pozostawionymi przez rodzinę osobami starszymi.
Awantury
Tylko w ciągu ostatnich
dwóch tygodni zanotowaliśmy 70
interwencji domowych - mówi naczelnik Wydziału Prewencji
KRP aspirant Ireneusz Głownia.

W większości przypadków mamy do
czynienia z awanturującym się pod
wpływem alkoholu sąsiadem . Tego
typu sprawy rodzinne są bardzo
trudne. Najpierw żona dzwoni na
policję, aby zabrać pijanego męża,
który bije ją i dzieci, a kiedy trzeba
zapłacić za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oskarża policję o wtrąca
nie się w sprawy rodzinne. Czasem
panie przychodzą tu codziennie
z prośbą, aby zamknąć męża, a po
tygodniu wycofują wszelkie skargi
i spacerują z nim pod rękę po
mieście. mamy też przypadki, kiedy
przychodzi kobieta i prosi o zapewnienie jej ochrony... w domu przed pijanym mężem. W sumie interwencje
domowe pochłaniają policjantom
wiele czasu i zamiast pilnować sklepów i bezpieczeństwa jeżdżą na
wezwania po domach i godzą bo
praktycznie nic innego nie mogą zrobić, skl6cone rodziny.

Z pieniędzy zabranych przedszkolakom

80 lat krajoznawstwa

początkowany przez

ll

Jednal.że sprawo niepłace
nie alimentów mamy coraz
więcej i trudno by każda z tych
osób otrzymywała wyrok pozbawienia wolności. Wielu z oskarżonych przynosi do sąsu
zaświadczenia ... o przeciwwskazaniach do pracy fizycznej. Większosc wyroków w takich sprawach jest warunkowo
zawieszonych. Coraz więcej
spotyka się małżeństw kiedy to
mąż nie piaci alimentow na swoje dziecko tylko dlatego, że jego
obecna partnerka nie otrzymuje

MARTWIĄ SIĘ

ich od swego poprzedniego
męża z którym ma dziecko.
Takich trudnych
i dziwnych spraw jest więcej,
mówi przewodnicząca wydzialu
rodzinnego Irena Rachwał - ostatnio jedna z pań wystąpi la do
sądu z pozwem, o przyznanie
jej alimentów w wysokości .... 5
milionów zł. na jedno dziecko.
Oczywiście
wysokość
alimentów zależy od pozycji zawodowej rodziców, ale matka zawsze żąda więcej niż może zapła
cić Ojciec dziecka. Przyorzeczeniu w wysokości alimentów nie
bierze się pod uwagę wysokości
zarobków placącego, lecz jego
możliwości podjęcia pracy i zarabiania pieniędzy, bowiem pozwany często zalatwia sobie
zaswladczenie o niskich zarobkach. Wielu z mężczyzn nie stać

teraz na

zapłacenie

choćby

złotówki. Wtedy matka pobiera
pieniądze z funduszu alimentacyjnego, jest to kwota powyżej 1

milionazl.
Większość
ubiegających się

o alimenty to matki, jednak byprzypadki że przyznawane
są one ojcu dziecka. Pewien oJciec domagał przyznania mu
kwoty 700 tys. zł. na 18-letniego
niepe/no - sprawnego syna,
którego nie chciała utrzymywać
zarabiająca 2 miliony 800 tys. zł.
matka. Na rozprawie stwierdzi/a ona że 500 tys. powinno
ojcu zupelnie wystarczyć, mówiąc że to wlaśnie ona jest kobietą i doskonale wie że samo
utrzymanie dZiecka ..• niewiele
w tych czasach kosztUJe .

wają

http://sbc.wbp.kielce.pl

Po raz kolejny dyskutowano
także nad wprowadzeniem
zmian w budżecie miasta na
1993 r. Zdecydowano m.in.
o zmniejszeniu dotacji dla
przedszkoli /0 400 mln zł. /. jednostek upowszechniania kultury /1 00 mln zł./, żłobka /40
mln zł.l oraz dla opieki
społecznej /80 mln zł./. Zaoszczędzone w ten sposób
środki postanowiono przeznaczyć dla MPK /500 mln zł.! na
zakup taboru autobusowego
z firmy DAB-KOM. oraz na
pokrycie niezbędnych remontów w szkołach podstawowych /120 mln zł.!. Ponadto
po ożywionej debacie, z rezerwy ogólnej przemieszczono
200 mln zł. do działu administracji
państwowej
i samorządowej, w celu częścio
wego zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Skarbowy na wykonanie sieci komputerowej w budynku UM,

W Suchedniowie
matka "walczy" o alimenty
dla swojej córki która studiuje
na Akademii Rolniczej w Krakowie. Mąż tej pani również
pracuje w Krakowie jako architekt i prowadzi prywatne biuro
w zakresie projektowania architektury. Jest więc dobrze
sytuowanym człowiekiem ...
mieszka w Krakowie pod trzema adresami. Kiedy do Sądu
Rejonowego w Skarżysku-Ka
miennej wpłynął akt oskarże
nia przeciwko niemu o uchylanie się od płacenia alimentów
został wezwany na rozprawę.
Nie stawił się jednak wobec
czego zmuszony byłem zastosować wobec tego pana areszt tymczasowy - mówi pan
Bogdan Lenart - jednakże po
kilku dniach pojawiła się konkubina tego pana i wpłaciła
poręczenie majątkowe wobec czego został zwolniony
z aresztu Na kolejną rozprawę pan architekt również
nie stawił Się I prawdopodobnie znów zostanie osadzony
w areszcie.
PIOTR SZPAK

w związku ze zmianą siedziby
US. Dokonano także formalnego przesunięcia środków
między
działami,
stanowiących równowartość zakupu i instalacji rozdzielaczy w
ramach
modernizacji sieci
cieplnej na os. Milica.

IBPI

CHCĘrVlKO

N/EHNIEJ
N/l W8Z'lSTKOI

Wnaglej potrzebie

Izba

na

pożyczki

SKARŻYSKO -KAMIENNA:
Od kilku lat w tym mieście nie
ma przybytku zwanego izbą
wytrzeźwień. Nie oznacza to, że
niektórzy mieszkancy nie muszą
korzystać z jego usług. Tyle. że
w takiej, nagłej potrzebie, muszą
nieco dłużej podróżować. Odstawiani są bowiem od izby w Starachowicach.
Nie jest to jednak bezinteresowna pomoc sąsiedzka.
Rokrocznie budżet Skarżyska
dofina nsowuje starachowicką
placówkę. W tym roku kwota
ta wynosi 50 mln zł.

IBPI

C'SWydarzenia. Sensaeje • Ciekawostki • Wyd.arzenia • S"nsaeję. Ciekawostki
Z ziemi

h iszp a ńskiej

do Kielc

PAN CHAPULI
w szkole biurokracji
Remigio Rodrigez Chapuli w hiszpańskim mieście
Alicante prowadzi wypożyczalnię samochodów. Pracuje razem z rodziną, zatrudnia kilku kierowców i mechaników. Ma kilkanaście różnych aut/w tym furgonetkil, które wypożycza klientom.
W lutym tego roku trafił do niego Polak, który na trzy dni wynajął półciężarówkę "mercedes". Podpisałwszelkie potrzebne dokumenty i został przez pana Chap uli uprzedzony o konsekwencjach nie dotrzymania umowy. Jeden dzień zwłoki z oddaniem samochodu, a Polak
będzie miał kłopoty z hiszpańską policją.

Dokonano
transakcji.
Niestety - Remigio nie wiema do czynienia z pospolitym złodziejem, który nigdy

dział, że

Bez picu

Prawdziwa
ucieczka
II

ściganego"

Szlagierem światowych ekranów jest kinowa wersja znanegą, telewizyjnego serialu
pl. "Scigany". Doktora Kimble'a niesłusznie posądzonego
- o zamordowanie i uciekającego przed policyjnym
pościgiem,
gra Harrison
Ford, mający za sobą role
m.in w filmach "Indiana Janes" czy Gwiezdne wojny".
Przyznać trzeha, że reżyser,
Andrew Davis, nie szczędził rozmachu i kaszlów. Jedną z pierszych scen filmu jest zderzenie
pociągów, które daje początek
nieustannej ucieczce dra Kimble'a. Nie było w niej prawie nic udawanego. Wynajęto prywatną linię kolejową w Północnej Karolinie
zaprogramowano
ze
szczegółami kolizję między ważą

cym 125 ton składem pociągu o 7
wagonach i rozpędzoną do szybkości
80 km/h lokomotywą,
ciągnącą więzienny furgon. przygotowania do tej sceny odbywały
się pod kontrolą towarzystw ubezpieczeniowych, by ograniczyć do
minimum szkody materialne zderzenia i ewentualne ryzyko dla ekipy filmowej. Na miejscu kolizji
zainstalowano kilka kamer z zadaniem robienia zdjęć pod
różnymi
kątami,
a inne
wewnątrz wagonu
transportującego
więźnia,
którym
zresztą był sam aktor, 51-łetni
Harrison Ford, a nie dublujący
go kaskader. Niesłychanie
kosztowna I długo przygotowywana scena zderzenia zajęła
w filmie nlesp~na 3 minuty...

nie miał zamiaru oddać furgonetki właścicielowi, "mercedes"
zniknął razem z naszym rodakiem. Remigio Rodrigez Chapuli
zgłosił sprawę w komisariacie
policji w Alicante. Już po trzech
dniach /w połowie lutego/ otrzymał zawiadomienie z warszawskiej siedziby Interpolu, że skradziony samochód znajduje się
w .... Kielcach. Sprawca kradzieży od marca przebywa w areszcie na Piaskach, został
przyłapany na gorącym uczynku
włamania do sklepu, znalezienie
hiszpańskiego auta było więc
niejako przypadkowe.

Pan Chapuli był
, przekonany,
że skoro jego samochód został
odnaleziony i wiadomo, gdzie się
znajduje - własność zostanie mu
w naturalny sposób zwrócona.
Bardzo się jednak pomylił, przymierzając przepisy hiszpańskie
do procedury polskiej. Czekał
cierpliwie przez kilka miesięcy od
czasu do czasu wysyłając monity
na policję z prośbą o oddanie mu
furgonetki. Odpowiedzi były róż
ne, przeważnie zawierały informację , że "sprawę się zalatwla,
natomiast przeszkody nie stoją
po stronie hiszpańskiej, tylko polskiej ." W lipcu Remigio nie wytrzymał, kupił bilet do Warszawy
i na początku sierpnia trafił do
Kielc.
Kłopoty zaczęły się już pierwszego dnia pobytu. Podstawowym była niel1!ożliwość porozumienia się z kimkolwiek, chociaż
pan Chapuli zna doskonale francuski, w średnim stopniu niemiecki, gorzej z angielskim. Na
szczęście trafił na tłumaczkę,
która od tej pory roztoczyła nad
nim opiekę. Remigio wynajął pokój w hotelu, ale tylko na tydzień,
wierzył bowiem, że dłużej sprawa nie będzie się ciągnąć. Przecież chodzi mu tylko o zwrot samochodu, który od lutego stał
zabe~pieczony na parkingu policyjnym. I tu zaczęły się "schody". Okazało się, że do wydania
mu auta potrzeba stosu dokumentów, nie tylko z policji, ale
również z prokuratury.

sprawę
szybkG.
W prokuraturze rejonowej natomiast okazało się, że od wyroku
odwołał się złodziej i pan Chapuli musi czekać na ostateczny
werdykt. Kazano mu przyjść za
tydzień. Remigio wiedział już, że
musi przedłużyć wynajęcie pokoju hotelowego i kupić sobie
ubranie, nie był przygotowany
na tak długi poby1 nawet pod
względem garderoby. Miał już
kupiony bilet powrotny, czekała
go więc również podróż do Warszawy z koniecznością zarezerwowania miejsca w samolocie
od nowa. Sy1uacja zmusiła go
także do załatwienia sobie
większej ilości gotówki, przymu-

Na policji

załatwiono

dość

mogły
przecież potrwać dłużej, niż pla-

sowe 'wakacje w Polsce

Nie za zimno już na odpoczynek "w parterze"?

nował.

Po tygodniu Hiszpan znów
pojawił się w prokuraturze.
Usłyszał, że jeszcze nic nie
załatwiono i ma przyjść jutro. To
"jutro" miało trwać prawie miesiąc. Zaginął bowiem dokument,
w którym sprawca odwoływał
się od postanowienia o aresztowaniu, szukanie go nastręczało
urzędnikom wielu trudności. Zawieruszył się gdzieś na trasie
między wiezieniem a prokuraturą, a bez niego Chapuli nie
mógł odzyskać samochodu,
choć nie mógł pojąć, co do powiedzenia ma tutaj złodziej.
Oficjalnie powiedziano Hiszpanowi, że "przedłuża się procedura", o zaginięciu dokumentów
nie wolno było mówić.

Zdenerwowany
pan Chapuli
złożył

w prokuraturze zażale
nie, w którym żąda natychmiastowego załatwienia jego sprawy. W
prokuraturze wojewódzkiej uznano jego zarzuty za śmieszne i nie
przekonujące. Ale dzięki temu
wreszcie coś "drgnęło". Pod koniec sierpnia wydano mu dokument uprawniający do zabrania
"mercedesa" z policyjnych garaży. W pierwszych dniach
września Rernigio Rodrigez mógł
wrócić do domu. Nie zapomniał
jednak o swoich pretensjach. 0 pisal na trzech stronach całą historię
kradzieży
samochodu
i wyłuszczył w punktach pretenc
sje.do prokuraktury.
Ząda między innymi zwrotu
kosztów pobytu, który nie z jego winy został przedłużony,
skarży się na opieszałość
urzędników. Twierdzi, że gdyby ktoś ukradł mu auto
w Hiszpanii - nawet nie musiałby przypominać o sobie,
samochód
zostałby
mu
zwrócony w ciągu trzech dni.
Pobyt w Polsce był dla niego
szkołą
biurokracji z jaką
zetknął się po raz pierwszy.
AGNIESZKA OGONEK

W trzcinach znaleziono ciało mężczyz
ny. Mimo, że leżało od
kilkunastu dni i rysy
twarzy były mocno
zmienione,
mieszkańcy wsi i miejscowi
funkcjonariusze policji rozpoznali Wła
dysława

Z. ,

Denat miał w ręku zegarek, w kieszeni portfel. Odrzucono więc podejrzenia,
że najpierw został obrabowany, a później zamordowany. Zresztą sekcja wykazała,
że
Władysław Z.
spożył
przed śmiercią - w wyniku utonięcia - znaczną ilość alkoholu. Ponieważ nie stwierdzono innych śladów, prokurator uznał, że mężczyzna

Fot. A. Piekarski

Skąd ją wziąć?

w

I

Bliski Wschód odczuwa coraz silniejszy deficyt wody pitnej. Historyczny pakt zawarty między
Izraelem, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny czyni realnymi opracowane od dawna projekty
poważnego zmniejszenia tego deficytu w znacznej części regionu, a zwłaszcza w Palestynie.
Zdaniem wielu jej mieszzasoby głównej arterii wodnej Palestyny - rzeki
Jordan - wystarczą w zasadzie tylko do pokropienia nią
głów przyjeżdżających na
Ziemię Swiętą pątników. Jak
w każdym żarcie jest sporo
N tym prawdy. Brak pitnej
wody zmusza już jedno
państwo regionu do szerokiego stosowania niezwykle
kosztownego odsalania wody morskiej. Jest nim Izrael.
Na stosowanie odsalania nie
stać sąsiadów Izraela - Jordanię i Syrię - którym również przecież brakuje wody,
kańców

Znaczną
poprawę

tej sytuacji powinna zapewIlIC realizacja Izraelskiego
projektu budowy rurociągu
z Haify do doliny Bejt Shachem, którym przetaczanoby w głąb kraju wodę z Morza Sródziemnego . Dzięki
różnicy poziomów woda ta uruchamiałaby turbiny zbudowanej w dolinie hydroelektrowni. Uzyskaną energię elektryczną wykorzystywano by do
odsalania tejże wody, która
w ten sposób mogła by być po
raz wtórny użytkowana - tym
razem jako woda pitna. Można

by w ten sposób uzyskać prawie tyle słodkiej wody rocznie, ile zużywa obecnie ludność Izra-

Psychologiczny terror

Jak

można

nie kochać
tej piosenki?

