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IELECKIE: Wiele gmin w województwie kieleckim częściowo og
raniczyło bądź zrezygnowało całkowicie z oświetlenia dróg krajo
wych i wojewódzkich na swoim terenie. - Taka sytuacja ma miejsce 
w Rejonie Energetycznym Miechów - mówi główny inżynier Zakładu 
Energetycznego w Skarżysku, Piotr Kowalik. 

GMINA NIE CHCE, 
ZARZĄD NIE MOŻE 
Problem rozpocząl się od us

taleń komisji wspólnej rządu i 

środowisk samorządowych z 
14.06.1993 r. dotyczących po
noszenia kosztów oświetlenia u
lic. Szef Urzędu Rady Ministrów 
określiI Jednoznacznie, iż obo-

Ił zapalił papiero a 

Antek 
zisiaj 

wygrał, 

pogrzeb 
Próbę pobicia kolejnego rekordu głupoty podjął w nie

dzielę 48-letni mieszkaniec Pińczowa, Antoni N. Chodziło 
o piele 1 litra wódki podzielonego na 10 "setkowych" kie
liszków w czasie 20 minut. 

zecz rozegrala Się w jed
ny z pinczowskich barów 
I trzeba przyznać, że pińczow
ski .kamikadze· podolal zada
niu. Wypił nawet o jeden kieli· 
sz k więcej, ponieważ siedzą
cy przy sąsiednim stoliku ko
lesie .dostawlli. mu jeszcze 
.s tkę·. Po dZiesiątym wypi
ty kieliszku zapaliI papiero
sa wypll tę dodatkową - poza
re~ulam,"ową .setkę" I zade· 

nstrowal zgromadzonym 
nie na Jednej nodze. Po za

nczemu zawodów koledzy 
nieś" go do domu. 

Tu okazało się, że ka
n eczna jest natychmiasto
wa pomoc medyczna. Przy-
były lekarz pogotowIa 
r tunkowego stwierdził 

Pieszy myli się 
za często 

Czarny 
bilans 
RADOMSKIE: W u-

wiązek zapewnienia oświetlenia 
drogom krajowym wo
Jewodzkim na terenie ~miny Ole 
nalezy do jej zadań. OswietleOle 
miały przejąc zarządy dróg fi
nansowane z budżetu central
nego za pośrednictwem wOle
wody. Ponieważ w budżecie na 
rok 1993 r. Ole przewidziano am 
zlotowki na oświetleOle drog, 
rozporządzenie URM mialo obo· 
wiązywać dopiero od 1 stycznia 
1994 roku. 

Tymczasem do tej pory me 
wiadomo, Jaką kwotę przezna
czono w budżecie państwa na 
cele oświetleniowe. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 

Fot. A. PiekarskI 
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Ostatnie kilka dni 

KIELCE: W piątek około godziny 12.30 do hotelu przy ulicy Hożej 27 ka
retka pogotowia ratunkowego przywiozła mężczyznę w agonalnym stanie. 
Półprzytomnego wprowadzili dwaj sanitariusze do holu, posadzili go 
w hotelu przy wejściu i przekazali portierowi, aby ktoś od czasu do 
czasu podał mu coś do picia, bo on już niczego więcej nie potrzebuje, 
zostało mu najwyżej kilka dni życia i. .. odjechali. 

Przesiedzial tam okolo dwoch 
gOdzin majacząc i spluwając 
krwią na posadzkę. Twierdził, że 
czeka tu na listonosza, który ma 
mu przynieść rentę, potem udal 
się do jednego z hotelowych po· 
koi 

63-lełni Marian S. 
Jest od roku mleszkancem ho· 

telu robotniczego. Chory na raka 
pluc przebywal dwukrotnie 
w szpitalu w Czerwonej Górze. 
Po ostatnim dwutygodniowym 
pobycie, świadomy swojego sta
nu, zażądal, aby wypisano go na 
wlasną prośbę. 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 

Zamaskowani bandyci zaatakowali 
żonę jednego z najbogatszych Polaków 

W biały dzień 
Zamaskowani bandyci dokonali w biały dzien napa

du na żonę jednego z naj bogatszych ludzi w Polsce, 
biznesmena Kazimierza Grabka. Jadącej "mercede
sem " kobiecie zagrodzono drogę kolczatką. Mimo 
strzałów z broni palnej, które rozbiły reflektor, kobie
cie udało się uciec samochodem; zatrzymano jedne
go z podejrzanych o ten napad. 

50 milionów dla najpiękniejszej 
z Kielecczyzny 

Do napaści 
doszlo w poniedzialek przed 

godz. 13 na drodze między Glu
chowem i Kosminem w woj. ra· 
domskim Jadąca "mercede· 
sem" mieszkanka Warszawy na· 
potkala rozciągniętą w poprzek 
drogi kolczatkę. Gdy bez chwili 
namyslu wycofala się swym 
.mercedesem", z pobliskich za· 
rosli wyskoczylo trzech zamas
kowanych osobników, ktorzy ot
worzyli ogień w stronę samo· 
chodu, rozbijając przedni ~flek· 
tor. 

I I 
, 

"ECHO DNIA" i AGENCJA "KUMAN ART" organizują 
regionalne eliminacje konkursu MISS POLONIA '94. Zwy
ciężczyni otrzyma tytuł MISS ZIEMI KIELECKIEJ oraz 
główną nagrodę wartości 50 mln zł! Nagrody wielomilio
nowej wartości otrzymają również I i II Wicemiss. 

UWAGA! 
Zwyciężczyme konkursu 

MISS ZIEMI KIELECKIEJ 
zmą UDL,a , da szy~h elllm 

nacjach o tytul MISS POLONIA 
'94/glówna nagroda: samochod 
"suzuki vitara"/, a zdobywczyni 
tego tytulu będzie reprezento
wać Polskę w wyborach MISS 
SWIATA i MISS UNIVERSUMI 

DOKONCZENIE NA STR. 5 

500 milionów strat 

Pieczeń.gigant 
Na zdjęciu ubiegloroczna fi

nalistka konkursu 'Miss Polo
nia' z woj. kieleckiego - Jo
lanta Frączyk ze Starachowic. 

W wyniku czynności opera
cyjnych radomskiej policji, 
jeszcze tego samego dnia zat
rzymano podejrzanego o u
dział w napadzie mieszkańca 
Głuchowa. -

DOKOŃCZENIE NA STR. 5 

Wszystko O giełdzie 
papierów wartościowych 

oraz inne informacje 
gospodarcze 
na stronie 11 

o poważnym pożarze, jaki 
miał miejsce wczoraj we wsi 
Łysaków przy trasie 
Jędrzejów - Ozlałoszyce, po
Informował nas kapitan Wal
demar Blicharz z Wo
jewódzkiego Stanowiska Kie
rowania Straży Pożarnej 
w Kielcach. Spłonął budynek 
mieszkalno-gospoda rczy, 
w nim 50 sztuk trzody chlew
neJ. Ogólne straty sIęgają 500 
miłłonow złotych. W gasze
niu wzięły udzIał 3 Jednostki 
straży. 

Spółdzielnia dyscyplinuje lokatorów 

{ALP! 

Dłużnik 
pójdzie do wojska 

SKARZYSKO-KAM.: 
MIędzyzakładowa SpOldzlel
nla Mieszkaniowa w Skarżys
ku boryka się z takimi samymi 

on. 

biegłym roku na terenie 
województwa wydarzyło 
się 1 046 wypadków drogo
wych, w których zginęło 
166 osób, a 1283 zostały . 
ranne. Ponadto organom 
policji zgłoszono 2988 ko
lizji drogowych. 

DOKONCZENIE NA STR. 5 
Z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciu 

kłopotami jak podobne Jej 
zrzeszenia w Innych mias
tach. Zaległości w opłatach 
czynszów przekroczyły 9,4 
mld zł. W tym same odsetki od 
kredytów wynoszą 4,4 mld zł. 
Automatycznie MSM nie jest 
w stanie terminowo regulo
wac swoich należnoscl. Naj
bardziej zadłużona jest w "e
nergetyce cieplnej" - na 6,5 
mld zł. 

Do sobo nio-niedzielnego i poniedzialkowego 
wydania 'Ec a Dnia' dOlacz~liśmy 

l~tn":<.]~la~t;~·1f, 
Wys arczy nakleić na nie 30 kuponów, 

oboję nie z ja im nu erem, aby wygrać 
500 milionów! 

Szczegóły strona 12. 
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I 

II 

STARACHOWICE: Zbigniew G. powrócił z podróży swym 
prywatnym "maluchem" i jak zwykle pozostawił go na par
kingu przed oknem. Kiedy przekroczył progi mieszkania u
cieszył się z obecnosci swego kuzyna, z którym "wychylił" 
jedną flaszkę· 

Trochę pogadali o bzdurach 
i gospodarz pozegnał się :z. kuzy
nem. tóremu nagle zacz się bar
dzo spieszyć do domu. Kiedy jednak 

pan Zblgrnew WYlrzal przez okno 
swego do!nu odechcialo mu się 
spac, bowiem samochód po pros 
lu znlkl jak kamfora. Po krótkich 

c II 

poszukiwaniach o fakcie kra
dZlezy auta powiadomiono stara
chOWicka policję Podczas rozmo
wy z funkCJonariuszem pan Zby· 
szek przypomnlal sobie, ze po 
weJsclu do mieszkania połozyl na 
biurku kurtkę skorzaną, w której 
były kluczyki do samochodu, a Je
go kuzyn mial do niej swobodny 
dostęp· 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 
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e stwo doprowadzi Prezydent USA Bill Clinton przybył 
we wtorek póżnym popołudniem do 
stolicy Czech, Pragi, z jednodniową 
wizytą, podczas której przedstawi 
szefom czterech państw - Polski, 
Węgier, Czech i Słowacji program 

Inauguracyjne posiedzenie Dumy 
owiększenia NATO 

zez 
Czernomyrdin. zapowiada 

II II 
Clinton 

Pradze 
spowolnienie reform' 

z niespodzianek 
Zakończony we wtorek w Brukseli szczyt NATO zaaprobował 

tworzącą się "tożsamość obronną" Unii Europejskiej, ale pot
wie r dził też trwałe zaangażowanie USA w bezpieczeństwo euro
pejs~ ie, prz~ pomniał o "otwarciu sojuszu na członkostwo in
nych panstw europejskich", zaproponował krajom Europy środ
kowej i dawnego ZSRR "partnerstwo dla pokoju" i zgodził się 
na wykorzystywanie aktywów NATO przez europejskich sojusz
n ikow pod flagą Unii Zachodnioeuropejskiej, a nawet we wspól
nych operacjach pokojowych z "partnerami dla pokoju". 

'jlr ~wil' pm'.'ęks1t-nia deklaracja 
."3 szcZytL'UIOSi, że .spodziewa· 

'Tly~! I fJO{ Ita t, S 111 Y z zadowoleniem 
p ,ene t.ATO. ~ tore sięgnę loby 

clun krc~'i'cz"y h P<lristw na wschód 
ocl r1~. MO c'ęsc ewolucyjnego proce
su, t I rąe fi l ' uWIJą r l"'Oj wydarzen 
pOlll y .Z'lyCh I I dllurlllnie bezple 
c!!)nst't.a w c<l t..li EuropIe. PostanowI
IIsn 'I llr'<X:l '.O .... ,lĆ natyctlmlastowy, 
pr ł' ty zr y program, klara nada nowy 
~ ;7t lit stosunkom IlllydlY NATO a LI· 

cz stn'czącynll IV 111m plnstwami / .. ./ -

partnerstwo dla pokOI li' N ie będzie się 
ono wiązalo z gwaranqami bezpie
clenstwa. zas przewIdziane W Jego ra
mach dostosow,l nie Sil zbrojnych part
nerów do standardow NATO nie ma Jas
no okreslanego cnlu w postaci człon

kostw~ W dektar,lCjl I1le wspomIna się 
am o krytenacll, ani o termInach posze
rzania SOlUSZlI , Partnerstwo umożliwi 
I artnerom kOllsult<lqe l NATO w przy
pa:łku zilgrozoflia Deklaracia głosi , że 
<lkty\', ne UGzestr ,'ctwO w . partnerstwie 

dla pokOIU" of1egra wilzną rolę w ewo-

JANUSZ PRZYMANOWSKI 

Czterej pancerni i pies 

IUCYJnym procesie poszerzenia NATO". 
Tyle deklaraCJa. Natomiast Sekretarz ge
neralny NATO Manfred Woerner oświad
czył na koncowej konferencji prasowej, że 
partnerstwo bądzie dla .. niektórych· u
czestnlkow ,.przygotowanlem do przyszłe 

go członkostwa". Prezydent USA 1311 Clln· 
ton powiedział, że "partnerstwo doprowa
dzi do powiększenia NATO ', zas premier 
Wlk, Brytanii John Major wymien~ Po
laków, Czechów i Węgrów jako "europej
skie narody o szybko rozwij3jąceJ się de
mokraCJi i silnie zabiegające o członkost 
wo", co niektorzy dyplomaci odczytali jako 
alUZJę do WIększych szans tych trzech 
panstw na przystąpienie do NATO w bliżej 
nie określonej przyszloSci. ZrozumIenie 
dla niepokOjów Polski, Czech i WęgIer 
o własne bezpieczenstwo wyrazij też kan
clerz Niemiec Helmut Kohl, mówiąc o .his
torycznych zoboWiązaniach" wobec kra
Jów Europy środkowej i wschodniej. Dek
laracja zapewnia, że .. umacnlanie I zacho
wanie na całym kontynencie demokra
tycznych spcl/oczelistw, wolnych od 
wszelkiej formy przymusu czy zastrasze
nia, Jest przedmiotem naszej bezpośred 
niej i matenalnel troski, tak jak jest nim dla 
wszystkich Innych palistw KBWE", Dekla
racja zawlCra też wyrazy poparcia dla re
fenn w ROSJI, Szczyt potwierdzK, że sojusz 
opiera się na .. silnej więzi transatlantyc
kier ' przy czym przywódcy zachodnioeu 
ropejscy z zadowcl/eniem powrtali zapew· 
nienia prezydenta Clintona, że USA utrzy
mają liczbę swoich żcl/nierzy w Europie na 
poziomie 100000 WieleuwagipoSwięco
no też nlerozprzestrzeniamu broni maso
wego rażenia oraz wojnie w 80sni, nie 
zgłaszając jednak w tym zakresie żadnej 
nowej inicjatywy. 

w 
"Partnerstwa dla pokoju", przyjęty 
w poniedzialek przez szczyt NATO 
w Brukseli 

Na praskim lotnisku prezydenta 
Stanów Zjednoczonych powitali 
prezydent CzeGh Vaclav Havel o
raz premier Vaclav Klaus. 

Kohl ostrzega 
przed fiaskiem przemian 
w' Europie wschodniej 
Kanclerz Helmut Kohl ostrzegł 

przed niepowodzeniem procesów 
przekształceń w państwach b. 
Ukladu Warszawskiego, a przede 
wszystkim w Rosji. "Mialoby to 
nieobliczalne skutki, o czym 
wiedzą także nasi przyjaciele 
i partnerzy· - stwierdził we wtorko
wej "Neue Osnabruecker Zei
tung". 

Wedlug kanclerza wszyscy na 
Zachodzie - a zwlaszcza USA - są 
teraz żywotnie zainteresowani do
pomożeniem Rosji w przeksz
tałceniu się w demokratyczne 
państwo praworządne z gospo
darką rynkową . Do tej pory główny 
ciężar pomocy dla Rosji i bylych 
republlik radzieckich spoczywal 
na Niemczech, które wydaly już na 
nią ponad 80 mld marek. 

Premier Rosji Wiktor Czernomyr
din powiedział podczas inauguracy
Jego posiedzenia Dumy, że rząd jest 
gotów nieco przyhamowac i złago
dzić radykalizm niektórych reform 
gospodarczych. Zasygnalizował no
wy etap rządowej polityki ekono
micznej, obiecał rozwój przemysło
wy i odrzucił tzw. terapię wstrząsów 
gospodarczych, "Widzę szansę roz
poczęcia nowej fazy reform gospo
darczych, etapu stabilizacji, w czasie 
którego powinniśmy stworzyć 
wlaściwe warunki dzialania produ
centom" - powiedział Czernomyrdin. 

.Rząd nie pozwoli na nie przemyśla
ne skoki naprzód i nierozsądne po
sunięcia wstrząsowe" . Zdaniem ob
serwatorów uwagi te miały na celu 
pozyskanie poparcia dla rządu ze 
strony bardzo podzielonego parla
mentu oraz społeczeństwa, rozcza
rowanego tym, ze dotychczasowe 
reformy przyniosly tylko obniżenie 
standardu. Agencja Interfax przeds
tawiła ostatnie prognozy gospodar
cze, z ktorych wynika, że w tym roku 

• przepaść dzieląca bogatych I ubo
gich w Rosji powiększy się jeszcze 
bardziej . 35 proc. Rosjan otrzyma 
płacę poniżej ustawowego mini
mum, a produkt krajowy brutto zma
leje w tym roku o 5 proc. "SytuacJa 
polityczna destabilizuje kurs rubla" -
twierdzi pewien' rosyjski ekspert fi
nansowy. "Place nominalne rosną 
i rośnie inflacja. Eksporterzy żądają 
wyższego kursu dolara, by 
zwiększyć swe zyski ", Obecnie za 
dolara otrzymuje się w banku 1293 
ruble . W moskiewskich kolach fi
nansowych krążą pogloski, że wi
cepremier, minister finansów Bo-

68 . ':' .. .. '"' ; :.-.. --_ ... -_ ... ~ .. .. .... . ~ 

Jeśli nie liczyć oświadczenia pre
zydenta USA Billa Clintona, że pod
pisze w piątek w Moskwie z prezy
dentami Rosji Borysem Jetcynem 
I Ukrainy Leonidem Krawczukiem 
trojstronne porozumienie o wycofa
niu reszty bronł jądrowej z Ukrainy. 
Obyło się więc bez niespodzianek 
i przyjęto wynegocjowany wcześniej 
tekst deklaracji końcowej niemat bez 
zmian, zgadzając się na kompromisy 
usiłujące zadowolić wszystkich: 
zwolenników większej niezależności 
Europy zachodniej w dziedzinie ob
rony i obrol1cow parasola ochronne
go USA nas Starym Kontynentem; 
panstwa Europy środkowej doma
gające się członkostwa i Rosję 
sprzeciwiającą się powiększeniu 
NATO: wreszcie tych, którzy na
wołują do dzialan w Bośni z tymi, 
którzy się boją bądż nie wierzą w Ich 
skutecznośĆ. 

Doświadczeniu poddano co najmniej 
200 osób 

Potem, gdy wszystko bylo już goto
we. odkręcI/a pokrywę termosu i dzielI/a 
porcje. 

- Tankisty, a wy co, nie głodni? Dla 
was też wystarczy. 

Jelen, którego zawalano z czcl/gu, 
stanął , przypatrzyl się uważnie Marusi, 
jej czarnym brwiom wygiątym jak mon
golskI luk i westchnął. 

-Zebych wiecllloł , że taka dziouszka 
z bandażem przvjdzle, to bych sie som 
dZlubnął. 

Saakaszwill sięgnął pod drzewo. 
gdzie rosła kępa hllowych dzwoneczków, 
zerwal ich kilka i przyklękając podawał 
jedną ręką mena.i:kę , a drugą bukiet. 

- Dla pięknel dziE::wczyny piękne 
kwiaty. 

Nie odpowiedzIala mu mc, tylko 
unmlp.cnnęła SIę ale wlooczme galan
tena Grzesia przypadla lej do serca, 
gdyż . kiedy jUl WZIęl i resztki mięsa I ka 
szy, przysladla na onle okapu 
czolg istów, obok Janka Kosa Szarik, 
zazwyczaj nieufny wobec nowych ludzi, 
tym razem jednak, byc może znęcony 
zapachem obiadu, polożyl jej glowę na 
kolanach i pozwoli I SIQ glaskać. 

-Poczekajcie, nie musicie psu odda
wać , Jeszcze dla niego coś z dna wys
krobiemy 

Podala wilczurowi kaszę z mięsem 
I zdziWIona patrzyla, ze nie je. 

· Wez - powiedział Janek. 
· Nie tylko ładny pies, ale I mąery. 
Siadając powtórnie obok Janka 

zsunęła pasek spod brody i zdjęła helm. 
Przyc ięte krótko włosy o barwie świeio 
wyluskanych kasztanów rozsypały się 
nad czolem. 

-Priwiet pulemiotczyk, chwalą tu cie
bie nachwalić się nie mogą Mnie nazy
wają Marusia, albo .Ogoniok·. bo jes
tem ruda. A ciebie? 

· Janek. 
- Janek? Ładnie. A to co znaczy? -

dotknęła palcem naszywek na jego na-

alll:1B 
HURTOWNIA 

Kielce, ul Jagitllońska 70 
ttl./fax 524-14; 574-11 w. 214 

PROWADZIMY NA MIEJSCU 
RÓWNIEŻ SPRZEDAŻ 

DETALlCZN-i 

eZfici j akeuoria do: 
"FIAT 126p", "CINQUECENTO", 
"UNO", "Tl '( ", "TEMPRA". 

ramienniku. 
- Kapral. 
- A po naszemu? 
- MladszYI sierżant. 
- Jasne. Widzę zresztą, że z ciebie 

Nowe fakty w sprawie 
zbrodniczych eksperymentów 

nic tylko mładszy, ale calkiem młody 
sierżant. 

Grześ westchnąl i zostilwiwszy Jan
ka na polu boju przy Marusi, polazl do 
czołgu . Z okopu wyCllylił siQ artylerzys· 
ta z obandażowanym ramieniem. 

- Dla dziewczyn co nowe, to i cieka
we Czemu ty, Marusia, tylko z Polaka
mi rozmawiasz? 

- Ja nie ze wszytkimi. Z jednym. 
- Podobal ci Się? 
-Bardzo -pogłaska la Kosa po policz· 

ku i dodała ' - Na mnie już pora Do za
baczema. 

Jak poinformował w wydaniu 
poniedziałkowym dziennik "Bos
ton Herald" zbrodnicze ekspery
menty polegające na wprowa
dzaniu substancji radioaktyw
nych do organizmów ludzkich, 
przeprowadzane były w 33 szpi
talach dla weteranów armii ame
rykańskiej, a nie w 14, jak podała 

wcześniej minister ds. komba
tantów Jesse Brown. Doświad
czeniu poddano co najmniej 200 
osób. 

Redakcja dziennika weszła 
w posiadanie kopii dokumentów 
znajdujących się w tajnym archi
wum federalnym. W dokumen
tach nie wymienia się dokładnej 

Zarzuciła pusty lermos na plecy, powie
s~ aUlOf1kll na szyi I nICzym chłopak pod
ciągnąwszy drelchowe spodme. odeszła 
Prowaozill ją jCSzcze wzrokiem, gdy prze
mykała sę od drzewa do drzewa Potem 
zeskoczyła w rów i zniknęła im z oczu 

Zeznania 13-letniego chłopca przed sądem 

Nie minQlo pol godziny, kiedy po 
stronie Niemców uslyszeli warkot silni
ka czołgoweogo i dwa wystrzały 

z dziala. Pociski przeniosly górą , rozer· 
waly się na szczycie pagórka, 

Jackson prowokował 

- Odpowiemy? 
do wspólnych kąpieli i masturbacji 

- NIe. Oni chcą , żebysymy zdradZIli 
stanOWIska, PamiQtacie, co mowilem 
wczoraj o obronie? - przypomnial Koso
WI Wasyl. - Ale chodzmy do wozu, bO 
Saakaszwlh nam siQ zanudzI. 

Jeszcze przed poludniem zrzucili 
mundury i wdziali tylko kombinezony na 
gołe ciala, ale mimo otwartych włazów 
pod pancerzem było piekielnie gorąco. 
Szarik pokręcli się parę razy i przednimi 
łapami opartymi na krawędzi wlazu me
chanika oglądał się na Janka, czy mu 
pozwoli dać nura W las 

Oskarżony o molestowanie seksualne 13-letniego 
chłopca gwiazdor muzyki młodzieżowej , Michael Jac
kson nie tylko wabił swą of i arę, lecz także usiłował ją 
zastraszyć i w ten sposób nakłonić do określo nych 
praktyk ...... 

WYTNIJ I ZACHOWAJ 
Copyright by Seta Enterprlces Ud 

Z dokumentów sądowych wy
nika, że posługiwał się w tym ce
lu m.in, zaliczanym do kategorii 

KONKURS FIRMY S 
I GAZETY ECHO D 

Zacznij dzień z Echeln Dnia 
Kupuj w firmie Solo 

17 Do konca lutego p~yszłego roku wydrukujemy 
100 odcinków powieści "Czterej pancerni i pies". 

I-:J' Wystarczy wyciąć i zebrać 51 z nich! 
O Po przesłaniu do naszej redakcji takiego zestawu, 

nie wcześniej niż 1 marca, weźmie on udział w loso
waniu, w którym główną nagrodą jest FIAT 126p! 
ufundowany przez firmę SOLO I ECHO DNIA 

horroru filmem "Egzorcysta". 
Wywołany tym filmem strach 
miał zmusić chłopca do spania 

Dealer 
"FIAT AUTO POLAND" 

Dąbrowa 350 k/Kielc 
tel. 31-58-04 

ZAPRASZMIY 
BO/UM5 

w tym samym łóżku z Jackso
nem Chłopiec zeznał też 
przed sądem, że w swoich u
wodzicjelskich poczynanich 
piosenkarz prowokował m,in. 
do wspólnych kąpieli i mastur
bacji. Przed rozpoczęciem 
procesu cywilnego Jackson 
ma złożyć 18 stycznia br., o
czekiwane z napięciem, zap
rzysiężone oswiadczenle, 

Tymczasem wydłuża się lis
ta jego byłych pracowników, 
oskarżających go o molesto
wanie seksualnr> chłopców. 
W poniedzl c J ołączyla do 
nich Orie ' rdoch, była 
sekretarkc llIosenkarza, 
VII audycji t " " izyjnej "Hard 
Copy" stwierdzI la, że bez
pośredni przełożeni ostrzegali 
lą , by swego syna nigdy nie 
zostawiała samego z Jackso
nem. POlllformowała też o no
cach, które piosenkarz 
spędzał sam na sam z młody
mi chłopcam i. Orietla Mur
doch pracowala dla Jacksona 
w latach 1989-1991. 

rys Fiodorow zostanie zdymisjono
wany, co grozi paniką i spadkiem 
kursu rubla. Fiodorow jest bezkomp
romIsowym monetarystą, który 
twierdzi, że stabilność cen i ścisla 
kontrola wydatków rządu mają klu
czowe znaczenie dla spowodowania 
ozywienia gospodarczego w Rosji 
Sądzi się, że jego dymisja bylaby 
sygnalem odchodzenia od polityki 
uzdrawiania finansów państwa, 

Czyżby . szykowali się 

do powrotu? 

B~i szefowie Art·B 
odsprzedali swoje akcje 

Byli szefowie spółki Art-B Bo
gusław Bagsik j Andrzej Gąsio
rowski sprzedali we wtorek swo
je 50 proc, udzialów w czołowej 
izraelskiej spółce gazowej i naf
towej PAZ rodzinie Libermanów, 
od której wcześniej te akcje na
byli - według wiarygodnych 
źródeł w Tel Awiwie. 

Według nie potWierdzonych 
informacji, Bagslk i Gąsiorows
ki, uzyskali za wspomniany pa
kiet akcji 80 min dolarów lok. 1,7 
bln zlotych/, co oznaczałoby, że 
sprzedali je po niższej cenie niż 
kupili. 

liczby ludzi poddanych tym eks
perymentom, stąd też przypusz
czenie, że mogło być ich znacz
nie więcej niż 200. Niektóre 
zrodła mówią o ok. 800 "króli
kach doświadczalnych" . 

Jak pisze dziennik "Boston 
Herald" decyzję o przeprowa
dzaniu takich eksperymentów 
podjęto w 1947 r. na spotkaniu 
przedstawicieli rządu, lekarzy o
raz naukowców, którzy praco
wali nad wyprodukowaniem 
pierwszej amerykańskiej bomby 
atomowej. 

Aczkolwiek o zbrodniczych 
eksperymentach prasa amery
kańska pisze niemal codziennie, 
do wyjaśnienia calego skandalu 
jest jeszcze daleko. Jak oświad
czyła minister ds. energetyki Ha
zel O'Leary, odkryte archiwa do
tyczące tej sprawy liczą aż 32 
mln stron. Dotychczas na ich 
podstawie lltłało się ustalić, że 
eksperymenty bez zgody pac
jentów, którzy o niczym nie mieli 
pojęcia, przeprowadzano nie tyl
ko na weteranach armii amery
kańskiej, ale również na kobie
tach w ciąży, osobach 
nie zrównoważonych psychicz
nie, w tym nawet na dZIeciach o
raz na studentach - praktykan
tach w szpitalach. 

B rutal"y napad 

Inwalidce wycięli 
na twarzy swastykę 

Makabryczna historia przyda
rzyla się w Halle ISaksonia-An
haitI mlodej, niepełnosprawnej 
kobiecie poruszającej się na 
wózku inwalidzkim - zostala ona 
w poniedzialek napadnięta 
przez troje młodych ludzi, którzy 
wyCIęli jej na twarzy swastykę. 

Sprawców tego brutalnego 
napadu poszukuje teraz poliCja 
Są nimi dwaj mlodziency w w Ie
ku 18-20 lat oraz 15-letnia 
dziewczyna. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Poseł .Juliusz Braun 
o prawie autorskim 
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WARSZAWA: Na ostatnim posiedzeniu Sejmu zos
tała przyjęta ustawa o prawie autorskim i prawach 
pąkrewnych . Sprawozdanie Komisji Kultury 
i Srodków Przekazu o pilnym rządowym projekcie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
złożył w Sejmie poseł Juliusz Braun. 

- Nowe prawo zastąpi obo
wiązującą wciąż ustawę z 
1952 r., którą można uznać za 
anachroniczną. Ustawa ta po
chodzi z czasów, gdy prawa 
własności raczej ograniczano 
niż chroniono. 

Prawo autorskie 
dotyczy wszelkiej twórczej 

działalności człowieka, pod 
warunkiem, że została ona ut
rwalona. Prawa autorskie us
tawa dzieli na osobiste 

Chociaż Pałac Namiestnikowski 
jeszcze jest w remoncie 

Prezydent rozważa 
przeprowadzkę 

Prezydent Lech Wałęsa roz
waza przeniesienie się z Belwe
deru do Pałacu Radziwilł6w przy 

rakowskim Przedmieściu w War
zawie. Żródla belwederskie nie 
ą w stanie podać terminu przep-

rowadzki prezydenta. 
Obecnie prezydent pracuje 

I mieszka w Belwederze. Zajmuje 
tam, jako apartamenty prywatne, 
dwa niewielkie pokoje. Brak miej
sca utrudniający pracę i unie
możliwiający prezydentOWI gosz
czenie rodziny sprawia, ze Lech 
Wałęsa rozważa możliwość 
przeprowadzki. Decyzji jeszcze 
nie podjął. 

Wraz z prezydentem miałyby 

przenieść się do Pałacu Radzi· 
wlllów w pierwszej kolejnosci ga
binet prezydenta i jego biuro pra
sowe, a w przyszłości - cala kan
celaria zajmująca kilka gmachów, 
w tym budynek sąsiadujący z Sej· 
mem. Ma go przejąć kancelaria 
Sejmu. 

Belweder, w którym znalazłoby 
siedZibę Muzeum Józefa Piłsuds
kiego, ' pełniłby jednocześnie 
funkcję ośrodka reprezentacyjne
go. Prezydent przyjmowałby tu 
szczeg61nie dostojnych gosci. 

W Pałacu Radziwiłł6w, znanym 
tez jako Pałac Namiestnikowski, 
od ponad dwóch lat przeprowa
dzany jest remont. 

