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gości. Następnie barwny koroW piątkowy wieczór na Kawód uczestników festiwalu przedzielni rozpoczął się XIX Harcerdefilował . przed publicznością
ski Festiwal Kultury Młodzieży
i nastąpiła prezentacja. W tym roSzkolnej - Kielce '92, którego
ku zgłosiło się 39 zespołów i 4 $>głównym organizatorem jest Kolistów z całego kraju. Przyjechały
menda Kieleckiej Chorągwi
m.in.: ,,zgraja" z Wrocławia,
ZHP.
Parę minut po godzinie 20 na
..Tęcza" z Warszawy, "likscenie pojawiły się szare mu n- . Tak" z Bydgoszczy, "Powsinoga" z Radomia, "Promenada"
durki - .Wołosatki " przywitały
z Koluszek, "Temperament'
z Malborka, teatry z Garwolina,
Siedlec, Włodawy i in. Nie zabrakło również "Trzpiotków"
z kieleckiego WDK.
Po prezentacji ekip, hm. Jarosław Bukowski dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu i na dobre oddał głos .Wołośatkom".
Zespół źaśpiewał piosenki ze
swoich płyt długogrających oraz
znane przeboje lat 60. Te ostatnie
zyskały sobie duże uznanie publiczności, widownia szalała . Mł0dzi i starsi - bez wyjątku - bawili
się wspaniale. Między rzędami ła
wek krążyły kolorowe taneczne
Spontanicznie reagowała młoda pu.węże" uczQStników festiwalu, .
bliczność w trakcie piątkowego kondzieciaki miały ogromną radoŚĆ.
Fot. A. Piekarski
certu.
Koncert •Wołosatek" wyreży
Dla hutników rozpoczęło się
serowany przez kierownika artys•gorące" lato. Pierwszego lipca
tycznego zespołu, Ryszarda Pozebrała się Rada Pracownicza
morskiego, był nie tylko inauguprzedsiębiorstwa.
Najwięcej
racją corocznej imprezy, ale
czasu i miejsca poświęcono wyrównież promocją pięciu kaset
nikom ekonomicznym i finansomagnetofonowych, wśród któwym przedsiębiorstwa. Wyniki
rych znalazła się naj nowsza •Womaja i pięciu miesięcy br. odsło
łosatki 3". Kasety te i inne wydawniły stan kondycji, tego najwięk
nictwa związane z zespołem kuszego na Kielecczyźnie zakładu.
pić
można
było
podczas
Po nieco lepszym kwietniu, wykoncertu.
niki finansowe maja były, niesteDOKOŃCZENIE NA STR. 2
... Wsobotę, 4 lipca, Ogo~z. 17.30 na kanale ,,9". Ale wcześniej, przed
południem nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie skromnego, lecz ponoć
- jak na tę klasę - znakomicie wyposażonego studia. Wtym też celu redaktor
naczelny TKK, Bogusław Nowicki stojąc na schodach z mikrofonem w garści
i pod okiem kamery usiłował wejść "na ~wo " z powitaniem oficjeli i gości
(m.in. wojewoda i wiceprezydent miasta), ale miał taką inauguracyjną tremę,
że sekwencję powitalną powtarJ3.no trzy razy.
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Dwa łyki ' turystyki

~mutek pUS~C~ silakow

ty, gorsze niż się spodziewano.
Strata wyniosła ponad 11 mld zł.
Od początku roku huta pracuje
zresztą ze strata., oczywiście,
z każdym miesiącem ulega ona

zastygło
miętamy

w formach, które paz wczesnego dzieciń

stwa.
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Chwila nieuwagi
Kierowca ,jelcza" - śmieciar
~i z kieleckiego MPO, wjeżdża
Jąc

na teren zakładu .Społem"
przy ul. Mielczarskiego, nie zauważył nadjeżdżającego z naprzeciwka .fiata 126p". Doszło
?o zderzenia. Kierowcę i pasazera .malucha" zabrała z miej-

Kto

•I•••

sca wypadku karetka pogotowia
ratunkowego. Do zderzenia
doszło w piątkowe przedpołud
nie.
(alp)
Fot. A. Piekarski

Na Świętym Krzyżu smutek
betonowego walca zwanego
wieżą telewizyjną w nieustają
cym remoncie koresponduje
z zamkniętym na głucho pawilonem gastronomicznym .Pawilon
Gastronomiczny". Przez szyby,
które nie zaznały miotły Baby Jagi zwilżonej środkiem myjącym,
widać bałagan , jakby też przed
remontem. Musi, że gotują się
do sezonu turystycznego. Przyszłego.

Schodzimy do Słupi Nowej.
Nowa ona jest tylko z nazwy, bo
życie (to turystyczne również)

będzie

Prognozy na najbliższe mienie są optymistyczne.
Podstawowym
problemem
głównie dla zakładów wytwarzających
konstrukcje, odlewy,
urządzenia i maszyny jest mała
ilość zamówień. Przy malejącej
produkcji i sprzedaży, rosną
koszty.
Rada wypowiedziała się za
podjęciem wszelkich niezbęd
nych środków pozwalających na
obniżenie kosztów i ratowanie
sytuacji finansowej huty. Z tym
stanowiskiem
korespondują
wcześniejsze decyzje dyrektora
- wyłączenia z ruchu niektórych
obiektów i urlopowania części
Kolejne rozważania dotyczyły
już przyszłości huty. PrzychylnoŚĆ rady zyskał projekt zarzą
dzenia ministra przemysłu

Targi "Euromilk '92" zakończone

Prezydent RP Lech WaIęsa udzieli poparcia nowemu kandydatowi na
premiera jeżeli przedstawi on pełną
obsadę personalną swego gabinetu
oraz będzie miał za sobą poparcie
większości w parlamencie ...Tylko
w takiej sytuacji istnieje moiliWOśt poparcia przez prezyden1a takiej inicjatywy, w Innej - nie" powiedział A. Drzycimski.
Hanna Suchocka, o której mówi
się jako kandydatce ośmiu partii na
premiera, powiedziała, że nie wyobraża sobie rządu w Polsce bez
współpracy z prezydentem RP. Suchocka w Sejmie najpierw rozma·
wiała z liderami swego ugrupowania: Unii Demokratycznej. a potem
uczestniczyła w spotkaniu rady
tzw. małej koaliCji.

Wczoraj, tj. w niedzielę, prezes
Centrum Wystawowo-Handlowego
w Radomiu Stanisław Janik, wspól·
nie z wojewodą radomskim. Janem
Rejczakiem oraz redaktorem naczelnym .Gromady - Rolnik Polski"
Waldemarem Tomklewiczem, po
raz trzeci w historii radomskich im·
prez targowych dokol)aJi uroczystego wręczenia statuetek dla najlep·
szych wystawców prezentujących
swoje wyrąby na targach.
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Gdzie są kosze?