Znakomita amerykańska piosenkarka Whitney Houston nigdy zapewne nie przypuszczała, że śpiewa
ne przez nią przeboje mogą zaprowadzić jej fanów
do więzienia. Taka jednak rzecz przydarzyła się 20letniej bezrobotnej Helen Stephens ze Stockton-on
Tees w Anglii. Skazana została na 7 dni aresztu ... za '
słuchanie piosenki Houston ,,1 will always love you",

, Tylko,
to wyjątkowe słuchanie,
przez 6 tygodni, prawie non-stop. Do
tego na cały regulator. I nie pomogły
żadne prośby sąsiadów. Jedna
z nich, Susan Handley nie wytrzymała nerwowo i wystąpiła do sądu.
Oskarżyła Helen o psychologiczny
terror. Twierdziła, że Houston wyła
tak głośno, iż tekstu piosenki mogli
nauczyć się robotnicy pracujący mło
tami pneumatycznymi.
że było

•
Nawet nie

po pijanemu wpadł do wody i u- i ... umorzył śledztwo.

tonął

Właściciel

"sławojki",

Andrzej S., przebywający jak
zwykle "tranzy1em" na swej
działce,

zauważył

biegnący

wzdłuż ściany kabel. Postanowił go wykorzystać. Okazało się
to jednak niełatwe, gdyż jeden

koniec kabla biegł w kierunku
domu, a drugi w stronę jeziora.
Ponieważ nikt nigdy nie prosił

http://sbc.wbp.kielce.pl

ela. Zasoby tej wody wykorzyswspólnie: Izrael, Jordania i Syria.

tywałyby

Małżonek
Susan, John
Handley oświadczył, że głos
Houston wywołuje u niego
od tego czasu alergię i nigdy nie będzie mógł słuchać
jej piosenek. Sędzia zgodził
się z powodami, że był to rodzaj psychologicznego terroru, chociaż stosowanego
nieumyślnie.
Helen nadal
nie rozumie, jak można nie
kochać piosenki "I will always love you",

krzyknął-

go o pozwolenie na przeprowadzenie kabla przez jego działkę,
zaintrygowany
postanowił
sprawdzić, gdzie znajdują się jego końce.
Jeden był przywiązany nisko,
przy samej ziemi, do drzewa;
drugi ginął wśród traw podmOkłej łąki. Pan Andrzej nie
potrafił
znaleźć
logicznego
wytłumaczenia, dlaczego ktoś
porzucił kabel i dlaczego przywiązał gq do drzewa i to na jego
działce. Zad_
en pomysł nie przy-

chodził mu do głowy, nawet wtedy, gdy identyczny kabe i zauważył na szpuli w szopie jednego z mieszkańców wsi. Ponieważ czuł, że kryje się za tym jakaś tajemnica, na wszelki wypadek nie zdradził się przed nim ze
swoim znaleziskiem.

Jak to
bywa

często

zagadkę pomogło rozwikłać
nagłe olśnienie. Andrzejowi S.
nagle wpadło do głowy, że ktoś

Wydarzenia. Sensacje • Ciekawostki • Wydarzenia • Sensacje. Ciekawostki :

a a czy

są ludzie, którzy za nic nie
wejdą do sklepu po zakupy,
Większość jednak je uwielbia,
a spora część w nich się wyży
wa. Ale - uwaga! Zakupy mogą
dzia1ać podobnie jak narkotyki,

Mickey
ROURKE

a co najważniejsze zrujnować
człowieka finansowo, powodować różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne - bóle giowy,
nerwice, depresje. Prof. Ger-

Zakupy
jak
narkotyk

Ten amerykański aktor filmowy urodził się 16 maja 1955
roku w Schenectatty koło Nowego Jorku jako Philip Andre
Rourke. Był szóstym z 'kolei synem w rodzinie ubogiego
stróża, wychowywanym zresztą przez babkę. Będąc nastolatkiem porzucił szkołę oraz rodzinę i znalazł się w Miami,
gdzie żył z dorywczych zajęć i drobnych kradzieży. Próbował również kariery zawodowego boksera /przydało mu się
to później w czasie aktorskiej kariery/o
W roku 1975 Mickey Rourke
do Nowego Jorku z zamiarem studiowania w tamtejszym
Actor's Studio. Zaczął uczęszczać
na klasyczny kurs "Method Acting",
a równocześnie pracował fIZYcznie
w różnych zawodach /był m.in. wykidajłą w nocnym k1ubie/. W 1979 roku
, trafił do Los Angeles, a rok później po
raz pierwszy pojawił się na planie filmowym - na razie jako statysta w komedii Stevena Spielberga zatytuło
wanej ,,1941 ". Potem Mickey Rourke wystąpił w kilku filmach telewizyjnych i kinowych epizodach "Wrota
niebios" , ,,zar ciała".
Następnie przyszły większe role:
w obrazach: "Diner" Levinsona,
"Eureka" Roega, "Rumbie Fish"
Coppoli, "Papież z Greenwich Village" Rosenberga. Międzynaro
dową sławę zyskał jednak Rourke
dopiero dzięki roli perwersyjnego
kochanka w filmie Adriana Lyne'a
,,9 I pół tygodnia" z roku 1985. Od
tej pory stał się też jednym z najmodniejszych
I
najbardziej
wziętych aktorów swego pokolenia,
czego potwierdzeniem były kolejne
kreacje /"Rok smoka" Michaela
Cimino, "Harry Angel" Alana Parkera, "BarfIy" Barbeta Schroedera, "Modlitwa dla umierających"
Mike'a Hodgesa/
W 1988 rokuk Mickey Rourke '
zagrał w obrazie Michaela Seresina pod
tytułem
"Chłopak
z sąsiedztwa" , a w 1989 wystąpił
w "Dzikiej orchidei" Zalmana Kinga - dramacie erotycznym nawiązującym wyrażnie do "9 i pół ty~odnl~- W tym samym okresie poJawll SIę jeszcze w zrealizowanym
przez Waltera Hilla filmie "Johny
Przystojniak", a także wcielił się
W. tytułową postać świętego FranCIszka z Asyżu w kontrowersyjnym
bi'?Qraflcznym obrazie włoskiej
rezyserki Uliany Cavani.
Następne
d 'l/a
ekranowe
występy bohatera dzisiejszego
.Gwiazdozbioru" okazały się kasowymi porażkami. były to: "Godziny rozpaczy" Michaela Cimino
/1990/ oraz "Harley Davidson i
Marlboro Man" /1991/.
przyjechał

hard Scherhorn, opierając się na
wynikach swych badań, twierdzi, że "manią zakupów" ogarnięta jest jedna piąta dorosłego
społeczeństwa w Niemczech.
Dla tych ludzi zakupy są celem samym w sobie. Są od
nich uzależnieni podobnie jak alkoholicy i narkomani. Możliwe ,
czy filmowa kariera tego tak orygiże są to rezulaty niewiaściwego
nalnego i odznaczającego się
wychowania w dzieciństwie czy
specyficznym stylem gry aktora uteż kompleksu wynikającego
legła trwałemu załamaniu.
z niedoceniania samego siebie.
GRZEGORZ
..._ _ _ _ _ _ _ _ _...
ZIĘBA

Czy sąd to uzna? Nieudolni lekarze skrócili
Aldo P. w czasie operacji o 5 cm ... członka.
61-letni Włoch uznał, że każdy stracony centymetr wart jest 10 000 dolarów. Włosi
szczycą się swoją męskością. Małżonka nie
narzekała na Aldo. "Mój mąż był bardzo witalny. Kochaliśmy się po kilka razy w tygodniu.
A teraz nic z tych rzeczy" - poskarżyła się adwokatowi.

A wszystko
zaczęło się
od rutynowej wizyty u urologa. "Panie doktorze, mam prawie bez przerwy wzwód człon
ka" - poskarżyi się Aldo. Medycznie nazywa się to stwardnieniem ciała jamistego. To
właśnie ciało jamiste dba o to,
aby mężczyzna był do rzeczy,
kiedy przyjdzie co do czego. Lekarz R. zaordynował najpierw
proszki, a kiedy te nie pomogły,
zastrzyki.
I
zaczęło
się
nieszczęście . Erekcje nie ustaly, tylko, zaczęlo przy tym boleć. Na dodatek penis Aldo P.
tak jakoś dziwnie wykrzywil się
na lewo. Niemożliwe stały się
przy tym stosunki piciowe. "Nie
ma rady - oświadczyi lekarz trzeba go skorygować . Pomoże
tylko operacja". Aldo P. uznał,
że nie ma wyjścia. W końcu poza ustaniem bólu chciał być

znów mężczyzną .
Ale kiedy obudził się z narkozy, nie wiedział czy to potworna jawa, czy ciągle jeszcze
sen. Niestety, okazalo się, że
rzeczywistość jest gorsza niż
najbardziej przerażający sen.
Jego penis byl o 5 cm. krótszy
w stanie wzwodu. Nie koniec
nieszczęścia. Teraz byi znacznie wykrzywiony na ... prawo.

zrobić. A do tego wyjaśnili mu,
że zastrzyki wcale nie były potrzebne. Wystarczyło naświetle

nie promieniami Rentgena
i bóle minęłyby bezpowrotnie .
A tak, pozostało mu tylko uwierzyć, że każdy jego centymetr wart jest co najmniej
10 000 dolarów. Aldo P.
chciałby, aby jego sprawę
prowadziła sędzina. Liczy,
że
u kobiety znajdzie
większe
zrozumienie dla
swojego nieszczęścia.

Na dobranoC

Krzyiówka nr 221

"Niech pan się
nie martwi

- uspokajal go lekarz - może
jest krótszy, ale za lo grubszy,
a kobiety to lubią" . "Może ma
rację" - pomyślai Aldo P.
W końcu to jego dawni przodkowie twierdzili, że nie musi być
długi, nie musi być duży, byle
tylko był wścibski . I spróbowai
z żoną . Ale nic z tego nie
wyszło. Aldo P. załamał się.
Tym bardziej , że inni lekarze
twierdzą, iż nic się już nie da

Mordercza praca

•

•

II

I

yz ,ani

•

la mi rei

II

Beverly Allit, skazana w maju na dożywocie za zamordowanie czworga dzie~i, w tym trzech niemowląt, przyznała się obecnie do dziewięciu zarzutów, od których uwolniono ją w czasie procesu.
Przez blisko trzy miesiące sprawa "Anioła Śmierci"
z Nottingham znajdowała się na uwadze mieszkańców całego Zjednoczonego Królestwa.

Najbliższa przyszłość pokaże,

zeznał

n?

jego wspólnik

może próbował podłączyć się
podczas jego nieobecności do
prądu .
Sprawdził
łatwo

wił sprawę zainteresował się tak
dalece, że nie zwracając uwagi
na bagienko na łące, bez trudu

dostępną skrzynkę z licznikiem
energii elektrycznej i bezpiecznikami i mógł - jak szczęśliwy
gracz - zawołać "bingo.!. Okazało się bowiem, że ktoś nie tylko majstrował przy bezpiecznikach, o czym świadczyły liczne
rysy, ale i .nabił" wiele kilowatów. Pan Andrzej pobiegł na
posterunek.
Policjant, któremu przedsta-

je sforsowal. Pan Andrzej dzielnie mu towarzyszył w wyprawie.
Drugi koniec kabla, już razem
znaleźli nad brzegiem jeziora.
Do odizolowanej końcówki byla
doczepiona obręcz, jakiej używa
się do głuszenia prądem ryb.

Wyszysło słało się

jasne.

Ponieważ

Andrzej S.

dość

często wyjeżdżał

i jego dom letniskowy pozostawal bez opieki,
ktoś postanowił wykorzystać ten
fakt i kłusować na koszt właści
ciela. A, że niedaleko od tego
miejsca znaleziono zwłoki, sprawa stala się poważna.
Andrzej S. przypomniał sobie
- czego nie omieszkal ujawnić
policji - że identyczny kabel widział u jednego z mieszkańców
wsi. Policja ruszyla tym tropem
i okazalo się, że tym razem

.bingo"! mogli
nariusze.

zawołać

funkcjo-

Wladyslaw Z. i właściciel
kabla - Kazimierz P. kłusowali
od dawna. Policja I rybacy nawet ich nie podejrzewali , ale
nigdy nie zdolali zlapać na gorą
cym uczynku. Feralnego dnia obaj, po wieczornym pokrzepieniu się wódeczką, udali się na
polów. Do nieszczęścia doszło
prawie na samym początku Władysław Z. sięgając po rybę
poślizgnął się i runąl do wody.
- Nawet nie krzyknąl - zeznał
jego wspólnik - a ja wiedziałem,
że nie żyje .
wpadł w panikę. Zabrał złowione ryby i uciekł do domu. Po drodze
odłączył kabel od prądu, ale
nie zdążył go zwinąć. Dzień
później przyjechał Andrzej

Kazimierz P.