Zima cieplejsza, 
ale niekorzystna dla rolnictwa 

IMGW przewiduje do 10 lu
tego średnią miesięczną tem
peraturę oraz opady powyżej 
normy. 

W drugiej dekadzie stycznia 
spodZiewana jest temperatura 
maksymalna od O sI. do plus 6 
st., a minimalna od minus 4 sI. 
do plus 2 sI. oraz ok. 6 dni z o
padami, przeważnie śniegu. 

W trzeciej dekadzie przewi
duje się temperaturę maksy
malną od minus 1 sI. do plus 4 
st., minimalną od minus 5 sI. do 
O st oraz ok. 7 dni z opadami, 
przeważnie deszczu. 

Proł. Stanisław Bac z Aka
demii Rołniczej we Wrocławiu, 
na łamach wtorkowej "Gazety 
Robotniczej" zauważa, że 
trwające od kilku tygodni do
datnie temperatury nie są ko· 
rzystne dla rolnictwa. 

PrzyCzyOlły się one do roz
budzenia WIelu roślin. nZlemia 

6 tys. zegarków 
"zakupili· celnicy 

Ponad 6 tys. zegarkoweleki. 
roOlcznych o wartości 630 mln zł 
zaję i cełnicy z Działu OperaCYI
nego Urzędu Celnego w KatOWI
cach oraz połicjanci z Komendy 
Rejonowej wZorach - potnformo
wa/11 bm. Główny Urząd Ceł. 

Zegarki usiłował niełegalnie 
wprowadzić na polski rynek oby· 
watel austriacki. Gdyby mu się to 
udało, bud zet panstwa z raCJi 
uszczuplonego cła I podatku 
straCiłby 460 mln zł. 

jest obecnie ciepła i wilgotna. 
Jeżeli za kilka dni nie spadnie 
śnieg, to Jego warstwy zablo
kują dostęp tlenu dla ozimin. 
Tego tlenu może zabraknąć 
do właściwej wegetacji roślin. 
Stąd taka właśnie ciepła zima 
staje się niekorzystna nie tylko 
dla drzew i krzewów, ale także 
dla żyta, pszenicy, jęczmienia, 
przede wszystkim dla rzepa
ku. Gdy śnieg stopnieje, 
w każdej chwili mogą do nas 
dotrzeć mrozy z północy 
i zniszczyć to, co zbudziło się 
z zimowego snu" - ostrzega 
proł. Bac. 

Kolejna bimbrownia 
wysadzona w powietrze 

Na gorącym uczynku ujęli po
licjanci dwie osoby produkujące 
alkohol w bimbrowni ukryteJ na 
terenach bagnisk w pobliżu 
miejscowości Dworzysk /wOJ. 
białostockie/_ Bimbrowniczą a
paraturę oraz 6OO-litrową skrzy
nię z zacierem wysadzono 
w poWIetrze - poinformował 11 
bm. dziennikarza PAP podinsp. 
Krzysztof Kasprzak z KWP 
w Białymstoku. 

.Przeplsy wymagają, aby 
urządzenia do nlelegalnel pro
du c~ zostały zniszczone. Uiy
CI~ ła~un u wybuchowego sto
sUle Się przy Większych blmb· 
rownlach" - wyjaśnll Kasprzak. 
W ub. r. na Blalostocczyznle 
wykryto I zli widowano blISko 40 
bimbrowni, głÓWnie w rejonie 
Hainówki, Kleszczel, MOnlek, 
Sidry i Czarnej BlClłostockiej . 

i majątkowe. Prawa osobiste 
trwają bez ograniczeń w cza
sie, natomiast prawo maJątko
we, czyli prawo do wynagro
dzenia za korzystanie z utwo
ru trwa 50 lat od chwili śmierci 
autora. Projekt ustawy ustana
wia prawo autora do udziału 
w dochodach uzyskiwanych 
przez osobę odsprzedającą o
ryginalny egzemplarz utworu. 

Rozwój techniki umożliwia 
obecnie szybkie i łatwe kopio
wanie utworów literackich i au
diowizualnych dla prywatnego 
użytku. Odbywa się to oczy
Wiście bez wiedzy autora i bez 
płacenia honorariów. Ustawa 
wprowadza obowiązek wno
szenia odpowiednich opłat 
przez producentów_ Szczegól
ne przepisy dotyczą też prog
ramów komputerowych. Zaka
zane jest dalsze ich kopiowa
nie i rozpowszechnianie. 

Zapadła także 

decyzja 
o włączeniu do prawa autor

skiego przepisów karnych pro
jektowanej pierwotnie ustawy, 
zwanej potocznie ustawą an
typiracką. Osoby naruszające 
prawa autorów, prawa produ
centów i wykonawców muszą 
się liczyć z surowymi karami. 
W przypadku działalności zor
ganizowanej. podejmowanej 
z chęci zysku, może to być ka
ra 5 lat pozbawienia wolności 
i bardzo wysokiej grzywny. 

G. GŁOSN IAK 

Policja poszukuje 
zwyrodnialców 

W brutalny sposób 
okaleczyli 

70·letniego mężczyznę 
ZIelonog6rska poliCja szuka 4 

zwyrodnialców, którzy w minioną 
niedZielę, w okolicach Nietkowa 
!woj_ zielonog6rskie! okaleczyli 
70-lelniego mężczyznę - poinfor
mowal we wtorek rzecznik praso
wy 't<Y-I PoliCji w Zielonej G6rze. 
nadkomisarz Wiktor Szopski. 

W niedzielę czterech młodych 
ludZI zatrzymało męzczyznę, 
zdjęło mu spodnie i w brutalny 
spos6b okaleczylo. Nieszczęśnik 
zdołał doczołgać się do domu, 
skąd wezwano pogotowie. Obec
nie przebywa na oddziale urologii 
- poinformowano dZiennikarza 
PAP - w ZIelonogórskim szpltału 

Prokuratura Rejonowa 
w Chorzowie prowadzi śledzt
wo w sprawie bestialskiego 
mordu dokonanego na 28-let
nIm Waldemarze G., miesz
kańcu Chorzowa. Zbrodni do
konano w nocy z 6 na 7 bm. -
poinformował 11 bm. prokurator 
prowadzący śledztwo, Euge
niUSZ Adamus. Podejrzani: 25-
letni J.G. i 16-łetni P.G. zostali 
zatrzymani;' przyznają się do 
dokonania zabójstwa. 

Z dotychczasowych ustaleń 
wynika, że podczas libacji alko
holowej, odbywającej się w do
mu ofiary, podejrzani postano
wili sprawdzić własną teorię jak 
umiera czlowlek. Dwoma noża-

Nieprawidłowości w płace
niu podatków we współpracy 
z producentami spoza telewi
zji oraz funkcjonowaniu syste
mu honoracyjnego w wynag
radzaniu pracowników PR 
i 1V wykryte w czasie kontroli 
NIK, prowadzonej w latach 
1992-93 /I półrocze/ w b. 
panstwowej jednostce organi-

Po kontroli NIK 

Nieprawidłowości 

w PRiTV 
zacyjnej, przedstawione 'N.,do
kumencie pokontrolnym pot
wierdził 11 bm. na konferencji 
prasowej prezes NIK Lech Ka
czyński. 

Prezes potwierdził, iż były 
naciski w sprawie przyspie
szenia kontroli w PR i 1V oraz 
poinformował, że w wyniku 
kontroli skierowano jeden 
wniosek do prokuratury. 

"Nie należy dopuścić, 
aby Moskwa widziała 
w Polsce wroga" 

Dlaczego 
zapraszam 

Żyrinowskiego? 
Zdaniem Janusza Brycz

kowskiego, "za wszelką cenę 
trzeba sprawlc, aby najwybIt
niejszy polityk rosyjski, jakim 
jest Zyrinowski, był Polsce 
przychylny". Pogląd ten inicja
tor zaproszenia Zyrinowskie
go wyraził w wypowiedzi o
publikowanej 11 bm. w"Gaze
cie Współczesnej". 

Dziennik przypuszcza, iż na 
zakończenie swej wizyty 
w Polsce szef rosyjskiej Partii 
Liberalno-Demokratycznej 
może odwiedzić miejscowość: 
f)/iedźwiedzi Róg nad jeziorem 
Sniardwy twoj. suwalskie/, 
gdzie na co dzień mieszka 
Bryczkowski. 

"Wszyscy w tym kraju 
wiedzą, że polską racją stanu 
są przyjaźn i graniczne gwa
rancje wielkiego mocarstwa, 
jakim jest Rosja" - powiedZiał 
gazecie Bryczkowski, pełno
mocnik tworzącej się partii 
Front Narodowy "Samoobro
na' ... Nie możemy liczyć, że 
pomoże nam amerykański de
sant na plażach Bałtyku . Nie 
łudźmy się, że świat rozpęta 
wojnę nuklearną .w obronie 
naszego Górnego Sląska. NA
TO nas nie chce, bo nie życzy 
sobie tego Rosja. Otaczają 
Polskę kraje z pretensjami 
granicznymi. Zyrinowski 
będzie prezydentem Rosji, 
o czym jestem głęboko prze
konany. Nie nalezy dopuścic, 
aby Moskwa Widziała w Pols
ce wroga~ - dodaJ. 

Pisząc o Bryczkowsklm ja
ko o biznesmenie, "Gazeta 
Współczesna" przypomina je
go kłopoty finansowe, które 
doprowadzily do zlicytowania 
w ub. roku posiadłości tego 
polityka w woj. suwalskim. 

Sprawa przekształcenia 
lokatorskiego na własnościowe 

Zamieszanie 
w spółdzielniach mieszkaniowych 

Wygrana przez Leszka Kulawika sprawa sądowa o przeksz
tałcenie mieszkania lokatorskiego na własnościowe wywołała 
sporo zamieszania - informuje tygodnik "Gazeta Częstochows
ka" /nr 2 z 11 bm./. 

Gdy sąd wyższej instancji podtrzyma wyrok, ok. 1,5 mln rodZin 
w kraju, będących w podobnej jak Kulawik sytuacji /spłacony kre
dyt wraz z odsetkami! - może starać się o przekształcenie swo
jego mieszkania z prawa lokatorskiego na ~łasności.owe bez 
żadnych dodatkowych opiat. Dlatego "zebrania zarządow, nara
dy z radcami prawnymi stały się codziennością. Nic dziwnego, 
gdyż problem Jest ogromnej wagi" - piSZą autorzy artykułu "Miesz
kać we własnym mieszkaniu". 

Ich rekonesans po spółdzielniach mieszkaniowych Częstocho
wy i wojewodztwa IKoniecpol, Olesno, Lubliniec/ wykazał, że 
spółdzielcy są zgodni: podtrzymanie wyroku może zagrozić u
padkiem spółdzielczości mieszkaniowej w kraju. Tymczasem, 
jak informuje tygodnik, do spółdzielni wpływają podania przygo
towane według wzoru Kulawika - tylko do SM "Północ" już ponad 
dwieście. 

Minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, 
Barbara Blida, zapowiedziała we wtorek w Poznaniu, 
że będzie ubiegać się o złagodzeni e spłat kredytów hi
potecznych, zaciągniętych na zakup mieszkania, z do
tychczasowych 20 proc. rodzinnych dochodów brutto 
miesięcznie do 15 proc. 

Min. Blida zapowiada 

Korzystniejsze kredyty 
dla budownictwa 

"Ulatwiając nabywanie 
mieszkan poprzez złagodze
nie spłat kredytów hipotecz
nych, możemy zmniejszyć 
liczbę pustostanów, których 
mamy obecnie w całym kralu 
kiłka tysięcy" - powiedziała mi
nister Blida na otwartym spot
kaniu z przedstawicielami 
poznańskich spółdzielni 
mieszkaniowych, firm budow
lanych oraz lokatorami 
i właścicielami nieruchomości. 

B. Blida dodała, że aby roz
wiązać kryzys mieszkaniowy 

w Polsce potrzeba m.in. 
zróżnicować warunki kredyto
wania tego budownictwa w za
leżności od stopnia za
możności obywateli . Zapropo
nowała także przekazanie 
spółdzielniom mieszkanio
wym pustych hoteli robotni
czych w celu zaadaptowania 
ich na mieszkania. 

.,Realizacja poprawy sytuacji 
mieszkaniowej w kraju nie na
stąpi w najbliższym czasie. ale 
będzie to proces wieloletni" -
stwierdziła. 

Zła koniunktura 
dla rozumu 

.Ludzie nie chcą wolności, 
bowiem pozbawia ich ona bez
pieczenstwa. Ludzie odwra
cają się od demokracji, która 
kojarzy im się z gadulstwem, 
nieudolnością, korupCJą· Za
czynają pragnąc silnej wladzy, 
która ukróci złodziejstwo 
i bałagan. Ta władza może o
perować sztandarem czerwo
nym bądź czarnym - nie ma to 
zasadniczego znaczenta. 
Ważne jest, że jest to władza 
autorytatywna, która weźmie 
na siebie odpowiedzialność za 
losy ludzi zagubionych w labi
ryncie współczesności" - taki 

28·letniego Waldemara G. zakłuli nożem 

jest według redaktora naczel
nego .GW' Adama Michnika 
wspólny mianownik procesów 
trawiących kraje postkomunis
tyczne, a których najdobitniej
s_zym symptomem jest sukces 
Zyrinowskiego. Jak stwierdza 
publicysta, od stosunków po
między Rosją, Polską i Niem
cacmi, przeżywającymi na 
różne sposoby chorobę post
komunizmu, zależy pokój 
w sercu Europy . • Te stosunki 
zależą w znacznej mierze od 
sytuacji wewnętrznej w każ
dym z naszych krajów. Co we
źmie górę? Idea zbliżenia i ot
warcia, czy też zawołanie: 
«Niemcy dla Niemców, Rosja 
dla Rosjan, Polska dla Po
laków». Co stanie się symbo
lem i przesłaniem naszych na
rodów: p~onące domy azy
lantów, Zyrino wski, Lepper 
i Tymiński? Należy powie
dzieć to jasno: nadchodzi zła 
koniunktura dla rozumu - dob
ry czas dla politycznych szar
latanów, populistów i dema
gogów" - przestrzega autor, 
wskazując, że kryzys, jak do
wodzi dramatyczny rozpad 
systemu politycznego we Wło
szech, ma WYfJ1iar bardziej u
niwersalny. /.Zyrinowski moja 
miłość" - Gazeta Wyborcza, 
11.01.94/ 

Chcieli sprawdzić własną teorię 
jak umiera człowiek 

mi zabranymi z kuct:Kli zadali 
ofiarze kilkadziesiąt śmiertel
nych pchnięć w okolice szyi. 

Po dokonaniu mordu przes
pali się w mieszkaniu Walde
mara G., potem wyszli. 

Prokurator poinformował, 
że zbrodnię od kryl 9 bm. oj
ciec ofiary. 

J G. karany był za rozboje 
i kradzieź, P.G., uciekł z domu 
i przez ostatnie miesiące 
mieszkał w domu Waldemara 
G. Obaj, dokonując zabójstwa, 
znajdowali się w stanie upoje
nia alkoholowego i zasłaniają 
się tym, że nie pamiętają chwili 
dokonania czynu. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Jak sam twierdził kazał zawieźć 

się do swojej siostry, która mieszka 
na ulicy Lecha w Kielcach, ale ta go 
nie przyjęła. Dlatego sanitariusze 
odstawili Mariana S. do hotelu, 
gdzie mieszkał do tej pory. 

Siostra pana Mariana, Krysty
na D., zaprzecza jakoby coś takie
go miało mIejsce. 

-W piątek cały dzień byłam w do
mu, ale nie było u nas nikogo z po
gotowia. Zresztą gdyby rzeczy
wiście brata do nas przywieziono, 
na pewno bym go nie przyjęła. 
Mieszkamy tu w kilka osób, nawet 
nie mielibyśmy dla niego łóżka - po
wiedziała. Cała rodzina siostry Ma
riana S. jest wręcz oburzona jego 
postępowaniem. Przecież powinien 
do końca swoich dni pozostać 
w szpitalu, a nie zwalać się komuś 
na głowę. Trudno u nich dostrzec 
choć cień współczucia dla ko
nającego krewnego. Pytanie, czy 
nie zamierzają go odwiedzić, dyplo
matycznie przemilczeli. 

Kierowniczka hotelu 
jest zupełnie zdezorientowana 

i zszokowana, nie wie co ma w tej 
sytuacji robić. Przecież ciężko cho
rego człowieka nie wypada wyrzucić 
na ulicę. Ale pozostawić go bez żad
nej opieki też nie można. Wraz z kie
rowniczką i jednym z mieszkańców 
hotelu, który czasami zagląda do 
chorego, udaliśmy się do jego poko-

Kierowca, jak 
gdyby nic, 
zgłosił si, do pracy! 

Sprawa w toku 
We wczorajszym wydaniu "E

cha" Informowaliśmy o tragicznym 
wypadku, jaki miał miejsce w Pod
zamczu Chęclńsklm, w którym 
zginęły cztery osoby. W całkowicie 
zmiażdżonym "małym fiacie" 
zginęła cała rodzina z Sobkowa -
małżeństwo H.: Andrzej, lat 46, An
na, lat 42 I Agnieszka, lat 14. 

Na miejscu śmierć poniósł także 
pasażer .nysy· - Stanisław J. 
Sprawcą wypadku byl Witold C. - cy
wilny pracownik Komendy Wo
jewódzkiej POlicji w Kielcach. 
Siużbowa .nysa" wracala z zaplano
wanego wyjazdu, kierowca po dro
dze zbral dwoje pasażerów. 

Prawdopodobnie był pod wpły
wem alkoholu, ponieważ zbiegł 
z miejsca wypadku. Jak nam powie
dział prowadzący postępowanie 
prokurator Grzegorz Heldenrelch -
rano kierowca zglosil się do pracy /1/ 
I został natychmiast zatrzymany. 
DziSiaj zostanie przesłuchany. 

IA.O.I 

, 

ju. Zastaliśmy ogólny nieład. Roz
rzucona na łóżku pościel, na stoli
ku brudne szklanki, a na podłodze 
porozkładane gazety, które służą 
za spluwaczkę. Marian S. siedzi 
na krześle ustawionym na środku 
pokoju, obok niego stoi oparta 
o stół biała laska. Kompletnie ubra
ny, nawet zimową kurtkę ma na so
bie, jakby się właśnie dokądś wy
bierał. Tylko butów nie może 
założyć, ma opuchnięte nogi, nie 
mieszczą się nawet w domowych 
kapciach. Patrzy na nas błędnym 
wzrokiem, chyba zdziwiony, po co 
w ogółe przyszli tu jacyś ludzie. T rud
no się z nim porozumieć. Trzeba pra
wie krzyczeć, niewiele do niego do
ciera. Od trzech dni' nic nie je, bo jak 
sam twierdzi, żołądek już niczego nie 
przyjmuje. Pije tylko herbatę i mleko. 
- Mnie już nic nie potrzeba, nie ocze
kuję od nikogo żadnej pomocy. Po
zostało mi jeszcze kilka dni życia 
i chciałbym umrzeć w spokoju - po
wiedział. Ze szpitala wypisał się na 
własną prośbę, bo było mu tam bar
dzo źle, ale nie chciał powiedzieć dla
czego. 

Ordynator 
I Oddziału Gruźlicy 
i Chorób Płuc w szpitalu w Czer

wonej Górze, doktor Kazimierz Ste
fański poInformował nas, że pan Ma
rian jest dość konfliktowym człowie
kiem, co jest spowodowane prawdo
podobnie zaburzeniami psychiczny
mi. Chciał koniecznie opuścić szpital, 
bo jak stwierdził, musi odebrać na 
poczcie swoją rentę. Zaproponowa
no mu, że może to przecież zrobić 
pielęgniarka, ale pacjent okazał się 
niezwykle uparty. Mimo nalegań per
sonelu szpitala, wypisano go w tak 
ciężkim stanie. Przepisy zabraniają 
na siłę przetrzymywać pacjenta. 

- Jedyne co mogłem dla niego 
zrobić, to odwieźć go karetką po
gotowia do KIelc, aby nIe musiał 
jechać autobusem - powiedział 
doktor. 

Pani kierowniczka usiłuje przeko
nać Marianna S., aby jednak wr6cił do 
szpitala, tam będzie miał przynajm
niej stalą i fachową opiekę. Ale pan 
Marian upiera się twierdząc, że nie 
ma tam po co wracać, bo czeka go 
już tylko biała ściana i wanna z forma
~ną. Tu, w hotelu, nikt nie jest w stanie 
mu pomóc. Nikt z rodziny go nie od
wiedza. Zresztą pan Marian twierdzi, 
że nie chce ich tu widzięć, bo go ok
radną. Jedyną osobą, którą chciałby 
zawiadomić o swoim stanie jest jego 
syn. Tylko z nim chce się zobaczyć. 

Zawiadomiony przez 
kierowniczkę syn 

wraz z matką, byłą zoną pana 
Mariana, zjawiają się w hotelu 
w niedzielę późnym popołudniem . 
Wszyscy namawiają go, żeby jed
nak wróci! do szpitala. Katego-

Dłużnik 
pójdzie do wojska 
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W związku z trudną sytuacją fi

nansową, w IV kwartale ubiegłego 
roku władze spółdzielni podjęły 
działania zmierzające do .zdyscypli
nowania" członków MSM. Wytypo
wano grupę 600 iokatorów, których 
zaleglosci przekraczają 3, 4 mie
siące . Z 220 osobami przeprowa
dzono już rozmowy, następne 150 
zaproszonych zostanie w styczniu, 
pozostali - do końca marca. 

W trakcie takich spotkali odby
wających się z udziałem przedstawi
cieli Zarządu i Rady Nadzorczej. 
dłużnicy skladają pisemne oświad
czenia o terminie zwrotu zaległych 
kwot oraz deklaracje uiszczania 
Lieżących należności . Osoby, ktare 
z róznych względów nie są w stanie 
placić czynszu, kierowane są po 
doplatydo MOPS. Lokatorom, którzy 
me !lwalifikują się do takiej pomocy 
i nie mają innych zródeł dochodów, 
proponuje SIę zamianę mieszkali na 
mniejsze. 

Niestety, nie wszysCy dłużnicy za
reagowali na zaproszenie spółdziel
ni. Dotychczas odpowiedziało około 
60 proc. 10 proc. osób od ręki wpła
ciło należną kwotę, 10 proc. - złożyło 
podanie o rozłożenie zadłużenia na 
raty. MSM zajęła się tymi, którzy nie 
wyrażają chęci dogadania się . Po 
szczegolowej analizie, 14 osób zos
talo wykluczonych z rejestru 
członków. Mogą się jeszcze odwołać 
do Walnego Zgromadzenia, ale 
w przypadku negatywnego załatwie
nia, sprawy o eksmisję skierowane 
zostaną do sądu . 

Równocześnie spółdzielnia na 
bieżąco rozliczać będzie realizację 
złożonych deklaracji. Jeżeli dłużnicy 
nie będa się z nich wywiązywać, 
zarząd wystąpi o wykluczenie 
z rejestru czlonkow. W związku 
z tym czyni się też starania 
o przejęc ie budynków byłej jed
nostki wojskowej w Skarżysku Za
chodnim na lokale zastępcze. 

IBPI 

rycznie odmawia. Mimo to wezwa
no pogotowie. lekarz stwierdza 
bardzo ciężki stan chorego i ko
nieczność szpitalnego leczenia. 
Marian S. podpisuje jednak 
oświadczenie, że na własną odpo
wiedzialność rezygnuje z pobytu 
w szpitalu. W tej sytuacji pani kie
rowniczka decyduje się zawiado
mić policję. Jest pretekst, aby go 
stąd wyeksmitowano - od dwóch 
miesięcy nie placi za hotel. 
Wysłuchaliśmy relacji jedne

go z policjantów, który brał u
dział w tej akcji. 

Początkowo pan Marian nie 
chciał nikogo wpuścić do swojego 
pokoju. Zamknął drzwi na klucz. 
Perswazje kierowniczki zdołały go 
jednak przekonać, że musi opuścić 
hoteł. Spakował swoje rzeczyosobis
te i udał się do policyjnego r~iowo
zu. Najpierw kazał zawieźć się do, 
wspomnianej już, siostry na ulicę le
cha Przed blokiem raptem zmien~ 
zdanie, nie chciał już tam iść. Zaży
czył sobie, aby odwieziono go na 
dworzec PKP. Tu poczeka do rana 
i wreszcie odbierze swoją rentę na 
poczcie. Policjanci próbowali przeko
nać go, że najlepiej będzie, jeśli ods
tawią go do szpitala w Czerwonej 
Górze. Nie chciał absolutnie o tym 
słyszeć. Około godziny 21 .30 pozos
tawili go na hali dworcowej. 

Dalsze losy pana MarIana S. 
nie są nam znane. 

RENATA SKUZA 
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Dopóki kwestie finansowe nie 

zostaną rozwIązane, zarządy 
dróg nie są w stanie zawierać 
umów z rejonami energetyczny
mi. Najuboższe gminy natomiast 
mają podstawę, aby takie umowy 
rozwiązywać. 

KIELCE PŁACĄ 
Nie zgasną na pewno latarnie na 

terenie Kielc. Miasto przejęło w ra
mach programu pilotażowego rów
nież utrzymanie dróg krajowych 
i wojewódzkich w swoich grani
cach. Do tej pory miasto płaciło za 
oświetlenie i będzie to robić nadal -
twierdzi Stanisław Kierys z Wy
działu Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego. - Problem 
w tym, czy będą na ten cel dota
cje z budżetu centralnego, 

W innych miastach na ternie w0-
jewództwa wszystko zależy od dob
rej woli urzędów gminnych. W Rejo
nie Energetycznym w Końskich do
wiedziałam się, że do tej pory gmina 
nie wypowiedziała umowy. Jeżeli to 
zrobi, a zarząd dróg nie podpisze 
nowej, w ciągu siedmiu dni latamie 
zostaną wyłączone. Tymczasem 
zarządy dróg wysyłają do rejonów 
energetycznych .odpowiednie pis
ma informujące, że do tej pory na 
cele oświetleniowe nie otrzymały 
żadnych funduszy. 

SPRZECZNE OPINIE 
W kwestii, kto ma płacić za latar

nie, istnieją dwie zupełnie sprzecz
ne opinie prawne. Pierwsza wyko
nana na zlecenie Biura Orzecznic
twa Kolegiów Odwoławczych Sej
miku Samorządu Terytorialnego 
mówi o obowiązku ponoszenia ko
sztów oświetlenia przez gminy. 
Wskazuje jednocześnie na fakt, iż 
oświetlenie służy przede wszystkim 
bezpieczeństwu pieszych użyt
kowników dróg, a więc miesz
kańcom gminy. Przeciwne stano
wisko zajmuje Urząd Rady Mi-

Ciemności 
kryją gln·inę 
nistrów, który narzuca obowiązek 
finansowania kosztów oświetlenia 
dróg wojewodom. 

GMINA LEPSZYM 
GOSPODARZEM 

Najciekawsze jest to, że wiele 
gmin nie chce zrywać umów z rejo
nami energetycznymi. Chodzi jedy
nie o dotacje na cele oświetlenio
we. "Gmina sprawniej zarządza 
oświetleniem - twierdzi wójt Mo
rawicy, Marian Buras. - Mamy 
stały kontakt z mieszkańcamI, 
wiemy gdzie wystąpiła awaria. 
A pieniądze na ten cel mogą być 
C?d wojewody, byle tylko były. 
Zadna gmina nie da funduszy 
z własnego budżetu, Jeżeli pok
rywanIe kosztów oświetlenia 
dróg będzie prawnym obo
wiązidem wojewody". 

CZY ZAPADNIE 
CIEMNOŚĆ? 

Zastępca dyrektora Biura Sej
miku Samorządowego w Kiel-

o 
Będzie 
Wojtku 

cach, Jan Mazur, twierdzi, że naj
większą dyskusję wywołuje wyso
kość opiat za konserwację sieci e
lektrycznej. Gminy płacą mie
sięcznie 25 tys. zł od punktu świet
lnego. Padają propozycje 
przejęcia przez gminy sieci oświet
leniowej i zrezygnowania 
z usług rejonów energetycznych 
na rzecz tańszych konserwa
torów. Takie próby miały podjąć 
Bodzechów i Nagłowice. 

Tymczasem na grudnio
wej sesji Sejmiku Sa
morządowego gmIny 
zwróciły się z Interpelacją 
do wojewody o zagwaranto
wanie środków na oświetle
nie dróg krajowych I wo
jewódzkich oraz jego kon
serwacJę. Wszystko rozbija 
si, więc o pieniędze. Jeżeli 
zabraknie Ich w budżecie 
centralnym na wielu dro
gach zapadnie ciemność. 

MAŁGORZATA PAWElEC 

książka 
Bellonie! 

Grupa krakowskIch literatów pod kierunkiem Ryszarda Styły oraz 
poety Adama Ziemianina przystępuje do prac nad książką poświęconą 
życiu i twórczości buskiego poety i kompozytora Wojciecha Bellona. 
Autorzy proszą wszystkich znajomych i przyjaciół poety o udostępnienie 
wszelkich związanych z nim materiałów -listów, wspomnień, fotografii. 

Kontakt - Busko, tel. 13-11. 

Nieuczciwi zawsze znajdą lukę 

o.c. ? • 
Do 15 stycznia tego roku 

kierowcy pojazdów samocho
dowych powinni opłacić obo
wiązkową składkę ubezpie
czenia odpowiedzialności cy
wilnej IOC/. Warunki opłat ok
reślone zostały rozporządze
niem Ministerstwa Finansów. 
Kwoty wahają się od 1 mln do 
3 mln zł w zależności od po
jemności silnika użytkowane
go pojazdu. Jazda bez opłaco
nego ubezpieczenia OC Jest 
zabroniona. 

- Nie prowadzimy statystyki 
kierowców zatrzymanych za 
jazdę bez ważnego dowodu 
wpłaty, bo zdarzają się o wiele 
większe wykroczenia 
i przestępstwa drogowe - mówi 
komisarz Marek Nowak z Wy
działu Ruchu Drogowego Ko
mendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach. - Przypadki, o któ
rych mowa, nie są odosobnione, 
ale też 'lie jest to zjawisko nag
minne, by urastało do rangi 
problemu. W interesie samych 
kierowców leży opłacnie składki 
OC. 

Notujemy przypadki 
kiedy osoba, która zakupiła na 

giełdzie samochód, a nie odeb
rala od poprzedniego właściciela 
dowodu opłaty OC zostala skon
trolowana przez funkcjonariuszy 
policji. Kontrolujących nie intere
sują powody, z jakich kierowca 
nie posiada ważnego ubezpie
czenia. 

Kierowcom, którzy nie opła
cili składki ubezpieczeniowej 
OC, grozi zatrzymanie dowo
du rejestracyjnego pojazdu 
i kara w wysokości 7,5 mln zł 
Iza 1993 r.l. Kierowca musi tak
że uregulować zaleglą na
leżnośc za samo ubezpieczenie. 
Tym, którzy jeżdżą bez dowodu 
wpłaty, ale składkę uiścili , kont
rolujący policjant może wypisać 
mandat taki, jak za fakt nieposia
dania dokumentów, jakimi wi-

IE, DZIĘKUJĘ III 
nien legitymować się pro
wadzący auto. 

Towarzystwa 
ubezpieczeniowe 
zachęcają kierowców do opłat 

OC poprzez różnego rodzaju 
zniżki: do 60 proc. za bezszko
dową jazdę, 10 proc. za konty
nuację ubezpieczenia z pop
rzedniego roku, a niektóre na
wet za odpowiednie zabezpie
czenie pojazdu. Jednak po
między firmami nie ma wymiany 
danych o ty~ klientach, którzy 
zmieniali miejsce ubezpiecze
nia. Zdarzyć się więc może, że 
nieuczciwy klient stara się oszu
kać ubezpieczyciela, deklarując, 
iż w poprzednim towarzystwie 
posiadał wysoką zniżkę w opła
tach. 