Kto nie zdał,
ma •leszcze szansę
W tym roku w Kielcach szkoły
podstawowe ukończyło 3678 uczniów. Przez ostatnich kilka dni ubiegali się oni o przyjęcie do liceów

Woj~woda radomski Jan Rejczak przesłał pismo na ręce ministra spraw
zagranicznych, ~rzysztofa Skubiszewskiego. w którym zwraca się z prośbą
o podjęcIe energIcznych starań zmierzających do uwolnienia )Jrzetrzymywane~ w areszcIe niemieckim zastępcę dyrektora Zakładów Metalowych .Łucz
ntk w RadomIU. Rajmunda Szwondera.
Wswoim piśmie wojewoda, Jan Rejczak stwierdza. że w odczuciu społecz
nym, dyrektor Szwonder j~t mewInny i o jego zwolmenie apeluje wiele środo
WISk społecznych oraz ZWiązkI zawodowe w naszym województwIe.
(kul)

ogólnOkształcących i zaWOdowych,
techników oraz zasadniczych szkół
zawodowych. Już po egzaminach,
emocje opadły. ale, niestety, nie dla
tych, którzy nie dostali się do wybranej placówki. Ci, którzy zdali egzamin, lecz nie zostali przyjęci , mogą
jeszcze zło~ć papiery tam , gdzie nie
ma kompletu uczniów. Ale wolnych
miejsc jest niewiele.
W liceach ogÓlnOkształcąCYCh
w Kielcach limit został wyczerpany.
Moina natomiast ubiegat się o przyjęcie na terenie województwa: w lO
w lopusznie, Bodzentynie, Chmielniku, BI~ie i Piekoszowie.
DOKONCZENIE NA STR. 2

...

Szef administracji amerykań
skiej ogłosił wWarszawie nowy ro·
dzaj pomocy dla polskiego budowo
nictwa mieszkaniowego. którego
wartość wyni6$ie 10 mln dolarów.
Po blisko 5-godzinnej wizycie
w Polsce. prezydent George Bush
udał się do Monachium.

ły końca.
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Co po podstawówce?

Podczas pobytu w Warszawie
prezydent USA George Bush zaproponował wykorzystanie na inne cele
funduszu stabilizacyjnego w wysokości 1 mld dolarów. utworzonego
w 1989 r. na podtrzymanie wymienialności złotówki . Pieniądze te. po
porozumieniu z międzynarodowym
funduszem walutowym, mogłyby
być przeznaczone na finansowanie
polskiego eksportu, bądź bankowe
kredyty dla nowych przedsiębiorstw.
Wkład Slanów Zjednoczonych w ten
fundusz będzie wynosił 200 mln dolarów. Taką propozycję G. Bush ma
przedstawić podczas szczytu w Monachium.

Po czterech dniach, w trakcie
których promowano mleko i jego
przetwory, I Krajowe Targi Mleczarskie "EUROMILK '92" dobieg-

interwencvin

premierem?
I kiedy?
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siące też

z tego.
Przed kamerą w studiu Telewizji
Kielce, Bogusław Nowicki.
Fot. A. Piekarski

państwoyte .

powiększeniu.

załogi.
się pomału kategorią pamiętnikarsko
historyczną Przez cały dzień, od
świtu aż do zachodu słońca
przykładaliśmy ucho do ziemi
oznakowanej trzema różnokolo
rowymi paskami i nasłuchiwaliś
my jej ostatnich tchnień. Choć
słuch i wzrok mamy niezłe - nic

Piesza turystyka staje

i handlu dotyczący podziału huty
na odrębne przedsiębiorstwa

Jeszcze raz dzwonię w sprawie koszy na śmieci w Kielcach,
które poznikały z ulic. Brak ich
nie tylko na ulicy Buczka oraz na
alei spacerowej wzdłuż Silnicy,
od ul. Sienkiewicza po zalew, ale
także na miejskim deptaku.
Trudno wymagać , na przykład
od turysty, aby nosił ze sobą papierek po lodach.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W miniony piątek Sąd Wojewódzki w Kielcach wydał wyrok
w głośnej sprawie kieleckiego
fałszerza dolarów, Wiesława F.
i jego pomocnika, a zarazem
wspólnika l .,rozprowadzacza" falsyfikatów, Ryszarda
K ..
Sąd uznał Wiesława F. winnym prodUKcji falsyfikatów do-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Stoisko Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej z Radomia - laureata statuetki targowej.
Fot. A. Piekarski

Tubylcy rabuiq letników!
Policjanci z Chojny i Trzciń
ska zatrzymali pięciu mieszkań
ców wsi Czartoryja, którym zarzuca się pobicie i obrabowanie
turystów na biwaku.
W nocy z 29 na 30 czerwca
pięciu mieszkańców wsi Czartoryja (w wieku od 17 do 31 lat) dokonało napadu na uczestników

larowych (głównie setek i niewielkiej ilości piećdziesiątek),
których od stycznia 1989 r. do
lutego 1991 r. podrobił co
najmniej 667, z czego co najmniej 567 trafiło do obiegu.
Usiłował wykonać następnych

457 falsyfikatów, które znajdujące się w różnej fazie produkcji skonfiskowała policja.

biwaku nad jeziorem Trzcińsko.
Napastnicy pobili kilku obozowiczów, zrabowali 5 namiotów
i ponad 2 mln zł.
Postępowanie w tej sprawie
prowadzi komenda rejonowa
policji w Chojnie pod nadzorem
prokuratury rejonowej w Gryfinie.

Sąd skazał Wiesława

F. na

cztery lata pozbawienia wolności, tyleż lat utratę praw
obywatelskich i 10 milionów
złotych grzywny, a Ryszarda
K. na 5 lat pozbawienia wolności, tyleż lat utraty praw
obywatelskich i 20 milionów
złotych 9rzywny.
DOKONCZENIE NA STR. 5
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FESTIWAL RUSZYl!
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Do każdej z kaset dołą
czono kupon konkursowy,
który wziął udział w loterii
z nagrodami. Fundatorami
upominków byli m.in. "EuroTop", firma fonograficzna
SOM, "Tenger West AWA".
Tak było w piątkowy wieczór. A przez dwa kolejne dni
w kieleckim WOK odbywał
się przegląd zespołów zgło

szonych na festiwal.
Konsultanci ocenili poziom
wysoko, był on zróżnicowa
ny, ale bardzo dobry, a w niektórych przypadkach nawet
profesjonalny.

Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody i WPT "Łyso
góry", dzieci skorzystają
z wycieczki do jaskini "Raj"
i do chęcińskiego zamku .
Kielczanie będą mieli okazję obejrzeć grupy taneczne,
wokalne, instrumentalne i teatralne podczas koncertów
z "festiwalowym wiatraczkiem" od 9 do 12 lipca
w miejskim parku i, oczywiś
cie, na Wielkiej ~ali - 17 lipca na Kadzielni. Od dziś zaczynają się zajęcia warsztatowe w obozach.
(MAF)

W46 latpo~niei...
W sobotnie południe,
w 46 rocznicę tzw. pogromu kieleckiego , przedstawiciele Zarządu Miasta
z wiceprezydentem Zbigniewem Kraszewskim zło-
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Dziś , dzięki uprzejmości

żyli wiązanki kwiatów przed
tablicąupamiętniającątam

tejsze wydarzenia, wmurowaną na budynku przy ul.
Planty i na kieleckim cmentamżydowskirn .
(alp)

W tym pomieszczeniu dba
kieleckiej telewizji kablowej.

się

Kto nie zdał,
•
ma leszcze
szansę

Wojewoda w SHL
Na zaproszenie Rady Pracowniczej, Komisji Zakładowych
NSZZ .Solidarność" oraz NSZZ
Pracowników F$S, a także dyrekcji - wojewoda kielecki dr Józef Płoskonka przebywał w Fabryce Samochodów Specjalizowanych .Polmo-SHL". Podczas