S ....

http://sbc.wbp.kielce.pl
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24-lełnia Allił
byla dyplomowaną pielęgniarką
na oddziale pediatrycznym szpitala w lincolnshire. W ciągu dwóch
lat .morderczej pracy· ofiary znajdowała pośród swoich podopiecznych.
Panna Beverly, która przebyobecnie w szpitalu psychiatrycznym w Rampton, jest lesbijką
i dlatego też większość jej ofiar
była płci męskiej . Ostatnie rewelacje, ·Piekielna Anielica" ujawniła
w obecności swojego adwokata o·
raz funkcjonariuszy Scotland Yardu. Policja planuje ponownie
przesłuchać Beverły AIIit, ale jak
na razie nie może zebrać potrzebnych w nowej sytuacji materiałów,
pomimo energicznych ponagleń
ze strony rodziców ofiar. Podczas
procesu, AIIit przyznała się do
czterech morderstw, trzech nieudanych prób zabójstwa oraz
sześciokrotnego spowodowania
poważnych urazów ciała dzieci.
Nie udowodniono jej natomiast zabójstwa 73-letniej kobiety i 15-letniego chłopca.

wała

POZIOMO· 1 Nowy SWlat 5
przedSIonek koscioła, 6/ ame·
rykańska muzyka rozrYwkowa,
czerpiąca z folkloru WieJskIego ,
z tradyCji przybyszów z Europy, głównie Irlandczyków, 7/
mały przenosny magnetofon ze
słuchawkami, 11 / korzyść . uży
tek , 12/ obchodzi imieniny
10.XII, 13/ niby-gWiazdy,
PIONOWO:
2/
świętuje
25.111 ., 3/ niezbędny po kąpieli,
4/ klika, 7/ katastrofa, 8/ rodzaj
wąskiego tapczana, 9/ kochanka, utrzymanka Izwłaszcza króla, magnata!, 101 suma pieniędzy, ilość pracy, energii itp.
włożona w wykonanie jakiegoś
zadania,
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji "ED" wyłącznie na kar-

tach pocztowych w terminie 7
dni oddaty niniejszego numeru.
Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy nagrodę
książkową. Na karcie prosimy
dopisać~ " Krzyżówka nr 221 "

Rozwiązanie

krzyżówki

nr 208

POZIOMO: zwi~tun, prywatka, szatynka, Dominika,
kałamarz, Zaporoże, krawatka,
PIONOWO: zapas, Izyda,
Szary, uskok, zmowa, teina, Naima, alasz, Kozik, łapka, Maria,
rożek.

*
*

Przechodzi mi po pierwszej randce
Czuję się jakbym była całkiem naga

POCZTA
H

MŁODYCH u

ECHA

SZANOWNA REDAKCJO

KŁOPOTY Z NIEŚMIAŁOŚCIĄ
Niemal w każdej klasie znajdzie się przynajmniej jedna
osoba, która trzyma się na uboczu, nie bierze udziału we
wspólnych rozmowach, nie chodzi na imprezy, unika
większych grupek kolegów. Zagadnięta czerwieni się, umyka gdzieś z wzrokiem i jąka się. Problem
z nieśmiałością burzy spokój wielu młodych ludzi. Kiedy,
w jakich sytuacjach I w jaki sposób przejawia się ich
nieśmiałość? - zapytałem kilku u,czniów szkół średnich.

A lekcje i tak
nie przepadły

TOMEK:

- Jestem bardzo
nieśmiały . Przejawia się to
głównie w kontaktach z dziewczynami. Przechodzi mi dopiero
po drugiej randce.
AREK: - O tak, jestem
nieśmiały. Moi koledzy mieliby
zapewne inne zdanie na ten temat. To jest tak, że dla zgrywów
mogę sobie pobajerzyć panienki, powygłupiać się ... Jeśli jednak na którejś zależy mi, zaraz
tracę wigor i nie wiem co mam

BOMBO,W A
IISAWI'CKA"
.
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AGNIESZKA: - Kiedy jestem
w centrum zainteresowania
załamuje mi się głos i czuję się
tak, jakbym była całkiem nago.
MAREK I JACEK: - My są
goście
bez
obciachu.
Nieśmiałość? My nawet nie wiemy co to znaczy!
SEVER: - Kiedy podoba mi się
jakaś dziewczyna, to normalne,
że bardzo chciałbym ją poznać
i porozmawiać z nią . Kiedy to już
nastąpi, czuję zupełną pustkę
w głowie. Nie wiem o czym mamy mówić, jąkam się, staram się
nie napotykać jej wzroku i. .. wychodzę na jakiegoś fajtłapę . Dlatego moja nieśmiałość jest dla
mnie wielkim ciężarem .

robić .

GABI: - Jestem tak nieśmiała,

W zeszły poniedziałek 8 bm. ktoś przerwał lekcje w kieleckim
IV LO - zadzwonił z wiadomością, że w szkole znajduje się bomba. Do tej pory w "Sawickiej" nie było takich zabaw. A teraz ktoś
"dowcipny" zabawił się kosztem "Hani". Oczywiście natychmiast wszystkich ewakuowano, naturalnie ku uciesze uczniów.
Szybko rozległy si ę śmiechy
i piskL Nikt nie brał na serio całej
tej sprawy - "to kawal - mówiono.
Kawal nie kawał, a jednak każdy
jak najprędzej chc i ał się wydostać
na zewnątrz szkoły.
A oto jak tę ewakuację relacjonowała moja prześwi etna koleżanka (zresztą niezwykle uzdolniona dramatycznie):
"Koleżanka
Szpak zabiera
wszystko co może ... Ktoś zostawił
koszulkę, ale nie będz ie mu już
potrzebna. Ktoś zgubił buty. Buty,
ręce .. , Części konfekcji latają
gdzieś w górę . Nie ma nic - tylko
pył i pisk dziewczyn. Pierwsi, jak
zwykle ewakuują się mężczyźn i kobiety na końcu ,
O nie, spychają nas znowu. Co
tu mówić . Telefon - dzwońmy . Jesteśmy przy telefonie. Można zadzwon ić do rodziców.

Gdybym

że aż wstydzę się wypowiedzieć .

BARTEK: - Moja nieśmiałość
nie pozwala mi na powiedzenie tego o czym myślę i co

często

DŻEJMS :

Nie jestem
nieśmiały. POdobają mi się za to
nieśmiałe dziewczyny. Kiedy
patrzysz na taką troszkę dłuż~j,
to zrobiłaby wszystko, żeby się

czuję ·

- Do kogo pani dzwoni?
- Do chłopaka .
- No, tak. Należy się pożegnać .
- Ewakuujmy się i my.
Kiedy już wszyscy opuścili mury
"Hani" do akcji wkroczyła specjalna brygada - tacy panowie w czarnych ubrankach. Rzetelnie przeszukiwali cały budynek i oczywiście bomby nie znaleźl L
Tak więc, Jeśli ten, kto zadzwonił, chciał aby w poniedziałek nie
było lekcji, to ceł osiągnął. Szkoda
tylko, że trochę nie pomyślał. prze.

MONIKA: - Jestem nieśmiała
do tego stopnia, że nigdy nie
zgłaszałam się na lekcjach.
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cleższkola będzie musiała wybulić
masę pieniędzy, a poza tym lekcje,
które nie odbyły się i tak nie prze.
padną. Będziemy musieli je odrobić w sobotę I ku ogólnej
wściekłości nauczycieli I ucznlów/. O boski świecie, czemu pro-

,.i~

!.

dukujesz tak/ch kretynów?
MAGDA CHROBOT

wygrała

MILIARD

A kiedy
przyjdzie co do czego, to okazuje się , że ja jestem bardziej
nieśmiały, niż ona.
SOPHIE:
Nieśmiałość
to
pojęcie względne . Kiedy ktoś sobie wmawia, że jest nieśmiały , to
na pewno tak będzie . lecz wystarczy by raz się przełamal, raz
ośmielił i dalej pójdzie jak z płatka .
TOBY: - Moja nieśmiałość towarzyszy mi cały czas, ale mam
na nią sposób. Ona nie umie pły
wać, a ponieważ nie lubię coli, zalewam się wódką ...
KIM: - Jestem nieśmiala i dobrze mi z tym . Nie wiem czemu niektórzy za wszelką cenę chcą >ił sobie zwalczyć tę cechę. Przecież

z
Kielc

SENTYMENT
do
II LO
nie mogę
już wrócić

jako sztubak
jednak
wjegomury
czasami
powracam
jako dorosły
człowiek żądny
wspomnień

SENTYMENT

chłopcy
wolą
dziewczęta
nieśmiałe . A nam też podoba się,
że chłopak jest odrobinę nieśmiały
loczywiście nie do przesady/.

IIUceum
starością

zdrowe mury
szeroka arteria
drewnianych schodów

***
Tym optymistycznym akcentem zakończymy te wywody
Imoże troszkę zbyt poważne/. Ale nie martwcie się swą
nieśmiałością - to nie jest wada.

wewnątrz

roztropni
marzyciele
matura
rozpuszczona
we wspomnień
roztworze

Pytać ośmielił się

KRZVSZTOF ARENDARSKI
I LO Im. S. Żeromskiego, Kielce

BYŁAM NA JAZZ JAMBOREE
Spełniło się jedno z moich marzeń - byłam na XXXV Jazz Jamboree, które z wielu powodów pozostanie w mej pamięci.

bAH"

HI'tOO<.TA 1Ę <. •U-IE

zapaść pod ziemię.

. Dwa lata temu ukończylem
"Sniadka". Przesyłam Wam dwa
właśnie teksty dotyczące tego liceum, ponieważ już niedługo
odbędzie się w nim wielka jubileuszowa impreza. Może choć jeden
wiersz spodoba się i zostanie opublikowany w .Echu Młodych".
MAREK STOCZKIEWICZ

Pierwsze wiersze

PO PIERWSZE, bylo ono pierwszym, któremu przysłuchiwałam
się bezpośrednio w Sali Kongresowej, a nie przez radio,
PO DRUGIE, miałam okazję
poznać wspaniałych ludzi podzielających moją miłóść do tej muzyki;
PO TRZECIE, tylko jedno sło
wo: KONCERTY ... Słyszałam, że
ponoć poziom nie był w tym roku
rewelacyjny, ale .. . Ja do tej pory
często nucę sobie . kawałki" , które
za saksofonem Courtneya Plne'a
a powtarzala cala sala i od razu
przypomina mi się ta cudowna,
niepowtarzalna atmosfera, gdy na
jego słowa : "Wstajemy i bawimy

się!" - nikt nie pozostal obojętny .
Zaraz teź jawi mi się przed oczyma
mała dziewczynka, która mogła
mieć jakieś cztery latka, tańcząca
przy Walk Away, To naprawdę
trzeba było zobaczyć . To i te autentyczne tłumy młodych ludzi ,
bezosobowe (bo przecież nie sposób z każdym się poznać), ale mimo wszystko tak przyjazne i .. .
bliskie. Wziąć udział w wynikających ni stąd, ni zowąd rozmowach w czasie przerwy, a przede
wszystkim w prawdziwej muzycznej uczcie dla jazzowego ucha.

MAGDA BARWICKA
z Radomia

,,
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ZAKUPY ZII.
PI ERWSZA MIŁOSC
Każdy

, Oglądasz w telewizji reklamę z "Lotto" MILIARD W
SRODĘ, MILIARD W SOBOTĘ - mówi mężczyzna w telewizorze. Mimo, że grasz od dłuższego czasu, to
szczęście się jeszcze do ciebie nie uśmiechnęło.
A przydałyt:y s ię pi eniądze .
Wykup iłbyś peNnie cały św i at.
Najpierw byś sobie kupił spodnie
"mustangi" dobry sprzęt RTV, no
i oczywiście jak ieś auto, co by nie
rozb ij ać s ię autobusami. I wyobraź sobie, że wygrywasz ten Miliard . Co wtedy?
ANKA: - uczennica IV kI. lO w
Kielcach: - O Boże l Najpierw
bym ku piła masę ciuchów, w dobrych drogich skl epach, samochód
- chyba "clio" na co dzień, a na wakacje jakieś kremowe autko i kabrioleta. S p rzęt Technicsa koniecznie. U rządziłabym olbrzymie party
i jeszcze nie wiem co.
TOMEK, absolewent medycyny: - Wy bu dowałbym ol brzy m i ą
klinikę
chirurgii
plastycznej,
zam ó wił by m
najlepszych
fachowców i zrob iłbym na tym kokosowy interes,
MAGDA, H-latka: - Zbudowałabym olbrzymią halę koncertową, do której p rzyjeżdzałyby
takie zespoły, jak Guns'n Roses
I Aerosmith.
KAŚKA, UCZENNICA III Kl.
lO: - Chciałabym weJść w biznes
muzyczny. Założyłabym potężną
firmę płytową i objazdowe studio

nagrań . Sponsorowałabym IRĘ .
Za resztę pieniędzy urządziłabym
mieszkanie, tak żeby żyć w luksusie. Sporą część oddalabym na
akcję Owsiaka.

PAWEŁ, student I roku historii: - Założyłbym dobrze prospe-

rujące biuro podróży i małą, odjaz'-

dową kafejkę dla młodzieży .
MICHAŁ, uczeń I kl. lO:Kupi/bym za p i eniądze milość

wszystkich dziewczyn. (ale materialista!).
KRZVSIU, uczeń Liceum Medycznego: Wykup iłbym RMF FM i przen iósłbtym to fantastyczne radio do Kielc.
Zanotowała IRA,
czyli KAŚKA SARNAT,

"I pijesz ten alkohol palący jak życie,
I życie, które pijesz jak wódkę obficie"
GIUSEPPE APOl

- Czy ty zawsze musisz mieć
powód? Powiedzmy, że pierwszy piątek mi esiąca. Odpowiada?
Godzina 17. Jestem u Mateusza. W plecaku butelka koszernej i kaseta Milesa Davisa. Toasty w szklankach wznoszone
kolejno za: Jarmuscha i jego filmy, tych co na morzu, i w powietrzu, jazz, teatr, piękne
dziewczyny. Atmosfera się oży
wia. Sztuczna pogoda ducha i

"URWAŁ

'MI

- Bo wiesz Andrzej - mówi
Grześ - widzialem ją dz i ś w autobusie. Obejmował ją ten gnojek ubrany w levisy. Pewnie mu
się·· · "volvo" popsuło . Dłużej te go nie zniosę. Co ja mam robić?
Ciągle ją kocham .. Chyba będę
cofa!..,

miłość przechodzi szybko, jednak wielu młodych ludzi uważa,

Iż "stara miłość nie rdzewieje". Co na ten temat sądzą:

K.M. PĄCZKIEWICZ
IV LO

EWA 116 1.1 - Moją pierwszą
miłość spotkalam w wieku 14 lat.
On był starszy o 2 lata. Zakochałam się w nim od pierwszego
wejrzenia, ale on, niestety, nie odwzajemnił mi tego uczucia. Po pa-

pod samochód. Kierowca nawet
I już za chwi lę Grześ wymiotuje na balkonie. - Dłużej nie wytrzymam z moim ojcem - to gospodarz z kąta pokoju . - Traktuje
matkę jak niewolnicę . Co on sobie wyobraża , że jak przynosi co
mies iąc 8 baniek do domu, to już
jest faraonem . Przys i ęgam, że

FILMU J
.I

żarty trw ają do godziny pierwSlej. Powoli robi s ię smutno.
Każdego dopada nastrój refleksji, zadumy, melancholii .