- Zgłaszający się 
do nas klient, 

który w poprzednim roku opła
cał składkę w innej firmie, musi 
wypełnić odpowiednie pismo. 
Zaznacza w nim jakiego rodzaju 
ulga przyslugiwała mu przy u-
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Skojarzenia 
nasunęły się same 
i okazały się prawdziwe. Jed

nak ze schwytaniem kuzyna nie 
było tak łatwo, bowiem ten za
tankował do pełna i rozpoczął 
podróżowanie ze Starachowic 
do Skarżyska. Tak jeździł w tę 
i z powrotem, aż spotkał kumpla 
o pseudonimie .Wielki". Zapro
ponowai mu kupno .malucha". 
"Wielki" nie zastanawiał się zbyt 
długo i oferował złodziejowi 9 

bezpieczeniu, a my musimy mu 
wierzyć - mówi Helena Rychta, 
naczelnik działu akwizycji To
Warzystwa Ubezpieczeń i Re
asekuracji SA "Warta" w Kiel
cach. - Oczywiście, wyrywkowo 
sprawdzamy wiarygodność dek
laracji. Honorujemy uprawnienia 
do zniżek nabyte w innych fir
mach ubezpieczeniowych. Sami 

milionów zł. Kiedy okazało się, 
że samochód jest kradziony, ob
niżono stawkę do 1,5 miliona 
i takiej transakcji dokonano. 

Ale ani kuzyn, ani .Wielki· nie 
cieszyli się zbyt długo tym inte
resem, bowiem u obu pojawili 
się wkrótce starachowiccy polic
janci. Obaj kumple przyznali się 
do winy i przed kilku dniami 
sprawa ta trafi la na wokandę 
starachowickiego Sądu Rejono
wego, gdzie kuzyn został skaza
ny na rok pozbawienia wolności 
i 2,6 miliona zł grzywny z za-

też - na prośbę klienta, który re
zygnuje z naszych usług - wys
tawiamy stosowne oświadcze
nie dla konkurencyjnej firmy. To
warzystwo ubezpieczeniowe nie 
dysponuje żadnymi środkami 
nacisku względem klienta, który 
zwleka z obowiązkową opłatą. 

MAGDALENA FUDALA 

mianą na 26 dni aresztu, a wy
konanie kary zostało warunko
wo zawieszone na okres próby, 
który w tym przypadku wynosi 
trzy lata. Natomiast Zbigniew 
D., który odzyskał swego .malu
cha· zrozumiał, że przysłowie 
mówiące o tym, że .. . z rodziną 
najlepiej wychodzi się na 
zdjęciu , jest jak najbardziej ak
tualne. 

PIOTR SZPAK 

PS. Personalia osób zostały 
zmienione 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Wiadomości lokalne o strona S 
Najmlodszy przestępca ma 6 lat! 

DOKOŃC2ENlE ZE STR. 1 czy obiektem napaści miala być 
żona Kazimierza Grabka, on 
sam, czy chodziło tylko o rabu
nek "mercedesa". 

To idzie młodość 
Według nadkom. Waleriana 

Marka, rzecznika prasowego 
KWP w Radomiu, zatrzymanie 
pozostałych dwóch napast
ników jest kwestią czasu. 

Policja 
przypuszcza, 

że broń, jaką poslugiwali się 
napastnicy, była przerobiona z 
kbks. Kolczatka była prawdopo
dobnie wykonana sposobem 
chałupniczym. Nie wiadomo, 

Grabek zajmuje 5 miejsce 
na liście naJ bogatszych Po
laków 1993 r. tygodnika 
"Wprost". Według czasopis
ma, Jest on trzecim produ
centem żelatyny w Europie. 
Ma m.In. wytw6rnlę żelatyny 
w Głuchowie pod Gr6Jcem. 
Jego majątek szacuje się na 
ok. 100 mln dolar6w. 

OSTROWIEC ŚW.: Około setki nieletnich 
dokonało w roku ubiegłym na terenie miasta 
180 czynów przestępczych. Połowa z nich po 
raz pierwszy trafiła do kartoteki grupy do 
spraw nieletnich. Generalnie można jednak 
przyjąć, że w stosunku do roku ubiegłego 
liczba przestępstw i przestępców utrzymuje 
się na tym samym poziomie. 

Dokładnie nikt nie wie NaJ młodszym 
nieletnim przestępcą. który 

świadomie dokonał podpalenia 
zabudowań gospodarczych był 
sześciolatek . Trafili się też trzej 
dziewięclolatkowie . Większość 
jednak ma 15 - 161al. Są to przede 
wszystkim uczniowie VII - VIII klas 
szkół podstawowych oraz pierw
szych szkół zawodowych. Rza
dziej techników i tylko wyjątkowo 
ogólniaków. Nieletni działają poje· 
dynczo lub w dwuosobowych zes· 
polach. 90 proc. z nich ma dobre 
albo bardzo dobre warunki mate
rialne, a swoją dZialalność traktują 
jako rozrywkę 

Za czym kolejka ta stoi? 
KIELCE: Od kilku dni 

przed budynkiem Banku 
PKO przy u1. Warszaws
kiej zbierają się tłumy lu
dzi. Ponoć mają sprze
dawać akcje. Nikt nic 
dokładnie nie wie. W te
lewizji powiedziano, że 
Bank PKO będzie sprze
dawał akcje "Rafako", 
a każdy z oddziałów ma 
otrzymać swój przy· 
dział. 

Utworzył się nawet komitet 
kolejkowy, cały czas stoi 
dyżurny ,maluch", gdzie można 
zapisać !?ię na listę ocze
kujących na upragnione akcje . 
Dzisiaj w godzinach przed
południowych zapisanych już 
bylo ponad 170 osób. 

Kierownik ekspozytury, Leo
kadia Chyc, poinformowała 
nas, że jeszcze w tej sprawie 
nie zapadła jednoznaczna de
cyzja. Wszelkie poczynania za
intersowanych opierają się 
wylącznie na informacjach tele
wizyjnych i prasowych. 

- Być może wkrótce będzie
my coś wiedzieć, ale o ile mi 

wiadomo, to dopiero 24 stycznia 
br. ma zapaść ostateczna decy
zja. My przede wszystkim nie 
jesteśmy przygotowani. Brak 
jest biura maklerskiego i odpo· 
wiedniego sprzętu . 

Dyrektor I Oddzłału PKO 
w Kielcach, Zofia Grabska, 

potwierdziła Informacje prze
kazane przez Leokadię Chyc. -
W tej chwili nic konkretnego 
powiedzieć nie mogę, nie 
mam pisemnego upoważnie
nia do sprzedaży akcji "Rafa
ko". 

IRESI 

.. SAN EPI D" kontroluje 

Trujące półmiski 
KIELECKIE: Ze sklepów należących do PSS w Jędrzejowie Te

renowa Stacja "SANEPIO" wycofała porcelanowe półmiski. W zd0-
biących Je kalkomaniach stwierdzono zawartość metali ciężkich. 
Towar został pobrany do badania w paźdzJemiku, a zakaz sprze
daży wydano w grudniu, ponieważ tak długo tneba czekać na wy
niki analiz. W tym czasie trzy półmiski znalazły nabywców. 

W grudniu 1993 roku Państwo
wa Inspekcja Sanitarna wo· 
jewództwa kieleckiego skontrolo
wała ponad 4 tysiące placówek, 
z tego 27 zostało czasowo unieru
chomionych, na 157 właścicieli 
nałożono mandaty. 

W Starachowicach zamknięto 
8 punktów sprzedaży wędlin i dro
biu. Wszystkie znajdowały się na te
renie placu targowego .MANHAT
TAN". Inspektorzy stwierdzili -zły 
stan sanitarny spowodowany bra
kiem bieżącej wody. 

W Kielcach zlikwidowano 

iss Polonia '94 

Pomysłowością 
nie letni przebijają dorosłych 

O ile kiedyś kradli z wystawy liza· 
ki, tak dZisiaj biorą wszystko. Re· 
kordzista ma już na koncie ponad 
setkę skoków, przede wszystkIm 
włamań i kradzieży i bardzo dużo 
szczęścia . Wyciął z kumplami ki
kadziesiąt metrów przewodu za
silającego hutę ,Ostrowiec" 
i schował go w nocy w stacji tra
fo, gdzie doświadczony elektryk 
bał się wejść . Nieprzypadkowo 
też najwięcej. bo 130 
przestępstw pope/nlonych przez 
nieletnich, stanowią włamania 
i kradzieże. Zatrważająco 121 
w ciągu rokul wzrosla liczba wy
muszeń rozbójniczych dokona
nych na mlodszych kolegach idą
cych do szkoły. Mniej natomiast 
lo 51 było rozbojów. 

Alkohol 
towarzyszy w sposób najbar

dziej masowy i widoczny w Dniu 
DZiecka i wagarowicza. Wzdłuż 
Kamiennej, na łąkach ~ zaulkach, 
mozna zobaczyć grupki małolatów 
,trąbiących hejnal z mózgotrzepa' 
Ipijących tanie wino z butelkii. Do 
Izby Wytrzeźwień traf tło 92 nielet-

nich, a zawozi się ich tam dopiero 
wówczas, gdy już nie są w stanie 
wyartykułować miejsca swojego 
mieszkania. Wszyscy zaczynali od 
Jednego piwa i zanim osiągnęli 
pełnoletność popadli w uzależnie
nie. W wielu przypadkach pomogli 
im w tym rodzice, nalewając jed
nego przy gościaCh albo 
twierdząc, że młodym ludziom też 
się coś od życia należy . 

Ucieczki 
Rodzice i opiekunowie zgłosili 

około 70 ucieczek nieletnich z do
mu. Dotyczyło to zarówno 
chłopców i dziewcząt. Zgłoszenia 
dotyczą zazwyczaj tylko pierwsze
go razu. Kiedy ucieczki wchodzą 
małolatowi w krew, rodzice przes
tają informować policję o Ich 
dluższej nieobecności poza do
mem. Tak było w przypadku trójki 
dzieci Rodzeństwo w wieku 4, 6 i 
8 lat uciekło z domu i spalo zimą 
w kopkach słomy albo na dwor
cach, bo w porównaniu z domem 
był to komfort i musiały dbać tylko 
o siebie. Zawiezione do domu pła
kały, aby ich tam nie zostawiać. 
Ostatecznie trafiły do Domu 
Dziecka I są z tego bardzo zado
wolone. 

Zdaniem 
policjantów 

z grupy do spraw nie letnich 
główną przyczyną wejŚcia malo
latów w konflikt z prawem jest 
nuda i brak zaintersowania ze 
strony rodziców, których coraz 
bardziej pochlaniają obowiązki 
zawodowe. Bywają przypadki, ze 
rodzice pożyczają przed pierw
szym od dzieci, nie pytając ich 
nawet skąd mają pieniądze . Nie 
zwracają uwagi na to, że chłopak 
ma nowe spodnie, chociaz nie 
dostał od nich nawet grosza. 
Przyjmują jako normalny stan 
rzeczy, kiedy dzieci wracają 
w nocy po piwie albo znikają na 
caty dzień w nieznanym towa
rzystwie . W ten sposób kilku 
małolatów korzystało z ukradzio· 
nego przez siebie magnetowidu 
tłumacząc każdorazowo, że na te 
dwa, trzy dni pożyczyli go od ko
legi, i tak w kolo. Brok zaintere
sowania rodziców sprawia, że 
nieletnim, którzy szybko zyskują 
poczucie bezkarnOŚCI złodziejst
wo wchodzi w krew. 

(TeZ! 
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UWAGA! 
Wielki finał konkursu o tytuł 

MISS ZIEMI KIELECKIEJ 
odbędzie się w Kielcach 19 mar
ca 1994 r. w hali widowisko
sportowej przy ul. Żytniej. 

Kielce, ul. Warszawska 44, tel. 
, 410-41, wewn. ?43, 154. TER

MIN ZGŁOSZEN do 15 lutego 
br. III 

działającą od lat pracownię sny
cerską. Mieściła się ona w starej ka
mienicy. Jej lokatorzy od dłuższego 
czasu skarżyfi się na hałasy, niep
rzyjemne wyziewy oraz zapylenie 
powietrza. Dodatkowo inspektorzy 
stwierdzm nieprzestrzeganie prze
pisów BHP. Zakład zostal przenie
siony na obrzeża miasta 

Tradycyjnie zamknięto kika skle
pów spozywczych, węd~niarskich 
i mięsnych, piekarń oraz piwiarnię, 
rozlewnię win i zakład fryzjerski. We 
wszystkich obiektach stwierdzono 
podobne zaniedbania: zJy stan sa
nitarny, brud, brak bieżącei wody, 
obecność śladów gryzoni. 

Czarny bilans 

UWAGA! 
W konkursie mogą wziąć 

udzial bezdzietne panny, po
siadające obywatelstwo pol
skie, mające ukończone 18 
lat oraz nie przekroczone 24 
lata. 

Zgłoszenia przyjmują: "E· 
CHO DNIA", Kielce, ul. Targo
wa 18, tel. 68-00-12, 68-00-43 
I Agencja "KUMAN ART", 

UWAGA! 
Konkurs MISS POLONIA, 

w ramach kt6rego przeprowa
dzany Jest wybór Miss Ziemi 
Kieleckiej nie ma nic wsp6lne
go z konkursem Miss Polsk.1 
I. wyborami Miss Regionu 
Swlętokrzyskiego. 

PRZYPOMINAMY: 
Tylko uczestniczki konkursu 

MISS Polonia /Mlss Ziemi Kielec
kiej/ mają szansę reprezento
~ać Polskę w wyborach Miss 
Swiata!!! 

Skierowano 6 wniosków do K0-
legium da. Wykrocań, m.In. prze.
ciwko winnemu zatrucia w pała
cyku Zielińskiego, właścicielowi 
studni w Bolechowlc ch, kt6ry 
zamlen" ją na azambo oraz 
włlŚclclelowl maaaml z Mlcl
gozdu za stosowanie niedozwo
lonych substancji konser
wujących. 

lATAJ 
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Jak poinformował nas asptrant 

MIrosłew Szyłler z W')'dzjaIu Rudlu 
Drogowego KWP, naPardziej nie
bezpiecznym obszarem jest Radom, 
gdzie wydarzyło się 39 proc. wy
padków drogowych województwa. 
Najmniej byto ich na tererledzialaria 
KAP Zwoleń lok. 5 procJ 

Podstawowe 
przyczyny 

wypadków to nadal błędy osób 
pieszych 1320/, przekraczanie 
dozwolonel prędkości jazdy 1290/, 

nieprawidlowe omijanie, wymija
nie, wyprzedzanle/l861. Kierowcy 
pojazdów osobowych byli spraw
cami ponad polowy wypadków, a 
326 spowodowali kierowcy po
jazdów ciężarowych. 65 procent 
wypadków wydarzyło się w go
dzinach od 14 do 22. Na terenie 
Radomia najwięcej kraks miało 
miejsce na ciągach komunikacyj
nych: Kielecka - Czarnieckiego, 
Grzecznarowsklego - Wojska 
Polskiego - Slowacklego I Sło
wackiego - 25 Czerwca. 

W 1993 roku 
funkcjonariusze z ,drogówki' 

ujawnili 92.120 wykroczeń, 
nałożyli 36.385 mandatów na 
ogólną kwotę ponad 4 mld 700 
mln zł. Ponadto sporządZili 3.044 
wnioski do Kolegium ds. Wykro
czen i zatrzymali 1920 osób 
będących pod wpływem alkoho
lu. Zatrzymali 1363 prawa jazdy 
oraz 3390 dowodów rejestracyj
nych. 

W korputerowej ewidencjł 
sprawców wykroczen znalazło 
się ponad 5.800 kierowców, 
którzy mają naliczone punkty. 
Do 29 grudnia 1993 roku jeden 
z kierowców uzyskał 30 pkt., 
w związku z czym skierowano 
wniosek o egzamin kontrolny. 

J. RYB.! 

Ciepłownictwo po 
francusku 

Wczoraj wiceprezydent KleIc, 
Zenon Rodak, spotkał się z dy
rektorem polskiego oddziału fran
cuskiej firmy THION sp. z 0 .0 ., 
Markiem Kapron10m oraz dyrek
torem MPEC, Janem Dachnows
klm. Firma THION zajmuje się ek
sploatacją sieci ciepłowniczej we 
Francji. Prowadziła Ich moderni
zację w kilku miastach Polski. Jest 
jedną z kilku firm, z którymi 
Zarząd Miasta prowadzi wstępne 
rozmowy na temat modemizaqi 
sieci ciepłowniczej Klelc. 

PKO w Jędrzejowie 
W Jędrzejowie niedawno otwo

rzył podwoje 400 oddział PKO 
w Polsce, a 12 w województwie 
kieleckim. Tym samym zakończo
no rozbudowę sieci banku na Kle
lecczyinie. Zatrudnienie znalazlo 
w nim 21 osób, w tym 7 bezrobot
nych. Jędrzejowski oddział za
pewnił pełną obsługę klientów o
raz wykonuje wszelkie operacje 
bankowe. 

Nowy miesięcznik 
Ukazał się drugi nU/!ler mie

sięcznika " Ludowiec Swlętok
rzyskl " wydany przez Biuro Po
selsko-Senatorskie PSL w Kiel
cach. Poseł A. Domagaiski pisze 
w nim o roli stronnictwa w tworze
niu silnych samorządów w kraju. 

Pomoc dla Sarajewa 
Po 300 tys. zł radomianie mogą 

kupować od dziś popularne piecy
ki dla mieszkańców oblężonego 
Sarajewa. Pieniądze można wpła
cać w Biurze Poselskim Unii De
mokratycznej przy ul. Marii Skło
dowskiej-Curie. Akcja organizo
wana lest przez Fundację EQE
LlBRE. 

IBEA/ 
Wystawa grafiki 

We włoszczowskim Domu Kul
tury czynna jest wystawa grafiki ; ". 
polskiej ze zbiorów BWA w Klel
cach. Na wystawie najwięcej jest 
linorytów i litografii, takich autorów 
jak: Ą. Kandziora I"Kra"I, J. Na-
pl I.Powrót modelki·', J. 
Le~ ar< I.Narodziny miłości·I, R. 
Osadczy I.Jak zabawa to zaba
wa"I, J. Pakulski I.Kobiety w par
ku"I, J. Drążkiewicz I.Dziwny jest 
ten świat"I, M. Nyczka I"Spotka
nie"', A. Kabała ,. Wiśniowy sad"l. 

Szkoda tylko, że wystawa grafi
ki, która potrwa do końca stycznia, 
nie wzbudza większego zaintere
sowania młodzieży szkolnej. 

(TSI 
Wirtuoz harmonijki 

wystąpi w ... Marconim" 
BUSKO-ZDROJ: Edward Ko

zawskł posłada ponoć najm
nlejszą na świecie harmonijkę 
ustną liczącą zaledwie 3 centry
metry długości I potrafi z nieJ wy
dobyć najpltknlejsze melodie. 

To unikatowe grające cacko jest 
jedną z wielu harmonijek wy
pełniających szczelnie walizkę, 
z którą się nie rozstaje. Przywiózł 
ją również na kurację do Buska 
i dzisiaj wystąpi z koncertem har
monijkowym w sali koncertowej 
sanatorium .Marconi' o godzinie 
15.30. 

Oświata przygotowana 
SKARZVSKO-KAM.: Ze 

względu na trudną sytuacjt fi
nansową miasta, RM 
w Skarżysku nie wyraziła zgody 
na przejęcie oświaty z po
czątkiem br. Niemniej warto 
wiedzieć, że wykonano wszelkie 
prace przygotowawcze mające 
slużyć temu procesowi, m.In. 
powołano wspólną komisję In
wentaryzacyjną, która dokonała 
spisów w podległych placów
kach. Wszystkie szkoly mają 
założone księgi wieczyste. SP 
nr nr 1,2,3,5,6113 posiadają 
w pełni urgulowany stan praw
ny. W przypadku pozostałych , 
toczy się końcowe postępowa
nie o zasiedzenie częscl grun
tów. 

Niestety, stan większości szkół 
nie jest najlepszy. Biorąc pod u
wagę tylko zalecenia "Sanepidu', 
na remonty kapitalne należałoby 
przeznaczyć 5,2 mld zl. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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." .Jeden z rolników studiuje Czy wojewoda stanie przed sądem? 

na amerykańskim uniwersytecie 
." Uprawia się zboże XXI wieku 

MORAWICA UP DŁE APTEKI-
bliżej świata 

MORAWICA: W tutejszym Urzędzie Gminy rozstrzygnięty został 
konkurs na najlepsze gospodarstwo w gminie. Komisja konkurso
wa złożona z władz gminy i przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrod
ka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach wręczyła nagrody 
pięciu rolnikom, których gospodarstwa prowadzone są estetycznie, 
ekologicznie i nowocześnie. Zwycięzcy z rąk wójta Mariana Burasa 
otrzymali nagrody pieniężne I wydawnictwa książkowe na temat rol
nictwa I nowoczesnych upraw. 

Wśród nagrodzonych znajduje 
się Krzysztof Strąk z Radomic, 
który od dwóch lat przebywa 
w Stanach Zjednoczonych, biorąc 
udział w specjalnym międzynaro
dowym programie ISEP, mającym 
na celu szkolenie polskich, czes
kich, słowackich i węgierskich rol
ników w zasadach funkcjonowa
nia zachodnich systemów rolni
czych. K. Strąk obecnie przebywa 
na drugim roku uniwersytetu Ge
orge Town w stanie New York. Po 
ukończeniu uniwersytetu w USA 
nasi rolnicy otrzymają dyplomy u
kończenia uczelni , honorowane 
na całym świecie . 

K. Strąk na pytanie, co ma za
miar przenieść z USA do Polski po 
ukończeniu uniwersytetu i jak zor
ganizować swoje 16-hektarowe 

gospodarstwo odpowiedział: -
Przede wszystkim muszę je po
większyć o kolejne 16 ha, ponie
waż aby móc osiągnąć jako taką 
produkcję, nie można posiadać 2 
czy 3 ha, tak jak to mają obecnie 
rolnicy u nas w kraju. Po powrocie 
najprawdopodobniej założę u sie
bie zakład przetwórstwa mleczar
skiego wzorowany na amery
kańskich mleczarniach. Na spot
kaniu z rolnikami władze gminy 
podjęły także decyzję o próbnej 
uprawie zboża XXI wieku - ama
rantu . Morawica jest pierwszą 
gminą na Kielecczyźnie , która 
zdecydowała się pod kierunkiem, 
prof. Emila Naborczyka z KFR 
w Warszawie podjąć próbną up
rawę tego zboża. 

S. OLEJARCZVK 

Lokalna walka z bezrobociem 

Sarni sobie 
posprzątają 

KIELCE: - Już piąty miesiąc nie otrzymujemy z budżetu woje
wody refundacji za leki - Infromuje mgr Tadeusz Gicewicz -
właściciel apteki przy ul. Olszewskiego 2 w Kielcach. - Leki za
mawiam na kredyt. Hurtownie już nie chcą realizować zamówień, 
żądają pieniędzy. Producenci nie mogą wydawać leków na kre
dyt. I tak koło się zamyka. 

- Tragiczna sytuacja 
finansowa aptek prywatnych 

odbija się na zaopatrzeniu - mówi 
mgr farmacji , Teresa Haratym -
właścicielka apteki przy ul. War
szawskiej 149a w Kielcach. - Po 
prostu maleją zapasy. Nie otrzy
małam refundacji za cztery mie
siące i musiałam skorzystać 
z usług banku. Bank przejął długi 
apteki, a ja mogę wypłacać pie
niądze wierzycielom. 

Apteki prywatne w wo-
jewództwie kieleckim znalazły się 
w tragicznej sytuacji. Zgodnie z u
mowami refundacyjnymi zawarty
mi między wojewodą a pro
wadzącymi apteki budżet 
państwa zobowiązany jest najda
lej w ciągu 14 dni pokryć różnice 
między faktyczną ceną leku, 
a opłatą wniesioną przez chorego. 

Tymczasem ostatnia refun
dacja za leki została przekazana 
za miesiąc sierpień. 

W aptece zawsze trzeba postać w kolejce. Co będzie gdy 
zostanie ich kilka w 'mieście? Fot. A. Piekarski 

Stan zadłużenia 
budżetu wobec aptek w wo

jewództwie kieleckim wynosi 
100 mld zł. Dła porównania war
to podać, że zaległości budżetu 
państwa wobec aptek prywat
nych w Radomskiem wynoszą 
ok. 36 mld zł, a w woj. tarnob
rzeskim - ok. 35 mld zł. Sytuacja 
w kraju jest różna. Np. w woj. 
warszawskim i łódzkim apteki 
refundowane są na bieżąco. 

Brak funduszy na zakup nowych 
specyfików oraz rosnące zadłuże
nie aptek w hurtowniach znacznie 
ograniczają możliwość uzupełnia
nia zapasów w aptekach. - W Wy
dziale Zdrowia UW złożyłem już o
siem faktur i nie otrzymałem za nie 
żadnych pieniędzy - informuje mgr 
farmacji, Edward Derlatka -właści
ciel apteki przy ul. Źródłowej 7 
w Kielcach, członek Prezydium 
Kieleckiej Okręgowej Rady Apte
karskiej. - Przy obecnej inflacji są to 
ewidentne straty dla nas_ Tracimy 
również na tym, że tymi pieniędzmi 
nie obracamy. Od momentu pows
tania pierwszych prywatnych aptek, 
czyli od czterech lat, nie bylo tak tra
gicznej sytuacji. Także perspekty
wy dla prywatnych aptek nie są po
cieszające . 

- W szczególnie trudnej 
sytuacji 

znajdują się małe apteki wiejs
kie o małej rentowności - mówi 
mgr farmacji Adam Podolski, wi
ceprezes Kieleckiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej_ -Już dziś moż
na mówić o kilkunastu aptekach 
w naszym województwie, które 
nie są w stanie wyjść z pulapki 
zadłużeniowej. Taka sytuacja do
tyczy, np. apteki w Sobkowie, we 
Wzdole Rządowym. Jakie jest sta-

NOWY KORCZVN: Podczas niedawnej sesji Rady Gminy 
w Nowym Korczynie powołany został do życia Zakład Gospo
darki Komunalnej, który według władz gminy pomoże 

w częściowym zlikwidowaniu bezrobocia oraz w zaoszczędze
niu znaczrtych pieniędzy. 

Władza w Kijach rządzi dobrze 

Niedawno Nowy Korczyn 
wystąpił ze Związku Komunalne
go .Ponidzie" i wszystkie prace 
związane z utrzymaniem czys
tości i eksploatacji ujęć i sieci wo
dociągowej na terenie gminy 
z dniem 1 stycznia 1994 r. należą 
do utworzonego na to miejsce kor
czyńskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. Decyzję taką radni 
podjęli ze względu na nikłe ko
rzyści jakie Nowy Korczyn otrzy
mywał z przynależności do .Poni-

Miału wystarczy 

Będzie 

ciepło 
OSTROWIEC ŚW.: Zażegna

ny został spowodowany listo
padowymi mrozami kryzys e
nergetyczny. Ostatnie dostawy 
miału zabezpieczyły potrzeby 
miasta i bez względu na aurę 
styczeń powinien być ciepły. 

-Ostatni transport nas zabezpieczyl, 
a idą jeszcze następne - mówi 
zastępca dyrektora MPEC, mgr ElżbIe
ta Fusińska. - Pozostaje jeszcze prob
lem zaległości płatniczych ze strony 
części odbiorców ciepła , RPGM, który 
jak dotąd byl dobrym płatnikiem , zalega 
z opłatą 1,2 miliarda zl, SpółdzielnIa 
MieszkanIowa "Hutnik" 234 miliony, 
SpółdzielnIa "ZJednoczenie" 184 mi
liony za poprzedni rok, ale ponieważ 
chce się odrodzić, bieżące należnośc i 
stara się płacić regularnie, zaległość 
podlegać będzie więc ugodzie. 
Z opóźnieniem płacą szkoły średnie. 
Natomiast "podstawówki" I przedsz
kola, które podlegają gminie robią to na 
czas i regularnie. Dwuletnie I!I za
ległości ZOZ skompensowa liśmy 
z Urzędem Skarbowym za część na
szego podatku, Drogą kompensat rozli
czamy s ię także z hutą . Natomiast po
zostal nie rozwiązany problem dzier
zawców Sudołu, Sprawy są w sądzie. 
ale szansa odzyskania caloścI na
lezności Jest Olewielka, 

TeZ 

dzia·. Lecz podstawowym argumen
tem jaki przeważył, była szansa zat
rudnienia w nowym zakładzie sporej 
liczby osób pozostających bez pracy. 
Władze gminy spodziewają się także 
znacznych oszczędności , a nawet 
zysków z tego tytułu . Wszystkie pie
niądze zarobione przez ZGK wpłyną 
wyłącznie do kasy gminy. Do zadań 
korczyńskiego ZGK bęQzie należeć 
dozór i konserwacja ujęć wodnych 
na terenie gminy, wykonywanie 
usług z zakresu utrzymania czys
tości miasta, remonty ulic i chod
ników, odśnieżanie, dbanie o zieleń 
miejską oraz przeprowadzanie in
nych prac remontowo-gospodar
czych_ 

Gminne sukcesy 

Gmina zakupiła już dla ZGK 
pierwszą koparkę, a jeszcze 
w styczniu planuje się kupić ko
lejny sprzęt ciężki do prac dro
gowych_ lO. S./ 

KIJE: Jak się okazuje, typowe gminy rolnicze, które 
zazwyczaj nie przynoszą dużych dochodów do budżetu, 
jeśli mają dobrego gospodarza, potrafią dokonać wiele. 
Takim przykładem jest gmina Kije, której władze przez 
rok potrafiły zrealizować tyle inwestycji, ile nie udało się 
przeforsować przez 20 ostatnich lat. 

Kilka miesięcy temu oddany 
został do użytku nowy budynek 

. Urzędu Gminy, w którym nie tyl
ko mieszczą się biura 
urzędników i wójta. Znalazło 
tam miejsce nowoczesne przed
szkole, poczta, Urząd Teleko
munikacyjny, bibłioteka oraz 
pierwszy w województwie gmin
ny kantor wymiany walut, co 
świadczyć może o zamożności 
miejscowego społeczeństwa. 

Gminie udało się także oddać do 
użytku oczyszczalnię ścieków, 
która przyjmuje nieczystości 
z budynków Urzędu Gminy, do
mu nauczyciela, szkoły podsta
wowej, ośrodka zdrowia i Gmin
nego Domu Kultury. Kolejnym 
tegorocznym sukcesem wójta 
i Rady Gminy bylo wybudowa
nie nowoczesnej remizy 
strażackiej w Umianowicach, 
w której znalazła także miejsce 

Kto nie płaci, idzie do aresztu 
.. 

Zapracowane . kolegium 
WŁoszeZOWA: Radcą do Spraw Wykroczeń Sądu Rejonowego we Włoszczowie 

od dwóch lat jest pan Tadeusz Pawłowski, którego poprosiłem o krótką rozmowę. 

* Niepokojąco wzrasta licz
ba wykroczeń. Jak ten prob
lem przedstawia się w rejonie 
włoszczowskim? 

- Liczba wniosków o wykro
czenia utrzymuje się mniej 
więcej na tym samym poziomie 
co w roku ubiegłym , ale o wiele 
więcej niż w 1991 r. 11992 - 596, 
1991 - 472/. 

* Jakie podmioty kierują 
wnioski i czego one dotyczą? 

- Instytucje państwowe , osoby 
fizyczne. Najwięcej wniosków 
kieruje Rejonowa Komenda Po-

licji Inp.: w 1992 r. - 525/, w dal
szej kolejności Państwowa Ins
pekcja Handlowa, ZUS. Wnioski 
o ukaranie dotyczą m.in. wykro
czeń przeciwko porządkowi 
i spokojowi publicznemu, mie
niu, nie przestrzeganiu ustawy 
o wychowaniu w trzezwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmo
wi. 

* Jak często zdarzają się od
wołania od wydanych przez 
Kolegium orzeczeń? 