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

glównie za przyczyną
za doradcę red. Józefa
Wierzby, który przed zgromadzonymi i rwącymi się do zapowiedzianego szarnpana gośćmi instruował naczelnego (.nie tak, pamiętaj, że zapętlanie trwa 6 sekund, licz: 121 ,
122, 123.. ."). Wreszcie się z tym
uporano, a na wizji było już fajnie.
Zebranych powitał także prezes
TKK, p. Waldemar Kryś, ze spólki
.MAXTEL", która już uszczęśliwiła
trzy kieleckie osiedla (okolo 5,5 tysią
ca odbiorców . kablowej"), a pod koniec roku ma ich być ponad 25 tys.
Wojewoda, dr Józef Płoskonka,
podzielił się zaszczytem przecięcia
wstęgi z wiceprezydentem miasta
(.bo to przecież w końcu telewizja
Kielce"), a ksiądz z zaprzyjaźnionej
spółki wydawniczej .Jedność" wyświęcił studio. Urocze panie z .MAXTELA" podawaly napoje (cieple!)
i paluszki, ale wszyscy czaili się na
szampana. Przedtem jednak zwiedzili studio, które następnie zamknię
to na cztery spusty z kilkoma wybranymi oficjelami i gośćmi, w środku
puszczając im szykowany właśnie
do popołudniowej emisji inauguracyjny program i zadając bezlitosne
pytanie: co o tym myślą? W ten sposób już w inauguracyjnym programie
TKK znalazł się tak umiłowany przez
polskich telewidzów punkt, czyli .gaDziało się

robiącego

Przepytywanka trwała ponad pół
godziny i skazańcy wyszli ze studia
(pozbawionego przyzwoitej wentylacji, tylko z mieszającym powietrze
wiatraczkiem) dokładnie rumiani
ka z dr Barbarą Sarnecką
Szunke dyrektorem NSZZ oraz
dr Marianną Janion - ordynatorem Oddziału Kardiologii.
Obecnie pacjenci z woj. kieleckiego operowani są w Tarnowie. Program dr Marianny Janion przedstawiony wojewodzie
. zawiera propozycję rozwiązań

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pojedyncze miejsca są róww LO nr 1, 2, 3 w Skarżys
ku-Kamiennej, LO nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Działo
szycach i Kazimierzy Wielkiej.
Podobna sytuacja jest w liceach zawodowych . W Kielcach
wszystkie miejsca są zajęte.
Kieleckie technika dysponują dosłownie kilkoma miejscami. Oferują je Technikum
Mechaniczne przy ul. Jagiellońskiej w klasach: budowa
maszyn, obróbka skrawaniem, urządzenia chłodnicze,
Technikum Budowlane przy
ul. Jagiellońskiej, FSS "Polmo-SHL", ZSZ nr 1 w klasach: drogi i mosty oraz
meblarstwo, a także Technikum Chemiczne przy ul. Legionów.
Przypominamy, że o przyję
cie do tych szkół ubiegać się
mogą ci kandydaci, którzy zdali
wstępny egzamin , lecz nie zostali przyjęci w innej placówce.
W większości szkół zawodowych w Kielcach również jest
komplet. Jedynie ZSZ nr 1 przy
ul. Zgody oferuje miejsca
w klasie "kamieniarz" oraz FSS
Polmo-SHL" w klasach : ślu
;arz narzędziowy, spawacz
i operator obrabiarek skrawają
cych.
Dla kandydatów do szkół
średnich, którym nie powiodło się podczas egzaminów
w X Lic~wm "Iskra" i w LO
w Bodzentynie, 8-9 lipca odbędą się egzaminy d?datkowe. Ci, którzy zdadzą Je pozytywnte przyjmo 'lani , będą do
szkół w mieście i na terenie woJewództwa, gdzie limit wolnych
mieJSC nie zost~~ie wy?zerpany.
liczba ta zmnlelsza Się niemal
z mmuty na IT' "utę. dlatego nie
można zwleKa 7 podjęciem denież

.,
.

'(Li'

(MAF)

Z REGIONU
spotkania rozmawiano o kondycji ekonomicznej fabryki, prognozach na przyszłość , a także
o przekształceniach własnościo
wych.

Inplantacje serca
W Kielcach

o

możliwości uruchomienia
ośrodka wszcżepiania rozrusz-

ników serca w Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego rozmawiał wojewoda kielecki dr Józef Płoskon-

w nocy

i

rano,

• Na trasie Młodzawy - Skrzypi ów,
gm. Pińczów, o godz. 13, kierujący za·
przęgiem konnym Marian M., lat 57,
podczas wymijania z nie ustalonym
samochodem ciężarowym nie zapanował nad ciągnącym wóz koniem,
wlechał do rowu, gdzie pojazd wywrócił się. W wyniku wypadku woźn i 
ca doznał obrażeń ciała .
• W Kielcach przy ul. Ścieg iennego
o godz. 22.1 5 Jacek P., lat 21 , kierując
samochodem . polonez" najechał na tył
jadące go samochodu .,fiat 126. p"
z którego wysiadala Marzena W lat 24
W wyniku wypadku Marzena W doznala obrażeń ciala
- W Slruplcach, gm Waśniów,
o godz. 15.15 kierUjący samocilodem
"wartburg" Zygmunt K., lat 36. podczas wyprzedzania me zacho ....ał naJezytej ostroinoścl I uderzyl w ~kręcalą
cyw lewą stronę Ciąglik ,ursus· kierc
wany przez Józpf:ł K. lat 19 W wyr Iku
wypad li obraż"ń ciata doznz.: kierUJą
cy ciągmklem I rasazer wartbll ga"
Grzegor? K I" 8
• W O troI cu Sw. przy LII. 3 M l
godz 20 00 trzecI' męzczv f) d )ko
l
('~bOlll na zl<Odę Ada
~'. 10
l P u~ zp.dn f'1 p ')1
1\ d
iW

ODr)

techniczną stronę

programu
Fot. A. Piekarski

Telewizia Kablowa Kielce
"poszla w sieć"

dające głowy" .

Delegacja Zarządu Miasta składa kwiaty na kieleckim cmentarzu żydowskim.
Fot. A. Piekarski

o

i przedsięwzięć , które spowodowałyby, iż inplantacje wykonywane byłyby w Kielcach.