Miłość, to wielkie uczucie, które przychodzi z czasem. Nieza-

smutna I w czasie
niezmierzona.

SIĘ

za 200 tysi ęcy tygodniowo szanować go cholera nie mogę.
Po raz pierwszy widzę
płaczącego Mateusza. C hcę
z nim pogad ać, ale bierze psy
i mówi, że idzie na spacer. Chce
być sam - źle się czuje. Z trudem
otwiera drzwi na klatkę i wychodzi. ,.
- Wczoraj wyszedłem z moim
Cezarem - to pies Tomka - na
spacer. Wyobraz sobie wpadl

http://sbc.wbp.kielce.pl

ją przeżyć

leżnie od naszej woli, przeżyć ją musi każdy. Zazwyczaj pierwsza

złoto-szara

Jakaś

III LO Kielce

Kumplowska impreza

- Wpadnij o p i ątej do Mateusza. Jego starzy wyjechali.
Będ zi e kilku kumpli.
- O K Jaka okazja?

Gro,!, dusz czekających
na zbawienie
A dusz czekaJqcych na
zbawienie
A w gołych drzew
ramionach
Tkwi w bezruchu Jesień

musi

się nie zatrzymał. Całą noc ryczałe m w łóżku. Tak m i go brakuje .. . nie mogę się pozbierać .

W tej chwili nie wiem co powiedzieć . Tomek zapala papierosa i gapi się w sufit. Siadam

w fotelu i zasypiam przy smutnych dźwi ękach trąbki Charly'ego Parkera.
Rankiem dnia następnego :
- Ale się sp i l i śmy - mówię .
- Łeb mi pęka . Nic nie pam i ętam - to G rześ .
- Chyba u rwał mi s i ę film wtrąca Mateusz.
- Mnie też - dodaje T omek.

***
" D l aczego to zawsze ja
m u szę
wszyst ko
pam i ęt ać? " to pytan ie nie daje
mi spok o j u , gdy czterech
"twa r d ych" facetów idzie na
zimne piwo.
ANDRZEJ MŁODAWSKI
Technikum Elektryczne Kielce

miesiącach
minęło mi.

ru

zauroczenie nim

BEATA 118 I. - Jeżeli istnieje
przeznaczenie, to właśnie się z nim
zetknęłam . Dwa lata temu poznalam chłopca , który odwzajemn~
moją m ilość. "Chodzimy już ze sobą
2 lata i nie zamierzamy zerwać .
DAREK /17 IJ - Była ni ą Iwona,
młodsza ode mnie o 2 lata. Zawsze
starałem się być w poblizu, aż mnie
zauważy . Jednak gdy zmienilem
szkołę , szybko o niej zapomnialem,
teraz mam kogoś innego.
BEATA 119 1./ - Mialam chyba 7
lat, gdy go poznalam , ale on mnie
wtedy nie lubił w p rzeciwi eństw ie
do mnie . Jednak niecaly rok temu
nasze drogi s i ę zeszły i jesteśmy
już po zaręczynach . Niebawem
planujemy ślub .
GRZESIEK 122 1./: - Przeżyłe m
ją m ając 12 lat. Byla to miłość do
koleżan ki z mojego bloku, starszej
o 3 lata, jednak kolo niej zawsze
się kręciło d u żo chłopców i musialem dać sobie spokój, choć nie
było to łatwe .
Zdarza s i ę , że p ierwsza
m iłość pójdzie w zapomnienie,
jednak z własnego dośw iad cze
nia w iem, że czasami zdarza s ię
ją wspo mi na ć . Są te ż pary, które
łączy głęboki e uczucie od dzieciń s twa i ta pi erwsza miło ść pozostaje J e dyną.
JUSTYNA KISZKA
V lO Kielce

~@J [P[]wUYIJ&w[E~u
KIELCE-, UL. ZAGNAŃSKA 119

POLLENA 2000 600g - 19.900

PERWOLL 320 g

DIXAN 600 g

BRVZA EXTRA

- 25.900

PASTA COLGATE 75 mi - 19.900

- 22.900

600 g

A.JAX APC Lemon ,
normai 750ml - 31.900

- 19.700

MARGARYNA RAMA 500g - 15.900

SOSY UNCLE 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 czekoledowo - orzechowym 75g - 5.800

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

ORANGE DRINK
FORTU NA 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

• 2000 m powierzchni
• 7000 artykułów

.10 stanowisk kasowych
• parking na 100 samochodów

Godziny otwarcia:
00
•
gOo _ 20
poniedziałek - sobota
00
•
goo • 17
niedziela
\

80/805
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Kielce. ul. Żytnia' Id. Waligóry!
Hala Widowiskowo - Sportowa

WIELKI JUBILEUSZOWY
KONCERT ZESPOŁU
~ARIANIE~

~

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7
TE L.

KIELCE,

5 01 -7 2

SŁONECZNE

Iwona Niedzielska. Jerzy Lichacz. Stanisław Bętkows ki.
Marek Fijałkowskl. Jerzy Gumuła
oraz
Jan Wojdak. Helka Żarówka - dziewczyna made in
Poland . Bogusław Nowicki. Marek Malita. Krzysztof Irski
- prowadzenie .

CI)

....asc

3

CI)

...

O
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WZGORZE 33

TEL. 31-81-86

(')

'N

8D/HK

::J

E

Kielce, ul. Żelazna 22 (obok dworca PKP)
tel. 66-34-21, fax 66-09-01
A/3/K
PUH "ERA"
SALON
PROMOCYJNO-HANDLOWY

SpONSORZy: "Ecko DNiA", TELEwizjA kAbloWA kiElCE, ppuk MAXni, RAdiC!
kiElC( S.A., pROMONT, nIEkOMuNikAcjA poiskA S.A., dOM ksio\iki,
powszECkNy ukłAd ubupiECuŃ, vidEo, MAX, pik ElEkTRONik, AbsoluTUS,
CENTRUM MUZyCZNE VANAX, kAlA widowiskowo • SpORTOWA, OŚRodEk
bAdAWCZO' RozwojOwy ARMATURy PRUM1)łoWEj • olslfwskiEGo ~,
pOWSZEchNA kUA oSlcz~dNOści bANk pAŃSTWOwy lo/kiElcE, kiEł·dRob •
610 Sp. Z 0.0. lAGNAŃSkA 6~, MiuToPROjEkT, WESolA 47/49. GOŚĆ
AGENCji ART1)JYClNlj CMC
KIER. PROD. hCEk JANICki
KIER. ART. JERZy lickACZ

26-600 RADOM
ul. Wilcza 8
(od Nledzlalkowsklego)
tel. 63-47-69; teL/fax 63-45-30

@
era

NOWOCZESNE
ENERGOOSZCZĘDNE

Bilety do nabycia: 'Orbis' - Kielce. zakłady pracy.
Organizator: Agencja Artystyczna
' GEORGE MUSIC COOPERATiON'
Kielce. tel. 31-49-29.

SYSTEMY

OGRZEWANIA
elektryczne, olejowe, gazowe,
podłogowe, grzejnikowe
i mieszane

.W ciqgłej sprzedaży najlepsze
urzqdzenia do ogrzewania
; dogrzewania mieszkań,
sklepów, magazynów
Nr l

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

Nr 2

KIELCE, ul. KRYSZTAŁOWA 4
(os. Podkarczówka), tel. 66-32-37

Nr 3

OSTROWIEC, OS.

SŁONECZNE

Kompleksowe projektowanie,

,

Jesteśmy otwarci na propozycje
współfinansowania inwestycji

14, tel. 626-346

CZAS POMYSLEC OOGRZEWANIU tU

,

ZROB TO SAM

KIELCE,
,.

WSZYSTKO, CO POTRZEBNE DO
~ WYKAŃCZANIA WNĘTRZ
~ PIELĘGNACJI

OGRODU

•

SUPERMARKET

• BOGATY WYBÓR GLAZURY, KARNISZY, LAMP
• BOGATY WYBÓR KWIATÓW, SADZONEK,
DRZEWEK, DONICZEK

BUDOWANIA
REMONTOWANIA

,

B/1461R

~ ELEKTRONARZĘDZIA I NARZĘDZIA
~ FARBY, LAKIERY, TAPETY I KLEJE
~ AUTOAKCESORIA

~
~

I!l:.

sprzedaż i montaż. Niskie ceny, ~

ul. ZAGNANSKA 119
GODZINY OTWARCIA:
DNI POWSZEDNIE OD 10.00 DO 19.00
SOBOTY OD 10.00 DO 16.00

MOŻLIWOŚĆ DOCIĘCIA PLYY WiÓROWYCH NA WYMIAR
BD/AR1

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA
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Sprzedaż

ŚPRZEDAŻ

na dogodnych warunkach ratalnych

Oferta specjalna!
duży

•

firan •

wybór

wykładzin podłogowych
.

_

1171/111

KiElCE, ul. DOMAszowskA 694, TEl. 470 .. 'J8

Uwaga farmaceuci!
zatrudnimy:
- mgr farmacji na
stanowisku
kierownika
hurtowni leków,
- mgr i te~hnika
farmacjI w
aptece.
B/153/R

Cl Sprzeda! nowych
I u!ywanych opon

a Najnowsza
komputerowa
wyważarka
Zakład

Wuluoiucyjoy,
Kielce, ul. Okrzei S6
Czynoe 8-17, 11 soboty 8-14

m.in. recepty oraz
stasowane wszpita·
lach, przychad·
nlach, karła· ;';'~~f)iJ
teklIlaga·
zynawe
Itp.

młodzieżowe
męskie

w dużym
wyborze.
Oferuje hurtownia

l/AlI

BIURA REKLAM
I OGŁOSZEŃ

II)?ASONII
Klełce.

ul. Dymlńska 38
tel. 61- 16-90

oraz w

Sprzedam nową obrabiarkę do
drewna DYMB-8 z kompletem
przystawek. Kielce, 61-81-41 .
27/HK
KWIATY sZ1uczne z Chin. Stroiki
świąteczne, choinki, .wyrob6wka·.
Hurtownia .BOMM" Warszawa. ul.
Iskry 2. tel. 37-32-31, tel/fax 36-9888.
289·k
TaniO. suknię Śłubną -krój amerykański /atłas/. Kielce, 66-47-07.
2251/bo
Sprzedam suknię ślubną . Kielce.
32-47-33. Cena do uzgodnienia.
2462/bo
Overlock. 32-51-14.
Sprzedam formatki pły1y pilśnio
wej 3.2 gr o wymiarach 1.22x27 cm;
27x27 cm; 57xl .22 oraz przyczepę
.Niewiadów· używana /tani%~~ Suchedniów, ul. Emilii Peck 31a.
70/93
Producent drzwi harmonijkowych
oraz puf zaprasza Klientów: . SKY MEB Suchedniów, ul. Emilii Peck
31a.
70/93
Sprzedam silniki niemieckie '7.5
kW I 4 kW z przekladnią - nowe. Nida 2b, tel. 114-110.
2567/bo
Używane lady chłodnicze bez agregatow o róznych dlugośclach.
Końskie, tel. 12-36-68.
2568/bo
OKAZJA!!! Wyprzedaż gwotdzi
6000 zVkg. Kielce, 61-30-48.
2575/bo
Kioskhandlowy- y;; centrum Kielc
sprzedam. Oferty: Kielce, ul. Zagonowa 15, tel. 23-200.
2579/bo

~

DROBNE

..

536-78; ul. Słowackiego 16, tel.
613-689.
13/HE
Forda Oriona GHiA 11987/ sprzedam. Kielce, 32-57-35.
2513/bo
Sprzedam Caro na gwarancji.
Tanio. 31-13-03.
2562/bo
Sprzedam 126p /1 984/; Passata
11981 /; 125p /1986/; Nysa /1986/.
Tel. 538-87.
2564/bo
Poloneza /1983/ po wypadku
sprzedam. Raków. ul. Młyńska 3.
2565/bo
Sprzedam Poloneza 1500 Caro
po wypadku. Kuźniaki 76 gm.
Strawczyn.
2566/bo
"Sprzedam Poloneza Caro /1992/.
Tel. 31-63-17.
2571/bo

SEAT IBIZA SPECJAL
903 CCM, S-drzwiowy
/1993/ sprzedam.
Kielce, 32-20-32.
2573/bo
Sprzedam Forda Onona /1990/
lub zamienię . Tel. 61 -51-49.
2574/bo
Wynajmę 9araż I)ajlepiej murowany w poblizu os. SWlętokrzyskie
go. kielce, 31-34-04; 66-25-49.
2576/bo
sjrzedam Żuka A07 /1991/. kielce, 1-34-84.
2578/bo
Audi 100 diesel 2.0 L składak
/1983/ tanio sprzedam lub zamienię . Tel. 27-395.
2584/bo

Sprzedam M-2 centrum. Ostrowiec, tel. 65-21-81 .

ciągłej

sprzedaży wykładziny

PCV z USA - cena 1 mb.
120- 130 tys.
11/Wl

W'IIUIDZIII
DI• • IIOW.

Sprzedam Renault 19 (1989)
uszkodzony silnik - 4.800DM.
Kielce 66-47-88
2598/bo
SZYBY SAMOCHODOWE sprzedaż, montaż . .,AUTOFENIX" Szewce 39 klos. Nowiny oraz Kielce, Al. Tarnowska 26, tel/fax 59205.
75/Ja
Naprawy samochodów zachodnich, blacharstwo z ustawieniem
geometrii; lakiernictwo - komora lakiernicza - własna mieszalnia komputerowa lekierów, mechanika powypadkowa. pomoc przy zakupie
części zamiennych. Jakosć do 5 lat
gwarancji. Kielce, ul. Sobieskiego
87, tel. 61-52-74.
2379/bo
.CZĘŚCI" samochOdowe: skoda,
łada , tavria, samara, favorit wszystkie typy. Kielce, ul. 1 Maja 222. tel.