- Na drogę postępowan ia 
sądowego trafia średnio w roku 
ok. 5 proc. spraw. 

* Kolegium orzeka 
najczęściej karę grzywny ... 

- Z tego tytułu w roku 1991 
wpłynęło do kasy sądu , ściśłej 
budżetu państwa, 151 ,7 mln zł, 
w ub. roku - 191,4 mln zł , 
a w tym już ... 311 mln zł . Ukara
ni wplacają również tzw, na
wiązki na rzecz PCK, TPD, 
PKPS, Towarzystwa Charyta
tywnego. Wysokość grzywny 
waha się przeciętnie od pół do 
miliona zlotych. 

* Z pewnością największe 
kary Kolegium wymierza kie
rowcom prowadzącym pojaz-

świetlica mlodzieżowa_ Jak nas 
poinformowała sekretarz gminy 
- Maria Szczerba, gmina stara 
się w całości wykorzystać w ra
mach prac interwencyjnych 
miejscowych bezrobotnych, któ
rzy pracują przy pracach 
porządkowych, malowaniu o
biektów publicznych, napra
wach dróg i chodników. Na 
przyszły rok planowana jest bu
dowa podobnej jak w Umianowi
cach remizo-świetlicy w Rembo
wie_ Wójt ma nadzieję, że i ta in
westycja się powiedzie. 

O dobrej -gospOdarności 
wladz gminy mogą świadczyć 
drogi, na których mimo usilnego 
szukania nie znajdziemy żadnej 
dziury. 10.S./ 

dy w stanie po spożyciu alko
holu_ .. 

- Grzywna wynosi wówczas 
od 2 do 5 mln zł . 

* Czy zdarzają się przypadki 
odstąpienia od kary grzywny? 

- W ubiegłym roku Kolegium 
odstąpiło od wymierzenia kary w 
12 przypadkach, biorąc pod u
wagę charakter i okoliczności 
czynu oraz właściwości i warun
ki osobiste sprawcy_ 

* Jaki jest tok postępowania 
w razie nieuiszczenia przez 
skazanego grzywny? 

- Po wyczerpaniu wszystkich 
możliwości stosuje się karę 
zastępczą. .. 

* _._czyli po prostu areszt. 
- Oczywiście, w ubiegłym roku 

trafiło tam 11 osób. Najeży przy
puszczać więc, że występują C()(az 
większe trudności ze ściągnęciem 
należności , co wiąże się z kolei 
z ubożenjem społeczeństwa. 

* Kolegium - jak się zdaje -
ma pełne ręce roboty __ . 

- Aż nadto ... 
Rozmawiał 

TADEUSZ STOLARSKI 

nowisko Izby Aptekarskiej . Cały 
czas prowadzimy rozmowy z wła
dzami wojewódzkimi, z Wydziałem 
Zdrowia. Wys~my pisma do Minis
tra Zdrowia i Opieki Społecznej, do 
Ministerstwa Rnansów, do Naczel
nej Rady Aptekarskiej. W ubiegłym 
roku z puli interwencyjnej Ministerst
wa Zdrowia otrzymaliśmy dodatko
wo 40 mld zł na refundację . 

Czy nadal nasze działania po
winny ograniczać się do wy
syłania pism I do rozmów? Na 
ten temat są różne opinie. Najp
rośclej byłoby podać wojewodę 
do sądu. Takiedziałanie/zszyb
kim efekteml podjęto w Łódz
kiem, u nas także jest to możli
we, ale na razie nie chcemy 
sięgać do tego ostatecznego 
kroku. 

DANUTA PAROL 

Sknynie pO minach 
służą w gospodarstwie 

Zbrojna 
\Nioska 
NIDA: Zbrojnymi wioska

mi na Kielecczyźnie okazały 
się nie tylko te leżące w gmi
nie Morawica: Lisów i Wola 
Morawicka. Jest nią także 
oddalona o kilka kilometrów 
od tych dwóch miejsco
wości wieś Nida. 

W centralnym jej punkcie, pod
obnie jak w lisowie, stoi przyd
rożny krzyż, wykonany z luły nie
mieckiego działa samobieżnego . 
Również w miejscowych gospo
darstwach znaleźć różne elemen
ty z uzbrojenia armii zarówno nie
mieckiej, jak i radzieckiej . U jed
nego z rolników pod plotem zau
ważyliśmy dość dobrze zacho
waną lufę od karabinu maszyno
wego typu MG i kilka puszek po 
maskach przeciwgazowych. Nato
miast dwa domy dalej innemu gos
podarzowi do dzisiaj dobrze służą 
trzy duże skrzynie z napisami 
.Achtung. Minen". W skrzyniach 
są obecnie części od sprzętu rol
niczego. A miny podobno pod 
strzechą. 

10.S.1 

35 milionów 
miesięcznie 

Telefoniczne 
oszczędności 

SKARŻYSKO-KAM.: Jak 
się okazuje oszczędności 
można szukać wszędzie. 
W Zakładach Metalowych 
"Mesko" w Skarżysku, 
w wyniku znacznego wzros
tu ilości zamiejscowych roz
mów telefonicznych w ru
chu automatycznym, od 
grudnia wprowadzono ich 
rejestrację i taryfikację. 

Po zakończeniu każdego mie
siąca , dyrektorom resortowym o
raz kierownikom poszczególnych 
komórek organizacyjnych przeka
zywane będą wydruki komputero
we z wyszczególnieniem wszyst
kich danych_ Szefowie mają kont
rolować zasadność rozmów i e
wentualnie ich czas. 

- Cały proces rejestracji rozmów 
telefonicznych w przedsiębiorst
wie rozłożyliśmy na trzy etapy - po
wiedział główny energetyk .Mes
koM - Marek Kotwica. - Już w pier
wszej fazie, po miesiącu od 
wdrożenia, opłaty abonenckie 
zmniejszyły się o 35 mln zł . Szacu
jemy, że oszczędności wyniosą 
przynajmniej drugie tyle po reali
zacji całego przedsięwzięcia Do 
rozmów prywatnych zainstalowa
ny już zostal automat. Zamówione 
zostały 3 dalsze. 

IBPI 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PROKURATO IĘ ZYGLĄDA 
Podczas ostatnich sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

słyszało się zapowiedzi, że wiele spraw związanych 
z budżetem miasta, pracą magistrackich urzędników , 
stosunkami między radnymi znajdzie swój finał 

w sądzie. Poprosiliśmy więc, by prokurator rejonowy 
w Kielcach, Jerzy Piwko, odpowiedział na następujące 
pytania: 

- Czy prowadzone Jest do
chodzenie w sprawie zarzutu 
o zawyżenie kosztów remontu 
gmachu Urzędu Miejskiego 
przez firmę .. Kemex"? 

- Trwają czynnoścI spraw
dzające. Zamierzamy powołać 

biegłego, który wyrazi opinię na 
ten temat. 

wygryzł pietruszkę 

- Czy prokuratura zajmuje 
się zarzutami dotyczącymi 
nieprawidłowości w rozlicze
niach kosztów remontu, placu 
Wolności, oczyszczania Silnł
cy, brukowania ulicy Szcze
cińskiej przez firmę .. Marmu
rex"? 

- Akt oskarżenia w tych spra
wach został przysłany do Sądu 
WOjeWÓdzkiego. po wc;arzywniaku! 

Od dłuższego czasu mieszkańcy osiedla Świętok
rzyskiego w Kielcach zdziwieni odchodzą od zamk

niętych drzwi sklepu warzywnego prowadzonego do 

niedawna przez Wojewódzką Spółdzielnię Ogrodni

czo-Pszczelarską· 

~ Życzenia 
dla nas 

Czy napiwek 
żyje? 

Kledys zwyczajowo przyjęte 
było. że napiwki wynoszą nie 
mniej niż 10 proc. sumy na ra
chunku. Czy wciąż stać nas na 
gest typu: "reszty nie trzeba." 

- Wszystko zależy od klienta -
mówi kierowca z Radio-Taxi "O
mega". - Jeśli już ktoś daje na
piwki to zazwyczaj zaokrągla ra
chunek np. z 27 tys. do 30 tys. 
zł . Raz na Jakiś czas trafi Się 
gość. który .odpali" podwójną 
stawkę, ale to sporadycznie. 
Zdecydowanie najczęściej dają 
napiwki panowie. Kobiety myśłą 
chyba, że im to nie wypada. 

W restauracjach i kawlar
Olach, tam gdzie płaci się wyso
kie rachunki na ezy dać równie 
wysoki napiwek. albo ... nie da
wac wcale, aby się nie ośmie
szac. 

Emeryci i renclSci Wiedzą, że 
hstonosza 2 rentą czy emerytura 
spła IC' me wolno. Z regułY 
ręczaJa mu drobna koncówkę 

sumy Jaką dostają. Podobnic 
z doręczycielami telegramów 
I poleconych przesyłek. 

Co bardziej wścibscy sta
rają się znaleźć choć szparę 
w zasłonach , które szczelnie 
wypełniają witrynę lokalu. - Do 
tej pory był tu warzywniak. 
a teraz diabli wiedzą ... - mówi 
starszy mężczyzna z pustą 
siatką w ręku . 

- Kiedyś można było tu kupić 
to. czego prywaciarzom nie 
opłacało się sprzedawać. Te
raz musi się człowiek nabie
gać po tych różnych budkach, 
w których jest niby wszystko. 
ałe jak się chce coś konkretne
go. to ciężko dostać . 

Jak nam wyjaśnił klerownik 
administracji osiedla Swiętok
rzyskiego, w pomieszcze
niach po sklepie warzywnym 
produkować się będzie teraz 
makaron, a ta dość dziwna 
zmiana profilu działalności 
spowodowana jest rezygnacją 
Wojewódzkiej Spółdzielni Og
rodniczo-Pszczelarskiej z wy
najmowania lokalu. 

Tak więc mieszkańcy 35-ty
sięcznego osiedla skazani 
będą na kilka miniaturowych 
budek warzywnych i aby kupić 
pietruszkę, będą się musieli 
nabiegać. 

JG.P./ 

- Czy ustałana jest odpowie
dzialnosc za kontrowersyjne 
przetargi na obiekty Miejskie
go Ośrodka Sportu i Rekrea
cji? 

- Podjęliśmy czynności spraw
dzające, gromadzimydokumen
ty, które pozwalałyby podjąć de
cyzję o ewentuałnym wszczęciu 
postępowania karnego. 

W galerii .. Piwnice" 
W kiełeckiej galem BWA .Piwni

ceW przy ul. Leśnej. można jeszcze 
obejrzeć poplenerową wystawę 
naszego środowiska plastyczne
go .Pińczów '94' Kilkunastu au
torów prezentuje swoje prace ma
larskie. m in Roman Jarajda, 
Krystyna Ołchawa, Sławomir 
Antoszewski, Marek Wawro, 
Bogdan Ptak, Zbigniew Kur
kowski, Krzysztof Ciok, Henryk 
Papierniak, Jerzy Pacia i Inni 

Bal karnawałowy 
Samorząd Studencki PS orga

nizuje 13 bm. na stołówce PS 
WIELKI BAL KARNAWAŁOWY. 
Calkowlty dochód z balu będzie 
przeznaczony.na konto WIELKIEJ 
ORKIESTRY SWIATECZNEJ PO
MOCY. Bilety na bill można naby
wać w PS {bud. C. pak. 1141 lub 
przed imprezą. Zachęcamy hur
towników, producentów artykułów 
spożywczych o przyłączenie się 
do organizacji balu. poprzez nie
odplatne udostępnienie swoich 
produktów. Dochód z Ich sprze
dazy zasili konto WłELKIEJ OR· 
KIESTRY SWIATECZNEJ PO
MOCY. WszyscY chętni proszeni 
są o kontakt telefoniczny: 24·124 

Przez cały styczen zbierane są 

• KIeleccy złodZIeje są powszechme znam Weszlam do drogerii przy 
PanoramICzneJ. a grupa kleszQ.nkowców za mną Natychmiast 
przełazyłam torebkę na ladę Rozpoznam wyszlI głośno prze llna{ c No 
roz, znowu Się me udało 

- Czy sprzedaż budynku 
przy ul. Solnej . przekazanego 
przez miasto w aport " Interk
rakbankowi ". forowanie ofer
ty tej firmy przy wyborze ban
ku obsługującego miejski 
budżet, przekazanie jej bez prze
targu lokalu przy ul. Bodzen
tyńskieJ, jest przedmiotem zain
teresowania prokuratury? 

- Na dziś prokuratura żadnymi 
materiałami w tej sprawie nie 
dysponuje. 

- A kwestia kupienia 10 eks
kluzywnych mieszkań dla 
specjalistów, ktorych miasto 
wbrew zapewnieniom nie 
sprzedało i przydzieliło Jedno 
z nich protekcyjnie ... 

- W tej sprawie rówOleż na ra
zie nie są prowadzone żadne 
czynności przez prokuraturę. 

- Ukazało się w prasie ogło
szenie właściciela firmy "Su
chenex": "Zawiadamiamy 
prezydenta R. Rzepkę i na
czelnika K. Kota, że nie zamie
rzamy zaspokaJa c Ich Indywj, 
dualnych potrzeb finanso
wych ..... 

- Znamy w prokuraturze jego 
treść . Po przeczytaniu tego oglo
szenia wszczęliśmy z urzędu 

jeszcze pieniądze. datki na ten szla
Chetny cel . Do akcji Wielkiej Orkies
try Swiątecznej Pomocy wlączyl się 
samorząd i uczniowie Szkoły Pod
stawowej w Jaworznl k. Kielc. któ
rzy zebrali 2.5 mln zł. Prócz tych pie
niędzy wpłacili ponad milion złotych 
na leczenie chorego kolegi 

Konkurs czytelniczy 
Biblioteka Klubu Garnizonowego 

w Kielcach zaprasza do udzialu 
w konkursie czytelniczym na temat 
,Tadeusz Kościuszko - wódz -
żolnierz - człOWiek". Uczestnikami 
konkursu będą przedstwiciele 
dwóch grup środowiskowych: kad
ra. pracownicy cywilni i ich rodziny 
oraz żołnierze służby zasadniczej. 
Konkurs odbędzie się 5 lutego, 
o godz. 10 Jeliminacje pisemne/. ... 

" Dziś o godz. 11 w skali komin
kowej WDK - .akowski" oplalek. 

" Dzis o godz. 17 w klubie .Civi
tas Chńsltana" przy ul. Rownel 18 -
otwarcie wystawy Ryszarda i Sta· 
nisława Praussów. 

czynności sprawdzające. mają· 
ce na celu wyjaśnienie zawar· 
tych w nim informaCJi. które 
mogą sugerowac. że wymienio · 
ne osoby byc moze uzależniły 
pOdjęcie czynności od prZYjęcia 
korzyści materialnych. Jedno
czesnie prowadzimy czynnosci 
wyjaśniające wskutek doniesie· 
nia prezydenta Roberta Rzepki 
o usilowanlu wręczenia mu ko
rzyści majątkowej. W tej sprawie 
wpłynęły też materiały od wicep
rezydenta J. Króla . Ustalamy. 
czy rzeczywiście doszlo do naru
szenia prawa 

- Może pominęłam w pyta
niach jakieś inne dochodze
nie, prowadzone w związku 
z budżetem, urzędnikami UM 
lub radnymi Kielc? 

- Nie ma innych dochodzeń . 
Być może. z powództwa prywat
nego, rozstrzygane będą 
w sądzie cywilnym sprawy o na
ruszenie dóbr osobistych, kto
rych wniesienie radni zapowia
dali na sesjach. 

- Dziękuję za rozmowę. 
ANNA KRAWIECKA 

Redakcjo! 
Po przeczytaniu notatki z 15 

XII 93 r. "Pacjentki przeholo
waly?" pragnę poinformować. 
IŻ na pewno nie przeholowaly, 
krytykując fatalne warunki na 
oddziale noworodków Szpitala 
Miejskiego w Kielcach. 

MOJa synowa urodziła 
w grudniu na tym oddziale 
zdrowego syna. Po trzech 
dniach, tuż przed wypisem, 
pojawiła się u niego gorączka, 
potem bakterie w moczu. Sły
szałam jak użalały się i inne 
pacjentki do rodziny, że dzieci 
są odparzone, brakUje pieluch 
/a przecież każda matka zos
tawia ich w szpitalu obo
wiązkowo 101. zamiast pieluch 
pielęgniarki podkładają kafta
niki. Nikogo nie obchodzi, że 
matka nie ma pokarmu w pier
siach lub ma problem z kar
mieniem. Pacjentki po kryjomu 
gotują noworodkom mleko. 

Naplwami obdarowywani są 
rownleż stroze strzeżonych par 
klngow I szatniarze. Nie można 
tego samego powledziec o pil
nUjących Izw płatnej strefy par
kowania. Coraz rzadzlcJ pa
m ęta Się o napiwkach u szew
ca, krawca czy fryZJera, coraz 
bardZiej czymy Się z kazdym 
groszem 

AGOALENA FUDALA 

• W NOT SiedZiała grupka męzczyzn POPIJaJąc wódeczkę Raz po raz 
wznosili toasty I klellszJCI do ust Nagle dwóch z nich zaczęło SIę szamo
tac. Wyszli na zewnątrz JecJnak po mterwencllwspółblesladmka szyb o 
wróCIli I dałeJ zgodme popl}ćJ11 Pogoda sprzyja pracom budowłanym. Na zdjęciu - budowa 

osiedla Zacisze w Kielcach. Fot. A.Piekarski 

"Winnica" jak 
zwykle 

organiZUje danSingi Do 
tanca codzlenn e od 12 do 22, 
w sobotę do 24 przygrywa 
zespoł Grzegorza Steca. Blłet 
stępu plus arta onsump

cyjna OSZlUją 80 tys. zl. Kie
rOWniczka restauracJI, Halina 
Wołowlec mÓWI, że szy uje 
wspaniały bal karnawałowy 
z e oma atra cjaml - stripti
zem, wodZirejem I onkursa
mi, ałe pod onlec arnawalu. 
Przypuszczalna cena akie) 
ca1odoboweJ Imrezy wynieSie 
o 800 do mln zl. 

REsr 

Może lepiej popłynąć do Kopenhagi? 

Karnawał trwa, kielczanie śpią 
KIELCE: Trwa karnawał, ale nie odczuwa się tej atmosfery w mieście. Wprawdzie 

Kielce to nie Rio de Janeiro, ale ... ulice mogłyby być bardziej kolorowe, wystawy 
ciekawiej udekorowane. Nie zauważyłam, by lokale rozrywkowe zapraszały na .. u
baw". Czy rzeczywiście nic się w nich nie dzieje? 

, Restauracja 
"Swiętokrzyska" 

w Cedzyme na tance zapra
sza od śr;xły do medne'J a par
kleoo królUją tanga i walce, e 

sporo tez muzy I dys ote 0-
wą Ponadto JUZ w na;blizszą 
sobotę odbędZie się tradYCYJ
ny bal lekarzy, a 5 marca bal 
przyjacioł ho elu MSwiętokrzys
kiego" Będzie ok. 200 osobo 

W " Bristolu" 
nikt poza panią klerow

mczką. której nigdy nie mam 
szczęścia zastać, nie jest 
vi stante mi odpowiedZieć czy 
przygotowano jakąkolwiek 0-

fertę karnawałową. Nie dost
rzegam żadnych reklam. zapro
szeń. afiszy, toteż sądzę. że nic 
ciekawego hotel nie proponuje 
Może warto skorzystac 

z propozycji biur podrózy? Ale 
i tu rozczarowanie. Tylko "Or
bis" poJeca reJs do Kopenha
gi. Trzy dni, od 12 do 15 lutego 
br. na promie "Rogalin" zapo
WIadają się interesująco - co
dziennie ba e, w przerwach ba
sen i sauna i pyszne jedzenie 
Iszwedzki bl..ieU. Cena za kate
gonę standard 3.950 tys. zł. 
Czyżby inne turystyczne a

gencje "zaspały"? Gdzie te wy
jazdy do Wiednia, Paryża . 
Pragi? BEA 

Roznych sposobów imają 
się spółdziełnie. aby 
sciągnąc zaległe czynsze. 
Niektóre wywieszają listy lo
katorów - dłużników, ale jest 
to I bezprawne, i krzywdzą
ce dla rodzin, które nie są 
w stanie regulowć na
lezności. Swiętokrzyska 
Społdzielnia Mieszkaniowa 
wpadła na inny pomysł. Od 
15 grudnia ub.r. zaangażo
wano tam pełnomocników 
do odzyskiwania komorne-

Sprawa dnia 

są sposoby 
go. Odwiedzili oni 150 
mieszkań i zebrali około 200 
mln złotych. Jeśli lokator nie 
miał pieniędzy pisał oświad
czenie - w jakim terminie zo
bowiązuje się uzupełni9 za
ległości. W ten sposób SSM, 
obywając się bez pośrednic
twa sądu , tanim kosztem, 
szybciej i skuteczniej egzek
wuje długi zyskując jedno
cześnie rozeznanie kto ich 
nie spłaca, bo nie moze, 
a kto nie chce. 

KRA! 

DZiadkowie oczekuJC~ up
ragnionego wnuka, a matka 
dziecka po przeżyciach 
związanych z porodem za
miast cieszyć Się - ubolewa. że 
Jej maleństwo musi otrzymać 
serię zastrzyków przez lekko
myślność, czy brak nadzoru, 
bo ordynatora nie ma na od
dziale od dawna. 

{Nazwisko i adres do wiado
mości redakcji 

Pochwała sprzątaczki 
Nazywam 'ę mieszkam 

w Kielcach. w OSiedlu Na Stoku. 
blok 52. Ja wiem ze .Telefon" 
przYJmuJe przede ,'szystklm kry
tyczne uwagi. aby IIkwldowac bra
ki N naszym zyclU codZiennym. 
chcę ledna zrobie \o\yjątek od tej 
zasady i pochwahc to co dobre, 
a dobrze pracuje w naszym bloku 
pani Anna sprzataczka. Od 'Czasu 
gdy przyszła do !las. dzięki InlCJa· 
tYWle administraCji RPGM przy ul 
P·eszel. maMy czysto na klat ae 
\ Ind są codziennie sprzatane 
a takze plv.n ce Jednym s owem 
ta pani solidnie konuje swo e o 
bONazkl 

Stołówka WSP 
a aM Się KaZimierz Ba"Yc 

kl. dZlerzawl stołOWkę 'SP 
w K cacn przy ul Zeroms leqO 
5 W dZISiejszym .Echu 'ar nlmo 
wy student napisał r bryce 
.Nasz Hyde Par "o trudnej sylUa 
CJI materia CJ stude~t6w I takłe o 
to zdanie wystarczy wspom. 
olec. ze ceny obladow na Jczei
!lianej stołówce wzrosły d ~;Jkrot 
me Czy według win Z ucz sU 
denCI nie muszą Jesc .: się. ze 
student wlnten v.óedz ec o czI' PI
sze I mowl W roku akadeM cklm 
1992/93 obiad w naszej stolowce 
kosztowa I 9 . 400 zl teraz 11 .000 zl 
- gdzlez V.lęC Jest ten dwukrotn 
wzrost? 

Prócz tego warto. aby stJdent 
wiedZiał, że do kazdego obiadu 
studenta WSP dopłaca 10 tvs zł 
nie mowiąc lUZ o tym, ze la zgod
Ole z umową d~ rzawną wydalę 
20 obladow bezpłatnie d naJ
biedniejszych stuae tow su
mie IVYdaJę 700 ob ad6w dZłe')nle 

Dziki parking przed 
oknami 

Przy ul. Slenkle ~Icza 46 w Kieł 
cach kierowcy zrobili sobie dZiki 
parking w podworku I trudno wy t 
rzyma':: "" s h 

Gł 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Najmłodsi mają po 12 lat! 

W Kenii 200 licealistów zgwałciło 15 swoich koleżanek. W Ja
ponii dwóch uczniów zabiło swojego 14-letniego kolegę. Czyny 
karalne nieletnich dokonywane w Polsce są coraz bardziej bru
talne. We wrześniu 1993 r. policja zatrzymała trzech 16-latków 
podejrzanych o zamordowanie w Warszawie 12-letniego chłop
ca i 24-letniego mężczyzny. 

lO 

nadzór kuratorski, nakazanie nap
rawienia szkody i upomnienie. 

Ucho babci schował 
w pudełku ... 

10-letni chłopiec z Łodzi oblał 
swojego kolegę rozpuszczalni
kiem i podpalił, bo ten nie chciał 
mu pożyczyć 50 tys. zł . 17-latek 
z Koszalina poszedł odwiedzić 

Trzech 16-latków zatrzyma
nych na Pradze Południe w War
szawie to uczniowie tamtejszych 
szkół średnich. Pochodzą z tzw. 
dobrych domów. Zbrodnię zapla
nowali z ~imną krwią. 24-letniego 
Pawła U. poznali na giełdzie kom
puterowej. Początkowo sprzeda
wali mu, wyniesione ze swoich do
mów bez wiedzy rodziców, kom
putery. Feralnego dnia powiado
mili go, że w pobliskiej piwnicy 
chcą dokonać kolejnej transakcji. 
Tam zaatakowali swą ofiarę młot
kiem. Ranny próbował uciekać, a
le wtedy jeden ze sprawców za
cisnął na jego szyi pętlę z linki po
wodując uduszenie. Zwłoki zako
pali niedaleko własnych domów. 
Nie czują żalu po tym co zrobili. Je
den z nich powiedział : .. A 
mówiłem, żeby wziąć siekierkę 
to się szybciej uwiniemy. Ja już 
młotkiem jednego załatwiłem 
i wiem, że to dłużej schodzi, 
a krwi jest tyle samo". Obecnie 
chłopcy znajdują się w schronisku 
dla nieletnich w Laskowcu. Podej
rzani są również o zamordowanie 
12-letniego chłopca . 

MORDERCY 
• e 

Z tornistami 

Najmłodsi mordercy 
mają po 12 lat 

Jak wynika ze statystyk policyj
nych, w ciągu 11 miesięcy 1993 r. 

w Polsce nieletni dokonali 20 za
bójstw, 131 zgwałceń, 4653 roz
bojów. Czyny karalne dokonywa
ne przez nieletnich stają się coraz 
bardziej brutalne. Czy polskie pra
wo jest zbyt łagodne wobec nielet
nich? Wokół tego problemu trwają 
dyskusje specjalistów. W Minis
terstwie Finansów opracowano 
projekt zaostrzenia przepisów do
tyczących odpowiedzialności kar
nej młodzieży młodszej niż 16-let
nia. Jak na razie 14- czy 15-latek, 
który dokonał morderstwa mo
że być ukarany najwyżej poby
tem w zakładzie poprawczym, 
a tam największą karą jest nieu
dziełenie przepustki. Według us
tawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich obowiązującej od 1982 
roku, nieletni nie podlegają karze, 
a jedynie środkom wychowawczo
poprawczym. Najczęściej orzeka
ne przez sąd wobec nich środki to 

Przybyły wielkie gwiazdy 

c ny ślub 

swoją babcię: poprosił o gotówkę, 
a gdy jej nie otrzymał , pobił babcię 
i odciął jej ucho. W kilka godzin 
później został zatrzymany przez 
policję. W pudełku od zapałek, 
które miał przy sobie było ucho 
babci.. . W maju ubiegłego roku 
białostocka policja ujęła 16-latka, 
który "dokonał czynu nierządnego, 
a następnie czterokrotnie zranił no
żem 77-letnią kobietę" . Nieletni 
przyznał się również do zabójstwa 
swej koleżanki. .. Kradzieże po
pełniane przez dzieci to codzien
ność" - twierdzi kierowniczka domu 
towarowego "Smyk" w Warszawie. 
"Najczęściej łapane są na gorącym 
uczynku dzieci w wieku 9-13 lat..." 
Coraz częściej występuje zjawisko 
torturowania zwierząt przez dzieci" 
- mówi inspektor Rafał Fełdman 
z krakowskiego Towarzystwa Och
rony Zwierząt. .,Zwierzęta są pod
palane, skalpowane, mają połama
ne nogi. . ." 

Jakie są przyczyny tych prze
rażających czynów? Jak można się 
im przeciwstawić i zapobiegać? 

Dlaczego dzieci 
mordują 

i kradną? 
Zdaniem dyrektora zakładu 

poprawczego i schroniska dla nie-

letnich w Warszawie - Falenicy, 
Romualda Sadowskiego, jedną 
z najważniejszych przyczyn prze
stępczości nieletnich jest złe wy
chowywanie dzieci lub jego brak. 
Większość nieletnich trafiających 
do zakładów poprawczych pocho
dzi z rodzin rozbitych, bądź takich, 
w których dzieci są świadkami pi
jaństwa, bójek, orgii seksualnych. 
"W Falenicy była dziewczyna, któ
ra po śmierci matki zmuszana była 
przez ojca do współżycia seksual
nego" - stwierdza Romuald Sa
dowski. Doktor Krystyna Kmiecik
Baran, zastępca dyrektora Instytu
tu Psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego zwraca uwagę na 
jeszcze inne przyczyny: "W do
mu, rodzinie w której jest bezro
bocie, a tych rodzin jest coraz 
więcej, nie dzieje się dobrze. To 
są domy w których dominuje 
agresja, apatia, brak perspek
tyw na przyszłość. Widzą to 
dzieci i uciekają ze swoich do
mów I szkół. A na zewnątrz wy
chowują je grupy nieformalne, 
środowiska narkomanów 
i przestępców". K. Kmiecik-Ba
ran podkreśla również, że mło
dzież w tej chwili nie otrzymuje ze 
strony dorosłych żadnych ofert. 
Rodzice są zajęci swoimi sprawa
mi, a nauczyciele "nie są przygo
towani do kształtowania mlodych 
charakterów w zmienionych wa
runkach społeczno-ekonomicz
nych". Kryminolog, profesor Bruno 
Hołyst uważa, że jedną z przyczyn 
brutalizacji przesfępczości nielet
nich jest brak systemu wartości. 
"Obecnie dostrzegam - jeśli chodzi 
o system wartości - pustkę, której 
nie jest w stanie wypelnić ani ro
dzina, ani Kościół , ani szkola". O
sobowoŚĆ, wzorce w dużej mierze 
ksztaltuje telewizja. Na "małym" 
ekranie, niestety, coraz częściej 
"Xidzimy przemoc, krew, zabija
nie ... Również negatywną rolę od
grywają filmy wideo w których 
przemoc i zabijanie są w sposób 
nieodpowiedzialny eksponowane. 

KRZYSZTOF T ADEJ 

Nowe rządy w Rosji 

zamiast 
komunistów? 
Od czasu, gdy w Europie Wschodniej upadł komunizm, 

coraz częściej słyszy się o wszechobecności mafii. 

Przewodniczący włoskiej komisji 
pariamentamej, luciano Violante 
stwierd~ nawet ostatnio, że Rosja 
stała się "swoistą strategiczną sto
licą zorganizowanej przestęp
czości, skąd kieruje się wszystkimi 
większymi operacjami". 

Przedstawiciel FBI, Jim Moo
dy, po zapoznaniu się ze stanem 
bezpieczeństwa uznał, że dzi
siejsza Moskwa jest podobna do 
Nowego Jorku z lat 1920-30. 

Jest faktem, że mordy i gwałty 
są codziennością, a władza należy 
do tych, którzy we właściwym mo
mencie umieją zrobić użytek 
z kałasznikowa i granatu. Uczą się 
też kontakty z urzędnikami minis
terstw i organów bezpieczeństwa. 
Potwierdzil to zresztą prezydent 
Jelcyn, mówiąc, że powiązania 
klanów mafijnych sięgają "naj
wyższych pięter aparatu władzy". 
Wirus ten atakuje wszystkie orga
na władzy. 