Święto narodowe USA
Wojewoda kielecki dr Józef
w Krakowie, gdzie na zaproszenie
Konsula Generalnego USA,
Dianne Markowitz uczestniczył w spątkaniu w Konsulacie
z okazji Święta Narodowego
Stanów Zjednoczonych 'Ameryki.
Płoskonka przebywał

ku podjętych czynności zatrzymano
trzech sprawców: Roberta K., lat 18,
Piotra M., lat 19 i Pawła M. Skradzione
pieniądze odzyskano.
• W Jakubowie, gm. Jędrzejów
o godz. 10.00 nieznani sprawcywycięh
między 48 słupami drut telefoniczny
łącznej wartości 10.000.000 zł na szkodę Rejonu Telekomunikacji w Jędrze
jowie.
* W Cedzynie, gm. Górno, około
godz. 4.00 podczas kąpieli w zalewie
utonął Eugeniusz P., lat 30 obywatel
Niemiec.
• W Chańczy, gm. Raków o godz.
20.00 Wojciech C., lat 32, podczas próby wylegitymowaniadopuścił się czynnej n a paści na funkcjonariusza poliCJi,
Eryka M.
• W Kielcach przy ul Chrobrego
nieznani sprawcy pobili Stefana vy.
oraz uszkodzih karoserię jego samo·
chodu powodując straty w wysokości
1 mlnzł.
• \Al Kielcach na pl Wolnosci. okołO godz 18.00 z nie ustalonych przyczyn wybuchl pożar w wyniku którego ,palaniu ulegla przyczepa campmg(;\a słuząca lako pur kt malel
gastronom i wartośc 100 f'lln zl ra
szkode Pawia A
• W P;ńczoWle p ul Lblgmewa
Ole~~ cKlcgo 'l god7 23.00 pollCjancz I<RP zatrzyrr 111 bClpo~redm
p ~r. u spraWcę o ~ u ';1 J t6, to· iI
rr CI k. • łarrdł s" ao slllT'ochod
f

l 126p

~as,losr I [ll'lgd2
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i oblani potem, dopadając wreszcie
szampana (ciepłego!).
W sumie powiedziano sobie dużo
serdeczności , a wszystkich, którzy
nie mają telewizji kablowej i pierwszego programu TKK osobiście nie
oglądali mogę poinformować, że zrobiony był on sprawnie i z wdziękiem,
dobrze rOkując na przyszłość .
Cała ekipa dziennikarska z szefem na czele zdaje się zapowiadać ,
że - na razie tylko raz w tygodniu,
w soboty 017.30 - będziemyocho
czo włączać kanał . 9".
RYSZARD PUCH

Ministerstwo zaproponowało przeprowadzenie podziału
w dwóch etapach. W pierwszym, który ma rozpocząć już
1 sierpnia br. - na bazie wyodrębnionego majątku utworzone zostaną dwa przedsiębior
stwa: zakład budowy maszyn
oraz promocji i wdrożeń. Po
zakończeniu tych prac rozpocznie się kolejny etap, powołane zostaną do życia: zakład socjalny, zakład remontowy i o ile zakończą się
powodzeniem
negocjacje
z wojewodą, zakład gospodarki mieszkaniami.
Równolegle z tymi pracami,
przebiega drugi etap restrukturyzacji huty, procesy podziału
i zmian w ramach przedsię
biorstwa produkcyjnego. Rada
wyraziła zgodę na przystąpie
nie Huty .Ostrowiec" do tworzonej spółki "zakład Walcowni Huty Ostrowiec SA". Przedsiębiorstwo wchodzi do niej
z raportem rzeczowym (maszyny i urządzenia). Ta pierwsza w hucie spółka akcyjna
ma zatrudnić wszystkich dotychczasowych pracowników
walcowni. Około 80 proc. zało
gi będzie jej akcjonariuszami.

Targi "Euromilk '92" zakończone

Tak

trzymać!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
"Komisja konkursowa pod
przewodnictwem Władysława
Korcza z Ministerstwa Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej biorąc
pod uwagę takie kryteria, jak jakość i nowoczesność produktu,
asortyment prezentowanych wyrdbów, jakość stoiska, ekspozycji,
promocji firmy i estetyki opakowań, przyznała statuetki następu
jącym wystawcom:
• Przedsiębiorstwu PolskoHolenderskiemu sp. z 0.0. "Bacha", za doskonałą jakość pro-

"Tel-Star"
uzyskał zgodę
••

ministra

•

Telefony dla Ostrowca
Po półrocznych staraniach ostrowiecka spółka operatorska .TelStar" Gej akcjonariuszami są m.in.
gmina Ostrowiec, huta, hutnicza .50lidamość" i miejscowe banki) uzyskała zezwolenie ministra łączności
na działalność w dziedzinie telekomunikacji. Jest to jedna z pierwszych
spółek w naszym regionie, która
wkracza na rynek usług telekomunikacyjnych.
W dlugofalowych planach spólka
zamierza zainstalować na terenie
Ostrowca, sąsiednich miast i gmin
w województwach kieleckim i tarnobrzeskim 33 tys. telefonów - na tyle
numerów uzyskano zezwolenie.
Przędsięwzięcie prowadzone będzie
etapami.
W pierwszym - przewidziano oddanie 12 tys. numerów. M.in. w budynku na terenie zakładu metalurgicznego wiosną przyszłego roku gotowa będzie nowa centrala o takiej
właśnie pojemności.
Już we wrześniu rozpoczną si ę

prace w terenie przy budowie siecipowiedział nam dyrektor zarządu,
Tadeusz Zdybski. Być może niektóre roboty ziemne wykonane zostaną
w ramach tzw. prac publicznych.
Pierwsze telefony przyszli abonenci otrzymają już w połowie przyszłego roku. Później, w każdym roku, przybywać będzie od tysiąca do
tysiąca dwustu numerów, początko
wo w najmłodszych ostrowieckich
osiedlach : Stawkach, Rosochach,
Pułankach i Ogrodach.
Warto dodać, że w akcji ankietoweJ zainicjowanej przez Urząd Miasta deklarację uczestnictwa w przed·
sięwzięciu zlożyło kilka tysięcy rodzin. Koszt instalacji telefonu ma
wyn ieść okolo 5 mln zł .
(fk)

lalU
Decyzją wojewody radomskiego Jana Rejczaka, został wydany zal<az wstępu do
lasów na terenIe całego,wo
Jewództwa. Ma to nieNątpli
wie ZWiązek z utrzymującą
Się od dłuzszego czasu suszą i ZWIększonym zagrozamem pożarowy",. Zakaz te'1
będZIe obowi ywa. al do
iw a~la
i( J

http://sbc.wbp.kielce.pl

dukcji, w tym za przebój mleczny
targów .Mleko czekoladowe",
• Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej z Radomia za bartlzo
szeroki asortyment produkcji, estetykę opakowań , wysoką jakość
produktów i szeroką promocję na

targach,
• Fabryce Maszyn i

Urządzeń

Przemysłu Spożywczego "SPDMASZ" z Gniezna za najszerszą
zaopatrzeniową mleczarstwa.
• Firmie "TADROBEX" z Radomia za wysokiej jakości towary
o stosunkowo niskiej cenie i o dużej przydatności dla produkcji rolniczej.
Oprócz statuetek przyznano
również wyróżnienia , które otrzymali: OSM z Wrocławia, OSM ze
Zwolenia, firma "Zdrowa Żyw
ność" z Radomia, OSM z Kozienic i OSM z Bystrzycy Kłodz
kiej.
Jak powiedział na zakończenie
targów prezes CWH, o randze tej
imprezy może świadczyć kwota na
jaką podpisano kontrakty. Jest to
70 mld zł. Miłym akcentem było
ofiarowanie swoich produktów
przez wystawców na potrzeby domów dziecka. RSM z Radomia
oraz OSM z Bidzin będąje zaopatrywaly w swoje wyroby przez
·dłuższy czas. CWH, Instytut Wydawniczy .Novum-Semex" i Hurtownia .zulus· były również ofiarodawcami książek na potrzeby Pogotowia
Opiekuńczego
w Radomiu i' domów dziecka z ul.
Kolberga i Starowiejskiej.
(kul)
ofertę