NIERUCHOMOŚCI

Oferty 26/HK BO "ED".
dom

Skarżysku-Książęcym .
mość: tel. 53-89-02.

w

piętrowy

Wiado. 69~~

USŁUGI
Zaluzje, tapicerka drzwi. Kielce,
485-65; 493-40.
1456/bo
Cyklinowanie. Kielce, 66-75-29.
2482/bO

DOSKONAŁA

MEDYCYNA

Gabinet Dalekiego Wschodu
z azjatyckim specjalistą z między
narodowymi uprawnieniami zap rasza. Kielce, ul.Buczka 20/26 m
34, tel. 543-77.
1580/bo
616-g
Naprawa telewi'torow I magnetoZamykanie rozszerzonych nawidów. Kielce, ul. Zeromskiego, 44.
czyń krwionośnych na twarzy
tel. 61-05-62. W sprzedaży tani
i nogach. Kielce, ul. Sienkiewicza
sprzęt radiOwy .
1717/bo , 76 III ptro. pokój 311, tel. 31-0166.
AZU POLAR SERVICE 3722·g
LASER : leczenie trądzika ,
naprawa pralek, lodóblizn , rozstępów , kuracje dla ły
wek, zamrażarek. Kielsiejących. LIFTING: bezbolesce, ul Chęcińska 14 A,
ne zabiegi zachodnim aparatel. 613-816.
tem MYOLlFT twarz, szyja - eli4/WZ
minacja lub poważna redukcja
Naprawa lodówek. sprzętu AGD.
zmarszczek: na czole, pod oKielce, ul. Pocieszka 17, tel. 272czami i likwidacja podwójnego
91 .
5/WZ
podbródka, modelowanie całej
Naprawa telewizorów. KopeĆ .
sylwetki. Solarium - najnowszeKielce, 32-22-45.
go typu . 'Kielce, Sienkiewicza
2467/bo
76 III piętro, pokój 311, tel. 31 01-66. codziennie 9 .00 - 19.00,
sobota 9.00 - 15.00.
~ NAUKA
3722-g
M-EDIN - -'Rok założenia
Kursy komputerowe .Computex·.
1988. Leczenie kamicy żółcio
Kielce. ul. Wesoła 46, tel. 432-02.
2015/bo
wej, nerkowej, prostaty /bezoperacyjne/. Łysienia . Zapisy.
Kielce, 487-18/15.00 - 17.00/.
883/bo

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

LOMBARD - natyChmiastowe
pod zastaw. Kantor czynny całą dobę ; także w niedzielę ·
Kielce, Hotel . Bristol" 66-30-65.
76/Ja

2. RADOM
ul. Żeromskiego 65
lELIFAX 235-19

t ...... . . . .

PH ·OKPOl· s.c. KIELCE
ul. BAT. CHŁOPSKICH 77
(NIEWACHlÓW i)
tel. 571-91
./

~~
pOLECA TANio

~
,

VIDEOKLAPS. 31-03-67.
4015/bo
Wideofilmowanie. Kielce, 26591 .
1159/bo
VIDEOFOTO . Kielce, 32-5735.
2513/bo

ZGUBY
Piłat
szkolną

Piotr zgubił legitymację
ZSZ w Kielcach.
2573/bo

BANK ŚWIĘTOKRZYSKI S.A.

OKAZJA

KIELCE

DACHOWE,
PLASTIKOWE,
DREWNIANE

r-

DRZWI

"KLUB PRIMO"
uJ. Kochanowskiego 2
lEL 6~16-65

I~
i!..
i

STYROPIAN
i
PIANKA
OŚCIEŻNICE
PARAPETY PCV

I

MONTAŻ

Ponad 60000m\ w tym 19000m! pod
dachem. Zbieg głównych arterii
komunikacyjnych na wschód,
zachód, północ i południe, lotnisko.
Tłumaczema na miejscu, pomoc hostess,
pokoje konferencyjne, usługi bankowe,
biuro podrózy, serwis prasowy
i fotograficzny, dogodny dojazd,
miejsca na parkingach strzeżonych.

ul. Sienkiewicza 76.
tel. (0-41) 66-04-09

Wychodząc naprzeciw dużemu
zainteresowaniu Klientów od 15.X1.93
wydłużony zostaje czas obsługi Klientów
ubiegających się o pożyczki, zapraszamy

od 9

00

do 17

00

Wysokość oprocentowania za1eży od okresu spłaty,

liczona jest od kwoty

pożyczki

i wynosi:

o

S

WIELKI

7 % od pożyczki 1-3 miesięcznej
od pożyczk i 4-6 miesięcznej
21 % od pożyczki 7-12 miesięcznej
Odsetki płatne z góry.

C;

PRZEDŚWIĄTECZNY

13%

N

KIERMASZ!
25·672 KiElCE,

OKNA
li1

8/HE
TERAPIA LASEROWA - skuteczna na rozszerzone naczynia krwionośne, naczyniaki,
blizny,
oparzenia,
procesy
odmładzania
sk9ry, trądzik.
Kielce, ul. Nowy Swiat 23. Poniedziałki, piątki w godz. 15.0017.00. CENY KONKURENCYJ NE!
1492/bO
Prywatne Gabinety Stomatologiczne .TOP DENT' Kielce,
ul. Sienkiewicza 77/3 /9.00 20.00/.
2094/bo

Kasy banku czynne od 8"" do 18"", tel. 66-04-09.

ZAPRASZAMY OD

PONIEDZIAŁKU

DO

CENTRUM TARGOWE KIELCE

TERMOIZOLACYJNE

4.0S1ROWlEC
ŚWIIi10KRZYSKI

Wszczepianie esperalu. Kielce, ul. Boczna
15 /Hotel KS Budowlanil, tel. 61-42-65.

pożyczki

TWOICH WYROBOW
&lnCI

2577/bo

Henryk Jaromirski zgubił legitymację ZM Skarżysko .
73/93

NAPRAWY

PREZENTACJI I SPRZEDAŻY

c........ l ••

mację studencką.

1555/bo

;

al.

I

%TRANSPORT ~

ZAKŁADOWA 1, TEL

,i

Tomasz Materek zgubił legity-

Komputerowe przepisywanie. Kielce, 66-02-70
/po 16.00/.

WIDEOFILMOWANIE

Kupię działkę uzbrojoną na terenie Kielc.

Sprzedam

.-

RÓŻNE

LOKALE
40/93

Swetry, koszule

DRUKÓW

.'

MOTORYZACJA

1&JHE

GiiilWVBOR

..:

2551/bo

Radom, tel. 63-80-12
do 9" i po 21 "'

$DU~Y

~ "

25 ••~.

(041) 562-60, FAX (041) 562-61

Rejon Energetyczny Skarżysko-Kamienna
informthl,e, że w dniu 23.11.93r.
00
w godz. 8 - 15 wystąpią przerwy w
dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zamieszkałych
w Skarżysku przy ul.:
Grota Roweckiego, :ponurego od nr 50,
Polnej, Jodłowej, Zytniej, Traugutta,
Łąkowej, Paryskiej
(od ul. Krakowskiej w kier. zalewu).
293-k

89-Ja "'i

http://sbc.wbp.kielce.pl

PIĄTKU

Promex

AUDIO-VIDEO, AGO

KIELCE, ul. Sienkiewicza 36, tel. 458-22
T telewjzory,
magnetowidy, wieże
,
1
T pralki, lodówki, zamrażarki
%1-..0

r---------------------------------~~~

I Gwarantujemy 'stalą stopę
!

......

LLł

co

procentową przy ewentualneJ ! i!:
wymianie pieniędzy III _ _ _ '-II:=.
~

{
{

16 listopada

Wtorek

Programy Telewizja
satelitarna
lokalne

19.30 Wiadomości
20.00 Sejmograf
20.25 "Czy pamiętasz miłość"
dramat psych. USA
22.15 UstY o gospodarce
22.40 " Bombowa zabawa"-rep.
z " Festiwalu Pirotechnicznego z Olsztyna koło
Częstochowy

23.00 Wiadomości
23.15 Gorąca linia
23.25 Muzyczna Jedynka
23.30 Niezwykłe biografie: " Natasza" film dok. o N. Czarmińskiej

24.00 Sabat - mag.
0.40 - 1.30 Siódemka w Jedynce: "Le Corbusier"
/2/ /2/ fr. film dok.

Program 2
Domin/que Sanda zobaczymy w
filmie V. de Siei pl. "Ogród rodziny
Finzi Continis" (godz.22.20 pr.2)

Telewizja
polska
6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja pr. dla mamy i
3-latka
9.30 Domowe
przedszkole" Jak śpią zwierzęta"
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach - fel. dla rodziców
10.00 "Życie" /9/ - serial jap.
10.45 Sciśle jawne - pr. publ.
11 .00 Giełda pracy, giełda szans
11 .20 Klub Samotnych Serc
11 .35 Poznaj siebie
11.50 Sto lat- mag. ubezp. społ.
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15 Magazyn Notowań: Mięso
z pastwiska, Sposób na
wieloraczki
12.45 Dla dzieci: Tik-Tak oraz
film z serii "Cadichon"
13.30 -15.55 TV Edukacyjna
13.35 Gwiezdne podróże prof.
M. Demlańskiego: Dwa olbrzymy
13.50 "Kuchnia": "Kopernik w
•.. kuchni"
14.05 Z lamusa techniki: Od
Sholesa do Remingtona
14.15 W kręgll11auki: "Numeryczny mózg" - kan. film
dok.
15.00 Księga cudów techniki
15.15 Z wiedzą przez życie
mag. popularnonauk.
15.30 Tele - komputer
15.55 Program dnia
16.05 Dla dzieci: Tik-Tak oraz
film z serii "Cadichon"
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Encyklopedia U wojny
światowej: " Droga do wojny"
17.45 W klnie i na kasecie
18.05 "Murphy Brown" /3/ - serial kom. USA
18.30 Obok nas
19.00 Wieczorynka:
" Bajka
o dobrym złym smoku"

IMIENINY OBCHODZĄ:
dziś

- Gertruda i Edmund
jutro - Grzegorz i Salomea

KIELCE
Biuro Ogloszeń, tel. 32-45-40,
czynne w godz. 7.30-16 ..00
zespół

w terenie;

PTLiA
o

zaklętym

"Kubuś"

.Baśń

kaczorze" - g. 10, 12;

- Kina
Romantica - . Firma· - USA 1.15,
g. 9 .30,12.45,15.45,19;
Moskwa - .Falszywy senator" USA 1.15, g. 15,17.15; "NiesamowitaMcCoy"-USAI.15g.13,19.30
Studyjne - nieczynne
Echo - : Kolejność uczuĆ® pol.
1.15, g.16; .Gliniarz z Beverty Hills II·
- USA, 1.15, g.f8;

-Wystawy
Galeria BWA "Piwnice" - Wystawa malarstwa M.wawro .Terra, drogi,
wnętrza i cytaty"; czynna - poniedziałek-piątek - 11-17, niedziela 11-

15, sobota - rieczyma;

9.05
9.15
9.40
10.05
10.30

Program l

-Teatry.
Im. S. Zeromskiego -

7.30
7.35
8.10
8.40

10.45
11.00
11.05
11.15
11.45
12.00

12.50
13.00
13.05

14.00
14.50

Panorama
Przeboje Dwójki
Program lokalny
" Annette" - jap. serial anim.
Studio Dwójki
"Pokolenia" /432/ - serial
USA
Świat kobiet - mag.
"Family Album" /7/ - j.
ang.-amer. dla począł.
"The carsat crisis" /7/ - jęz.
ang. w nauce i techn.
Starting Business English
/7/ - j. ang. w ekonomii
Panorama
Studio Dwójki
Animals
Ojczyzna - polszczyzna:
"Rzeki i nazwy miejscowe"
"Terry Gillam" film. dok.
prod. ang. o ang. reż. pracującym w Hollywood
Przeboje Dwójki
Panorama
"Flip i Flap": "Pianola",
"Morderstwo doskonałe" kom. USA
Godzina szczerości z mec.
Edwardem Wende /powt./
"Być wśród ludzi" - film
dok. o obozie dla ludzi niepełnosprawnych

15.25 ,,Annette" - jap. serial anim.
16.00 Panorama
16.05 Studio Sport: Z wiatrem
i pod wiatr-mag. żegl.
16.15 "Dom" - pr. publ.
16.35 Niedokończony rozdział:
"Byłem kurierem"
16.45 Ojczyzna - polszczyzna:
"Rzeki i nazwy miejscowe"
17.00 Co jest grane?
17.10 Znaki czasu- pr. red. katolickiej
17.35 "Pokolenia" /432/- serial USA/powt./
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny - teleturniej
19.05 "Terry Gilliam" film dok.
prod. ang.
20.05 Non stop kolor - mag. listopad '93
21.00 Panorama
21 .30 Sport
21.40 "Era Wodnika"
22.20 Spóźnione
premiery:
"Ogród rodziny Finzi Continis" wł. film fab.
24.00 Panorama
0.05 - 0.55
"Złote lata" /1/ - serial s.f. USA

- Muzea
Muzeun Narodc:7oYe - Pałac Bistrupi,p1.Zamkowy1- wnętrza zabytkowe
XVII i XVIii w., galeria malarstwa polskiego, sanktuarium marszałka
Pisudskiego, broń wschodnia i europejska ze zbiorów własnych. Czynne
środa-niedziela 9-16 ponoi wtorek nie-

czynne.
Oddział - Rynek 3i5 - Wystawa
stala: Przyroda Kielecczyzny.
Wystawy czasowe: Pokolenia
nadziei. Kielczanie 1918-1939.
Wspólczesna sztuka ludowa Kielecczyzny. Pradzieje regionu
świętokrzyskiego. Epoka żelaza.
Poniedziałki i środy nieczynne,
w pozostałe dni czynne od 9-16.
9ddział - Muzeum lat Szkolnych
S. Zeromskiego, ul. Jana Pawła II czynne w poniedzialki, wtorki,
czwartki i piątki g. 9-15, Środy g.12-18, soboty i niedziele - nieczynne
Oddział - Muzeum H.Sienkiewicza w Oblęgorku - czynne środa
niedziela 9-16 pon o i wtorek nieczynne.
Zabawkarstwa w Kielcach - wystawy: "Transport i komunikacja w zabawkach", . lalka, jej dom i gospodarstwo·, . Ekspozycja modelarska".
Muzeum Wsi Kieleckiej - Oworek

Informator "Echa"

,

TKK

9.00 Kielecki kwadrans/powtJ 9.25
Magazyn dla pań 9.45 Różowa Dama
serial 10.30 Tolerancja pr. publ. z cyklu Dziecko też człowiek 10.40 Konkurs
ekologiczny "Moja Ziemia" eliminacje,
wyst. uczniowie z kieleckich szkół
podstaw. 5, 31 , 32, 34. 17.15 Kielecki
kwadrans mag. inform. 17 40 Magazyn dla pań - Kuchnia, zdrowie i uroda
18.00 Teraz bezrobotni 18.10 Różowa
Dama serial 18.55 Rekontra telet. na
żywo 19.05 Tolerancja pr. publ. z cyklu Dziecko też człowiek 19.1 5 Wtorkowy worek sportowy 20.45 Kielecki
kwadrans /powtJ

RTK "Darni"
Telegazeta calą dobę 17.30 Radomsko-Skarżyski

a w nim m.in.:

Przegląd Wydarzeń,
Wiadomości wopr. A.