Wiadomo, że działa już ok. 4 tys. 
zorganizowanych grup przestęp
czych. Większość gangsterów jest 
doskonale uzbrojonych i gotowych 
wykonać każde zadanie, z zabój
stwem na zamówienie włącznie. 
W ostatnim czasie skonfiskowano 
ponad 4 tys. egzemplarzy broni 
i tony materialów wybuchowych. 
Przez - jak to się określa - "przez
roczyste" granice, są przemycane 
metale kolorowe, alkohol, sprzęt 
techniczny i narkotyki. 

W Rosji popełniono ponad 19 
tys . przestępstw związanych 

Niedawno przyjęto Wszechro
syjski Program Działań Komplek
sowyc~ Przeciwdziałania Naduży
waniu Srodków Odurzających i ich 
Nielegalnemu Obrotowi na lata 
1993-97. Co rok też przeprowadza 
się zakrojoną na szeroką skalę o
perację pod kryptonimem "Do
ping", której celem jest ujawnienie 

. źródeł i kanałów przerzutu prepa
ratów i narkotyków oraz operację 
"Mak" - poszukiwanie nielegalnych 
zasiewów. 

Dzięki tzw. metodzie dostawy 
kontrolowanej, milicji rosyjskiej u
dało się przechwycić 10 ton nar
kotyków. Część z nich była przez
naczona na rynki zachodnie. 

Z dodatkiem 
genów ... ludzkich 

Angielskie 
superświnie 

Chodzi o świnie wyhodo
wane przez Anglików. Jest 
to angielsko-chińska krzy
żówka o nazwie "Manor-Me
ishan", dająca minimalne i
lości tłuszczu i wykorzys
tująca maksymalnie poży
wienie dla przyrostu wagi. 

Był to jeden z bardziej hucznych ślubów, jakie odbyły się 
w zeszłym roku. Panna młoda to piękna, młoda, sławna i bogata 
top-piosenkarka, natomiast pan młody to prezes jednej 
z większych korporacji muzycznych na świecie. Wśród gości 
pojawiły się m.in. takie gwiazdy sceny muzycznej, jak: Barbra 
Streisand, Bruce Springsteen, Gloria Estetan, Michael Bolton 
czy Billy Joel oraz aktorzy Robert De Niro i Peter Fałk . 

Najbardziej uśmiechnięty 
samochód świata 

z narkotykami - trzy razy więcej 
niż w 1980 r. Skonfiskowano ok. 
20 ton "białej smierci", ujawnio
no ponad 1 O tys . ha nie legalnych I 

zasiewów. Uczbę narkomanów 
szacuje 'się na 1,5 mln osób, 
wsród których większost to lu
dzie w wieku do 30 lat. 

Maciory wydają na świat 14 pro
s iąt w jednym miocie. Brytyjczycy 
spodziewają się osiągnąć jeszcze 
lepsze rezultaty poprzez manipu-
lację genami. To jednak zaczyna 
napotykać na sprzeciwy, ponie
waż do tych manipulacji naukowcy 
zaczynają także używat ludzkich 
genowo To właśnie one powodują 
zwiększen ie masy koszlem tłusz
czu. Ponadto badacze wymyślil i 
sobie, że ludzkie geny poprawią 

Kiedy Mariah szła przez kosciół, 
wsrod szpaleru swych znajomych 
w pięknej sukni śl ubnej. musiała 
uszczypnąć Się, aby byt pewna że 
to nie jest sen. 

Nigdy nie przypuszczałam , że 
kiedykolwiek wyjdę za mąż -
przyznała Carey kilka tygodni po 
całym wydarzeniu. 

- Moi rodzice się rozwiedli, 
gdy miałam trzy lata. Mnie i mo
je rodzeństwo wychowała tylko 
mama. 

Nigdy nie odczuwała żalu do ojca, 
że ich zostaw~ . Mała Mariah z trud-

Zegar nakręcany 
raz na ... 400 dni 

IIOczy czasu" 
- Jedną z największych at

rakcji Muzeum Ziemi Kłodz
kiej jest unikatowa i bogata 
kolekcja starych zegarów, 
którą nazwano "Oczy czasu". 
Liczy ona ponad 20 lat i jest 
stale wzbogacana. 

Jednym z naciekawszych eks
ponatów - poinformowano w dy
rekcji placówki - jest zegar roczny, 
nakręcany raz na ... 400 dni. W ko
lekcji dominują zegaty firmy Gus
tawa Beckera ze Swiebodzic, 
sygnowane znakiem kotwicy i mo
nogramem "GB". Cieszyły się one 
niegdyś w Europie wysoką marką . 
Wiele egzemplarzy to tzw. kukułki , 
produkowane w Niemczech, Cze
chach oraz w Kowarach do 1840 
r. Znajdują się tu również tzw. ze
gary krajobrazowe, których tarcze 
malowano w motywy miast, wsi, 
gór, itp. Inne zegary to m.in. ikono
we /motywy kwiatowe i figuralne/, 
zegary z doby Biedermaiera, szaf
kowe-stołowe w stylu angielskim 
/szczegółnie cenione na rynku an
tykwarycznym i kolekcjonerskimI 
kominkowe i "militarne", np. 
w kształcie armat. 

noścI? mogła zrozumlec, dlacze
go OJLI':C uważany byl za osobę, 
która zrobiła coś złegó opusz
czając ich. 

Od najmłodszych lat by la nasta
wiona negatywnie do małżeristwa, 
a w szczegółności do .. mężow" . 
Psycholodzy skłonni są uważać, 
że znaczącą rolę w przełamaniu 
jej tego negatywnego podejścia 
m iał 43-letni mężczyzna Ina tyle 
zaawansowany wiekowo, aby byt 
jej ojcemI, prezes Sony Music -
Tommy Motloła - jej obecny mąż . 

Szczęśl iwa para poznała się 5 
lat temu na przyjęciu u wspólnych 
znajomych , kiedy to Mariah 
wręczyla Tommy'emu kasetę ze 
swoimi nagraniami. On, jako oso
ba l icząca się w biznesie, wylan
sował jej muzykę . Dzięki temu 
szczęśliwemu spotkaniu Mariah 
Carey zarobiła na swoich nagra
niach pon.ad 20 mln dol. 

Państwo młodzi mieszkali już 
od jakiegoś czasu razem, jednak 
Mariah odmawiała publicznych 
komentarzy dotyczących ich 
związk '. Jednak po ślubie nadal 
podtrzymuje swoje zdanie o Tom
my'm, że jest jej najlepszym przy
jacielem i nigdy nie będzie w sta
nie odwdzięczyc mu się w pełni za 
to, co dla niej zrobił 

Telewizyjny 

• 
I 

Na bolońskim Show Sa
mochodowym tytuł naj
bardziej uśmiechniętego i 
jednocześnie najszyb
szego samochodu otrzy
mał "mitsubishi". 

zawrót głowy 

k e 
Prawie 60 milionów amerykańskich gospodarstw domowych, 

czyli 2/3 wszystkich wyposażonych w telewizor, korzysta z oferty 
sieci kablowych. Za około 20 dolarów miesięcznie abonenci 
mogą oglądać wszystkie naziemne stacje ogólnokrajowe, stacje 
niezależne , kanały tematyczne i telewizję publiczną. Telewizja 
kablowa stale rozszerza swoją programową ofertę . W roku 1994 
wchodzi z dwoma nowymi kanałami tematycznymi - Talk Chan
nel oraz Booknet. Pierwszy - całodobowy - poświęcony będzie 
dyskusjom na różnorodne tematy z telefonicznym udziałem wi
dzów. Drugi ma mieć charakter literacki . 

I świ ńsk ie organy, które nadają się 
do przeszczepu dla czlowieka. 
Jednak zdaniem wielu, tego ro
dzaju manipulacje z dodatkiem 
ludzkich genów mogą doprowa
dzit do ... kanibalizmu. 

Ale jaja! 
Około 10 tysięcy skamie

niałych jaj dinozaurów znalezio
no w centralnej chińskiej pro
wincji Henan. Najmniejsze mają 
średnicę od 4 do 5 cm, naj
większe do 50 cm. Liczą sobie 
mniej więcej 100 mln lat i naleźq 
do najstarszych, znalezionych 
dotychczas w Chinach. 

Poświęcano je dla żarłocznych bestii 

IETY A 
W jednym z mniej znanych zakątków Wielkiej Ra

fy Koralowej; na północny wschód od Mackay 
IAustralial, 10-metrowa ośmiornica pożarła żyw
cem młodą kobietę o nazwisku Carrie RICHARD 122 
LI, z zawodu modelkę. Naoczny świadek dramatu, 
płetwonurek Eaton WOOLARD 128 LI sfilmował tę 
makabryczną ucztę. Po opublikowaniu paru zdjęć 
został aresztowany pod zarzutem morderstwa. 

- Miało to być "bezkrwawe 
polowanie z kamerą" - wyjaśnił 
on w trakcie przesłuchania . -
Redakcja pewnego pisma przy
rodniczego zamówiła u mnie 
fotoreportaż o życiu na Wielkiej 
Rafie. Carrie postanowiła mi to
warzyszyć , ponieważ 

chciała złapać trochę 
opalenizny 

przed sezonem. Obiecała nie 
sprawiać kłopotów , ale około 
południa uparła się , że zejdzie 
pod wodę razem ze mną. 
Miałem tylko jeden akwalung, 

poza tym ktoś powinien pilno
wać łodzi, więc kazałem jej 
zostać na powierzchni, tym 
bardziej, że była niezbyt 
doświadczoną pływaczką . O
na jednak wzruszyła ramiona
mi i tak jak stała , skoczyła do 
wody. Kiedy kilka minut póź
niej znalazłem ją na głębo
kości sześciu-siedmiu me
trów, byla już martwa i ginęła 
w paszczy tego potwora. Ni
czego nie moglem dla niej zro
bić , a palce na spuście migaw
ki zacisnęły mi się same 
z przerażenia ... 

Zeznania świadków ukazują 
te sprawy w zupelnie innym 
swietle 

- Carrie 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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* * * * * 
** * ** GWIAZDOZBIÓR 
Sylvester Stallone 

c lopak 
,. 

e s SO 
Historia jego kariery przypomina kiepską opowieść: 

nie znany, bezrobotny aktor, którego żona oczekiwała 
łaśnie dziecka, z marnymi 106 dolarami na koncie, pisze 
ciągu zaledwie dwóch dni scenariusz o podupadłym 

bokserze, Rockym, który przypadkiem otrzymuje od losu 
ostatnią szansę i przerasta samego siebie. 

Autor scenariusza obstawał za 
, aby powierzono mu rolę ty

lułową. Ciąg dalszy tej opowieści 
to już historia światowego kina . 
Sylvester Stallone zagrał Rocky'e
g , otrzymał Oskara i stał się 
g iazdą na skalę światową . 
D ialo się to 

161at temu. 
Gdy wspomina czasy swojego 

s rtu, rozrzewnia się: .Byłem nI

komu nie znanym aktorzyną 
i mgnieniu oka stałem się sław
ny. Przypominam sobie, że w po
w żnym czasopiśmie napisano 
wt dy o mnie «Chlopiec ze slum-

sięgnął po najwyższe trofea 
ki owel»" 

Dorastał w nowojorskim 
getcie 

Hell's Kitchen" 
Zeb;: zarobić na lekCje nauki gry 

a ors lej, pracował w ZOO gdZie 
ścH klatki lwów I był bllet~rem w 

Baronet Mowie Theater' Zade
b ował w 1970 r. w fdmie pornog
r Icznym 

" Włoski ogier", 
t6rym dZJś wstydZI się mó-

DZlę i swoim filmom . Rocky" i 
mbo" stał się naflepiej opłacal

ym aktorem. Oprócz 12 milionów 
ola rów gazy, podplsal Intratny 

kontrakt z dystrybutorami, który 
zapewnił mu udział w zyskach ze 
sprzedaży filmów w wersji kinowej 
I na kasetach wideo. W latach 
1984-1987 Jego roczny dochód 
wynosił 40 milionów dolarów! 

Niespodziewane sukcesy 
.chiopca z getta" wzbudziły zazd
rość w światku towarzyskim Holly
woodu. Zaczęto go traktować jak 
trędowatego, nikt nie zapraszal go 
na ekskłuzywne przyjęcia i nikt nie 
zjawiał się na party organizowane 
przez niego samego 

Jedynie 
panie 19nęły 

do niego, jak cmy do światła 
śWiecy. Poczuł się dobrze w roli 
playboya Rozwiódł Się z pierwszą 
zoną Sashą, tyłko po to, aby poślu
bić wysoką, nordycką blond 
piękność, o n,enaturałnle wybul 
jalych kształtach, Brigitte Nieł
sen . To małżenstwo przeobraziło 
się wkrotce w prawdziwy koszmar 
I zakonczyło katastrofą Młoda 
Dunka zaczęła zdradzać męża 
i publicznie ośmieszać. Rozstanie 
nastąpiło szybko. 

Od lat aktor próbUje udowodnic 
całemu ŚWiatu, że potrafi więcej 
nlz tylko bić się i strzelać. Po 
nakręceniu .Rambo IW Sly stwler
dZJł, ze dO$(; JUz fllmow z tego ga
tunku Pragnął zmierzyć Się z bar
dZieJ ambitnym repertuarem 
NIestety, nie trafił W gusta s\' oich 
fanów i krytyków .• Tango I Cash , 
"Oscar, czyli 60 kłopotow na ml
ni.ltę·, .Sloj' Bo mamuska strzela" 
były fiaskiem finansowym 

W sferze życia prywatnego 
też nie wiedzie się 

Sylvestrowł 
najlepiej. Rozstał Się z długolet

nią przyjaciółką Jennifer Flavin. 
Nie Zjednał sobie sympalii osób ze 
smietanki towarzyskiej Hollywoo
du. Mimo że gra w golla i polo, po
siada wspaniałą kolekcję dZieł 
sztuki I udowodnił, że sam jest uz· 
dolnlony plastycznie, nie otrzymu
je zaproszeń na prestlzowe 
przyjęcia, a chętnie brałby w nich 
udZiał 

Trzy republiki nadbałtyckie -
Utwa, Łotwa i Estonia - znalazły 
się w swiatowej czołówce pod 
względem liczby popełnianych 
w nich samobójstw. Wyprzedzają 
je jedynie Węgry, jednak zdaniem 
niektórych specjalistów, można 
się spodziewać, że ł one zostaną 
"pobite" przez Utwę. 

Rekordowa liczba samobójstw na Litwie 

JEDYNE WYJŚCIE? 
Zginęło 1500 osob 

Jak wynika z danych opubliko
wanych przez .Respublikę", w u
biegłym roku na Utwie śmiercią 
samobójczą zginęło 1500 osób, 
w tym czworo dzieci w wieku od 
10 do 14 lat. W latach międzywo
jennych samobójstwa na Utwie 
popełniało średnio 200 osób rocz
nie, zaś w lalach radzieckich licz
tla ta wzrosła 5-7 kroInie. W oslat
nich trzech latach liczba sa
mobójstw wśród mężczyzn 
wzrosła 6-krotnie, zaś wśród ko
biet - 2-krotnie. Zawsze, ale w os
tatnim okresie szczególnie, naj
więcej samobójstw popełniają lu
dzie w wieku 30-40 lat 

Wiele nieudanych 
Jednocześnie notuje się na Ul

wie 10 razy więcej nieudanych 
prób samobójczych niż sa
mob6jstw udanych. W roku u
biegłym zanotowano ich ok. 15 ty-

slęcy. Nieudanych prób sa
mobójstwa najwięcej jest wśród 
18-30·latków. Wśród łudZJ mło
dych udaje się jedno samobójstwo 
na 100; zaś wśród ludzi dorosłych 
jedno na 10. Ludzie w Wieku pod
eszłym zwykle dokonują udanych 
prób samobójczych 

Chcą protestować 
Zdaniem szefa wileńskiej uni

wersyteckiej kliniki psychiatrycz
nej prof. Dembinskasa, dzieci 
najczęściej próbują odbierać so
bie życie protestując przeciwko 
zbyl wysokim wymaganiom sta
wianym im przez oloczenie. Cza
sami nie chcą popełnić sa
mobÓJstwa, a jedynie w ten spo
sób zaprotestować, jednak często 
,.protesty" te kończą się śmiercią. 

Najczęściej na wsi 
W okresie powojennym naj

więceJ samobójstw notowano 
w miastach, ostatnio 8 razy 

Narkomania wśród 
pięcioletnich dzieci! 

r 
W Peru ofiarami narkotyków stają się już nawet pięcio

letnie dzieci. Z najnowszych źródeł wynika, że 2,3 proc. 
spośród Peruwiańczyków, którzy zaczynają używać nar
kotyków, stanowią dzieci w wieku od 5 do 11 lat. 

Dan slatystyczne opubłikowa· 
ne w niedZielę przez stołeczny 
dZiennik .Expreso·, wskaZUją tez, 
ze 14,7 procent nIeletnich zaczyna 
zazywac środki odurzające w wle-

Królowa Elżbieta ka
zała zbudować krysz
tałową klatkę, do której 
nie przeniknie żaden 
dźwięk, ani nie dotrze ża
den złodziej. Klatka pow
stała wewnątrz biur 
i urzędów "In land Reve
nue" w Shipley West Y
orks. 
Według brytyjskiego dZienni

ka .The Sun", dom królewski 
w ten sposób chce uniknąć wy
dostania się na zewnątrz jakich
kolwiek szczegółów do
tyczących osobistej fortuny 
władczyni. 

ku 12 14 lat, a 21 proc. między 
15 a 18 rokiem życia Dałsze 23 
procent to mlodzl ludZie, ktorych 
kontakt z narkotykami zaczyna SIę 
w wieku 19·24 lata 

Odnotowano z)<lwlSko nasilania 
Się narkomanii - głownie kokainy 
i mallhuany - wśród mieszkanców 
z terenów lesnych kraju 

częściej popełniają samobójstwa 
mieszkańcy wsi, szczególnie 
mężczyżni. Jednym z najczęst
szych powodów samobójstw jest 
alkoholizm. Ich liczba znacznie 
spadła w roku 1985, kiedy handel 
alkoholem był ograniczony. Dziś 
80 proc. mężczyzn samobójstw 
dokonuje w stanie nietrzezwym. 

Jedyne wyjście? 
Wzrost samobójstw wśród ko

biet na WSI należy - zdaniem prol. 

Podobne jak dwie krople wody 
bhzniaczki Estelle ł Elaine Noffat 
pracują jako stewardesy na 
pokładzie Concorde'a na lezącego 
do brytyjskich linII lotniczych Bri
lish Airways. Jak same mowią, ich 
obecność wprowadza często nie
UŚWiadomionych pasazerów w 
zdumienie. Nie zdając sobie spra
wy z faktu, ze mają do czynienia z 
dwoma osobami, nie mogą zrozu
mlec z jaką kosmiczną prędkością 
przemieszczają się po pokładzie. 
Co dopiero poWiedZiałby niezbyt 
trzezwy pasażer gdyby zobaczył 
stojące obok siebie blizniaczki. 

Fot. CAF-AP 

Dembinskasa - tłumaczyć znisz
czeniem tradycji, migracją , spad
kiem autorytetu rodziców. 
Mężczyzni stali się bardziej podat
ni na samobÓjstwa w związku 
z niestabilnością sytuacji ekono
micznej. Kiedy nie są W stanie \Jt
rzymać rodzmy, Jedyne wyjŚCie 
widzą w samobójstwie. 80 procent 
mężczyzn popełnia Je, wieszając 
się . Pozostali trują się lub podci
nają żyły. 

'Na dobranoC 

Krzyżówka nr 8 
POZIOMO. 1/ rodzaj stanika 

noszonego na sukni lub bluz
ce, 5/ starożytny kraj w Afryce, 
zjednoczony przez Masy
nissę, 6/ Klodzka. Sandomier
ska lub ... u kowala, 7/ dawna 
wesola piosenka biesiadna. 
11/ "producent" gazet, 12/ pob
liski teren, sasiedztwo. 

PIONOWO: 11 stolica Syja
mu, 21 ogramczmk elektroniCz
ny, 3/ wychowują dZieCI, 4 
damski kostium plazowy. 8 
nękanie, dręczenie, 9/ im 
Większy w sukni, tym bardZiej 
odsłania kobiece pierSI, 10 
poddasze 

Słowniczek: 

LIMITER, NUMIDIA. 
RozwlązaOla krzyżówki prosi

my przesylać na adres redakcji 
. EO" w terminie 7 dni od daty nu
meru. Pomiędzy prawid!owe od
powiedzi zostanie rozlosowana 
nagroda książkowa. Pod adre
sem redakcji należy umieścić 
dopisek .. Krzyżówka nr 8" 

Rozwiązanie 

krzyżówki nr 247: 

chcąc zrobić sadystyczny film przyrodniczy 

Podczas ważnego spotkania z radnymi miasteczka Roseberg w 
stanie Oregon senator USA, Bob Packwood poślizgnął się i nieomal 
złamał nogę w kolanie. Kelnerka, która natychmiast ZjaWiła się z py
taniem czy ma dzwonie po pogotOWie, usłyszaia Jedynie polecenie 
by zadzwoniła do Jego adwokata, klory ustali wysokosc odszkodo
wania, ponlewaz posadzka, po kloreJ stąpal senator ... byla mokra. 

Fot. CAF-AP 
POZIOMO' balayage. Ga

pinska, Jaworska, Jagiello, bar
bakan. 

• 
ZA 

umiała znakomicie 
pływać 

- mÓWI Jej przyjaciółka Leena 
O'CORRY. - Ale była przy tym 
nresłychanle oslrożna, nawet 
trochę boJażhwa. Nie wyob
razam sobie, zeby odwazyła się 
nurkować bez porządnego 
sprzętu i asekuracji. OZlen 
wcześniej słyszałam, Ja Eaton 
nalegał, by wzięła udzial w tCJ je
go wyprawie. Carrie nie chciała 
z nim płynąć. 

- Młoda kobieta. która tamtego 
dnia towarzyszyla panu Woolar-
dowi, sprawiała wrażenie 
pólprzytomnej powiedzial 
wachtowy przystani. - Nawet po
myślałem, że jest 

nieżle naszprycowana 
prochami. 

Nie mogła o własnych slJach 
wejśc do łajby. 

- Pół roku temu inna Jego 
dZiewczyna Grace STEERAW 
zgl!1ęla w podobnych okohcz
nosCIach - dodał pewien 
męzczyzna zastrzegający sobie 
anonlmowosc. - Rze omo u
tonęła na Wie! lej Rafle. Jej Ciała 
nigdy nie odnaleZiono 

W1asnle ta ciemna plama na 
życiorYSIe Woolarda spraWiła, 
że prokurator wydal nakaz j go 
aresztowania. Podczas rewiZji 
w domu I pracowni podejrzane
go ujawnrono szereg materiałów 
obciążających, między nnyml 

nakręcony pod woda film. klory 
przedstawia 
dokładną scenę ataku 
trzymetrowej zarloczneJ bar

rakudy na cia lo zaginionej 
wcześniCJ Grace Steeraw, a tak
że długie sekwencje dramatycz
neJ walki Carrie Richard z olb· 
rzymla osmiornlcą I krwawCJ 
uczty urządzonej przez te o pot
wornego głowonoga . 

Przypuszcza się, ze fiłmy wy
konane zoslały na złecen e pi
rackiej wytworni wideofonicz
nej, wyspecjałizowanej w pro
dukcji kaset o tematyce sadys
tycznej. Jako materiał dowodo
wy wystarczą, by Eatona Woo
łarda skazac na najwyższy wy
miar kary. ISAWI 

Żonaci żyją dłużej! 

e 

Badacze Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francis
co stwierdzili, że mężczyźni w wieku średnim bez żon są 
dwukrotnie bardziej podatni na śmierć niż żonaci . 

Dalsze badania wy azaty, ze 
męzczyzni nie mający zony, ałe 
mieszkający w towarzystwie, mieli 
podobny wskaznik śmiertelności, 
co mieszkajacy samotnie. NaJ
niższy wskaznIk przezycla zanoto
wano u mężczyzn owdOWiałych, 
zyjących W separacJi. rozwiedzio
nych Okazało się, ze przyczyną 
tej zwiększonej śmiertelności Ole 

Jesl naduzywanie alkoholu, pale
nie, brak ruchu, skłonność do nad
Ciśnienia, zapadalność na chro
niczne choroby. Jak ustalili bada
cze z San Francisco, glowną przy
czyną zwiększonej śmiertelnosci 
jest sposób odżywiania się nieżo
natych mężczyzn. Mężczyzni sa
motni odżywiałą się gorzej niż pa
nowie, o żołądki któryCh dbają żony. 

PIONOWO: Kanada, paliwo, 
lapsus, Renata, jOJoba, wagary, 
rzepak kolpak. 

1 -3-.----4~ 

5 I 

6 

http://sbc.wbp.kielce.pl



Zabytków nikt nie chciał 

Sławne 

"poszły" 

wagony 
do pracy 

SKARŻYSKO-KAM.: Jak podały agencje, Steven Spielberg 
uznany został przez prestiżowe Krajowe Towarzystwo Kry
tyków Filmowych- National Society of Film Critics, najlep
szym reżyserem filmowym 1993 r. Tytuł ten przyznano mu 
za film "Lista Schindlera", który to obraz wcześniej zdobył 
sobie również miano najlepszego w minionym roku. 

Na marginesie przypomnijmy, 
że w "Liście Schindlera" swój epi
zod mają również skarżyskie 
Zaklady Metalowe "Mesko". Tu 
kręcone były pewne sekwencje fil 
mu. Na tę okoliczność pracownicy 
uruchomili kilka maszyn, niektóre 
po 50 latach. Z "Mesko" przetran
sportowanych zostało też do 
Oświęcim ia 18 wagonów towaro
wych , wyprodukowanych przed 
1939 rokiem w Polsce, Austrii, 
Niemczech, Rosji i na Węgrzech -

'" Na ludolNO 
i roc kOlNO 

Akcja 
dla szpitala 
WŁOSZCZOWA: Dom Kuł

tury zorganizował pod koniec 
roku drugą część akcji " Po
móżmy sobie", której celem 
było wsparcie finansowe 
włoszczowskiego szpitala Im. 
Jana PawIa II. 

W programie artystycznym -
na zaproszenie wspólorganiza
tora akcji, dyrektora placówki, 
pani Grażyny Ałbrycht 
wystąpiły znane na Kielec
czyźn ie zespoły "Mafia" i kape
la Marka Strzeszkowskiego. 

Z przyjemnością słuchalo się 
nieco zapomnianych, choć nadal 
lubianych melodii w stylu retro 
w wykonaniu kapeli. Doskonale 
bawili s ię młodzi podczas 
występu kieleckiej "Mafii". 

W czasie koncertów zebra
no ponad 12,5 mln zł. Młodzież 
szkolna przekazała ok. 3 mln 
zł. W sumie ponad 15 mln zł ot
rzymał włoszczowski szpital 
na zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego. {TS/ 

wcześniej usiln ie poszukiwanych 
w całym kraju. Najstarsze pocho
dziły z lat 1880 i 1882. 
Oczywiście "starocie" te zostały 

wyremontowane i przystosowane 
do potrzeb filmu. Doprowadzono 
je do stanu, że mogły być włączo
ne do normalnego ruchu, co wy
magało i pewnych unowo
cześn ień technicznych . Liczono, 
że tak odnowione, a równo
cześni e ze stosowną metryczką 
wagony, będą mogły być wyko
rzystane również w przyszlości. 
Tymczasem po zakończeniu 
zdjęć historyczne wagony 
wróciły do Skarżyska . Fakt ich 
posiadania zgłoszony został 
wojewódzkiemu konserwatoro
wi zabytków. Pozostało to bez 
odezwu. Aby nie stały bezuży
tecznie, od czasu do czasu wy
korzystywane są do transportu 
zakładowego. Pracują również 
niekiedy, ożywione po półwie
czu, maszyny. IBPI 

Coraz więcej czytelników 

STARACHOWICE: Miejska Bibłioteka Pubłiczna ma w miescie kił 
ka filii, wszystkie dzi ałają bardzo prężnie i na brak czytełników nie 
narzekają· 

- Filia nr 1 jest przeznaczona 
wyłącznie dla dZieCI i młodziezy i, 
jak twierdzi kieroWniczka pani 
Ełżbieta Bębas - z roku na rok 
przybywa chętnych do wypożycza
nia książek. - W biblitece znajduje 
się obecnie ponad 11 tys. wolu
minow, a byłoby ich o ponad tysiąc 
więcej, gdyby odebrać wszystkie 
wypożyczone i nie oddane dotych
czas książki. Dzieci jak to dZieci, 
jedne dbają o książki, a drugie nie
miłosiernie je niszczą, w sumie jed-

nak nie jest ile. Ale biblioteka to 
nie tylko książki, ostatnio zorgani
zowano tu KOŁO FORTUNY, 
a dziecko, kto re odgadło finałowe 
hasło w nagrodę otrzymało duże
go pluszowego misia. Ciekawych 
imprez jest tu dużo więcej, 
a wszystkich ktorzy chcieliby się 
o tym przekonac, zapraszamy 
w każdy piątek o godz. 15.30. kie
dy to rozpoczynają się bajki z .. at
rakcjami. 

:PłSZ! 

Zginie unikalny zabytek 

niszczony kościół 
, 

MOKRSKO' Tutejsza śWiątynia jest osobliwoscią w tym regionie ze 
względu na swój wystrój wnętrz i elementy dekoraCYJne. Mozna tu wy
mienić dekorację geometryczno-roślinną, czy XIII-wieczną polichromię. 
Jezeli natychmiast nie zostaną podjęte działania mające na celu rato~a
nie obiektu, to kościół ten w niedługim czasie zamieni się w rUinę. 
Zewnętrzna strona pokryta jest wilgocią i grzybem. Woda wdziera się 
w szczeliny po odpadniętym tynku i powoduje kolejne zniszczenia w ścia
nach. Widać także już pierwsze poważne pęknięcia murów, a wilgoć 
przedostaje się do wnętrz świątyni, co powoduje zawilgocenie polichro
mii. 10. S.I 

Mimo kłopotów 
. 

Się rozwija 

I E D 
J ĘDRZEJÓW: Tut e j sze 

Muzeum Przypkowskich 
jest na tyle znane w kr~ju 
i w Euro pie , iż n ie trzeba 
przypominać , j akie zbiory 
kryje w swoich wnętrzach. 
Dla przypomnienia można 
wspomnieć o zegarach 
króla Stanisława Lesz
czyńskiego i Jana Kazi
mierza. Lecz jak każda pla
cówka tego typu i ta bory
ka się z wieloma proble
mami, najczęściej natury 
finansowej. 

lI1uzeulI1 
Dyrektor muzeum Piotr Maciej 

Przypkowski stara s ię kontynuo
wać kolekcjonerskie tradycje ro
dzinne. Pod jego kierunkiem udalo 
się przeprowadzić kapita lny re
mont zabytkowych budynków mu
zeum oraz zorgan izować wspa
n iałą ekspozycję . 