W piątek rano po kilku
dniach negocjacji szefowie
trzech hutniczych związków
zawodowych podpisali porozumienie z dyrektorem generalnym w sprawie częś
ciowego
postoju
huty
w okresie od lipca do paź
dziernika br. Pracownicy,
którzy przebywać będą na
urlopach, wynagradzani bę
dą z tzw. stawki zasadniczej,
przy czym nie mogą otrzymać mniej niż wynosi najniż
sze wynagrodzenie, a więc
milion zł.
W porozumieniu wynegocjowano również zasady
rotacji urlopów - pozwolą
one na równomierne rozło
żenie "kosztów" postoju. Urlopami objęci zostaną przede wszystkim pracownicy
tzw. zakładów przetwórczych starego zakładu, administracji i służb technicznych. W przypadku otrzymania zamówień, produkcja
zostanie
rozszerzona
i część załogi wróci do zakła
du.
(fk)
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
sądzę , aby ten
można było zwalać

Nie

brak koszy
na Zakład
Oczyszczania Miasta, bo w osiedlowych śmietnikach, zwanych niezręcznie altankami, pojawiły się nowe, estetyczne i chyba funkcjonalne, pojemniki na kółkach , a więc
instytucja ta dba o sprzęt niezbę
dny w utrzymaniu czystości.

Einterwencyjny

~X45898
Kierowca ukarany
W .telefonie" wydrukowaliśmy
uwagi czytelnika o zachowaniu
się kierowcy PKS, który na trasie
Kielce-Słupia Nowa dał pasażero
wi bilety o mniejszej wartości niż
otrzymane od pasażera pieniądze,
a na zwróconą mu uwagę odpowiedział opryskliwie. Zastępca
dyrektora PPKS w Ostrowcu mgr Witold Agatowski pisze m.in,.
w wyjaśnieniu do • Telefonu": -::.
n'"
Podróżny, który nie nabył
biletu w kasie ( ... )obowiązany
jest nabyć bilet u obsługującego
autobus i dopłacić do ceny biletu
kwotę 1.600 zł, jako opłatę manipulilcyjną. Biorąc pod uwagę dużą
frekwencję, kierowca, podając bilet przez pasażerów mógł nie wydać biletu lub wydać go innej osobie ( ... ) Niemniej jednak za niewłaściwe
zachowanie
się
i prawdopodobnie wydanie biletów o zaniżonej cenie, w stosunku do kierowcy wyciągnięte zostały wnioski służbowe w postaci
potrącenia premii za maj .....

(g i)

Buskie lato

W RYTMIE
""iedeńskiego ""alca
Park zdrojowy miejsce
spacerów kuracjuszy.
Bogactwo drzew, krzewów i róż.
Tuż przed zabytkoWym sanatorium, .Marconi" artysta malarz,
Feliks Za me Iski prezentuje
swoje płótna. Olejne pejzaże budzą zainteresowanie nie tylko
dobrym artystycznym poziomem, ale i konkurencyjną ceną
Wystawa prac artysty pochodzą
cego z Łodzi, znajduje się w kawiarni sanatorium .Włókniarz".
Opuszczały w porze obiadowej park wypełnia się wczesnym popołudniem tłumem kuracjuszy. Ściągają tu wszyscy,
którzy niedzielne popołudn i e
chcą spędzić w rytmie wi ede ń 
skiego walca. - Byłam na koncercie w so bot ę i d ziś te ż nie
mogą odmóv/ić sobie tej przyjemności - zwierza się pani
Krystyna z Gd ańska, kuracJUSZka z sanatorium .Włók
niarz". - To wspaniale że tu
podczas k;.;racJI możemy posłll
chać dobrej muzyki w wykonaniu filharmOników z Kielc. ZnakOMIty zespÓł I doskonały solista - Stanisław Meus. Ane
w Jego wykonaniU '0 wspa dała
uc.zta d"'vhow'ł
Na program s bot lego
i
medzieln go
koncertu
w ~r
eJ mu l,J' l zyty się
spotkań,

am~uł

Ot"

trow-

i arie G. Rossiniego, J. Straussa, R. Stolza.
- Nasza współpraca z kielecką filharmonią trwa już od wielu
lat - poinformował Janusz Gut,
instruktor k.O. W ubiegłych latach można było zorganizować
tych koncertów znacznie więcej.
W tym roku filharmonicy kieleccy wystąpili w Busku cztery razy
w ramach Buskiego Lata Muzycznego. Jakie to będzie lato?
Czy będzie bogate w wydarzenia artystyczne? Na pewno kuracjusze nie będą mieli czasu na
nudę · Już w najbliższym tygodniu gościć będziemy Barbarę
Wachowicz, która spotka się
z czytelnikami. W holu sanatorium . Marconi" czynna jest wystawa fotografii przyb l iżająca autorkę wielu popul arnych.ksiązek .
W czerwcu gosci liśmy
Hankę Bielicką, która zapowiedziała swój występ również
w lipcu. W najbliższych planach
mamy także koncert artystycznego zespołu estradowego
z Krakowa z pl gramem satyrycznym ,.Smlech to zdrowie".
Ponadto są wycieczk autokarowe, spacery z prZeWOd1'IKlem
po Busku ogntska, on ku rsy
StaraMy Się, aby wszyscy odpoczywaJący w 8uskJJ mog i oderac s e od za rej (l czyw stOści
(OMP

..

I'.J

Fot. Aleksander Piekarski

\

o kupić

I

Pisaliśmy już o wątpliwych
wartościach
użytkowych
s rzętu gospodarstwa do-

mowego rodem ze Wspólnoty Niepodległych Państw.
Jak nauczyło życie, również
i inne artykuły elektryczne
tego samego pochodzenia
ie mają żadnych atutów, oprócz niskiej ceny. Jeszcze
wa lata temu do sklepów
ranży elektrycznej trafiali
lienci z pretensjami do
sprzedawców o zbyt wygórowane ceny sprzętu rodzimej produkcji. Wówczas bazarowy rynek stanowił poważną konkurencję. obecnie
- wyłącznie cenową I tak
dwubiegową wiertarkę moż-

zyskiem?
na nabyć od sąsiadów ze
Wschodu za jedne 200 tys .•
ale bez gwarancji i bez moż
liwości
zaopatrzenia się
w części zamienne. W sklepach cena tego samego towaru kształtuje się w granicach od 580 do 630 tys. zł,
za to z 12-miesięczną gwarancją i możliwością naprawy serwisowej.
Należy zachować ostroż
ność również przy zakupie
na bazarach osprzętu oś
wietleniowego. Klienci częs
to skarżą się na złą jakość

kabli elektrycznych. wykonanych wadliwie; połamany
igielit powoduje powstawanie przebicia.