Dąbrowskiego , Kultura, Sport, "AB ... S·
aud. dla zmotoryzowanych wopr. R.
Dziewięckiego ,,3 x M" Muz. Mag.
Mlodz. wopr. K. Gołąba film o cukrzycy
19.00 i 20.30 Powtórki PW 17.00 Emisje
PW na osiedlu .. Południe" 20.30 Emisje
PW w Skarżysku·Kamiennej

Radio

"Jedność"

6.00 Poranek z JednOŚCią 6.45 Poranna modlitwa 7.00 Powitanie 7.15
Transmisja Mszy Św. 8.00 Poranny
blok muz.-in!. 9.30 Sporty przestrzenne
rozmowa z J.Japowiczem 10.45 Nasza
powieść " Mały ś~iatek Don Camilla" cz.
D.Klimek 11 .00 .Swiat Bernadetta SOIlbirous" cz. E.JÓzefczyk 11 .30 Wspólna
modlitwa południowa /432-51/12.15
Trzy kwadranse z muz. klasyczną
13.00 Popołudniowy blok muz.·in!.
15.00 Skąd to się wzięło aud. K.Bieniek
15.30 Kielecki dziennik radiowy 15.45
Muzyka, fakty, zdarzenia 17.00 Wszystko po polsku 17.45 Cicer cum caule
mag. Z.Łuczyńskiego 18.30 Dobranocka 18.30 Włącz mi radio mamo 18.45
Wieczorna modlitwa Kościoła 19.00
Rockolacja pr. M.Siwca 20.QO ABC Katechizmu Kościoła Powszechnego
20.30 Wieczorna modlitwa 21 .00 Muz.
dobranoc 22.00 Muzyka teraz pr. J. Pisarskiego a w nim: 22.30 Powieść na
dobranoc 23.30 Nocne muzykowanie
Wiadomości z kraju i ze świata: 8.15,
9.15, 13.15, 14.15 Wiadomości tokalne:
9.00,13.00,14.00

Radio Kielce
6.00, 16.00 i 22.00 BBC 6.07 Aktualności dnia w opr. M. Smożewskiej-Wójci·
kiewicz 8.40 Muz. 8.50 Radiowa giełda
pracy 9.00, 11 .00, 12.00, 13.00. 15.00 i
19.00 Wiad. 9.10 Nie czytałeś - posII.chaj
9.15 Muz. dla wszystkich 10.00, 14.00 i
20.00 Mag. inf. 10.10 i 12.05 Kurierogło
szeniowy 10.30 O Bitwie małogoskiej rep.
R. Fatygi 11 .10 Sprawa na dziś pomoc
społ. 12.30 Spotkanie z folklorem aud. CI.
Kussala 13.10 RozmaitOŚCi i muz. wopr.
M. Podwysockiej 14.1 5 Orkan 15.10 Auto
radio - moto radio 16.05 Aktualności dnia
wopr. M. ?obali 18.00 Plus wopr. E. Okońskiej i M. Orkisza 1ą30 Zmagania prezentacje rep. 19.10 Swiat video 20.10
Baśnie do poduszki .Słowik· 20.15 Radio
po kolacji jesienne nastroje prow. B. Gumowski 23.00 Muz. klimaty 24.00 Nocne
Kielce /co godzina wiadJ

TV POLONIA

7.30 Panorama 7.35 Powitanie 7.4.0 Kwadrans na k awę 8 ..00
Pr. dla dzieci/powt.! - Mama i ja;
Domowe
przedszkole
8.45
Prosto z Belwederu /powt.! 8.55
7
Winda cz.1 pr. rozr. 9.45-1.0.45
Czego sią Jaś ... blok pr. edukacyjnych /P.owt.! 9.45 Z naszych
4.20 Lassie serial USA 4.45
dziejów: Zywią i bronią 1.0.15
Flipper /powt.! 5.1.0 Mr. BelvedeTeatr, czyli świat: K. Janda 1.0.45
re /powt.{ 5.35 Trick 7 /powt.!
Historia-współczesność: Rewi7 ..05 Cudowna Jeannie 7 .3.0
zja nadzwyczajna /powt.! 11 .15 - Dwie damy i ten trzeci /powt.!
Magdalena z Kossaków pr. rozr.
8 .0.0
Rodzina
Diamondów
11 .3.0 Wydarzenie tygodnia
/powt./ 9 ..05 Historia karciarza
/Rowt.! 12 ..0.0 Wiadomości 12.1.0
11 ..00 Dzieciaki, kłopoty i my
"Śmieciarz /2f' serial TVP
/powt.! 11 .3.0 Roseanne /powt.!
/powt.! 13.35 Klub 21 cz. 2 pr.
12.0.0 Tysiąc mil serial USA
rozr. /powt.! 14.35 Godzina mu13.0.0 Ślad prowadzi do Soho
zyki - Wielkopolskie szlaki F.
/powt.! 14.55 Rodzina DiaChopina /powt.! 15.35 Pan Amondów serial USA 15.55 Mr.
dam - Obra VI, czyli Gaudeamus
Belvedere serial 16.25 Cudowigitur /powt./ 15.55 Pr. dnia
na Jeannie serial USA 16.55
16 ..0.0-17 ..0.0 Czego się Jaś ...
Trick 7 seriale anim. 18.25 Dwie
blok pr. edukacyjnych 16 ..00 Ojdamy i ten trzeci serial USA
czyzna-polszczyzna 16.15 Eu18.55 Flirt pr. rozr. 19.25 Roseroturystyka 16.30 Ludzuie nauki
anne serial USA 2.0.0.0 Wiad.
polskiej
17 ..00 Teleexpress
2.0.15 Książę z Bel Air kom . USA
17.15 Słoneczne studio pr. dla
22.10 Wiad . 22.2.0 T.J. Hooker
dzieci: Tik -Tak 18 ..0.0 Historiaserial 23.2.0 Piekielny obóz film
współczesność 18.3.0 Drogą
sens. USA 1.1.0 Wiad. 1.2.0 Matkrólewską i dalej /6-os!./ pr. J.
lock/powt.! 2 ..05 Wiad. 2.1.5 TygBiałego 18.5.0 Kalejdoskop pr.
rys z Utah /powt./ 3.5.0 Wiad.
publicys!. 19.2.0 Dobranocka
4 .00 Madame /powt.!
19.30 Wiadomości 2.0 ..0.0 _Sejmograf 2.0.15 .Party przy świe
l
cach" film TVP 21 ..0.0 Gość TV
Polonia
21.35
"Pogranicze
w ogniu" /6/ serial TVP 23 ..0.0
5 .15 Młody i niespokojny
Przegląd kulturalny 24 ..0.0 Pano/powt.!
6.00
Dzisiaj
rano
rama .0.05 Pr. na środę 0.1.0 Caw Niemczech telewizja śniada
merata 2 oraz Dedykacje: S. Moniowa /6.15, 6.45, 7.15, 7.45
niuszko dla żony Aleksandry
sport! 8 ..0.0 Dzień dobry z SAT.1
1.1.0-7.3.0 Przerwa
9 .1.0 Sąsiedzi /powt.!9.35 Trapper John, M.D. 1.0.25 Bonanza
/powt./ 11. 15 5 razy 5 /powt.!
11.45 Kolo fortuny /powt.! 12.25
16.25 Pr. dnia 16.3.0 Mag.
Młody i niespokojny serial USA
sportowy 17 ..0.0 Superrnodelka
13.15 Trapper John, M.D. serial
serial 17.3.0 Mag. sportowy
USA 14.1.0 Sąsiedzi serial aust18.00 Sąsiedzi serial 19 ..0.0 InraI. 14.4.0 Bonanza serial USA
formacje 19.15 Jaki ojciec, taki
15.4.0 Star Trek serial USA
syn serial kom.-19.45 Film anim .
16.45 Live ran: Tenis, turniej
dla dzieci 2.0 ..0.0 Wydział zaATP we Frankfurcie nad Menem
bójstw serial krym. 21 .00 Dom
19..0.0- Koło fortuny teleturniej
na pustkowiu dramat pol. 22.3.0
19.45 Wiadomości /w przerwie
Informacje 22.45
Reportaż
teleturnieju/ .0.00 Electric Blue
23 ..00 Kobieta w oknie film fr.
ang. serial ero!. .0.4.0 Mann-o0.45 Pr. na jutro
Mann kto jest naj sympatyczniejszym mężczyzną? /powt./ 1.30
Star Trek /pow!./ 2.25 Hunter
/powt.! 3.15 24 godziny /powt./
3.4.0 Mag. polityczny /powt.!
5 .30 Doświadczenie mocy pr.
4 .3.0 Ratownik /powt.!
relig. 6.00 Zakupy w TV 6.30

PRO

SAT

POLSAT

SUPER CHANNEL

Wiad. polit. i tinans. 8.30 Agenda
pr. publ. 9.00 Zakupy w TV 12.00
Videofashion pr. o modzie 12.30
Wiad . finans. 13.00 Agenda pr.

(~CO'GDZIE'KIEDY et]
Laszczyków, ul. Jana Pawła II 6 nieczynne
Muzeum Zbiorów Geologicznych
Kielce , ul. Zgoda 21 - wystawa stała:
zbiory geologiczne skal, mineralów
i skamieniałości , 600 milionów lat
historii Gór Świętokrzyskich, surowce mineralne Kielecczyzny. Czynne
poniedziałek - piątek g.8-15
MWK - Park Etnograficzny w Tokamł - czynne od poniedziałku do
piątku w g. 10 - 14.30;
- Ostre dyżury

Oddz. wew. i chirurg. - Czarnów;
Apteki: Stały dyżur dzienny, nocny i świąteczny pełni apteka prywatna, Krakowska 3, 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. 10.00-21.30,
także wizyty domowe pediatrów,
tel. 31-80-68. /27-g/
NARKODENT - prywatny gabinet lekarsko - stomatologiczny - przYJmują : lek. stom .
W . Kwiecinska , lek. anesl. T.
Moslołek - możliwość zastoso-

publ. 13.30 Film Europe nowości
filmowe 14.00 Videogenerator
16.30 On The Air show muz. na
żywo 18.30 Videofashion moda
19.00 Dante serial 19.30 Film Europe 2.0.00 Super sports 20.30
Mag. sportowy 21.00 Agenda
21 .30 Eco Record pr. ekolog .
22.00 ITN World News wiad. 22.30
Close Up raporty europejskie
22.48 US Market Wrap wiad . finans. 23.00 Mag. jazzowy 0.50 Videogenerator pr. muz. 2.00 China
News Europe pr. ekonom.

wanianarkozy. Kielce, ul. M. Konopnickiej 5, tel. 31-01-60, 6162-63. /861-g/
Nagła pomoc lekarska - Kielce, tel. 31-56-50. /3434-g/
Telefony: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż-Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Pomoc
drogowa - 66-00-65, Pogotowie Energetyczne Kielce-Miasto - 991,
Pogotowie Gazowe - 31-20-20 i
992, Pogotowie Wod.-Kan., co., elektryczne RPGM, tel. 61-18-33,
czynne w godz. 15.00- 23 .00
w dni powszednie w godz. 7.0023.00, w dni wolne 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 czynny tylko w poniedzla/ki w g . 17-19.
Telefon zaufania /dla ludzi
z problemem alkoholowym/ - od
poniedzialku 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. Jesio-

http://sbc.wbp.kielce.pl

6 ..0.0 Aktual. 7 ..0.0 DZień dobry
Niemcy- mag. poranny 9 ..0.0 Se-

nowa tel. 31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 66-40-40, ul.Szymanowskiego tel. 488-55. Bagażowe - ul. Armii
Czerwonej tel. 466-68.

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

riale: Szef, Bogaci i piękni , Nr
227 11 ..0.0 Der Preis ist heiB teleturniej 11.30 Familienduell teleturniej 12 ..00 Punkt 12 mag.
południowy 12.3.0 Seriale: Springfield Story, Santa Barbar!,!,
Dzień po dniu 15 ..0.0 Ilona Christen talk show 16 ..00 Hans Meiser: Kleptomania 17.00 Seriale:
Kto jest szefem?, Rodzinna
paczka, Głos serca 18.45 Wiad .
19.1.0 Explosiv mag. 19.4.0 Dobre czasy, złe czasy serial 20.1 5
Morderstwo z książki thriller USA 21.45 Ouincy serial krym.
22.45 Dirk Bach Show 23 .15
Gottschalk
pr.
rozr.
.0.0.0
W szponach mordercy thriller
SA 1.4.0 Pokusa fr.-W/. film ero!.
3 .1.0 Fala zbrodni kom . krym .
USA 4.4.0 Ouincy /powU 5 .3.0
Filmanim .

u-

8.45 Telegielda 9.00 Poradnik rodzinny 9.30 Przegląd sportowy 12.00
Mistrzowie sportu 12.30 Podróże
DSF: Wyspa Bali 13.00 Telegiełda
z Frankfurtu 13.45 Gimnastyka
14.00 Żeglarstwo /powl.! 15.00
Sport po południu 17.00 Eleganckie sporty 18.00 Koszykówka ,
mecz ligi NBA 19.30 Wiad. sportowe 20.00 Taniec towarzyski, rock'n'ro 21.00 Jeździectwo, London
Horse Show - dvroczne zawody
-w Londynie 22.00 Offensiv 23.00
Boks 0.00 Offensiv /powtJ 1.002.00 Boks /powt.!

EUROSPORT
8.30 Gimnastyka 9.00 Golf
10.00 Triathlon, PŚ 11.00 Wyścigi
samochodowe w USA /powt.!
13.00 Piłka nożna , eurogole 14.00
Tenis, turniej finalowy WTA /kobieU w Nowym Jorku 17.00 Futbol
amerykański, mecz ligi NFL Pittsburgh Steelers - Buffalo Bills 18.30
Pilka nożna, eurogole 1S.30 Wiad.
sportowe 20 .30 Tenis, aktual.
z turniejów ATP 22.00 Boks 23.00
Bilard, MŚ w Bombaju - finał 0.00
Golf 1.00-1.30 Wiad. sportowe

7.00 Awake ' On The Wildside
10.00 VJ Marijne 13.00 MTV Greatest Hits 14.00 MTV w drodze
16.30 The MTV Coca-Cola Report
17.00 MTV News At Night 17.15 3
From 1 17.30 Dial MTV 18.00 The
Soul ot MTV 18.30 Musie Non
Stop 20.00 MTV Sports 20.30
MTV's Most Wanted 22.00 MTV's
Greatest Hits - ABBA 23 .00 The
MTV Coca-COla Report 23 _15
MTV At The Movies 23 .30 MTV
NewsAt Night23.453 From 10.00
MTV 's Hit List UK, przeboje W .
Brytanii 2.00 VJ Marijne 3 .00-7.00
Nocne teledyski

SKARŻYSKO-KAM.
Apteka - ul. ZIelna 12;
Radio taxi DAREX 537-378 nie pe>tEra opiaty za dojazd

STARACHOWICE
AJ*kacly2ul..9ąca: U. ~ 11

WlOSZCZOWA

- Teatr
im. Jana Kochanowskiego -nieczynny;

-Kino
Dom Kultury - niec:zynne;
JĘDRZEJOW

Kina
Bałtyk

- nieczynne;
Hel - "Na krawędzi· tranc.!ang.
1.15-g.9, 15, 17;"TomiJerry-Ale
kino· USA b/o - g. 13.30; .Gdynia
'93" g. 19.30;
Resursa - .ŚCigany" USA 1.15, g.
9, 11, 15;
Apteki - stały dyżur nocny pełni
ul. Traugutta 40
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
Apteka dyżurująca: Świętokrzys
ka1

- Kino
Dom Kultury - .Gorzkie g:xJy" -

franc. 1.18, g. 17;

-Kino
Dom Kultury - rieczY.me;

SĘDZISZÓW

-Kino
Ballada- .zabójcza broń III" - USA, 1.15, g.18;

BUSKO
-Kino
Zdrój - nieczyme;

SUCHEDNIÓW
- Kino
Dom Kultury - nieczynne;

KAZIMIERZA W.
- Kino
UCIECHA - nieclY':'ne;

PIŃCZÓW

-Kino
BELWEDER - "Wojownicze
Ninja" USA blo, g.16;

żółwie

lMega: ZaEMe"t.Ei'llzrTlEnJw~
ki1~re~

d
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~
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Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
Wygraj 100 milionów!