- Mimo że frekwencja zwie
dzających jest duża - mówi dyrek
tor Przypkowski - nie możemy u
zyskać dofinansowania. Podsta
wowym problemem , z jakim s ię 
borykamy od lat jest pawilon eks
pozycyjny wybudowany we 
wnętrzu podwórza. Stoi on obec
nie pusty, pon ieważ jego stan 
techniczny nie pozwala na u
mieszczenie w nim zbiorów. Tech
nologia lat 60. nie przewidywała 
użytkowania budynku na dłuższe 
lata. W dachu powstały dziury, 
przez które leje się woda, a także 
nastąpiła deformacja budynku, 
wskutek czego popękały szyby 
i ramy. Gdyby na remont tego bu
dynku udałoby się zdobyć pie
niądze , mogłyby się znajdować 

w nim zbiory przechowywane 
w magazynie i piwnicach. 
Także od lat nie remontowany 

był piękny ogród projektowany 
przez prof. Gerarda Ciołka. 
Główne elementy dekoracyjne, tj . 
schody wodne, tarasowo opa
dające baseny z przepływającymi 
strumykami wodnymi u łegają po
wolnemu niszczeniu przez warun
ki atmosferyczne. W ogrodzie tym 
znajdują się także zegary słonecz
ne tworzące część ekspozycji. 
Wszystkie koszty remontów pok
rywa muzeum, wojewódzki kon
serwator zabytków i od czasu do 
czasu dostaniemy coś od wojewo
dy. Ostatnio wojewoda kielecki 
przekazał 100 milionów zł na wy
danie szczegółowego i kolorowe
go przewodnika po muzeum. Mi
mo to możemy się poszczycić ki/
koma osiągnięciami podnoszący
mi rangę muzeum. Obecna ekspo
zycja przyciąga wielu turystów 
z całej Europy. Także nasza bib
lioteka, w której znajdują się pozy
cje bibliofiłskie wpisane w Central
ny Katalog Starodruków przyc iąga 

naukowców z całej Polski, którzy 
tu badają dzieje i rozwój gnomo
nistyki. Staramy się równ ież pro
wadzić działalność kulturalna. 
W naszej sali imprezowej odby
wają si ę akademie słowno-mu
zyczne z udziałem młodzieży , 
spotkania ze znanymi ludźmi, np. 
generałowąAndersową , czy pla-

W "Michel Rundschau" 

1 opublikowano tabelę o
bejmującą 242 urzędy 

pocztowe, które w roku 1992 emi
towały znaczki pocztowe. Polska 
zajmuje w tym zestawieniu 75 miej
sce z wartością katalogową 104 
DM. Rekordzistą na tej liście jest 
poczta Gwinei zajmująca 1 miejsce. 
Wartość katalogowa wyemitowa
nych walorów wynosi 1.947,45 DM. 

nowane na przyszły rok spotkanie 
z Moniką Zeromską i promocja 
jej książki. Os1atnio także gościł 
w murach muzeum zespół fi lhar
monii wiedeńskiej, który tu koncer
tował dła mieszkańców Jędrzejo
wa. 

SŁAWOMłR OLEJARCZVK 

styczeń wejdzie do obiegu 14 
stycznia. Będzie to znaczek pocz
towy wartości nominalnej 1500 zł, 
emisji "Kocham Cię". Znaczek ten 
przeznaczony jest dla wszystkich 
zakochanych, bowiem 14 II przy
pada Dzień św. Walentego. Pro
jektantem znaczka, na którym 
przedstawiono zrywane płatki 
stokrotki, jest art. plastyk Andrzej 
Gosik. 

Łącznie poczta tego kraju ,,--------==:::::O;:=::::::;;;; .. iiiiiiiiiiiil 
wyemitowała tam 56 zna
czków, w tym 27 ciętych , 
58 bloków, w tym 29 
ciętych. 

Bogaty zbiór 

2 rzadkich znacz
ków Mauritiusa 

wzrósł od 3 listopada 
1993 r. w Zurichu ponow
nie w cenie. I tak np. do 
pięciu milionów franków 
szwajcarskich wzrósł tzw. 
"Bordeauxlist" z jednym 
czerwonym i jednym nie
bieskim Mauritiusem IMi. 
nr 1 i 2/. Nazwa listu wy
wodzi s ię stąd , iż list ten 
zaadresowany został 
wowczas do tego francus
kiego ponu. Za 1 ,4 miliona I~~~~===::=~:;::~~;'!!!!!!~~~~ 

" W ieczór kolęd i pastorałek" odbył się w ubiegłym tygod
niu na małej scenie nowego gmachu teatru w Kielcach. Or
ganizatorem imprezy, podczas której koncertowali miejsco
wi muzycy było , Kieleckie Centrum Kultury. Następne spot
kania z kolędami dopiero za rok! 

Fot. A. Pieka rski 

frankow szwajcarskich 
zmienił właścicie la nie stemplowa
ny czerwony Mauritius. To samo 
dotyczy nie stemplowanego nie
bieskiego Mauritiusa. Jego nowy 
właściciel zapłacił za niego 1,5 mi
liona frankow szwajcarskich. Oba 
te znaczki powrociły ponownie na 
wyspę, zakupione prawdopodob
nie przez rząd Mauritiusa. 

Z zapowiadanych przez 

3 Pocztę POlską emisji 
w roku 1994, pierwszy 

i jedny znaczek przewidziany na 

4 
Kolekcjonerem znacz
ków pocztowych emi
towanych z okazji 

Bożego Narodzen ia polecamy 
dwa znaczki i bloczek wydany 
w roku 1992 przez Pocztę We
nezueli. Na znaczkach przeds
tawiono pokłon pasterzy oraz 
trzech króli, a na błoczku, który 
reprodukujemy, ucieczkę do E
giptu. 

'KAS. 

. . k .. I I P I · II * Smutno w IIMerkurym" aJCI,e aWleJ w o onezle 

Ł EZ Z L 
KIELCE: W tym roku nie zapowiada się na wielkie karna

wałowe szaleństwa w osiedlowych klubach kultury. 

"Kumak" Jak zwykle organi
zowac będzie w dni wolne od 
stałych zajęć - soboty, tanecz
ne wieczorki dla seniorów 
/między godz. 16 a 201. Jak 
zapewniają pracownicy klubu, 
przybiorą one w związku 
z karnawałem specjalną op
rawę. W sobotnie przedpołud
nia najmłodsi będą się mogli 
bawic przy muzyce na karna
wałowych zabawach, urozma
icanych konkursami, jak np. 
zgaduj-zgadula, giełdą ko
miksów, projekcjami bajek wi-
deo, czy festiwalem pio-
senki dziecięcej. Chętni 
o szczegółach dowiedzą się 
z plakatów wywieszonych 

wosiedlu Bocianek. Wiemy już, 
ze będą to imprezy otwarte, co 
najważniejsze nieodpłatne. "Ku
mak" zapowiada takze zabawę 
choinkową dla pracowników 
swojej spółdzielni. 

W " Min iatu rze " karnawał 
również nie zakłóci normalne
go cyklu zajęć w sekcjach ta
necznych, muzycznych czy 
Klubie Małego DZiecka. Kie
rownlcz~a Lid ia Bernatek, 
przewiduje zorganizowanie 
zabaw tanecznych dla trzech 
grup wiekowych - dzieci, mło
dzieży i seniorów. Będą kon
kursy taneczne, sprawnościo
we i inne, ale ich uczestnIcy 

muszą zadowolić się raczej 
skromnymi nagrodami. 

Z większym rozmachem im
prezy karnawałowe planuje 
" Połonez" . Ich forma wypra
cowana przez klub sprawdziła 
Się już w okresie "andrzejko
wym", dlatego będzie konty
nuowana. Każdy uczestnik ta
kiej zabawy musi wykupie 
kartę wstępu za 30 tys. zł i we 
własnym zakresie zaopatrzyć 
się w produkty spożywcze, 
chociażby słodycze . W za
mian za to klub zapewnia 
zespół muzyczny i osobę pro
wadzącą imprezę, czyli wo
dzireja. Uczestnicy mają do 
dyspoz~'cjf kuchnie oraz zas-

, 

tawę stołową Na miejscu 
można poczęstować się 
kawa i herbata. Sala w "Po
loneżie" jest duza, może po
mieścić jednorazowo 40 
osob, przy czym organizato
rzy nIe stosują żadnych og
raniczeń wiekowych. 

Dla Merkurego" tegoroczny 
karnawał będzie chyba najs
mutniejszy w jego historii. 
Spółdzielnia PSS, pod patrona· 
tem której działa klub , 
wymówiła spółdzielni mieszka
niowej KSM wynajmowanie ło
kalu Trudno w takiej sytuacJI 
planować huczne zabawy, cho· 
ciaż dalej będą organizowane 
wieczorki taneczne dla se 
niorów i osób samotnych. Losy 
.Merkurego· mają się rozsl
rzygnąc już w lutym. 

IM.G. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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REKORD 
Na wtorkowej sesji Warszawski Indeks Giełdowy pobił 

rekord osiągając wartość 13.558 pkt. Nowe maksima kur
sowe uzyskały też walory 9 spółek Iw tym Efektu/ z 15, 
które pod.rożały. Notowania BRE, Mostostalu Export, Po
llfarbu i Zywca nie zmieniły się. Potaniały tylko walory 
trzech spółek: BIG, Exbudu i Okocimia. 

Tabela kursów akcji 
Sesja 11 stycznia (wtorek) 

Kurs (tys. zl) Akcje I Kurs: Zmiana I Wartość 
11.1 kursu obrotu 

maks. minI. (tys. zl) (proc.) (mln zl) 

235 29 BIG 162 -6,9 56.697 

2400 188 BRE 2.195 0,0 89.253 

G1750 104 Elektrim 1.795 +2,6 216010 

281 48.5 Exbud 250 ·3,5 I 37.788 

I 1.570 44.5 Irena 1.560nk +4.0 60.806 

~ G478 34 Kable 525rk +9,8 30.631 

: G745 25 Krosno ! 815rk +9,4 28.814 

1.500 161 Mostalexp 1.460 0,0 35.971 

i 1.605 910 Mostalwar 1.515 +4~8 17513.. 
I 1.395 100 Okocim 1.150nk -4.2 ~0.30L 
i 930 200 PoIifarbCn 900 0.0 132.106 

" G730 
I 

36 Próchntk 735 +3.5 ' 36.050 

426 220 Sokołów 315 +3,5 41.745 

360 36 Swarzędz 355 +2.9 31 .938 

G462 19 Tonsil 5050k +9.3 O 
, G225 7.8 Universal 247 +98 190.901 
, Gl .830 1.005 Vistula 1.850 +2,8 108421 

G1.140 320 WBK 1.230 +7,9 246.536 

! 3.000 188 Wedel 2.770 +0,7 38.979 

625 37 Wólczanka 600 +1,7 46.057 
i, 

2.395 122-lt~lec 2.250 0,0 48.114 
G13.345,5 1.040,7 I WIG 13.558, +1,9 --

Razem 1.510.262 

G - nowa maksymalna wartość kursu w ostatnich 52 tygodniach; D - nowa 
mn wartość klXSU w ostatnich 52 tygodntach; ns - nadwyzka zJecen 

aży; nk - nadwyzka zlecen kupna; rk - redukcja zleceń kupna (Kable -
OC., Krosno - 61 proc .. Efekt -62 proc.) ok - oferta kupna (zawieszenie 

~--I'--"I wywoIane S-krotną przewagą popytu nad podażą) . 

iadomości Z parkietu 
Universal zamierza 
podwoić zysk netto 

tym rOku Przedsiębiorstwo 
Ha dlu Zagranicznego UnIver
sal SA zamierza wypracować 
ok 77 mld zł zysku netto, przy 

ładanym zysku brutto rów
ok. 95 mld zł i obrotach war

ci 2,2 bln zł - poinformowała 
rektor finansowy spółki Lucy

Czajkowska. po wtorkowej 
sji giełdowej. Zastrzegła, że 

ą to prognozy .bardzo ost· 
rożne". - W ub. roku zysk brutto 
pół i wyniósł ok. 41 mld zł, 
zysk netto szacowany jest na 

Przypominamy, że infor
macje o pracy zamieszcza
my bezpłatnie! 

32 mld zł . dodała dyr. Czajkow· 
ska. zaznaczając, że są to wyniki 
wstępne . 

Rafoko SA W rejestrze 
Krajowego Depozytu 

Papierów 
Wartościowych 

Fabryka Kollów Rafako SA 
została, deCYZją zarządu giełdy, 
wpisana do rejestru uczestników 
pośrednich Krajowego Depozy· 
tu Paplerow Wartosciowych • 
polnformowala 10 bm. KomIsja 
Papierów WartoścIowych. KPW 
podała równIeż do WIadomości, 

Giełda IIEcha ll 

Giełdowy Byk 
wyraznIe nie zamierza ustą

pić z parkietu. Wskazuje na to 
zwłaszcza przebieg dogry
wek. Wykupywane są wszyst
kie nadwyżki akcji oferowane 
przez specjalistów, przy 
nikłym zaintersowaniu zgła
szanymi przez nich ofertami 
kupna, z wyjątkiem tej na ak· 
cje Universalu. Popyt na te 
walory został we wtorek zas
pokojony. Zapewne sprzeda
wali ci, co kupili je znacznie ta
niej i osiągnięty zysk uznali za 
satysfakcjonujący. 

W kuluarach 
giełdy 

mówi się, że obecnie na roz
wój wydarzeń czekać należy 
z akcjami, zwłaszcza spółek 
zaliczanych do tzw. II ligi. Tyl
ko te bowiem mają szansę na 
ostrzejszą dynamikę przyrostu 
zysku w br., a w efekcie ob
niżenie wskaźnika cena/zysk. 
Niektóre zresztą już zapowia
dały, że ten rok będzie lepszy. 
Walory dużych, pewnych 
spółek traktowane są 

jak lokaty. 
Straty nie przyniosą, ale 

spektakularnych wzrostów też 
po nich nie należy się spodzie
wać. Zwłaszcza że poprzednio 
były one nieco eksploatowane 
i - jak twierdzą gracze - muszą 
"odpocząć". Od tej grupy nieco 
odstaje "Polifarb" nie docenia
ny przez rynek, który być mo
że, trzyma go w rezerwie o
czekując na split i nową e
misję· 

*** 
Na sesję wtorkową złożono 

50.730 zleceń, właściciela 
zmienilo 1.198.619 akcji, przy 
średniej zmianie ceny wy
noszącej 4,1 proc. Na rynku 
powszechnym obligacji kursy 
większości walorów także 
wzrastały, w przedziale od 0,2 
do 0,5 proc. Potaniały tylko ob
ligacje trzyletnie I serii lo 0,1 
procl i V serii lo 0 ,8 proc.! Na 
rynku blokowym handlowano 
walorami i jednorocznymi IV, 
V i VI serii. Łącznie sprzedano 
95 bloków. 

ze Spółdzielcza Korporacja 
"Spolnota Pracy' stała się 
wlaścicielem pakietu akcji Polisy 
SA lwalory tej spółki są dopusz· 
czone do obrotu publicznegol 
uprawniającego do oddania 10 
proc. glosów na walnym zgro
madzeniu akcjonariuszy 

Wzrost wartości 
aktywów Pioneera 

PoniedZiałkowa wartosc ak
tywów nello przypadających na 
jednostki uczestnictwa w PIerw
szym PolskIm Funduszu Po
wiernIczym Pioneer wynosiła 

359,5 tys. zł. poprzednIO - 6 bm. 
- 359 tys. zł. Maksymalna cena 
JednostkI uczestnictwa wzrosła 
do 380,423 zł z 379.894 zł. 

Kielce 
* Czeladnik, cukiernik z długo
tntą praktyką podejm e pracę za· 

~ . Kłelce , tel. 590-21. 
OFERTY PRACY 

* Mechanik kierowca kat AB
E. poszu uje pracy. Kielce, tel. 
1-38-37. 

Absolwentka Wydziału 
Zarządzania i Administracji 

omputera, fakturowa· 
nie, maszynopisanie, gospodarka 
magazynowal poszukuje pracy 
Kielce,tel. 11-14·43. 

* Agencja Reklamowa ,.AWI· 
MA" Kielce, ul. Targowa 18, po 
621, tel. 321-531 zatrudni a
gentów reklamowych na terente 
wOł . kIeleckIego, radomskiego, 
tarnobrzeskiego. 

• Młoda kobieta podejmIe Się 
ople I nad dzteC em lub osobą 
starszą . Kielce . teł 31-74-36. 

Ostrowiec 
Remonto o-Budowlana 

Sp6Idzielrua Pracy zatrudru stola
rza budo nego Ostrowiec tel 
65-35-02 

• Ple ma zatrudni pomoc do· 
mowa Ostrowiec, tel 62·46-54. 

• Motel · restauraqa .Vlctona· 
Ostrowiec, ul. Opatowska 41, tel 
65-30·55, zatrudnt kelnerów u-

charzy z wysokimi kwalifikacjami 
oraz ucznlOW w tych zawodach. 

Radom 
• .Prozamet . Milejowlce 12a, 

zatrudni 3 tokarzy. 
• .Herbafarm. Sp.c. Radom. ul 

Go/ębiowska 124, poszu uje Inz 
elektronika lub automatyka 

* Firma Handlowa .Hermlr·, Ra· 
dom ul Pucka 30, zatrudnt sa
mOdzieln/l księgową 

• PrzedSIębiorstwo Handlowe 
ARPOL·, Radom, ul Mokra 2, 

W tej dziedzinie lIMeskolI jest potentatem, 
ale... nie ma pieniędzy na produkcję 

Zapomniane światła 
SKARŻYSKO-KAM.: Dziś spadła nieco popularność skarżyskich Zakładów Metalo

wych "Mesko" jako producenta opraw oświetleniowych. Ale były lata, że uchodziły za 
potentata w tym asortymencie. Wówczas wytwarzano rocznie milion opraw w ponad 30 
typach, a blisko połowę sprzedaży stanowiły eksport, tak do krajów europejskich, jak 
i bardziej odległych zakątków świata. 

Ta dziedzina produkql kontynuo
wana jest w .Mesko· od ponad 30 lat 

Przejęto ją w latach 
sześćdziesiątych 

z Kożuchowa I ulokowano 
w Zakładzie Chemicznym w mIej· 
sce zaniechanego montażu popu
larnych wł10Nczas rowerów. 
Równocześnie powstało biuro 
konstrukcyjne, kt6re od zaraz roz
poczęło prace nad modernizacją 
i rozwojem otrzymanej w spadku 
produkcji. Stopniowo przejmowa· 
no też kooperację. 

PIerwszymi typami, jakie zeszły 
z taśm w Zakładach Metalowych 
były oprawy jarzeniowe aJ i O· 
UKS. Następnie na rynku poka· 
zała się grupa przemysiowych 
lamp rtęciowych . W związku ze 
szczególnym zapotrzebowaniem· 
w różnych miastach odbudowy· 
wano starówki z wąskimi uliczka
mi - przygotowano oprawę OURP-
250, kt6ra w przeciwienstwie do 
innych nie zawieszana była na słu · 
pie, lecz na linie 

Wyjątkowo pomyślnym 

okresem 
dla produkcji opraw były lata 

Siedemdziesiąte, kiedy to pows· 
tały nowe kopalnie, huty, porty, 
magistrale. Dla każdego z tych o
bIektów bądz dostosowywano do
tychczasowe typy opraw, bądz 
konstruowano nowe. Z tego czasu 
WIelkiego rozmachu gospodarcze· 
go pochodzą lampy dużej mocy, 
m.in. projektory PU-l,5, PUJ-400 
i PUJ·l000 oraz uliczne' OUR· 
700 i OUR·l 000. Oprawy z "Mes
koto znalazły się m.In. na Wislos
tradzie, w Porcie Północnym, 
hucie "Katowice" oraz w elekt
rowni .. Opole". Niestety, tak jak 
slabło tempo gospodarcze, tak 
malała wielkość produkcji tych 
wyrobów - do 500 tys., 200 tys. 
I jeszcze mniej. 

Na przestrzeni tych lat, w mIarę 
postępu technicznego, konstruk· 
torzy niektóre oprawy eliminowali, 
inne udoskonala", 

powstawały nowe 
wzory. 

Coraz bardziej w grę wchodziły 
względy oszczędnoścIowe, za· 
równo energii, jak i materiałów O· 
becnie nie produkuje się połowy 
kiedyś wytwarzanych wyrobów. 

Aktualnie .Mesko· oferuje 20 ro
dzaJÓW opraw. Spośród lamp ja
rzeniowych na szczególną uwagę 
zasługuje typ OZF·3x40 - oprawa 
sluząca głównIe do ośwlet/ania o· 
biektów przemysIowych branzy 
spozywCZej, a przede wszystkIm 
rzeinl I masarni. Skarżyskl~ ZM 
są Jedynym ich producentem 
w kraju Dochodzą 4 rodzaje prze· 
mysłowych opraw rtęcIowych, gru· 
pa opraw ulicznych o 250 1400 W, 
parkowych oraz prOjektory Irtęclo
wy I sodowy/o Na zycz nie od
blorcOw mogą byc zmontowane 
prOjektory halogenowo-rtęcIowe 
łub zarowe ajnowszą generacją 

zatrudni sekretarkę 

• Wytwórnia Części ZamIen
nych I Akcesoriów. Radom , ul. 
Jodłowa 14, przyjmie 2 tokarzy. 

• PrzedSiębIOrstwo ,.ALMEX., 
Radom, ul. Traugutta 43. zatrudni 
sprzątaczy przystankow miejs
kich . 

* .BANRAO", Radom, ul. Wie· 
czor ewicza 12, zatrudni dwóch 
Inz. ciepłownikow 

• PrzedSIębIOrstwo Handlowe 
OUBLEX. Kaszewska Wola 36, 

przyjmie dwóch klerowcow do 
skupu makulatury 

.. Zaklad Uslug Motoryzacyj
nych Radom ul Jodłowa 2, zat
rudnt pracownika serwisu 

KR, SM' 

w tej produkcji są oprawy sodowe 
- uliczne i parkowe. 

Równolegle z dostosowywa
niem opraw do żr6deł świat/a, ich 
modernizacja zmierzała również 
do zmniejszenia ciężaru oraz wy
korzystywania 

coraz lepszych 
materiałów. 

Niemal całkowicie wyelimino
wano np. osłony szklane stosując 

liśmy zaledwie 60 tys. opraw. I to 
wcałe nie dlatego, że na tyle tylko 
był popyt. Poszłoby ponad 100 
tys., ale trudności finansowe 
przedsiębiorstwa uniemożlIWIły 
zakup koniecznych materiałów. 
Zakładamy, że w tym roku zmon
tujemy 120 tys. opraw. Ale warun
kiem ich zbycia będzie utrzymante 
w CIągłej sprzedaży jak najszer
szego asortymentu. I do tego 

Oprawy latarni w kieleckim osiedlu Pod Dalnią pochodzą z 
"Mesko" Fot. A. Piekarski 

w ich miejSce tworzywa sz1uczne, 
łącznie z odpornymi na uszkodze· 
nia mechaniczne - poliwęglanami. 
Trzeba też podkreślic, ze w dzie
dZInie produkcjI opraw zakład jest 
niemal samowystarczalny Poza 
specjalistycznymi detalami, jak 
kondensatory, przewody czy op
rawki porcelanowe, resztę robI się 

we własnym zakresie. 
. MinIOny rok był szczególnIe 

trudny - mówi Andrzej Lipka - kie· 
rownik dzialu produkcji Zakładu 
Chemicznego. - Wyprodukowa· 

będziemy usilnie dążyć. Zdajemy 
sobie boWIem sprawę, ze klient, 
kt6ry raz nie znajdzie poszukiwa· 
nego towaru. innym razem już nie 
przyjdZIe. 

Mimo codziennych prob
lemów produkcyjnych, konst
ruktorzy nie zaprzestają prac 
nad nowymi wzorami. Kolejnym 
etapem będą oprawy, do tak 0-
becnie reklamowanych, m.in . 
przez firmę OSRAM - świetló
wek kompaktowych. 

BARBARA PIĄTKOWSKA 

NOTOWANIA 
WALUTOWE 

Bank 
Słąski 

Bank 
PKO 

Bank 
PKO SA 

K. ul. 
Sienkie-

wicza 

-~ 

B. Ziemi 
Radom. 

Kantor 
Sezam 

KIELCE 

dolar 

Kupn-;-J 21.10'0 

Sprzedaż I 21.500 

Kupno 21.150 ___ o 

Sprzedaż 21.460 

Kupno 21.033 

Sprzedaż 21.784 

Kupno 21.170 

Sprzedaż 21.370 

marka 
niem. 

12.000 

12.300 

12.020 

12.240 

12.163 

12.597 

12.170 

12.320 

RADOM 

Kupno121.200 12.000 

sprzedri1" 21 8~ 2.400 

.., ---I 

frank fr. funt ang. 

3.480 29.950 

3.600 31.100 

3.500 30.800 

3.600 31.400 

31.285 

31 .387 

31.300 

31.700 

3.450 31.050 

3.650 32.050 

http://sbc.wbp.kielce.pl



SPONSORZY 
KONKURSU .. . 

EUROAUTO 

POLONEZ CARO 

KPHSR " AGROMA" 
CIĄGNIK MF-2812 

KIELECKIE FABRYKI 
MEBLI 

ZESTAW 
WYPOCZYNKOWY 

"KIELCE" 
ZESTAW STOŁOWY 

"FENIKS" 

CSP "KIELCZANKA" 
WYROBY 

CUKIERNICZE 

BLBBICK 
URZĄDZANIE I 
WYPOSAŻANIE 
WNĘTRZ 

MEBLE 
NA ZAMÓWIENIE 

HURTOWNIA DOMGOS 
PRALKA ZANUSSI 

WYTWÓRCZA 
S-NIAPRACY 
" SPOŁEM" 

TELEWIZOR 
KOLOROWY 

ORBIS 
SKARŻYSKO 
-KAMIENNA 

WCZASY 
NA SŁOWACJI 

DLA 2 OSÓB 

ZPG DOLINA NIDY 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA 

SKLEP MEBLOWY 
AXEL 

MEBLE 

OSTGROMADA 

WYCIECZKA 
DO GRECJI 

MITEX-BUD 

NAGRODA 
NIESPODZIANKA 

CPN 
OKRĘGOWA 
DYREKCJA 
W KIELCACH 

NAGRODY 
PIENIĘŻNE 

ODLEWNIA ŻELIWA 
STJJPORKÓW 

. 

NAGRODA 
NIESPODZINKA 

AGENCJA 
TURYSTYCZNA 
J&B 

WYCIECZKA 
DO HISZPANII 

W programie m.in. 
zwiedzanie BarcelolZY, 

MadnJtll, Toledo, 
pobyt 

lU Sanktllarium ManJjllym 
'lU LOURDES, 

rze 'azd do MOlZaco 

"ECHO DNIA " 

NAGRODY 
NIESPODZIANKI 

Supernagrody czekajq na Ciebiel 

CIĄGNIK ROLNICZY MF-2812 

POLONEZ CAR 
ufundowany przez 

autoryzowaną stację obs 

EURO-AUlO 
Kielce, ul. Krakowska 

Ponadto do wygrania: 

ufundowany przez 
Kieleckie Przedsiębiorstwo 

Handlu Sprzętem Rolniczym 

. AgroID8 
Kielce, ul. Krakowska 293 

~ wycieczki do Hiszpanii i Grecji 

~pona 

AGO-ODY ZA 5 0.000. 00 Zt CH 
Na kartę konkursowq wystarczy nakleić 30 kuponów z dowolnymi 

numerami. . 
łKompletnq kartę należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztq 

do redakcji "Echa Dnia" 
w Kielcach · ul. Targowa 18 
w Radomiu · ul. Żeromskiego 65 

łWydrukowane zostanie 31 kuponów do 18 lutego 1994 r. 
Publiczne losowanie głównych nagród w marcu. 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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A encja Reklamowa HURTOWNIA~ 
IIARKAII 

REKLAMA 

ŚIJ{JYIYXJ CZJ)'SIOŚCI 
CYDZJlEŻ 1J{.000OC~ 
~r '13IWlJYWE 

Kielce 
ul. l Maja Ula 

(róg ul. PoP'ne4:zJMU 
~ tel. 549-65 

KARP 
ŹWIY 

Hurt idełoi 
Kurczaki, uda, 

filety 
. Cukier, mqka. 

makarony 
Oferuje Zespół Hurtowni 

Kielce (Herby) 
ul. Skrzełlewska 4 -

Kielce 
I ul. Okrzei 56 I 
I 
ul. Kapitulna 4 

czynne 8-16,J 
..... - - '4 

Kielce tel./fax 439-42 
Radom tel. 63-33-63 
Tarnobrzeg tel. 22-28-52 •• AIII 

BIURO , 
REKLAM I OGŁOSIEN 

IIECHO DNIAlI 
OS1ROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 

"KLUB PRIMO" 
I. Kochanowskiego 2 

L 62-16-65 

uro Reklam jOgłosz -
lIEcha DnialI 

ul. ,okola 2 (ORBI') 
TEL/FAX S12·5"~ 

OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZEDAŻ 
Karp żywy w hurcie i detalu. 

Kielce, ul. Skrzetlewska 4 (zes
pół hurtowni). 

2/TK 
Sprzedam kombajn Bizon. 

Strawczynek 51. 
127/bo 

Atrakcyjna odzież na wagę 
z Zachodu w 30 asortymen
tach! Skóry na przerób! Futra! 
Niesortowane! Kielce, ul. 1 Ma
ja 62, tel. 66-12-40. 

lik 
Sprzedam szczeniaki sznau

cer olbrzymi, rodowodowe. Kiel
ce, Wspólna 7/1. 

165/bo 
Sprzedam nową kamerę wi

deo JVC-VHS za 12,5 mln zł. 
Kielce, tel. 561-96. 

173/bo 
Sprzedam tanio piec CO węg

lowy. Kielce 61-37-43. 
180/bo 

Sprzedam ładne wyposaże
nie skłepu. Kielce, tel. 114-855. 

27/bo 
FSO 1990 silnik Polone

za. Suchedniów tel. (047) 
54-33-95. 

212/bo 
Sprzedam garaż blaszak (no

wy). Kielce 32-21-87. 
2OO/bO 

KUPNO 
Kupię silos, betoniarkę 400. 

Tel. 66-00-47. 
========:;;;;,;10/J~ 

MOTORYZACJA 
BLACHARSTWO - z ustawia

niem geometrii. LAKIERNIC
TWO - komora lakiernicza. Mie
szalnia komputerowa lakierów. 
Pomoc przy zakupie części . Ja
kość - 5 lat gwarancjLKielce, ul. 
Sobieskiego 87, tel . 61-52-74. 
_____ ~97~ 

MOTO - ZNAK. Kielce Mala
chitowa 13, 525-40. Blokady 
CEL-PROTECTOR, MUL-T
LOCK, autoalarmy, znakowanie. 

32/bo 
NOWO OTWARTY SKLEP 

MOTORYZACYJNY, Kielce, 
Wspólna 1 c. Części i .akcesoria: 
126, FSO, Polonez, Zuk, Nysa 
Ceny: gaśnica - 380.000, opona 
135x12 - 330.000, błotnik "Ca
ro" - 650.000. 

lIAKM 
Szyby samochodowe-sprzedaż. 

montaż. AUTOFENIKS-Szewce 
39 k. os. Nowiny, telJtax 592-05 
oraz Kielce al. T amowska 26. 
-----::-----: __ -::-__ :-=-::::-:13J.lJ~ 

Sprzedam Caro 1992. Kielce 
61-97-73. 

166/bo 
Akumulatory - filtry, przewozy 

dłużycowe, ceny hurtowe. Kiel
ce, ul. Śląska 3 UNISERWIS, 
tel. 28-792. 

27/bO 

ŻUK, POLONEZ, FSO 
kompletny asortyment, 
częsci, akcesoria i aku
mulatory poleca hurtow
nia .. Motozbyt". Kielce, 
ul. Warszawska 147, tel. 
1041/32-40-20. 

314!bo 

"AUTO BITEKS" - tanio kon
serwacja, nadkola do wszyst
kich samochodów. Kielce, ul. 
Mahometańska 11. 

3018/bo 
126 P (1986), tel. 614-872. 

170/bo 
Rozbiłeś samochód zadz

woń! 61-37-43. Remontuje
my, naprawiamy, skupujemy 
samochody powypadkowe . 
AUTO - FULL - SERWIS. Kiel
ce, ul. Podlasie 16. (udziela
my rabatu!) 

179~ 
Forda Escorta 548-96. 

1861bo 
Sprzedam pilnie Skodę 

,,105S" (1985), tel. 460-48 (wie
czorem). 

182/bo 
VW Golf 1,6 D (1980) 39 

mln pilnie. Skarżysko-Kam., 
tel. 532-279. 

1/SK 

POLONEZ wg życze
nia, raty nieoprocentowa
ne w systemie Konsorc
jum, tylko w SALONIE 
INFORMACJI FSO. Kiel
ce kino "Romantica", tel. 
66-27 -90. Zapraszamy 
9.00-17.00. 