Kl:łpowane od wschodnich
turystów żarówki, często
przy próbie użycia już w domu okazują się bezużytecz

ne. Dopiero po dokonaniu
zakupu gniazdek na baza·rach, klienta spotyka rozczarowanie, bowiem jak się okazuje są one nie znormalizowane, nie pasują do puszek
rodzimej produkcji. Podobnie dzieje się z artykułami innej branży - zamkami i szyldami. których nie można zastosować do naszych drzwi.
Są to cienie bazarowego
handlu, ale bywają jednak
i blaski. Chodzi tu mianowicie
o artykuły narzędziowe. Wiertła do metalu, piłki, brzeszczoty
wykonane z solidnego mateńału można kupić od turystów
za cenę trzy - cztery razy niż
szą niż proponowana w sklepie. Np. klucz nastawniczy
.szwed" polskiej produkcji
kosztuje 40 tys., na bazarach
tylko 10 tys.
(MG)

toWATE
Miałem wczoraj sen. Po bla-

mażu

trzech kolejnych rządów
etosu i notorycznym odrzucaniu
ProPOzycji Waldemara Pawlaka,
Przyśniła mi się pisarska propoZYCJa rządowa Waldemara Ły
siaka. Krępemu, pryszczatemu
kapralowi usadowionemu przed
kar:nerami telewizji, nabrzmiewaJą żyły na karku i mówi on do
mikrofonu: Uuuch, k... wasza
mać!

. Budzę się przerażony, choć
Ole stoi przede mną pryszczaty
~apral, lecz Jolanta Bobek, I. 23
I tuż Pó słowach kaprala słyszę
aniels~im głosem czytany wyrok
na ~OIe: W związku z niewywią
zaOlem się z deklaracji, że redaktor .FelietonÓw karłowatych"
będzi~ redaKtorem wszystkich
Polakow, w tej trudnej i historycz.nej chwili, przejmuję je. Jest
to rownoznaczne z odwołaniem
i ~o napisaniu ich na dzisiaj powierzam mu funkcję ambasado-

ra nadzwyczajnego i pełnomoc
nego przy Wolnej Agencji .Stul
pysk".

le jest warta, ile go wydartego
zostaje w garści. Idee Radziwiłła
wiecznie żywe .

* * *Przedstaortodoksyjnej prawicy

* nam* dziennikarze.
.'ale znów
przeszkodzili

Formują nam rząd.

wiciele
spierali się długo o obsadę stanowiska ministra współpracy
z zagranica. proponując na to
stanowisko znanego z nieudolności Adama PC Glapińskiego,
który po definitywnym rozłoże
niu budownictwa rozłożył rynek
paliwowy, a ponadto przypisano
mu wyłudzenie od spółki ART. B" 57 mld złotych. A. Glapiński
chce dalej działać , gdyż ma jeszcze wiele do zrobienia.
Popiera go partia Adama Glapińskiego czyli Porozumienie
Centrum, która twierdzi: .Macie
swojego premiera, my chcemy
mieć choć swojego ministra
współpracy zagranicznej".
Książę Radziwiłł mówił, że

Polska jest postawem sukna i ty-

Formują

rząd,

Śladem publikacii

"Prawo Czy rozsqdek"?
Wyrażam zdziwienie tytułem artykułu .Prawo czy rozsą

dek" - opublikowanego w numerze 118 (488) .Echo Dnia". a także sposobem przedstawienia opisanej w nim sprawy.
Niezależnie od kwestii winy
lub niewinności oskarżonych
policjantów, którą rozstrzygnie
niebawem sąd - odpowiadają
oni nie za podjęcie uzasadnionej interwencji, lecz za istotne
przekroczenie przysługują
cych im uprawnień.
Uważam za rzecz oczywistą, że zwalczanie bezprawia
winno odbywać się w sposób

prawem dozwolony, a nie przy
pomocy innego bezprawia.
Obywatel zakłócający porzą
dek prawny nie jest wyjęty
telefonowali w niedzielę rano,
aby dowiedzieć się o stanowisko
prezydenta wobec formującego
się rządu , usłyszeli rozbrajającą
odpowiedź, że kancelaria wie

mniej od nich. Zakomunikowano
im także, że rozmowa z rzecznikiem prezydenta, A. Drzycimskim jest niemożliwa. Jadł śnia
danie.

* * *

Lektor apolitycznego dziennika telewizyjnego po obfitym nawazelinowaniu się powitał .Iegendamego kuriera z Warsza-

"RESZTEK JEDZENIA

szuka pies pod stołem"
W piątek mogli słyszeć krzyki
wyrywających sobie władzę i uś
wiadomić społeczeństwu, kto
będzie nim rządził. Dzisiaj już nie
mogą Drzwi do demokracji zostały uszczelnione.

wy, a teraz ze Stanów Zjednoczonych" Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Kurier w swej przesyłce przywiózł opinie Jana No-

* * *

dent Bush jest dla nas najlepszym prezydentem USA od czasów lincolna. W związku z opi-

Dziennikarze prze"szkadzają
też Kancelarii Prezydenta. Gdy

waka-Jeziorańskiego, członka
delegacji amerykańskiej . Prezy-

http://sbc.wbp.kielce.pl

spod prawa i nie wolno, poza
koniecznymi wyjątkami, narażać jego zdrowia lub innych
dóbr prawem chronionych .
Działania policji winny zaś jedynie gwarantować skutecznoŚĆ poleceń, wydawanych na
podstawie prawa przez jej
funkcjonańuszy.

Problem granic dozwolonego
użycia przymusu bezpośrednie
go został precyzyjnie określony

w ustawie o policji z dnia
6.1V.1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz.
179) i wydanym na jego podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17.IX.1990 r. (Dz. U.
nr 70, poz. 410). Zestaw przewidzianych tam legalnych środków
przymusu (siła fizyczna, pałki
służbowe, kajdanki i inne podobne urządzenia, ch~emiczną
że .Polska jest najbardziej
proamerykańskim krajem świa
ta", Jan Nowak-Jeziorański
wzywa, aby na trasie Okęcie Katedra nie zabrakło żadnego

nia.

prawdziwego Polaka, gdyż prezydent Bush mógłby pomyśleć
inaczej.
Zdyscyplinowanych
przestrzegam, aby przez omyłkę nie
gromadzili się na placu Defilad
i nie trzymali w rękach czerwonych chorągiewek.

* * *

Zupełnie niezrozumiały jest
brak euforii członków Polskiej
Partii Przyjaciół Piwa w związku
z wizytą prezydenta Busha
w Polsce. Oznajmiono im, że
kwota 400 mln doląrów, którą
prezydent Bush obiecał, jest na
potrzeby całego narodu, a nie
ich partii. Z pobieżnych obliczeń
wynika, że każdy polski obywatel (w tym członkowie PPPP),
będzie mógł wypić 10 butelek piwa za zdrowie (i za pieniądze)
George'a Busha.