Kielczanie i ... komandosi opanowali lISpodekIl

Kibic Echa '93

OSTAT I SA U AJ

ostatni kupon z pytaniami szóstego etapu konkursu "Kibic Echa '93". Nagrodą w tym tygodniu jest
radiomagnetofon ufundowany przez firmę PIK ELEKTRONIK /Kielce, ul. Żytnia 1/. Zwycięzca w klasyfikacji
generalnej /po 12 etapach/ otrzyma telewizor SONY.
Dziś

Wszystkie kupony z tego etapu /drukowane w piątek, poniedziałek i dziś/ oraz minikupony z napisem PIK ELEKTRONIK należy nakleić na jedną kartkę papieru i wypełniony zestaw
prosimy przynieść lub przysłać /decyduje data stempla pocztowego/ do naszej redakcji : 25-393 KIELCE, ul. Targowa 18 do '
piątku 19 listopada. Dopisek na kopercie: KIBIC ECHA.

Przez ostatnie cztery dni przebywał w Polsce MASUTATSU OYAMA - Prezydent Światowej
Federacji Karate Kyokushinkai. Legendarny twórca tego stylu karate, posiadacz najwyższe
go stopnia wtajemniczenia - 10 dano Do historii sztuki walki przeszły m.in. jego zwycięskie
pojedynki z bykami. Pierwszy przyjazd Oyamy do naszego kraju wzbudził olbrzymie zainteresowanie. Katowicki "Spodek", gdzie w sobotę odbył się Międzynarodowy Turniej Karate
Kyokushinkai "Oyama Cup '93" wypełnił się do ostatniego miejsca.
"Tak, to ja jestem Masutatsu
Oyama" - rozpoczął swoje krótkie powitanie honorowy gość im-

zwycięża lżejszy. Tak się jednak
nie stało i obaj przeciwnicy znów
stanęli naprzeciw Siebie. Tym

Zestaw 3 tetap VI /

Pokazy
naturalne

1. Gdzie i kiedy odbyły się
Mistrzostwa Polski w Karate Kyokushinakai, na których zawodnicy z Radomia zdobyli cztery
złote
medale?
/3
pkt.!

2. W jakim klubie występowali
razem piłkarz Radomiaka Marek
Wojdaszka i piłkarz Korony Bogdan Lubieniecki? /2 pkt.!
3.

Kogo przedstawia
/1 pkt./ ............ .

to

zdjęcie?

Imię

.......................... ·

Nazwisko ....................... .
Adres ..................... ......... ...... ........ .... .

Tak, to ja jestem Masutatsu Oyama!

Dobre starty judoków

Zimny wychów?
W Zamościu odbył się Ogólnopolski Turniej Młodzików i Dzieci
w Judo. W gronie 224 zawodniczek i zawodników udanie zaprezentowali się sportowcy z klubów województwa kieleckiego.
W wadze do 25 kg /kategoria
dzieci! bardzo dobrze walc?:}'ła Kinga Kubicka z SKS SP 6 flak Kielcel, która wszystkie pojedynki wygrała przed czasem i zdobyła pierwsze miejsce. W kategorii młodzików
na wyróżnienie zasłużył Piotr Bielecki, który również nie miał sobie
równych w wadze 43 kg. Poziom
sportowy zawodów w Zamościu był
wysoki, ale pod względem organizacyjnym pozostawial wiele do ży
czenia. Na sali było zimno, gdyż
.wysladło" ogrzewanie. a walki
przedłużyły Się aż do godz. 21.00.
Oto zawodnicy z województwa
kieleckiego, którzy uplasowali się
w Zamościu na czolowych lokalach:
*.Młodziczki: 40 kg. 4. Katarzyna Zelazowska, 5. Aneta Dulęba

Grali

badmintoniści

Orlicz
pokonał AZS
W Klełcach odbył się trzeci
turniej II ligi badmintona. Nasze drużyny - AZS Kielce I Orlicz Suchedni6w walczyły ze
zmiennym szczęściem.
Orlicz uległ Chojnlkowi Jelenia Góra 1:6/punkt dla suchedniowian zdobył debel Kutwin/Mame/al i Ruchowi Radzionków 0:7
oraz pokonał AZS Kielce 4:3 Idla
Orllcza Ziętkowski, Salwa i deble SalwaiWięckowski oraz Kutwin/Mame/a '; dla kielczan OrzeIska, Mazur, debeł Mazur/KasprzyckaJ. AZS pokonał Naprzód
Janów 6:1 /Orzelska, Mazur,
Stróżyk, deble Kasprzycka/Mazur Majchrzykiewicz/Kasprzycki, Strożyk/Kasprzycka/. W in·
nych pojedynkach: Ruch Ra·
dZionków - Naprzod 7:0. Chojnlk Naprzod 7:0. W tabeli prowadZI
Ruch przed Armaturą Kraków,
Orlicz jest na 7, a AZS na 8 mieJscu Igra 10 zespołOWI.
PK

lobie KSZO Ostrow.iecl; 44 kg. 1.
Barbara Krzywda flak Kielcel, 48
kg. 5. Anna Jaśnikowska !Błękit
ni/o* M~odzicy 43 kg. 1. Piotr Bielecki /Zak/, 51 kg. 3. Filip Faliszewski /Błękitni/, 5. Jakub Adamczyk /KSZO/, 56 kg. 2 Artur Szafraniec 3. Norbert Beroń i Szymon Strzełec /wszyscy KSZO/,66
kg. 1. Marcin Kołodziej /KSZO/,
Jakub Cień /Błękitni/, plus 66 kg. 1.
Maciej Sasak IKSZO/, 2. Michał
Biełecki fZakl, 3. Konrad Jało
wiec IBłękitni/. * Dzieci ?5 kg. Kinga Kubicka /~KS SP 6flakl, 30 kg .
1. Joanna Swiderska /SKS SP
6/Żakl, 33 kg. 1. Aneta Parszewska /KSZO/, :40 kg. 1. Lidia Znojek
/SKS SP 6/Zakl, 44 kg. 2. Joanna
Borek /Błękitni/, .48 kg. 1. Dominika Adamczyl:t fZakl, plus 56 kg. Aleksandra Zelazowska /KSZO/,
30 kg . 3. Piotr Chrzanowski /Żaki,
33 kg. 1. Przemek Parszowskl
/KSZO/, 36 kg. 3. Łukasz Cukrowicz /Błękitni/, 39 kg. 2. Łukasz
Wesołowski /KSZO/, 3. Piotr
Sękowicz /KSZO/
/STACH!

prezy, a okrzyk jaki wstrząsnął
po tym "Spodkiem", spowodował poruszenie zawieszonego
pod kopułą wielkiego znaku kyokushin. Spory udział w tym
"chórze" mieli członkowie Kiełeckiego Klubu Karate Kyokushinkai , którzy stanowili najliczniejszą grupę /około 700
osób/ wśród ponad 8 tysięcy uczestników . tego wielkiego
sportowego święta. Na trybunie
honorowej, obok Oyamy usiedli: prezydent EFKK Antonio Pinero, honorowy prezydent tej
organizacji Loek Hollander,
książę
Adam Czartoryski
I prof. Zbigniew Religa. Przed
tym wspaniałym audytorIUm
wystąpiło 55 karateków z 30
krajów. Barw Polski bronił
m.in. Mariusz Mazur z Kielc,
który w trzeciej walce dnia
zmierzył się z Francuzem MIchelem Saint Martory. Mariusz zaczął bardzo dobrze.
Francuz okazał się jednak twardym rywalem i sędziowie
zarządzili dogrywkę.

Skarżysku nikt
zmarzł

nie

Na przyslowiową piątkę z piusem spisali się pi/karze i dzialacze
Granatu Skarżysko podczas spotkania z Prochem Pionki. Ci pierwsi
zaaplikowali gościom aż 7 goli,
a działacze znow stanęli na wysokosci zadania organizując tradycyjną loterię fantową I występ artys·
ty Tadeusza Gruszczyńskiego,
ktory zabaWIał zzJębniętą publiczność podczas przerwy w meczu.
Niestety - po raz kolejny nie popisali
Się .szahkowcy Granatu, którzy
niektóre decyzje arbitra kwitowali
wulgarnymi epitetami
Proch umie przegrywać
Przegrać trzeba umieć Tę starą
Jak swiat prawdę POlęli doskonale
dzialacze i trenerzy Prochu Pionki,
ktorzy
zostali
rozgromieni

razem lekką przewagę uzyskuje
Francuz. Mazur próbuje jeszcze
odwrócie losy pojedynku efektownym mawashi kalten-geri,
ale nie trafia rywala. Chwila oczekiwania na werdykt: trzy
czerwone chorągiewki w górze
oznaczają zwycięstwo Saint
Martory. "Moja porażka nłe
była spowodowana tym, że

ważnie poderżnięciem

a mimo to potrafili
chWile gratulaCJi dla
gospodarzy. Po meczu tren"!r gospodarzy PIotr Kuszłyk oraz" trener Prochu Andrzej Iwanowski
przeprowadzili interesującą pogawędkę zakończoną prawdziwi~
przyjacielskim usciskiem dłom .

Przynalmniej w tym Proch moze
być przykładem dla wielu drużyn,
nie tylko w Polsce, a pilkarskiej kultury mogliby od pionkowian uczye
się choćby pi/karze i działa
cze .. Manchesteru Utd
Gol spadł z nieba
Bramkę kUriozum zdobył w 86
minucie meczu Granatu z Prochem. obrońca gospodarzy Grzegorz Jaskulski, który upadl w pob"zu bramkiJanusza Kępy. Po chWIli jednak zOrientował się , ze z _.
nieba spada mu prosto na glowę

Rzadko spotykaną technikę
przedmiotów /tameshiwari/ głową
zaprezentował
Zbigniew Zaborskl z KKKK. Uderzenie, od którego trzy calowe
deski zamieniły się w szczapy,
było tylko rozgrzewką. Po chwili
pod czołem Zaborskiego zrobiła się kupka gruzu z dwunastu
dachówek. Interesująco wypadł
Włoch Cornello po mistrzowsku
poslugujący się nunczako, podłamania

W jedneJ' chwili okazała dachówka

karku /oczywiście mar- stała się "deszczem" gruzu.
kowanymi przeciwnika.
obały się także pokazy technik
" Chcieliśmy, żeby wszystko
karate wykonywane w rytm muwyglądało naturalnie, czyli
zyki przez karateków polskich.
jak w warunkach bojowych" Ale, to co zaprezentował jeden
powiedział nam jeden z żołnie
z trzech mistrzów japońskich,
rzy. Z kolei widzowie oklaskiwidzowie w Polsce zobaczyli po
wali studentów i studentki Wyraz pierwszy. Dwa kolejne kopższej Szkoły Policyjnej , któnięcia zamieniły dwa solidne kije
rzy doskonale radzili sobie gołydo baseballa w cztery bezuży
teczne kawałki drewna.

"ostatniego
Samuraja "

Potężny

Skarżysku ,
zdobyć się na

nawet z uzbrojonym

Pożegnanie

doping dochodzący z dwóch
sektorów zajmowanych przez
kielczan jednak nie pomógł
Znów remis i zawodnicy udali
się na wagę. W przypadku
różnicy wagi większej niż 5 kg

w

rękami

Choć duża ilość przygotowanych przez organizatorów
pokazów
niezbyt przypadła do
gustu trocl:lę konserwatywnemu Oyamie, to
jednak byly to bardzo
atrakcyjne przerywniki
pomiędzy
walkami,
z których nie wszystkie
przebiegały na wysokim
poziomie. Aplauz wzbudził pokaz umiejętnoscl
żbłnierzy 6 Brygady
Szturmowo-Oesanto
wej. W rytm ostrej "metalowej" muzyki, komandosi zaprezentowali wysoką sprawność
w posługiwaniu się
różną /np.
saperka/
bronią w walce wręcz,
która kończyła się przegardła bądź skręceniem

Jak co tydzień prezentujemy dziś ciekawostki z naszych
ligowych boisk, na które nie starczyło miejsca w relacjach
z meczów.
W

ostatnio musiałem zbić 5 kg
wagi. Do turnieju przygotowany byłem bardzo dobrze,
a w tej walce mógł wygrać
każdy z nas" - powiedział potem Mazur.

mi

"przestępcą" .

Mariusz Mazur (z prawej) wwalce z Francuzem Saint Martory.

pilka, którą wystarczy tylko skierodo bramki. I tak też się stalo.
Spółdzielnia morsów
Pilkarze Spółdzielcy Morszk6w
przyjechali do Kielc po 5·godzlnnej podróży na 15 minut przed planowanym rozpoczęciem meczu
wać

ł~tlGOWEcł
"'r -

,.

~

••" OKRUCHY \'.•
Koroną. Przeprowadzili krótką
rozgrzewkę Ibyło 8 stopni mrozu/

z

I strzelili gospodarzom gola już w
13 minucie spotkama, co dalo im
2 punkty. Czyżby morsy z Morsz·
kowa?
Zwycięzcy na "popych"
Wysłużony autosan" Spółdzie l
cy stal na stadionie Korony z non
stop wlaczonym silnikiem. Kierow-

http://sbc.wbp.kielce.pl

obawiał się, że po meczu
będzie mial kłopoty z zapłonem.

ca

Gdzie go dać?
Dialog podłuchany podczas
meczu Korona - Spółdzielca .
- Po co on /trener Palik - przyp.
red} tego Gawlika do pomocy daja?!
- A dzie ma go dać?
. DG obrony.
- Tak, a kogo wtedy do pomo
cy?