3/Vi\T 

Sprzedam Fiata 125 P po wy
padku. Ostrowiec 86, 26 070 
Łopuszno. 

20Slbo 
Sprzedam Peugeota 405. 

Kielce 11-19-47. 
201/bo 

NAPRAWY 
Naprawa telewizorów, 

przestrajanie. Kopeć, Kielce 
32-22-45. 

14~ 
Przestrajanie telewizo -

rów. Przygodzki, 260-20 . 
~Q/bo 

Naprawy telewizorów, prze-
strajanie, pilot y 31-21-43 
Błaut. 

84/bo 
TelewiZJa - naprawa. Kielce 

537-93. 
107/bo 

RTV naprawa, przestrajanie, 
gwarancja 61-95-n. 

22/bo 

· USŁUGI 

Malowanie, 
32-54-24. 

tapetowanie. 

142/bo 

SALONY MEBLOWE 

KIELCE, OLSZEWSKiEGO 7 
TEL. 501-72 

UJ 
..I 
al 
W 
2 

KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33 
TEL. 31-81-86 

Parking strzeżony czynny ca
łą dobę dla samochodów osobo
wych i ciężarowych. Kielce, 
Skrzetlewska 4. 

BIURO POŚREDNIC-
TWA USŁUG przyjmuje 
zlecenia na wszelkie usługi 
(gratis). Kielce 66-22-62. 

3499!bo 

Montaż żalUZJi. Jedynak Ze
non. Kielce 32-58-45. 

3438/bo 
Autoalarmy 61-90-60. 

13/bo 
Szyldy. Kielce, Mała 21 . 

3000/bo 

HESSA - żaluzje piono
we, poziome. Kielce, tel. 
61-51-21. 61-58-12. 

21l111K 

Prowadzę ewidencję VAT, 
księgi, zeznania podatkowe. 
Radom, tel. 312-002. 

188/b1r 
Cyklinowanie, lakierowanie. 

Kielce 31-44-17. 
159/bo 

Malowanie, tapetowanie, gla
zura. Kielce 515-62. 

188/bO 

TRANSPORT 
Transport 1200, 25-391. 

3465/bO 
FRANKFURT -regularny 

przewóz osób, Radom, tel. 
437-54. 

80/A 

WIDEOFILMOWANIE 
Wideofilmowanie. Kielce 

31-80-98. 
152/bo 

Wideofilmowanie 31-44-38. 
3128/bo 

Wideofilmowanie 61-43-50. 
3478/bo 

LOKALE 
OKAZJA - tanio atrakcyjny 

dom - Cmińsk_ W sprzedaży: 
mieszkania, domy, działki. Pro
wadzimy rejestr zamian. BIURO 
MIESZKANIOWE, Karczów
kowska 3, 61-65-12, 6101-38. 

9NAT 
Wydzierżawię lub kupię po

mieszczenia na sklep około 30 
m na terenie Kielc, tel. 572-16. 

8NAT 
Zamienię dwupokojowe na dwie 

garsoniery. Kielce, Stara 4/4R. 
181/bo 

NIERUCHOM-OŚCI 
Kupię mieszkanie dwupokojo

we, tel. 61-65-17_ 
175/bo 

Nleruchomoscl "PEŁNO-
MOCNIK·kupno, sprzedaż, wy
najem. Kielce, Sienkiewicza 61, 
tel . 66-12-71 . 

26/JP 

= BUOREM 

Sprzedam sklep (kontenerowy) 
37m kw wiad u. Daleka 19, Kiełoe 
(sklep "Kiełczankaj lub tel 31-62-82. 

174/bo 

PRACA . 
WYDAWNICTWO KRZYŻÓW

KOWE KOLPOAPRES S.C zat
rudni do składu komputerowego. 
W pełnym wymiarze godzin. Kielce 
ul. Staszica 5,tel. 440-81 (do 85) 
poniedziałek-piątek 1000-15.00. 

12NAT 
Zatrudnię pracownicę ze znajo

mością Obsługi komputeraWiado
mość Hurtownia Spożywcza Leszek 
Chałupczak, Kielce, uł . Poleska 13, 
Plac handlu hurtowego tuż przy bra
mie dojazdONej lub oferty Biuro Og
łoszeń Echo Dnia nr 14NAT. 

14NAT 
Firma zatrudni 30 chętnych do 

pmcy domONej - wyrób ozdobnych 
domków drewnianych. Część od
kupimy. Po zaaprobowaniu podpi
sujemy umowę. Dopisek "DOM", 
koperta, znaczek polecony. ,.AG
JOr' 39-201 Dębica 3, skr. 17. 

1!P 
Zatrudnię sprzedawczynię, 

tel. 487-06. 
15NAT 

Stowarzyszenie Księgowych Od
dział Okręgowy w Kielcach, ul. We
soła 51, tel. 61-82-75 organizUje 
w dniu 27 stycznia b_r. szkolenie 
"Roczne rozliczenie podatku d0cho
dowego od osób fizycznych oraz 
zmiany w tym podatku w 1994r-. 

11/AG 

NAUKA 
Kursy komputerowe "Compu

tex" Kielce 432-02. 
llNAT 

Korepetycje-matematyka Kiel
ce 491-42 

171/bO 
Doktor matematyki-korepety

cje, matura, egzaminy 68-91-03. 
178/bO 

MEDYCYNA 
MEDIN-rok założenia 1988. le

czenie kamicy Ż6lci0Nej, nerkowej. 
prostaty (bezoperacyjnie) , łysienia 
Zapisy Kielce 487-18 (15.00-1700) 

3409/bo 

RÓŻNE 
lOMBAAD-natyczmiastowe 

pożyczki pod zastaw, 66-05-02-
kantor czynny całą dobę, takze 
w niedzielę . Kielce, hotel " Bris
tor', tel. 66-30-65. 

9/AG 
Zespół "Fandango"-wesela. 

Kielce 440-59. 
6/bo 

Towarzystwo Pań . Kielce 61-
25-49. 

189/bO 
Skradziono legitymację szkolną 

lO-Majchrzyk Ełżbieta . 
204/bo 

Przedsiębiorstwo 

Budowlano
Remontowe 
"BUDREM" 

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

tlx 0612386 

oferuje usługi w zakresie: 

Wystroje - aranżacje wnętrz 

Aluminiowe okna, drzwi, witryny, 
przegrody i gabloty wszystkich 
typ6w i kolorów 
Wyroby stolarskie, w tym meble i boazerie 
Sllszenie tarcicy 
Szklarskie, w tym szklenie witryn 
sklepołł'ych, zakładanie folii przeciw
słonecznych i antywłamaniowych 

NISIUE CE 'Y WYSOU JAKOŚĆ 

IHUh'UIE TERłllNY gB/Ja 

http://sbc.wbp.kielce.pl
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o godz. 23.00 w telewizji 
POLSAT obejrzymy film 

Jana Laskowskiego "Zbyszek" 
poświęcony 

Zbigniewowi Cybulskiemu. 

Telewizja 
polska 
Program l 

6.00 Kawa czy herbata? 
9.00 Wiadomości 
9.10 Pr. dnia 
9.15 Mama i ja pr. dla ro

dziców i 3-latka 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzie

ciach fel. dla rodziców 
10.00 "Na wariackich papie

rach': /45/ ser. USA 
10.50 Muz. Jedynka 
10.55 Taki jest świat mag. re-

port. 
11.20 Klub dobrej książki 
11.35 Dwa krajobrazy -rep. 
12.00 Wiadomości 
12.10 Pr. dnia 
12.15 Mag. Notowań: Wełna 

cży torf? Uprawa ogór
ków na wełnie mineralnej 

12.45 Dla mł. widzów: Mój prog-
ram na antenie oraz film 
z serii "Wychowawca" 

13.30-15.55 TV Edukacyjna 
13.30 "Starting Busińess Eng

lish" /14/ j. ang. w bizne-
sie 

13.40 Blok humanistyczny: Ba
le, wesela i fety z wielkimi 
dysputami Polaków w tra
dycji literatury i filmu 

15.55 Pr. dnia 
16.05 Dla mł. widzów: Mój prog

ram na antenie oraz film 
z serii "Wychowawca" 

16.50 Muz. Jedynka 
17.00 Teleexpres 
17.20 Klinika zdrowego czło

wieka: "Zanim będzie za 
późno" 

17.40 Ludzie zdarzenia: 
"Trzech w lesie" rep. 

18.05 "Na wariackich papie-
rach" /45/ ser. USA 

19.00 Wieczorynka: "Smurfy" 
19.30 Wiadomości ' 
20.15 Studio Sport: Historia Fi

nałów MS w piłce nożnej 
- Szwajcaria 1954, Szwe
cja 1958 

IMIENINY OBCHODZĄ: 
dziś - Arkadiusz i Benedykt 
jutro - Bogumiła i Weronika 

KIELCE 
Biuro Ogłoszeń, tel. 32-45-40, 

czynne w godz. 7.30-16.00 
• Teatry 
iln. S. żeromskiego -,ParOO.j' wg. 

J.PoIodóego, reż. P.Szczerski g. 11; 
PTLiA nKubuś" - "Mały tygrys 

Pietrek" g. 10, 12; 
• Kina 
Romantica - "Trzej muszkietero

wie" - USA I. 12 - g. 10, 14.30, 19; 
"Robin Hood" USA I. 12, - g. 12.15, 
16.45; 

Moskwa - .Pan Niania" - USA bo 
g. 13.15; .Ścigany" USA I. 15 g. 15, 
17.15; "Orlando" - ang., 1.15, 19.30; 

Studyjne - nieczynne; 
Echo - "Milczenie owiec' - USA, 

r.18, g. 16, 18; 
-Wystawy 
Galeria fłNA - nieczynna 
• Muzea 
Muzeum Narodowe - nieczyn

ne - prace remontowe; 
Oddział - Rynek 3(S - Wystawa 

stała: Przyroda Kielecczyzny. Wys
tawy czasowe: Pokolenia nadziei. 
Kielczanie 1918-1939. Współczes
na sztuka ludowa Kielecczyzny. 

21.40 "Anno Domini '93" /2/ 
przegląd muz. wydarzeń 

22.20 Reportaż 
23.00 Wiadomości 

. 23.15 Gorąca łinia 
23.25 Muz. Jedynka 
23.30 "Moderniści" film fab. 

USA -
1.30-2.00 Jazz Jamboree 

'88 "Jazz Band Bałt" 

Program 2 
7.30 Panorama 
7.35 Przeboje Dwójki 
8.05 Pr. lokalny 
8.35 "Kacper i jego przyjacie

le" ser. anim. USA 
9.00 Studio Dwójki 
9.15 "Pokolenia" /465/ ser. 

USA 
9.40 "Świat kobiet" mag. 

10.05 "Muzzy in Gondoland" 
/14/ j. ang. dla najmł. 

10.10 "The lost secret" /14/ j. 
ang. dla śreniozaawans. 

10.25 "Muzzy com es back" /14/ 
j. ang. dla dzieci 

10.30 "Bonjur, ca va?" /12/ j. fr. 
dla pocz. 

11.00 Panorama . 
11.05 Studio Dwójki 
11.15 Studio Sport: 3 kwadran

se ze sportem; Świat 
Sportu, Rower, Auto Mo
to Klub 

12.00 "Głodnego nakarmić" 
film dok. 

12.20 W baśniach i na taśmie 
film dok. 

13.00 Panorama 
13.05 Mały ekran - duży format: 

"Kaprysy Łazarza" film TP 
13.55 Studio Sport: NHL 
14.35 Bezludna wyspa /powt./ 
15.30 Powitanie 
15.35 "Kacper i jego przyjacie-

le" ser. anim. USA/powł'/ 
16.00 Panorama 
16.05 Magazyn przechodnia 
16.20 Skrzydła bliżej marzeń 
16.50 Losowanie gier liczbo-

wych TS . 
17.05 Od pierwszego do pierw-

szego • 
17.30 "Pokolenia" /465/ ser. 

USA 
18.00 Panorama 
18.03 Pr. lokalny 
18.35 Koło fortuny telet. 
19.05 "Zbrodnia na Kołymie" 

/2/ "Gorączka chleba" 
pol. film dok. 

19.30 "Jaki kapitał" /2/ "Kana
dyjskie i meksykańskie 
inwestycje w USA" pol. 
film dok. 

20.00 Mały ekran - duży format: 
"Kaprysy Łazarza" film 
TP 

20.45 Cienie życia-Kontraban-
da 

21.00 Panorama 
21.30 Ekspres reporterów 
22.05 "Na antenie" /3/ ser. USA 
22.30 Portrety: Antoni Słonim-

ski 
23.20 "Popołudnie słoneczne, 

chodziłem jak po śmierci" 
23.40 "Pablo Picasso - Raj ó

dzyskany" film dok. TP 
24.00 Panorama 

0.05-1.30 "Noc z duchami" 
-pr. W. Konarzewskiej 

Programy 
lokalne 

9.00 Kielecki kwadrans mag. inform. 
/powtJ 9.25 Jesteśmy rodziną, nowy pr. 
dla dzieci 9.50 Konie arabskie film dok. 
cz. I 10.10 Kino z myszką "Nic świętego" 
kom. USA 17.15 Kielecki kwadrans mag. 
inform. 17.40 Spotkanie z A. Janik au
torką nowego programu dla dzieci-Jes
teśmy rodziną 17.45 Jesteśmy rodziną , 
r)owy program dla dzieci 18.10 9O-lecia 
SNIADKA reportaż z obchodów jubileu
szu II Liceum Ogólnokształcącego 
w Kielcach 18.55 Rekontra tele!. na tele
fon 19.15 Konie arabskie film dok. 19.45 
Kino :z: myszką "Nic świętego" kom. USA 
21.00 Kielecki kwadrans IpowtJ 

TVK Ostrowiec ' 

10.00 Lekcaj. niem./16/ 10.30Tele
gazeta TYK Ostrowiec 15.30 S.harky 
i Georgo film USA 16.05 Trzy świnki 
baśń USA 17.00 Santa Barbara serial 
USA 18.00 Lekcja j. niem./16/18.30 
Zapowiedź programu 18.40 Zgubione 
ogniwo z serii Super Piątka serial sens. 
USA 19.30 Muzyka z MCM 20.00 Pry
watna wojna Lucindy Smith kom. aust
raI. 21 .35 Notatnik filmowy Cinema, ci
nema ... Canal Plaus w Atv 22 .00 Po 
pierwsze przyjemność kom. franc. 
23.40 Telegazeta TYk Ostrowiec 

I Radio "Jedność" -

6.00 Poranek z Jednością 6.56 Slo
wo na dziś 7.00 Powitanie, muzyka refl!3k
syjna 17.15 TransmiSja Mszy Sw. 
z kośdola Św. Trójcy 8.00 Blok muzycz
no-infonnacyjny 11 .15 Kolędy i pastora/ki 
11.30 Wspólna modlitwa południowa tel. 
432-51 12.15 Trzy kwadranse z muzyką 
klasyczną 13.00 Popołudniowy blok muz.
inform. a w nim: 13.20 GoŚĆ w studiu; Pan 
Jacek Róg-Malinowski z Kieleckiej Izby 
Wy1rzeźwień 15.30 Kielecki Dziennik Ra
diowy 15.45 Muzyka, fakty, zdarzenia 
a w nim: 16.05 Wszystko po polsku 17.00 
Solida mość proponuje 17.45 W starych 
Kielcach 18.39 Dobranocka, a w niej: 
18.30 Wlącz mi radio mamo 18.45 Wie
czorna modlitwa dzied 19.00 Muzyczne 
dialogi na cztery nogi 20.00 Wieczorne 
spotkania, a w nich: 20.00 Ewangelizacja 
2000 - XVI Europejskie Spotkanie MIo
dych,Monachium 93/94 20.30 Wiezoma 
modlitwa kościoła 21 .05 Muzyczne dobr
noc 22.00 Powieść na dobranoc ,,Jezusz 
Nazaretu" 22.15 lisIa przebojów dla Old
boyów 01.15 Noc na WzgórzuWiad. z re
gionu, kraju i świata: 6.30, 7.00, 8.00, 
9.00,10.00,11.00, 13.kOO, 14.00, 15.00, 
16.00 Seriws sport.: 8.30 Kalendarium: 
705,8.45 Rynek pracy: 9.1 5,1 6.25 

Radio Kielce 
- 6.00, 16.00, 22.00 BBC 6.07 Aktual
ności dnia 8.1 0 Impulsy 8.40 Muz. 8.50 
Radiowa giełda pracy 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Wiad. 9.10 Nie CZy1a/eś -
posluchaj 9. 15 Muz. dla wszystkich 10.00, 
14.00,20.00 Mag. in!. 10.10. 12.05 Kurier 
ogłoszeniowy 10.30 Spotkanie z Jerzym 
Michotkiem aud.cz.1I11.10 Sprawa na 
dziś 12.00 Plus w południe 12.30 W ludo
wych rytmach 13.10 Rozmaitości i muz. 
14.15 Przebój za przebojem 15.1 0 Auto 
radio - moto radio 16.05 Aktualno.ci dnia 
18.00 Plus 18.30 Przegląd prasy Itterac
kiej 19.1 0 TOP 30 Dance Chart 19.55 

. Baśnie do poduszki 20. 1 O Komentarz dnia 
20.15 Radio po kolacji 23.00 Muz. kame
(a1na 24.00 Nocne Kielce 

Telewizja 
satelitarna 

TV POLONIA 

7.30 Panorama 7.35 Powita
nie 7.40 Gotowanie na ekranie 
8.00 Pr. dla dzieci: Tik-Tak 
/powt./ 8.45 Sejmograf 9.00 "Kil
ka dni na ziemi niczyjej" film fab. 
9.45 Bieszczady film dok. /powt.! 
10.05 Zielone komnaty 10.455 
Historia-współczesność 11 .30 
Kalejdoskop pr. publ. 12.00 
Wiad. 12.10 "Pogranicze w og
niu" ser. TVP /powt.! 13.10 Ca
merata 22 mag. muz. /powt.! 
13.40 Rec. wokalny I. Kremling 
14.10 Przegląd kulturalny 
/powt.! 15.10 Marzenia,zmyśle
nia rec. E. Rutkowskiej 15.35 
Piosenka jest dobra na wszystko 
15.5~ Program dnia 16.00-
17.00 "Czego się Jaś :." blok pr. 
edukacyjnych 16.00 Teatr czyli 
świat 16.30 Ludzie nauki polskiej 
17.00 Teleexpress 17.15 "Znak 
orła" /4/ ser. TVP 18.00 Historia .. 
współczesność 18.30 Londyn 
kulturalny 18.50 Listy o gospo
darce pr. publ. 19.20 Wiad. 
20.00 "Engagement" film TVP 
21.00 Panorama 21.35 "Pogra
nicze w ogniu" /23/ser.TVP 
22.35 Kaczuch Show 23.00 Pol
skie sprawy pr. publ. 24.00 Pa
norama 0.05 Pr. na czwartek 
0 .10 Sport na satelicie 0.40-7.30 
Przerwa 

POLSAT 

16.55 Pr. dnia 17.00 Super
modelka serial braz. 17.30 ma
gazyn mody 18.00 Maatrix serial 
krym. ameryk. 19.00 Informacje 
19.15 Skarby 7 kontynentu ode. 
2 , Nikogo nie potrzebuję ode. 2 
19.45 Film anim. dla dzieci 20.00 
Sąsiedzi serialobycz. austral. 
21 .00 Paszport do raju sens. ko
med. ameryk. 22.40 Informacje 
aktualne wydarzenia w kraju 
i na świecie 23.00 "Zbyszek" -
film poświęcony tragicznie 
zmarłemu aktorowi Z. CYGuls
kiemu 0.20 Pożegnanie i pr. na 
jutro 

SUPER CHANNEL 

5.30 Wiad . europejskie 6 .00 
Zakupy w TV 6.30 Wiad. 7.00 Fi
nans. wydarzenia 8.00 Wiad . 9 
00 Zakupy w TV 12.00 Dziennik 
12.30 Inf. polit. 13.00 Program 
public. 14.30 Koło fortuny 18.00 
Today 19.00 Wiad. 1930 Mag . 
public. 20.00 Randka. Pr. rozr. 
21.00 Sport 22.00 ITN World 

News 22.30 Biznes 22.45 US 
Market Wrap 23.00 Pr. na żywo 
0.00 Osobiste spojrzenie 0 .30 
NBC wiad. 1.00 Komentarze po
lit. 1.30 Richard Diamond 2.00 
China News Europe 4.00 Kino 
klasyki 

PRO 7 

5.30 Mr. J3elvedere /powt./ 
5.55 Cudowna Jeannie 6 .20 
Trick 7 /powt./7.40 Ferris bueller 
/powt./ 8.10 Prawdziwe kolory 
8.40 Scarecrow i pani King 9.40 
Hardcastle & McCormick /powt.! 
10.35 Tysiąc mil serial USA 
11 .35 Roseanne /powt./ 12.05 
Bill Cosby Show 12.40 Adam: 
Niech jego los będzie wska
zówką /powt./ 14.25 Hardcastle 
& McCormick serial USA 15.25 
Mr. Belvedere serial 15.55 Cu
downa Jeannie serial USA 16.30 
Trick 7 seriale anim. 17.55 Ferris 
Bueller serial 18.25 Prawdziwe 
kolory 18.55 Roseanne serial U
SA 19.25 Bill Cosby Show 20.00 
Wiad . 20.15 Perry Mason 
i nieszczęśliwy kumpel 22.10 
Gliniarz i prokurator 23.05 Wiad. 
23.15 Podróż do Marsylii film 
krym. 0.55 Scarecrow & pani 
King /powt./ 1.45 Wiad. 1.55 
Cleo/Leo/powt.!3.25Wiad.3.35 
Ocean's·Eleven kom. USA 

SAT l 

6.00 Dzisiaj rano w Niem
czech blok program~ /6.15, 6.45, 
7.15,7.45 sport! 8.00 Dzień dob
ry z SAT1. 9.05 Alf /powt.! 9.35 
Trapp.er John M.D./powt./ 10.30 
Bonanza /powt./ 11 .25 Młody 
i niespokojny serial USA 12.20 
Koło fortuny /powt./ 13.00 Trap
per John, M.D. serial USA 14.00 
Sąsiedzi serial austral. 14.30 Alf 
serial USA 15.05 Bonanza serial 
USA 16.00 Star Trek serial USA 
17.005 razy 5 gra słów dla szyb
ko myślących 18.00 Idź na 
całość! telet. 19.00 Wiad. 19.19 
ran sport 19.30 Koło fortuny te
let. 20.15 Hunter serial USA 
22.00 Mroki sprawiedliwości se
rial USA 23.00 Dama i zabójca 
film USA 0.35 Star Trek /powt.! 
1.25 Hunter /powt.! 2.55 Dama 
i zabójca /powt.! 4.25 Młody 
i niespokojny /powt./ 4.50 Para
da przebojów /powt.! 

6.00 Aktualności 7.00 Dzień 
dobry Niemcy mag. poranny 
9.10 Seriale: Jaskinia wilków, 
Bogaci i piękni, Paradise Beach 
11.00 Zgadnij cenę telet. 11.30 
Rodzinny pojedynek 12.00 
Punkt 12 mag. połudn. 12.30 Se-

(§COeGOZIEeKIEOY <1> J 
Pradzieje regionu świętokrzyskie
go. Epoka żelaza , Poniedziałki i 
środy nieczynne, w pozostale dni 
czynne od 9-16. 

Oddział-Muzeum Lat Szkolnych 
S. Żeromskiego, ul. Jana Pawia" -
czynne w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki g. 9-15, środy -
g.12-18, soboty i niedziele - nie
czynne 

Oddział - Muzeum H.Sienkiewi
cza w Oblęgorku - czynne środa
niedziela 9-16 pono i wtorek nie
czynne. 

Zabawkarstwa w Kielcach -
wystawy: "Transport i komunika
cja w zabawkach", "Lalka, jej 
dom i gospodarstwo", "Ekspozy
cja modelarska". 

Muzeum Wsi Kieleckiej - Dworek 
Laszczyków, ul. Jana Pawia " 6 -
Wystawa czasowa ,Po kolędzie", 
Szopki krakowskie ze zbiorÓN Muzeum 
Etnogrimcznego im. Seweryna Udzieti 
w Krakowie. Czynnawgodz. 10-15; 

MWK - Park Etnograficzny 
w Tokami - czynne od ponie
działku do piątku w g. 10 -
14.3.; 

Muzeum Zbiorów Geolo-
gicznych Kiełce, ul. Zgoda 21 -
wystawa stała: zbiory geologiczne 
skai, mineralów i skamieniałości, 
600 milionów lat historii Gór 
Świętokrzyskich , surowce mineral
ne Kielecczyzny. Czynne ponie
działek - piątek g.8-15 

• Ostre dyżury 
Oddz. wew. i chirurg. - Czerwo

na Góra; ____ 

Apteki: Stały dyżur dzienny, 
nocny i świąteczny pełni apteka 
prywatna - Zelazna 43, apteka 
"Cefarmu", ul. Sienkiewicza 

Telefony: Pogotowie Ratunko
we - 999, Straż Pożarna - 998, Po
gotowie Policyjne - 997, Pomoc 
drogowa - 66-00-65, Pogotowie E
nergetyczne Kielce - Miasto - 991, 
Pogotowie Gazowe - 31-20-20 i 

992, Pogotowi e Wod.-Kan., co., 
elek1ryczne RPGM, tel. 61-18-33, 
czynne w godz. 15.00- 23.00 
w dni powszednie w godz. 7.00-
23.00, w dni wolne od pracy tel. 
31-16-47 i 430-94. 

Telefon zaufania dla mlo
dzieży - czynny w każdy 
czwartek w godz. 18 .00-
20.00, tel. 456-70. 

Telefon zaufania AIDS - tel. 
463-56 czynny tylko w ponie
działki w g. 17-19. 

Telefon zaufania {dla ludzi 
z probłemem alkoholowym/ - od 
poniedziałku do piątku w godz. 
18.00-20.00, tel. 573-46. 

Postoje taksówek: osobowe -
plac Dworcowy tel. 534-34, ul. Pie
koszowska teł . 515-11 , ul. Toporow
skiego tel. 31-09--67, ul. Jesionowa 
tel. 31-79-19, ul. Mielczarskiego tel. 
66-40-40, ul. Szymanowskiego tel. 
488-55. Bagażowe - ul. Armii Czer
wonej tel. 466-68. 

RADOM 
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19, czyn-

ne w godz. 9.00-17.00. 
• Teatr 
im.JanaKochanowskiego-~ 
• Kina 
Resursa - ..Ftiill-bod" USA USA 

1.12g.15.3:>,17.3O;.,AcMd<atdiabla°U
SAI.15,g.19.3:>; 

HEL- oPark JurajskJ~ USA 1.12 g. 
8.30, 11, 15.30; "Balanga" pot. I. 15 g. 
16; oDenis rozrabiaka" USA I. 12 g. 
13.30; "Łagodna" franc. g. 19.30; 

Apteki -~ dyŻlr rocny pen IJ·1i 
Korrstytu:j 5; 

Telefony; Pogotowie Ratunkowe 
- 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie 
Policyjne - 997, Komenda Policji - 29-
191 , Pogotgwie kan. 400-65, gazowe -
992, cieplne - 993, energetyczne - 991 . 

• Radio taxi 91-93 
OSTROWIEC 

Apteka dyżurująca: Al. 3 Mcjl4; 
- Kino 
Dom Kultury - .Wsc/'KJdz<pl sb1ce" 

USA. 1.15, g. 17; 

riale: Springfield Story, Santa 
Barbara, Dzień po dniu 15.00 I
lona Christen talk show 16.00 
Hans Meiser - Niewidomi 17.00 
Seriale: Kto jest szefem? Ro
dzinna paczka, Paradise Beach 
18.45 Wiad. 19.10 Explosiv ma
gazyn 19.40 Dobre czasy, złe 

- czasy serial 20.15 Extralarge: 
Mały Yo-Yo thriller niem.-wł. 
22.15 Stern TV magazyn 23.15 
Gottschalk prog. roz. O 00 Wiad. 
0.30 Seriale: Ożeniony z dzieć
mi, Kto jest szefem, Nr 227, Ro
dzinna paczka 2.40 Explosiv 
/pwot./ 3.1 O Hans Meiser /powt./ 
4.05 Ilona Christen /powt.! 5.00 
Seriale: Dobre czasy, złe czasy, 
Bogaci i piękni 

6.00 Wiad. sport. 7.00 Trenuj 
z DSF 7.30 Wiad. sport. 9.00 
Trenuj z DSF 9.30 Przegląd 
sport. 12.00 Snowboard 12.30 
Kolarstwo górskie 13.00 Trenuj 
z DSF 13.30 Koszykówka. Mecz 
ligi NBA /powt./ 15.00 'Narciarst
wo 16.00 Offenxsiv 17.00 Piłka 
nożna. biga hiszpańska /powt.! 
18.00 Sportowy świat 18.30 
Snowboard 19.30 Wiad. sport. 
20.00 Na żywo. Piłka nożna. Su
perpuchar Włoch: AC Milan-AC 
Parma 23.30 Sportowy świat 
0.00 Bilard 1.00-2.00 Superc
ross 

EUROSPORT 

8.30 Gimnastyka 9.00 Jazda 
figurowa na lodzie 11.00 Taniec 
towarzyski 12.00. Eurogole 
13.00 Narciarstwo alpejskie 
14.00 Rajd Paryż-Dakar 14.30 
Koszykówka. Buckler Chellenge 
15.30 Futbol amerykański Mecz 
Ligi NFL 17.00 Magazyn olimpij
ski 17.30 Narciarstwo 18.30 
Jeździectwo 19.30 Wiad. sport. 
20.00 Boks. Walki zawodowców 
21.30 Rajd Paryż-Dakar 1.00-
1.30 Wiad.sport. 

7.00 Awake On The Wildside 
10.00 Vj Ingo 13.00, 22.00 MTV 
Greatest Hits 14.00 VJ Simone 
15.30 The Puls with Marijne 
16.00 VJ Simone 16.30, 23.00 
The MTV Coca-Cola Report 
16.45 MTV AtThe Movies 17.00 
MTV News At Night 17.30 Dial 
MTV 18.00 The soul Of MTV 
18.30 Music Non Stop 20.00 Re

.al World 2 20.30 Daytona Beach 
Jams 21.30 Beavis i Blltthead 

. 23.15 MTV At The Movies 23.30 
MTV News At Night 23.45 3 
From 1 0.00 MTV's Post Modern 
2.00 Vj Marijne 3.00-7.00 Nocne 
teledyski 

SKARŻYSKO-KAM. 
Apteka - ul. Zielna 12; 

· STARACHOWICE 
Aptęka dyżurująca: ul. Mar-

szałkowska 17; 

WlOSZCZOWA 
• Kino 
Dom Kultury -"Ostatni Mohikanin' 

USA 1.15, g. 18.30; 

JĘDRZEJÓW 
• Kino 
Dom Kultury - nieczynne; 

SUCHEDNIÓW 
Kino 
Kuźnica - nieczynne; 

SĘDZISZÓW 
• Kino 
Ballada - nieczynne; 

BUSKO 
• Kino 
Zdrój - nieczynne; 

KAZIMIERZA W. 
• Kino 
Uciecha - nieczynne; 

PIŃCZÓW 
·Kino 
Belweder - nieczynne 

Uwaga: Za ewentualne zmiany w reper
tuarze kin redakcja nie odpowiada. 
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w Centrum ibicom odbiera się noże i pistolety 

s z u 
Wczoraj wieczorem w Centrum Targowym w Kielcach zakonczył 

się pierwszy halowy turniej tenisowy dla amatorow rozegrany na 
sztuc ej nawierzchni. 