* * *

Jerzy PC Stępień, senator
ziemi kieleckiej, zgłosił do prokuratury popełnienie przestępstwa
przez Stanisława B., który niepochlebnie wyrażał się o prezydencie. Grozi za to kara pozba-

i wodne środki obezwładniają
ce, psy służbowe i inne) jest chyba
wystarczająco
bogaty,
a przyjęte ograniczenia, konieczne dla ochrony przed ich
drastycznym nadużywaniem .
Przekroczenie dopuszczalnych
granic przymusu nie stanowi
zresztą przestępstwa, o ile policjant dopuścił się go w warunkach obrony koniecznej, stanu
wyższej
konieczności ,
pod
wpływem błędu co do istotnych
okoliczności i w innych szczególnych przypadkach określo
nych przepisami prawa kamego.
Sprzeczności przedstawionego stanu prawnego z rozsąd
kiem nie dostrzegam.
Mając na względzie, iż wspomniany na wstępie artykuł mógł
wywołać dezorientację wielu
czytelników - proszę o opublikowanie powyższych uwag
w jednym z najbliższych numerów .Echa Dnia".
Rzecznik Prasowy
Prokuratury
Wojewódzkiej w Kielcach
ZBIGNIEW OLECHNOWICZ

do lat sześciu .
B., indagowany przeze mnie stwierdził, że poczytuje
to sobie za zaszczyt, gdyż jego
stryja zamknięto za dowcip
o Bierucie na podstawie donosów kelnerki, która nie była senatorem.

wienia

wolności

Stanisław

* * *

OŚWIADCZENIE

W związku z wręczoną mi
dymisj~ kierując się dobrem
postępu i demokracji, przekazuję "Felietony karłowate"
w młodsze i godniejsze ręce
pulchne łapki Jolanty Bobek,
I. 23. Pióro to młode, nie zuży
te stwarza nadzieję, że feliet~

ny będą wytyczały bardziej
te pisane
przeze mnie.
Równocześnie mój nieustają
cy konkubinat z Jolantą B. jest
gwarantem
zadowolenia
wszystkich, którzy trafią na te ła
my.

świetlaną drogę niż

ANDRZEJ J. K1CZOR

KIELECKIE * RADOMSKIE
Mój grosz

•

KIELECKIE * .RADOMSKIE
Nowa jednostka strażacka

Północna część
Radomia zagrożona

xen~a I(Ie~ola~~ami

Późnym sobotnim wieczorem
jechałem opustoszałym autobusem do znajomych mieszkają

cych na peryferiach miasta. Do
autobusu wsiedli ojciec i syn. Ojci€c lat może trzydzieści , syn
najwyżej pięć . Obaj byli ubrani
wizytowo, nieskazitelnie i prawie identycznie. Pomyślałem : jak to pięknie, że tego małego
mężczyznę ktoś wprowadza powoli i subtelnie w świat dorosłe
go zachowania.
Mimo woli przysłuchiwałem
się ich rozmowie i byłem z każ
dą chwilą bardziej zauroczony.
Mały zwróci! się do ojca: - Powiedz tato, czy my musimy jechać dziś? W telewizji taki dobry
film i wiesz, że ja chciałem zos- ,
tać w domu.
- Marcinku, ja cię nie namawiałerJ1 . To mój ojciec i JEGO
DZIEN . Zdecydowaliśmy tydzień temu i musimy dotrzymać
słowa .

- Tato- odpowiedział mały ja chciałem zobaczyć, jak ty potrafisz składać życzenia i porównać z moimi. Ale pozwól mi
zjeść chociaż jedną czekoladkę
z tych, które wieziemy
dziadziusiowi. Dziadzio mi wybaczy. Zawsze powtarza, że
mnre bardzo kocha.
- O tak, bardzo cię kocha
i właśnie dlatego nie może być
zlekceważony. Musisz wytrzymać do chwili, kiedy zostaniesz
poczęstowaily.

- A jeśli dziadzio mnie nie poczęstuje wcale?
. - Też musisz wytrzymać. Powiem ci w tajemnicy, że ja mam
ogromną ochotę. Przec ież my
obaj wyjadamy czekoladowe zapasy w domu, a później naraża
my się na uwagi mamy. Męż
czyzna nie może poddawać się
własnym zachciankom, nie wolno. To św iadczyłoby o jego sła
bości i chęci łatwego przejścia
przez życie .

-

Tato, ale ja mam jeszcze

.

dużo czasu, żeby być mężczyz
ną Przyrzekłem , że nim będę .

- To, czy zostaniesz męż
czyzna. czy nie, zależy od nas
wszystkich, którzy ci w tym pomagamy. Teraz na przykład musisz pamiętać, że to ja jadę do
swojego ojca, a ty mi jedynie towarzyszysz. Masz obserwować
i porównywać. Porównywać
i wyciągać wnioski. Rozumiesz?!
Wysiedli, a ja się zadumałem.
Jak to dobrze, że są jeszcze OJCOWIE , którzy uczą swych synów bycia mężczyzna. a w przyszłości, ojcem. I wcale nie są
z tamtych lal.
jk.

Roland Prol (fortepian) i Beata

Koncert inauguracyiny
W upalne czerwcowe popołudnie w pałacu J. Brandta
w Orońsku odbył się kontert otwierający V Międzynarodowy

Letni Festiwal Muzyki Organo-

Wszystko dla klienta

na tematy z opery Carmen" Pablo Sarasate, grana w sposób
wirtuozowski przez Beatę Ośli
zło, obecnie znajdującą się pod
opieką znanego skrzypka prof.
Valerego Klimowa ucznia
i asystenta Davida Ojstracha.

7 do 20) oraz myjni pojazdów (od
godz. 7 do 18). Od początku lipca funkcjonuje całodobowy parking strzeżony na 80 stanowisk.
4.VII . rusza giełda samochodowa, w każdą sobotę od godz. 7
do 13. Wstęp wolny. Ponadto zamierza się uruchomić komis samochodów, części i akcesoriów
oraz pogotowie techniczne, które, jeśli znajdą się środki, dysponować będzie CB-radiem.
Poza działalnością usługową
skarżyski .Polmozbyt" prowadzi
hurtownię wózków widłowych
i części do nich. Zbędne powierzchnie wynajmuje na sklep
meblowy oraz hurtownie wędlin
i sprzętu rtv.
(zb)

kie, to co mnie fascynuje i pochła
nia bez reszty. A są to przeważnie
krajobrazy, swojskie pejzaże suł
kowskich i krasocińskich ·okolic.

wach : .Księżyc", .zachód słońca",
.Nad wielką wodą" , .Staw".
- Wydaje mi się - mówi amator
plastyk - że obcując z przyrodą,
staję się jej cząstką, przenosząc
się jak gdyby w inny, może lepszy
. świat, bo w tym rzeczywistym jestem nieco zagubiony. Z natu rą
mam taki intymny, niemal metafizyczny kontakt. Ja ją czuję , rozumiem , żyję razem z przyrodą
Czy dużo namalowałem obrazów? Bo ja wiem? - chyba ponad
250. Czy namalowałem obraz
swego życi~? Gdzie tam! Taki obraz dopiero chyba powstanie. Kiedy? Na pewno zdążę l
Oprócz malarstwa Wdowiak
uprawia także rżeźbę . Tematy
czerpie z motywów religijnych
i z podań ludowych.

wjazdowa do parku w Lasocinie",
.Bocianie gniazdo w Krasocinie".
Są i obrazy o romantycznych naz-

Andrzej Maria Wdowiak dumny jest z przyjęcia go do Stowarzyszenia Twórców Ludowych
w Lublinie, o.ddział w Kielcach,
jak również z tego, iż kilka jego
obrazów znajduje się w Izbie
Tradycji i Patrona Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wła
dysława Sikorskiego we Wloszczowie.
.
TADEUSZ STOLARSKI

Pierwsze uniwersytety ludowe powstały w polowie XIX
wieku w Anglii i Danii. W Pols·
ce pierwsze tego typu placówki
jawiły się na przełomie stuleci
pod wpływem hasełpozytywiz-

wianie odcisnęły swoje piętno na
Wiejskiej kulturze i oświacie.
Obecnie, choć uniwersytety
ludowe straciły na swoim znaczeniu, to nadal w naszym krajU
istnieje ich kilkan2ście, z czego