- Anil<ogo!
Bilion za bulion
Podczas meczu w Kielcach
było tak zimno, że kilka osób uratowało się od gryPY pewnie tylko
dzięki paru łyżkom bulionu serwowanego w bufeCie Nlestet}! szyb. ko wyprzedano cały zapas
Na zakończenie sezonu małe jasne!
W ostatniej kolejce kieleckiej
klasy okręgoweJ prawdziwy festiwal strzelacki oglądali kibice
w Daleszycach, gdzie spotkały się

Tuż po zakończeniu turnieJU,
w małej salce hotelu "olimpijskiego" odbyła się błyskaWiczna
uroczystość zamknięcia turnieju, podczas której wyróżniający
się działacze karate w Polsce ot·
rzymali z rąk Masutatsu Oyamy medale "Za zasługi dla kyokushin". Wśród wyróżnionych
był także prezes KKKK, sensei
Krzysztof Borowiec. Kilka mi nut potem "Wi elki Mistrz",
"Boska Ręka" - jak nazywają
Masutatsu Oyamę - opuścił
"Spodek", a tuż za nim szedł jeden z jego ut;zniów z namaszczeniem niosący kapelusz " Ostatniego Samuraja".
Tekst i zdjęcia
SŁAWOMIR SIJER

drużyny Spartakusa Daleszyce
I Skały TumIin. Wygrali gospoda-

rze 6:4 i mimo ostrej walki o każdą
pilkę, na boisku panowala sportowa
atmosfera. Obserwatorzy podkreślają, że zawody bardzo dobrze
prowadzil sędzia Sławomir Warecki. Po zakończeniu spotkania, o·
bydwie drużyny UCZCiły zakończe·
nie sezonu łykiem dobrego, jasne·
go pIWa, ktor"! zafundował jeden ze
spon'lmow partakusa.
Pi łkarze czy kolarze?
Osta,nia kulajka w lidze
mlędzyo~regowej była pod jednym wzylędem rekordowa Zdobytu w ni..;) tylko i Obramek, co je t
najrnnie:szą ilością w całej rundZie
jesiennej. Widocznie pll arZt;
mysieli JUż o Zimowym wypoczyn
ku, a nie o strzelaOlu goli. Az
w szesci z ośmiu rozgrywanych
meczów zanotowano remisy
W peletonie kolarskim nazywa się
to ,etap przy jaz ni ". A jak nazwac
to w piłce noznej?
i STACH, PISZ, P
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Silni

Bułgarzy

i...

Anglicy
~"

Mocne
Chinki
Na
Mistrzostwach
Świata
w podnoszeniu ciężarów rozdano
kolejne medale. Wśród kobiet
w wadze 59 kg zwyciężyła Chinka
Sun Caiyan przed Bułgarką Berganą Kiryłową i Greczynką Marią
Christoforidu. Wśród mężczyzn
w wadze 70 kg najlepszy okazał
się Bułgar Joto Jotow, który osiągnął rezultat 342,5 kg. Drugie
miejsce zajął Turek Ergun Batmaz, a trzecie Niemiec Andreas
Behm. Polacy jak wiadomo w mistrzostwach nie startują.
Ijl

r

.

chcą przekupić

...
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Prawo udziału w MŚ '94 zapewsobie 15 zespołów, w tym
5 z Europy INiemcy - obrońca tytułu, Rosja, Grecja, Norwegia
i Szwecja.! Jutro rozegrany zostanie także rewanżowy pojedynek

19 medali!

Wyciskanie
II

Czy Marek Leśniak ogra obronę Holendrów?

złoła II

reprezentanci

Pierwsze

PllKAR~"
fl -r

.. ECHA"
.
..
~~

, ----.,:

;:/ _...

Rozgrywki piłkarskie rundy jesiennej w II i III lidze
dobiegły końca. W naszym
plebiscycie na najlepszego
piłkarza "Echa", na półmet
ku, na czele znaleźli się
Sławomir Baćmaga z Radomiaka
oraz
Paweł
Wawrzyńczak z Granatu
Skarżysko.
Obaj
pilkarze
występują
w swoich drużynach na pozycji
ostatniego stopera. Jeśli chodzi

zwycięstwo

od 3 lat

Przebudzenie Lakersów
Niespodzianką kolejnej serii
rozgrywek zawodowej ligi koszykówki NBA było pierwsze od
blisko trzech lat zwycięstwo Los
Angeles Lakers nad Cleveland
Cavaliers 107:100_

* W towarzyskim spotkaniu

/J/

I

Trener Anglików - Graham Taylor wierzy jeszcze, że jego druży
na weźmie udział w przyszłorocz
nym Mundialu, ale potrzebne jest
do tego zwycięstwo biało - czerwoF1ych w Poznaniu. Anglicy zastanawiają się więc, jak "umotywować" nasz zespół do najlepszej
gry, gdyż. mecz ten jest tylko dla
drużyny Cmikiewicza walką o honor i dobre wrażenie.

Anglicy chcą

W Los Angeles nastąpiło przebudzenie Lakersów. Drużyna po
zwycięstwie w meczu otwarcia - pokonała wówczas Phoenix Suns,
poniosła cztery porażki. W ostatniej
kolejce "Jeziorowcy. po raz pierwszy od 11 stycznia 1991 roku zwyciężyli Cleveland Cavaliers 107:100. Sam Bowie i Doug
Christie zdobyli po 18 pkt. dla gospodarzy, wśród których sześciu koszykarzy zakończyło mecz z .do-

.

uble figures" . Najlepiej dysponowani .Kawalerzyści" to Brad
Daugherty 24 pkt. i John Williams
23 pkt.
W ostatnim spotkaniu minionej
kolejki zmierzyły się drużyny New
Jersey Nets i Sacramento Kings.
.Królowie· fatalnie zagrali w trzeciej
kwarcie i to przesądziło o losach
meczu. Dla gospodarzy celnie punktowali DelTick Coleman - 26 pkt. i
Kenny Anderson 24, który także dos-

podała sensacyjną wiadomość,
że każdy z graczy polskich, dostanie po 10 tysięcy funtów /15

tys. dolarów/ za pokonanie Holendrów.
Na pozostałych stadionach Europy będzie równie ciekawie, jak
na obiekcie Lecha. Oto mecze,
które zadecydują o miejscach
w grupaci1 premiowanych awansem do MS '94. Grupa I - Włochy
- Portugalia, Szwajcaria - Estonia; grupa \I San Marino - Anglia,
Polska - Holandia; grupa III Irlandia Płn. - Irlandia, Hiszpania Dania; grupa IVWalia - Rumunia,
Belgia - Czechy i Słowacja; grupa VI Francja - Bułgaria.

15 tysięcy Holendrów

Szansa młodzieżówki

najważniej

Do Poznania przyjedzie kilkanaście tysięcy kibiców holenderskich. Niemieckie I polskie służby
graniczne zastanawiają się, jak
możliwie najsprawniej odprawić
wszystkich turystów - kibiców, aby
zdążyli na mecz.

DZiś w Pniewach rozegrany
zostanie mecz eliminacji mlodzieżowych Mistrzostw Europy
Polska - Holandia. Polacy, by awansować muszą wygrać .

Opr./STACH/

Jak grać, to
tylko w Pionkach

konale rozdzielał piłki _116 asysV.
Mitch Richmond /Kings/ uzyskał 23
pkt.
Bardzo zagięty byl mecz Portland Trail Blazers z Detroit Pistons. Na minutę przed końcem Tło
Jd przegrywały 9 punktami i usijowały zniwelować stratę rzutami za
3 punkty, ale udało im się to tylko
dwa razy i Portland wygrało
·112: 109. W poszczególnych dywizjach na czele znajdują się: Atlantic Division -1 . New York
Knicks 16 zwycięstw, Oporażek!, 2.
Miami Heat /3-1/, Central Division
-1. Charlotte Hornets 13-21 i Chicago Bulls /3-21. Midwest Division
- 1. Houston Rockets 15-0/2. Utah
Jazz 15-1/. Pacific DMsion - 1. Seattle Supersonics 15-0/, 2. Los
Angeles Clippers /3-21.
OPR. PK

Futbolowe
eldorado?

-

.

Baćmaga i "Wawrzyńczak pilkar.zam·i jesi.e ni .
.

.'

o drugoiligowców, to rywalizacja
była bardzo zacięta do ostatniej
kolejki. Baćmaga wyprzedził tylko o jeden punkt swojego kolegę
z drużyny Rafała Siadaczkę.
Przyznać trzeba, że obaj piłka
rze stanowią o sile swojej druży
ny i nasze oceny w pełni pokrywają się z grą, jaką prezentują oni na boisku. Warto dodać, że
właśnie RafałSiadaczka z 9 trafieniami jest najskuteczniejszym
strzelcem Radomiaka.
Drużyna Błękitnych po niezbyt
udanym starcie na początku se-

zonu, na finiszu rundy jesiennej
uplasowała się na bardzo dobrym - piątym miejscu. Z kieleckiego zespołu najwyżej uplaso<
wał się Marek Graba, a za nim
podpora defensywy Sławomir
Adamus. To między innymi jego
zasługa, że Błękitni mają najmniej straconych goli z wszystkich
zespolów I i II ligi! .
1. Baćmaga IRI - 109; 2. Siadaczka IRI - 108; 3. Graba IBl 105,5; 4. Adamus IBl - 102,5; 5.
Ryslewski, Wróbellobaj Radomiak/ - 101; 7. Czupryn lAI -

97,5; 8. Szwajewski IBl - 96,5;
9. Oczkowski IRI, Gębura IBl 94,S; 11. Zajac IBl - 94; 12.
Wołoszyn IBl - 93; 13. Machnio
lAI - 92; 14. Bińkowski lAI - 86;
15. Stocki IBl - 80.

* W III lidze na czele futboliści
Granatu Skarżysko. Na pierwszym miejscu znalazł się Paweł
Wawrzyńczak, który o dwa
punkty wyprzedził Tomasza
Chołuja, ubiegłorocznego

zwy-

cięzcę

naszego plebiscytu.
W czolówce znalazł się także

-

..

~

bramkarz Broni Radom -Robert
Grabowski.
1. Wawrzyńczak IGranatJ 89,5; 2. Chołuj IGranatJ - 87; 3.
Grabowski IBroN - 85,S; 4. Bilski IGranaV - 82,S; 5. Droździ
kowski /proch! - 78; 6. Żelazow
ski IKSZOl, Gaweł IGranatJ - 74;
8. S. Malaga lBucovia! - 73,5; 9.
Ruszkowski IKorona! - 73; 10.
Sroka IBucovia!, Miernik IGranaV - 72,S; 12. Fiedoriw IGranatJ
- 65,S; 13. Gawlik /Korona! - 62;
14. Przybycień IGranatJ, Mosiołek /KSZOI - 56.
ISTACHI
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Jedna z angielskich gazet

szym tegorocznym sprawdzianem.
Trener Advocat przyjechał do Polski z ekipą, w której znaleźli się:
Dennis Bergkamp, Ronald Koeman i Jan Wouters. Zabraknie
w Poznaniu konfuzjowanego Marco van Bastena, ukaranego żółty
mi kartkami Franka Rijkarda, oraz
Ruda Gullita. W polskiej drużynie
nie zagra Roman Szewczyk, który
nadal. leczy kontuzję i dlatego trener Cmikiewicz powołał na jego
miejsce Tomasza Łapińskiego
z Widzewa Łódź.

"pomarańczowych"

piłkarskim reprezentacja USA pokonała egzotyczną reprezentację

Wysp Kajmanów 8:1 .
* W Rzeszowie zakończyły się
Mistrzostwa Polski w koszykówce
zawodników nie pełnosprawnych
/na wózkach!. Mistrzami Polski zostali zawodnicy Startu Warszawa.
* W finale tenisowego turnieju
Kobiet w Filadelfii Hiszpanka Conchita Martinez pokonała Niemkę
Steffi Graf 6:3, 6:3. Było to pierwsze zwycięstwo Martinez nad Graf
w 10-letniej historii startów tych
zawodniczek w światowych turniejach.

barażowy Argentyny i Australii
Ipierwszy mecz w Sidney zakończył się wynikiem 1:1 l.
Decyzją FIFA mecze, które
mają znaczenie w końcowych
układach tabeli, muszą być rozgrywane o tej samej godzinie. Spotkania w grupie \I Polska - Holandia 'i San Marino - Anglia rozpoczną się o godzinie 20.00.

Holendrom potrzebny jest remis,
aby zapewnić sobie dru.9ie miejsce
w grupie i awans do MS '94, d.latego pojedynek w Poznaniu jest dla

specjalizujący się

w.

a

Kolendrom wystarczy
remis

Aż 19 medali Mistrzostw Polski przywieźli z Bielska - Białej

Kielecczyzny
w dyscyplinie
coraz bardziej popularnej - wyciskaniu sztangi leżąc.
Najcenniejsze trofea zdobyli:
Piotr Nowacki /Tęcza Kielcel
wśród juniorów młodszych kategorii
75 kg /jego wynik 132,5 kg!, jego
rówieśnicy i koledzy klubowi Piotr
Kotwrca w kat. 56 kg Ipodniósł 92,5
kg! i Andrzej Majcherczyk - kat. 90
kg /wynik 140 kg!. Krzysztof Kozieł
ze Staru Starachowice był najlepszy wśród młodzieżowców w wadze 60 kg Irezultat 90 kg!, a seniorzy Dominik Stępniewski /Starl
w wadze 52 kg lwynik 90 kg! oraz
Waldemar Domański /Tęcza!
w kat. 90 kg Ipodniósł 125 kg/. Ponadto Tęcza tryumfowała druży
nowo w kategorii juniorów młod
szych i zajęła drugie miejsce
wsród młodziezowców i seniorów.
PK

•

Jutro wieczorem dowiemy się ostatecznie, jakie drużyny europejskie wyjadą na przyszło
roczne piłkarskie Mistrzostwa Swiata do Stanów Zjednoczonych. Na jedenastu stadionach
Starego Kontynentu rozegrane zostaną ostatnie mecze eliminacyjne, w których drużyny walczyć będą o pozostałe osiem miejsc w przyszłorocznych finałach.

niło już

Aż

Polaków

Spotkania piłkarskie beniaminka III ligi Prochu
Pionki cieszyły się wPionkach sporym zainteresowaniem. Niemal na każ
dym spotkaniu było ponad
1,5 tysiąca widzów, czego
nie może osiągnąć wiele ligowych klubów.
Zapotrzebowanie na piłkę
w Pionkach więc jest i wszystko
wskazuje na to, że na wiosnę może być jeszcze większe, bowiem
wielu piłkarzy chce grać w Prochu.
Trenerzy pionkowian panowie Jerzy Leszczyński i Andrzej Iwanowski nie chcieli zdradzić tajemnicy, kto do tej pory zgłosił akces
gry w Prochu. Jednakże z nieoficjalnych informacji możemy zdradzić, że są to pi/karze takich klubów, jak: Pogoń Miech6w, Broń
Radom, Radomiak, Wisła Puła
wy czy Motor Lublin_ Nie ma co
ukrywać, że samym zawodnikom
nie chodzi tylko o frekwencję na
meczach Prochu . Ponoć sprawy
organizacyjne są tak tam . poukła
dane", że tylko wystarczy dobrze
grać i o nic się nie martwić .
P. SZPAK

Red. prowadzący
PAWEŁMIJAS

Red. depeszowy
CZESŁAW

KUŚMIERSKI