Org nlzatorzy turnieju, czyli 
Centrum Targowe i Kielecki 
Okręg wy Związek Tenisowy 
lclSko .cnl zostali duzą liczbą LI 
Cl"s'n ków, stąd zamiast plano-

anyc dwoch dm, turnlcJ trzeba 
bylo przedlużyc o jcszcze jeden. 
Zglo ł się 58 uczestników z 
Kielc, karżyska, Starachowic, 
Ostro ca i Rzeszowa_ 

Po ysł sprowadzenia do Kielc 
sztucz ych kortowokazał Się więc 
strzale w dzieSiątkę, a jeśli sze
fowie c ntrum zrealizują swe dla
sze p y i zainstalują kolejne dwa 
korty halach targowych, to 

raj z lIEchemII 

Liga 
a gielska 

Za ki dy na 15-17 stycznia 
1_ Aston Vllla - West Ham 622 
W ąc i szans na trzy punkty przyz-

my druzyOle gospodarzy, która 
bQdZ' hClala zreahabltitować Się 

Jasnej pubilcznoscl za powzednlą 
pa ę TYP "ECHA" 1_ 

2. Ev rton - Swlndon 631 
Tej o ,!lJI hverpoolczycy ruo powlnm 

zaprze ŚCIC. boWlOm w przeciwnym 
przypad u czarne chmury zawISną nad 
tymk m Typ 1. 

3. Leeds - Jpswlch 631 
M cz bez wyraznego faworyta Typ 

X_ 
4 Manchester City - Arsenal 334 

!JardZlOJ prawdopodobnymwynl
em w Iym spotkaniU remIS. lecz 

zwyc siwa gospodarzy 010 mozna 
wyk yc Typ 1X_ 

5. Norwich - Chelsea 532 
Go rze 010 poWltlm zawleśc 

swych Il>K:óW Typ 1. 
6_ dham - LIverpool 334 
Bar lO ael<awe spotkarue I chyba 
tru lelszy do typowama mecz 

w zest WIC Typ 1X2_ 
7. Queens Park - Newcastle 343 
Z :leI strony gospodarze są na 

las bOls u OIezwyUe groznl. 
l drug natomiast beOlam ne może 
pra sporąnlcspodz13n ę Typ 12. 

8_ uthampton - Coventry 442 
Sza iSeobud'u2ynwyr .nane_ Typ 

X. 
9. Tottenham - Manchester Utd_ 

235 
a czeka trudna I Clożka przep

rawa lo poWVlna StQ ona skonczyć 
2 ą punk ową Typ X2_ 

10. Wlmbledon - Sheflield Wed. 
334 

moze zaoccydule alU1'łAasnego 
choć na,ba'dzlCJ prawdopodob 
n 10m eslfcmls Typ 1X_ 

11 . Leicester - Chartton 442 

będZie lo prawd7lwy tenisowy 
przebÓj sezonu. Uczestnicy tur
meju bardzo chwalili nawierzch
nię. SWOimi warunkami Ilardzo 
lblizoną do tych, lakle są na kortch 
zlemnych_ W hah sa zainstalowa
ne trybunkl dla Widzów, mOZ'la tez 
skorzyslac z usług kaWiarni 

Wyniki lInalaw KategOria do lat 
35 Krzysztof. Kaniowski 
Krzysztof Gwozdż 6-4. 6-3. 3 
mlejsca- Grzegorz Sołtys i Jare
ma Wałek (wszyscy Kielce'. Kat. do 
45 lat: Adam Wasilewski IRze
szów/ - Waldemar Litwiński JKiel
cel 6-7. 6-3. 6-1 3 In Andrzej 
Wisniewski i Adam Zygadlo lobaj 
Kielce! Kat POwyżel 45 lal. And
rzej Czepel IStarachoWIce' - Alek
sy Kosman 10strowleC! 6-3, 6-2. 3 
m. Wiesław Pająk ISk,lrZyskol I 
Wacław Mozer I Kielcel 

Zwycięzcy otrzymali puchary u 
fundowane przez Centrum Tar
gowe, li firma ANKORAT 7afun 
dowala uczostnlkom pl K do gry ... 

Juz w nalhhzszą sobotę I me
dZielę CZ i KOZT 7apfl1SzaJą na 
turnlcJ krasnali I do lat 101 oraz 
skrzatów Ido lat 12! Poczatek 
gier w sobotę o g. 9.30. Zglosze
ma przed zawodami. Na uczest
IlIkow czekalą niespodzianki od 
firm Coca-Cola. Juwex I Top 
Sport. 

/ 
Istsl 

Odpowiedzi do XI etapu 
Zestaw 1. '- Pozycja 1 -2, 2·1 
3·2,4-1,5-2,6-1,7-2.8-2. 11-
Jens WeissIlog III - JadWiga 
Jędrzejowska lnieliczne 
zródła podają Jędrzejewska -
co tez uznawaliśmy!_ Zestaw 
2_ 1 4160 m 2_ Dwa - zloty 
I brązowy_ 3_ Tomasz Malmon 
i DariUSZ Wcislo Zestaw 3: 1_ 
2 stycznia 1993 roku, 2 Czte
rech, 3 1977, 4 Marcin Ma
jewski, Marcin Biernacki 

Czołówka klasyfikaCji general
nej 1_ Marianna i Roman Ma
jewscy IZwolen! - 296 pk!., 2. 
Bogumił Rajek 'Radom! - 292 
pl(t , 3, Jadwiga Piasta 'Kielcel-
291 pkt.. 4-5. Robert Majewski, 
Elzbieta Majewska Zwolen!, 6. 
Szymon Piasta IK-cel - 289 pkt.. 
7_ Bogusław Mochocki IK-cel -
288 pkt. 8 Lech Fidos IBorko
wlce/- 283 pkt, 9-11 Robert Ku
lik /K-ce/, Szczepan Kupidura 
IR mI, Dariusz Majewski /Zwo
leN, 12 Adam Sroda /ModrzeJo-

Organizatorzy imprez sportowych w Polsce nie mogą pora· 
dzić sobie z falą chuligaństwa_ W naszych halach, na stadio
nach, często dochodzi do ekscesow. Jak wygląda sytuacja 
W Niemczech? Korzystając z okazji zadalismy kilka pytan prze
bywającemu z wizytą W Kielcach, funkcjonariuszowi policji 
z Freiburga w Badenii·Wirtenbergii Ralphowi Tesmerowi. 

• W twoim reglanie na spotka
nia pi/karskiej Bundesligi przy
chodzi dużo widzów_ Czy zda
rzają się jakies burdy? 

Bardzo rzadko. Staramy Się 
hkwldowac zagrozenla w zarodku. 
PoliCjanCI wchodzą między Jd
blCOW, okrązają większe grupy. 
oddzIelalą od Siebie fanow druzyn 
przeciwnych Przed w JSCl m na 
stadIon zabiera się Im groznc 
przedmioty. Jak noże, kile basebal 
lowe. plStołety_ Nie wpuszczamy 

pIJanych. W ogóle podczas me
czow piWO sprzedale Się tytko 
w plastykowych butclkach, na nic
których oblcktach obowiąZUje JUZ 
calkowity zakAZ spozywanl alko
holu. 

* Jak zachowuje się publicz
nos c w czasie ligowych me· 
czow SC Freiburg? 

- Dość dobrze. Nieraz klbtce 
starają Się uprzykrzyć grę czar
noskórym piłkArzom DOŚWiadczył 
tego snajper Elntrachtu Frankfurt. 

Dwa rekordy świata ustanowiła chińska pływaczka Zhong Weiyus_ 
Podczas zawodowo Puchar Swiata na krótkim basenie Chinka kolejno 
rozprawiła się z rekordami na 50 i 100m delfinem_ Fot. CAF-EPA 

Klasyfikacja po XI etapach 

Kibic Echa '93 
wicel, 13. Stanisław Panek /K
cel - 279 pkt. 14 . Artur 
Chrabąszcz IK-cel - 278 pkt. 
15. Andrzej Przybyłski 
IKońsklel - 277 pkt. 16 Kazi
mierz Wełpa /Przysucha! 276 
pkt., 17. Jarosław KróliK-cel -
275 pkt., 18. Maciej Piasta IK
cel - 273 pkt., 19·20 Anna 
Piasta IK-ce/, Marek Rożej 
IKoliskie/, 21 . Mirosława Mo
chocka IK-cel - 270 pkt., 22 . 
Jan Bieńkowski IK-ce! - 268 
pkt., 23 . Maciej Pawłowski 
IPlekoszow! - 264 pkt. 24 _ An
drzej Solarski IChmielnIkI -
256 pkt, 25. Barbara Nowak 
I R-m/- 255 pkt., 26 Arkadiusz 
Mierzwa /K-cel - 246 pkt., 27_ 

Mariusz Wojcieszyński !K-cel 
- 245 pk!., 28. Marian Broniś 
IK-ce! • 242 pkt., 29_ Seweryn 
Banasik lBilcza! - 241 pk!.,30-
31. Zbigniew Prucnał IK-ce/. 
Stanisław Plech {MOIów/. 32-
33 . Stanisław Borowiec {K
ce!, Jerzy Woś IKcel - 237 
pkt 34. Marek Kowalik 
IWąchockt - 235 pkt., 35 Woj
ciech Marzec IK-cel - 234 
pkt. 36 Stanisław Walkie
wicz IK-ce 233 pkt, 37-38 
Arkadiusz Grden IK-ce/, 
Paweł Janik K-ce/. 39 
Wiesław ŻmiJewskł 
ISkarzysko! - 230 pkt, 40·41 . 
Mirosław Perz IK-ce/. Piotr 
Wojtecki IK-ce/. 

ne boisko O Jedna spory atu 
OOS,lXXJane ma sporo szanso na la

,010 trzech pun tOw Typ 1. 
. Sunderland - t, iddtesbrough 

Nasi koszykarze przegrywali 
IDwa zwycięstwa Radomki 

gospodarzom, którzy byh dos o
nale dysponowani - az 90 pro
cenI Ich rzulow trafiało do kosza 

Ilexu. 
* Budowlani Radom - Start II 

lublin 51-45/29-24/. Budowla
m. Piątek 7, Gut o JSkl6, Figura 
10, olga 2, Wlazło 7, SIckiera 
9. 

KOSZYKÓWKA 
Po swiątecznej przer

wie do gry p rzystą p iły ju
niorki i juniorzy w makro
regionalnych ligach ko
szykówki. 

Juniorki 
Do m leI nrespodzlanki 

doszlo Starachowicach. 
gdZie Star ulegf Stali Stalowa 
Wola Słabszy mecz tym ra
zem rozegrała Anna Kędzior , 

tor dZI n cz sm J udanre 
d blulo ala II hdz W Kiel
cach Politechnika po onala 
Budowlanych Radom. a 64 
proc nI pun lo dla s ojej 
druzyny zdobyły dWie za '/od 
nJczkl A . Orotlcw i Benesle
wicz. 

n '19 kol l I 

• SIar Starachowice - Stal 
Stalowa Wola 50-63 /24-32'. 
Star: B Poch c 21, KędZior 11, 
Zaborowska 4 BUjanowska 6, 
Plotrows a 4, Ple arska 2, Gos 
2, Bochnacka. Pięta ,Sadło_ 

* Politechnika Kielce - Bu
dowlani Radom 100-77 )50-
291. Politechnlka- Sarnecka 2, 
SW1ęcka 1. Zlelinska 2 ŁOCI - 2, 
Boro IOC a 6, A Orolle v 35 
WozOIczko 8, Dortlew 2, Be· 
neSIOWICZ 29, Kamtns a , 3. 
Budo .... 1am łJdo vczy 15, Po
ter 13, Mazur 1 t, Zuro 7, Jało-
"lec 6, Kucharczyk 15, r6bcl 

10. 
* Start Lubłin - MKS Chełm 

70-53. 

Juniorzy 
Bardzo z clęly mecz stoczyli 

v lubllme koszy arzo Mltexu 
Kielce z mlejscO\yym Startem 
Klclczanlo ostateczme ulegli 

ligach . . , 
Junloro 
• Start j Lublin - Mitex Kiełce 

116-105/54-46'. Ite :Kuszow
ski 40, Wszędybył 14, Fit 13. Su
chema 9, O 'la 9. Bręczewskl 
8, Palu s 7, Korus 5 

* Stal Stalowa Wola - Star 
Starachowice 129-53 '47-32/. 

Star. Fijal o 14, Sobler. J4, 
Sadło 6, Jagiello 2. Kot 23 Woj 
clk 2, Mdcarz 2, Rogala 10. 

reprezentant Ghany Antnony Ye 
boah Tcn sWletny zawodnik zos· 
tal obrzucony sk6rkami od ba
nanów 

* W Polsce po mektorych 
spotkaniach piłkarskich ludzie 
boją się wyjść na ulicę. Czy 
mleszkancy Freiburga przeży
wają takze godZiny grozy? 

- NlcpokoJ panuje po meczacn 
mlcJscowcJ Jedenasiki z Schalke 
04 i Herthą BSC .• Sympatycy· 
tych klubow sprawiają klopoty po
hCJI. czasamltocl.ą z nami regular
ne bitwy. AgreSywnie zachOWUją 
Się w pociągach, ale od nicdawna 
podr6zuJą z nimi spccjAlne od· 
dZiały stroiów porządku . 

• Byłeś na MS w łekkiej atlety
ce w Stuttgracie. Tam chyba nie 

y 
mieliscie problemów z kibica
mi... 

- Na stadion udawaly Się cale 
rodziny, wszyscy chcieli być 
śwadkaml wspaniałych rc
kordowo Dopingo.~ano Niemcow 
tak samo jak przedstaWicieli in
nych nacji Lekka atletyka roznl 
się od futbolu . me wywaluJe ta· 
kich emocjI. 

* Niemcy żyją już finałami MS 
w piłce noznej. Podopiecznym 
Berti Vogtsa towarzyszyć będą 
w USA fani z Niemiec, podobno 
w rekordowej liczbie_ 

Nad nimi czuwac będą nasi 
policjancI. Myślę . ze kibice nie 
popsuJą wizerunku naszego 
panstwa za granicą. 

Rozmawiał 

JAROMIR KRUK 

Marcin Majewski 

W ZYSTKO 
przede mną 

W cieniu drugoligowej rywalizacji dziewcząt, toczą 
swe boje trzecioligowi koszykarze starachowickiego 
Staru_ Do najlepszych i najstarszych zawodników na
leży 23-letni Mariusz Majewski· król strzelców trzeciej 
ligi. 

• Od kiedy grasz w ko
szykówkę? 

- Od 5 klasy Szkoly Podstawo
weJ nr 9 w Starachowicach. gdzie 
podstaw koszykowki uczył mnie 
pan Zbigniew Borowski. 

• A dlaczego nie piłka noż
na? 

- W piłkę też grałem w tramp
karzach Staru, w Jednym z me
czow strzeliłem nawet trzy bram
ki. Ale w tamtym czasie coraz 
powszechniej .przychodziło· do 
naszego kraju NBA. Relacje 
Z tych meczy w teleWIZJI spowo
dowały, ze zainteresowalem Się 
koszykawką· 

* Czy gra w Starze to kres 
twoich marzen? 

- Na pewno Ole. tym bardZiej 
ze tu grają przede wszystkim ju
niorzy, a Ja maF!c 23 łata jestem 
najstarszym _ zawodnikiem 
w drużyOle Zeby podnosiĆ swe 
umiejętnoscl trzeba grac z lep
szymI. 

* Najprzyjemniejszy dotych
czas moment w karierze? 

- Chyba ten z biezącego sezo
nu, kicdy to podczas wyjazdowe
go meczu z AZS w Stedlcach 
zdobyłem 50 punktow, przy tym 

AZS Echo Siedlce - AZS 
Lublin 62-106, Siarka Tar
nobrzeg - Pogon Puławy 70-
60_ 
1. Stał SW 1019 1057-615 
2. MITEX 1018 1082-675 
3. AZS L. 1018 928-667 
4. Start I 1018 988-711 
5_ BUDOWLANI 10 16 729-774 
6. Siarka 1015 746-904 
7. STAR 1013 690-949 
8. Pogan 1012 757-1006 
9. Start II 1011 568-826 
10. AZS Echo 10 10 554-982 

W klClsyhkacjl nClJskutecz
nlOjSlych za \'odnlkow pro
vadzl t-i arcin Kruszewski 

IMltex/ - 348 pkl.. 5_ Artur 
Gadajski IOudowlanl/ - 197, 
6_ Marcin Molga IBudowla-
011 - 191, 10_ Marcin Kot 
JStarl - 186. 

UWAGA! 
Uczniowie klas IV-VIII szkół 

kieleckich, którzy mają pre
dyspozycje do uprawiania ko
szykówki lwy soki zwrost! 
i chcą trenować, mogą zgła-

aż 8-krotnie trafilem za trzy punk
ty 

* Jesteś ze Starachowic 
i z tym miastem związałeś się 
na stałe? 

- Oczywiście, tym bardziej ze 
w ubieglym roku dostałem tu 
mlcszkanle i wlasnie wspólnie z 
żoną Elżbietą i córeczką Alek
sandrą Jestesmy na etapie 
urządzania się W nim 

* Nie przeraża cię to, ze los 
swój związujesz z miastem, 
gdzie skala bezrobocia 
zwiększa się niemal z dnia na 
dzień! 

- Przeraza i to bardzo_ Nawet 
po varunkach panująCYCh u nas 
w sekCji widać. jakie jest pogor
szenie stanu jej posiadania. 
Dawniej oboz był normalną 
rzeczą. a dZiś urasta do rangi ab
solutnego luksusu. 

* Plany na 1994 rok? 
- Zaliczenie IV roku na WSP 

w Kielcach Z druzyną .załapa
nie' się do barazy o II ligę, 
a prywatnie, by kondycja zdro
wotna moja i mOich najblizszych 
byla Jak najlepsza 

PIOTR SZPAK 

szać się na treningi do SP 27 
lu I. Toporowskiego we wtorki 
i czwartki o g. 17_00_ 

SIATKÓWKA 
WiękSZOŚĆ spotkań w ligach 

juniorów została przelożona ze 
względu na udzial zawodników 
z naszego makroregionu 
w TUrnieju Nadziel Olimpijs
kich. Wśrod juniorow w Pili
ca Pułaski Warka z n~dspo· 
dzie ..... anym trudem pokonała o
utsidera MKS Busko 3:2 _ 
W ro grywkarh luniorek Ra
domka odnlO la dwa zwy
cięstwa z Siarką Tarnobrzeg 
3:2 I ze Stilla Nowa Dęba 3:1, a 
Proch Pio"t<i poniósł dwie po
rażkr ze Stalą 1:3 i z Siarką 2:3. 

1_ AZS B_P_ 
2. Stal 
3_ RADOMKA 
4_ Siarka 
5. PROCH 
6_ TPS 
7_ KSZO 

816 
916 
915 
914 
911 
7 8 
7 7 

24:3 
22:13 
20:13 
20:16 
11:13 
10:18 

0:21 
IPKI 
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adry zostałby wyproszony 
, , 

WIELKA ZŁOSC 
8 stycznia w Ostrowcu Śwlętorzyskim odbyło się podsu

mowanie roku sportowego kieleckiego Okręgowego Związ
ku Judo. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy zawodnicy, 
którzy w tym roku zdobyli dla naszego regionu medale Mis
trzostw Polski, władze związku, działacze poszczególnych 
klubów i rodzice sportowców. Zaproszenia na podsumowa
nie roku nie otrzymał mieszkający w Kielcach nie dawny tre
ner reprezentacji kobiecej judo - Andrzej Witkowicz, którego 
podopieczna, Beata Maksymow, wywalczyła w Hamilton 
mistrzostwo świata! 

Poprosiliśmy o skomentowanie 
Jego faktu wiceprezesa OZ Judo 
Włodzimierza Gruszko. "Muszę 
przyznać, że gdyby trener Witko
wicz pojawił się na sali, 

zostałby przeze 
mnie wyproszony 

powiedział Włodzimierz 
Gruszko. - Nie widzę żadnej pot
rzeby, aby miał on uczestniczyć ' 
w tym spotkaniu, gdyż właściwie 

* W poniedziałek odbyły się 
tytko dwa spotkania w koszykar
skiej lidze NBA. A oto wyniki: 
Philadephia 76-ers - Boston 
Celtics 99:94, Orlando Magic -
Houston Rockests 115:100. 

* Slalom gigant mę~czyzn za
liczany do Pucharu Swiata ro
zegrany w austriackiej miejsco
wości Hinterstoder, zakończył 
się zwycięstwem Norwega 
Kjetl-Andre Aamodta. Drugie 
miejsce zajął Austriak Christian 
Mayer, a trzecie jego rodak Ri
chard Kroell. 

* Piłkarze GKS Katowice u
dają się 12 bm. na międzynarodo
wy turniej piłkarski do Niemiec. 
W imprezie weźmie udział kilka 
czołowych drużyn niemieckich, 
m.In. HSV Hamburg i Bayern 
Monachium. 

* Hiszpańska Federacja 
Piłkarska zapowiedziała, że 
w przypadku zdobycia tytułu mi
strzów świata przez Hisz
panow, wypłaci zawodnikom 
i działaczom 800 mln peset. 

* W Radomiu odbyt się " W~ 
jewódzki Turniej Siatkówki mło
dziczek, w którym wygrała Ra
domka pokonując po 2:0 Broń i 
SP Rusinów. W ostatnim meczu 
Broń wygrała z Rusinowem 2:0. 

nie pracuje w żadnym z naszych 
klubów. Nie ukrywam, że moja 
współpraca z Witkowiczem, gdy 
był jeszcze szkoleniowcem 
w Błękitnych układała się bardzo 
źle. Również obecnie Błękitni 
wyłączyli się jakby z uczestnict
wa w pracach okręgowego 
związku. 24 października organi
zowaliśmy w Kielcach ostatnią e
liminację do Mistrzostw Polski 
młodzików i młodziczek. Zawody 
odbyły się na hali Błękitnych, ale 
działacze judo tamtejszej sekcji 
robili wszystko, aby nam utrud
nić sprawne ich przeprowadze
nie. Dlatego przez pewien czas 
zastanawialiśmy się, czy nie 
zrezygnować z finansowej po
mocy dla Błękitnych w tym ro
ku. Takie sytuacje na pewno nie 
uzdrawiają atmosfery, a wręcz 
przeciwnie." 

Na terenie 
województwa 

działają trzy se~cje judo: 
w Błękitnych Kielce, Zaku Kielce 
i KSZO Ostrowiec. W 1993 roku 
nasi judocy zdobyli 6 medali 
Mistrzostw Polski. Iwona Ru-

bach /Błękitni/ wywalczyła 3 me
dale brązowe: w Mistrzostwach 
Polski seniorek w kategorii po
wyżej 72 kg oraz w kategorii open, 
jak również w młodzieżowych Mis
trzostwach Polski w kat. pow. 72 
kg. Ponadto złoty medal. wywal
czyła Barbara Krzywda /Zak Kiel
ce/ w Mistrzostwach Polski mło
dziczek, brązowy Kinga Jurek 
/KSZO Ostrowiec/ w Mistrzost
wach Polski juniorek młodszych 
oraz Konrad Jałowiec /Błękit
nil w Mistrzostwach Polski mło
dzików zdobył także medal 
brązowy. Władze związku oce
niły miniony rok jako udany 
i wyznaczyły sobie za cel w o
becnym sezonie wywalczenie 
10 medali Mistrzostw Polski. Na 
działalność OZ Judo przezna
czono w ubiegłym roku 60 mi
lionów złotych. Nie pokryły one 
wszystkich "potrzeb posz
czególnych sekcji. Nie wiadomo 
jeszcze ile środków finanso
wych otrzyma związek w tym 
roku, ale jak powiedział wicep
rezes Włodzimierz Gruszko 
na pewno 

nie będzie 
lepiej. 

W tym roku obchodzimy 25-le
cie judo na Kielecczyźnie. Pierw
sza sekcja powstała w Lechii 
Kielce 1 stycznia 1969 roku /klub 
ten rozwiązano w 1987 roku/o 
W związku z tym planowane jest 
zorganiazowanie w Kielcach Mist
rzostw Polski młodziczek w grud
niu. 

S. STACHURA 
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Mamy szansę na awans 

Od piątku do niedzieli w niemieckiej miejscowości Ba
yreuth rozgrywany będzie Europejski Puchar Narodów 
w tenisie stołowym z udziałem ośmiu najlepszych dru
żyn męskich. W tym doborowym towarzystwie wystąpi 
też zawodnik Euromirexu Radom PIOTR SKIERSKI. 

Trener kadry, Jerzy Grycan, 
powołał ponadto Lucjana Błasz
czyka, Tomasza Krzeszewskie
go i Piotra Szafranka. 

Turniej rozegrany zostanie 
systemem grupowym. W grupie 
I wystąpią: Belgia, Niemcy, 
Czechy i Połska, a w grupie II: 
Szwecja, Francja, Austria i An
glia. Dwie najlepsze drużyny 

z każdej grupy zagrają z sobą "na 
krzyż", zwycięzcy spotkają się 
w finale. Za pierwsze miejsce 
przewidziana jest nagroda 
w wysokości 50 tys. marek, 
za drugie 25 tys. , trzecie 
i czwarte po 12,5 tys. , piąte 
i szóste po 7,5 tys. , siódme i 
ósme po 2,5 tys_ Najlepszy 
zawodnik otrzyma 5 tys. ma
rek. 

Na temat turnieju Piotr Skier
ski powiedził m.in.: "W drużynie 
belgijskiej nie zagra ich najlepszy 
zawodnik Jean-Michaeł Saive, 
a w naszej Andrzej Grubba, ale 
pozostałe ekipy przyjadą. w naj
silniejszych składach. Nasza gru
pa jest teoretycznie-słabsza i wy
daje się, że mamy szansze awan
sować do «czwórki". Turniej 
w Bayreuth będzie wspaniałą o
kazją do zaprezentowania się na 
arenie europejskiej i gry z za
wodnikami najlepszymi. Zajmuję 
wprawdzie 81 pozycję na liście 
światowej, ale nie boję się grać 
z silniejszymi." 

/SOY/ 

Obiekty bierze gmina, sekcje ... ? 

Ważą się losy KSZO 
W ciągu najbliższych dni zapadnie ostateczna decyzja co do 

dalszych losów KSZO_ W klubie, gdzie działacze i zawodnicy są 
pełni obawo przyszłość, panuje atmosfera nerwowego wycze
kiwania_ 

- W tej chwili trwają rozmowy 
w Urzędzie Miasta z władzami i.wy
miana dokumentów - mówi prezes 
KSZO i zastępca dyr. huty "Ostro
wiec" mgr inż. Józef Minkina. - Na 
razie rysuje się taka koncepcja, aby 
obiekty, jako zakład budżetowy, 
miały swojego administratora, 
a klub swego prezesa. Działalność 
autonomicznych sekcji opierałaby 
się o wypracowane /dochody włas-

ne, sponsorzy/ przez nie środki. 
Będziemy robić wszystko, aby nie 
bylo trzeba likwidować .sekcji wy
czynowych. Realizacja tego za
miaru zależeć będzie jednak od 
posiadanych środków, czyli od spon
sorów. Na tym etapie rozmów nie 
mogę jeszcze powiedzieć, czy huta 
zdecyduje się na finansowanie któ
rejś sekcji. Jest na to za wcześnie. 

/TeZJ * KS Kolejarz Kiełce organi
zuje otwarty noworoczny turniej 
szachów aktywnych 15-16 
stycznia. Początek w sobotę 
o godz. 9.30. Zgloszeni~ przed 
zawodami /świetlica ul. Zelazna 
40/, informacje tel. 669-427. 

Lider Rajdu Paryż-Dakar po 
półmetku tej imprezy Francuz 
Pierre Lartigue na citroenie, co
raz częściej narzeka na trud
ności i nie wiadomo czy doje
dzie do met y_ 

.Igrzyska już za 31 • • wrazenlem dni .Premier pod 

/J/, /PK! Fot. CAF-EBA . BĘDZIE dAK W BAdCE 
To jest awanturnicza wyprawa? 

Morderczy rajd 
Rajd Paryż - Dakar - Paryż przeżywa od niedzieli trudne dni. 

Spiętrzyły się kłopoty organizacyjne, trudności z przeprowadze
niem kolejnych etapów, co wywołuje niezadowolenie. 

W poniedziałek ekipa Mitsubishi 
wycofała się z rajdu. Uliik Brehmer, 
dyrektor tej ekipy, powiedział dzienni
karzowi AFP: "Nie jesteśmy już 
w stanie pomagać naszym zawod
nikom. Nie mamy czasu na nic: na 
naprawę samochodów, na sen, na 
uzupełnienie paliwa, na zapewnie
nie łączności na odcinku 600 km 
i na przygotowanie się do startu do 

kolejnego odcinka specjalne
go". 

W ekipie Citroena również sły
chać narzekania. Francuz Hubert 
Auriol , drugi w klasyfikacji general
nej z liderem Pierrem Lartique, os
tro skrytykowali organizatorów rajdu: 
.czy to rajd, czy awanturnicza wyp
rawa?" - stwierdził Auriol. 

Biała ceremonia 
* Ceremonia otwarda Igrzysk O

limpijskich w Lillehammer rozpocz
nie się od tradycyjnej pieśni la
pońskiej "Joik". Ogień olimpijski 
zaplonie na skoczni, a ceremonię 
uświetnią m.in. występy 2 tys. ak
torów i 400-osobowy chór dzie
cięcy. Wszyscy widzowie będą ub
rani na biało, w stroje, które otrzy
mają przy wejściu na bybuny oka
lające skocznię narciarską Lysgaar
dsbakkene. - Bajki norweskie i folk
lor - to główne akcenty ceremonii ot
warda igrzysk - powiedzieli dwaj 
przedstawiciele organizatorów, Ben
tein Boardson i Dag A1veberg. 

Wszędzie i o każdej porze 
* 2 tys. oficjeli zaproszonych na 

igrzyska w Lillehammer otrzyma 

przepustki oznaczone literami "G" 
lub .. GV" . Tylko 200 osób będzie 
miało prawo do przepustki .. GV" 
/Guest Very importanł/, która u
możliwi im wejście o każdej po
rze na wszystkie obiekty olim
pijskie i pozwoli korzystać z sa
mochodu z szoferem. Goście 
.. kategorii G", wśród nich amba
sadorowie krajów biorących u
dział w igrzyskach, będą mogli 
oglądać gratis wszystkie zawody 
na otwartym powietrzu, ale chcąc 
oglądać zawody łyżwiarskie lub 
mecze hokejowe, będą musieli 
kupic bilety, jak inni widzowie 

Wraca RPA 
* Po 34 latach sportowcy Re

publiki Południowej Afryki wra
cają na areny Zimowych Igrzysk 
Olimpijskich. W 1960 kraj ten po 

raz ostatni wysłał swoich spor
towców na igrzyska w Squaw Val
ley, a następnie został wykluczo
ny z rodziny olimpijskiej z powodu 
apartheidu. Do Lillehammer poje
dzie dwóch sportowców południo
woafrykańskich - solista w łyżwiar
stwie figurowym i zawodniczka w 
.short tracku" . 

Premier pod 
wrażeniem 

,. Premier Norwegii, pani Gro 
Harlem Brundtland gościła os
tatnio w Lillehammer i przepro-

-wadziła Inspekcję wszystkich 0-

bi~tów olimpijskich. Pani pre
mier stwierdziła, że jest pod 
wrażeniem jakości tych obiektów 
i obiecała, że w lutym na pewnao 
przyjedzie do Lillehammer, by 
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śledzić rywalizację w narciarst
wie biegowym i w łyżwiarst
wie. 

Z własną krwią .. _ 

* Dziennikarze norwescy za
dają pytanie: czy Juan Antonio 
Samaranch, przewodniczący 
MKOL boi się szpitali norwes
kich? Dowiedzieli się mianowi
cie, że Samaranch i wielu in
nych członków MKOL przyje
dzie na igrzyska w lillehammer 
z flakonami własnej krwi. Ko
misja Medyczna MKOL odpo
wiedziała na te wątpliwości: jest 
to zwykły środek ostrożności 
szefów ruchu olimpijskiego 
i przejaw ich ostrożności oraz ... 
zimnej krwi. 
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