Andrzej Marian Wdowi ak na tle swych obrazów w Domu Kultury we Włoszczowie.
Fot. Marek Gawron
rodziła się w płonące ognisko Zaczął zmagać się z pędzlem jeszcze w krasoclńskiej Szkole Pod-

stawowej.
'
Zamiast do Liceum Sztuk Plastycznych trafił do Zespołu Szkół
Zawodowych we Wloszczowie,
uzyskując po kilku latach nauki
uprawnienia ślusarza narzędZIO
wego. Ale zawsze lepiej znał się
na kolorach. palecie i pędzlu niż
na kluczach i młotkach .
RozpOczął

pracą

najpie~

w Spółdzielni Usrugowo-Wytwor
czej "METAL" we Włoszczowi~
później w Zakładach ~aplennl:
czych w Bukowej, z kolei Gminnej
Spółdzielni .Samopomoc Chłop
ska" w Krasoclnre. Tu dopiero
mógł wykazać się SWOimi uz~ol
nienlaml plastycznymi, dekorUjąc
m.in. witryny placówek handlowych
.
ZdrOWIe mu nlgoy nie dopISywało, wręc przeszedł r:a rentę. porragaJąc bratu I matce
zresztą
do Oz/s - w prowadzenru mewieIklego gospodarcrtwa ;ol ne 9;)·
Maluję ' z połrzeby serca
'l10WI And zeJ Mal.cn Wdo"," ak
L\.j~ ę utr. alać tQ, co J st mI bl <-

wej i Kameralnej. Wystąpili: Beata Oślizło (skrzypce) i Roland
Prol (fortepian) z Niemiec.
W programie znalazły się m.in.
utwory Niccolo Paganiniego
i Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Najwięcej entuzjazmu wśród
słuchaczy wzbudziła .Fantazja

Kraiobrazy sercem malowane
Iskierka talentu drzemie ponoć
w każdym z nas. W psychice Andrzeja Mariana Wdowiaka z Suł
kowa k. Krasocina iskierka ta prze-

Ośliło ,C:,,'r7\j'I'V',~1

Fot.

Nowa struktura "Polmozbytu"

Od 1 lipca wchodzi w życie
nowa struktura organizacyjna
kieleckiego i radomskiego . Polmozbytu". Wiąże się to z pewlJą
redukcją nadbudowy administracyjnej oraz dostosowaniem
jednostek terenowych do pełnej
samodzielności i przyszłej prywatyzacji.
- Zmieniamy również nazwę
na Zakład Handlowo-Usługowy,
- mówi Sławomir Kowaleski kierownik Stacji Obsługi Samochodów przy ul. Konstytucji 3
Maja w Skarżysku. - Robimy
wszystko, aby przyciągnąć
klientów pełnym zakresem usług
oraz kulturą obsługi. Rozszerzył
się
asortyment
sprzedaży
w sklepie firmowym. Wydłużyliś
my cza~ pracy sklepu (od godz.

Potwierdzają to tytuły niektórych
dzieł: "Chata w Borowcu", .Brama

...

(zb)

W 1991 roku w Radomiu wybuchło 158 pożarów, a w ciągu 5
miesięcy br. odnotowano ich aż
89! Już tylko porównując te liczby można wywnioskować , iż
stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego blisko 250--tysięcz
nego miasta pozostawia - by
użyć łagoonego określenia bardzo dużo do życzenia.
Przyczyn takiej sytuacji jest
sporo. Kiedyś zawodową straż
pożamą W razie potrzeby wspomagały w działaniach bojowych
jednostki zakładowe , ale po likwidacji tych ostatnich musi ona
sama uporać się z całością zadań wynikających z zabezpieczenia operacyjnego miasta
i okolicy. Trudno także ukrywać
fakt, że z powodu kłopotów natury finansowo-gospodarczej
radomska straż pożarna nie dysponuje niezbędnym, specjalis. tycznym sprzętem do ratownictwa technicznego, chemicznego
i ekologicznego.
Szczególnie duże zagrożenie
pożarowe występuje w północ
nej części miasta oraz na terenach przyległych . Obszar ten
jest gęsto zaludniony (mieszka

Kronika kulturalna
,,0 DZBAN CZARNOLESKIEGOMIODU"
Rozstrzygnięto ogólnopolski
konkurs literacki .0 dzban czarnoleskiego miodu". Decyzjąjury
I nagrodę otrzymał Mirosław Polok z Katowic, II - Jadwiga Kudelska z Radomia, a III - Henryk Morawski z Białobrzegów.
Wśród wyróżnionych znaleźli się

m.in . Anna Kalbarczyk z Pionek
i Teresa Kulbicka- Sapieja z Kozienic.
CHLEBANOWSKI PREZENTUJE
W Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu mimo wakacji kolejna ciekawa wystawa. Tym razem swoje obrazy prezentuje
Juliusz Chlebanowski - .w cywilu" główny plastyk miasta stołecznego Warszawy.
PIOSENKA WAKACYJNA
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował. w KoLokatorzy os. Odrodzenia
w Skarżysku wydeptywali ścież
ki do MSM, jako administratora
osiedla o podjęcie działań dla
poprawy ogrzewania mieszkań.
I wreszcie problem ten doczekał
się realizacji. Rozpoczęto budowę 550--metrowej sieci cieplnej
dla tej dzielnicy. Jej wykonawcą
jest firma .Tarco" z Katowic, któ-

Sezon
remontów
#

ra wygrała przetarg na te roboty.
Zastcsowana zostanie technologia niemiecka (rury preizolowane), bez potrzeby budowy kanału cieplnegc. Prace zakończo
ne mają być we wrześniu, czyli
przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego.
(BP)
nicze,

psychologię,

piękna. kompOzyCję

literaturę

itp. Nauka
trwa 2 lata, a absolwenci oprócz
dyplomu UL uzyskują tytuł czeladn ika w dziedzinie tkactwa lub
ceramiki artystycznej I upraw-

zienicach I Festiwal 'Piosenki
Wakacyjnej. Najlepiej - według
jury - śpiewali przedszkolacy
z miejscowej .piątki", natomiast
w parodii laury zebrała Monika
(MW)
Banaszak.

Nowe osiedle
w Zwoleniu
Radom ma już Północ, Zwoleń będzie miał taką dzielnicę.
Mo~a o terenach przy ul. Leonarda Perzyny, które władze municypalne miasteczka zamierzająprzeznaczyć pOd budowę około 80 domków jednorodzinnych.
Do przyszłego zwoleńskiego
osiedla Północ najpierw doprowadzi się wodociągi, kanalizację, gaz i sieć telefoniczna. a potem dopiero na plac budowy wejdą ekipy murarskie.
(MW)

tam ok. 30 tys. ludzi) oraz mocno
uprzemysłowiony. A właśnie zaludnienie i infrastruktura są na
czołowych miejscach wśród
czynników
decydujących
o prawpopodobieństwie powstania i rozwoju pożaru.
Występujące w zabudowie
tamtejszych osiedli budynki jedenastokondygnacyjne
ze
względu na znaczne wysokości,
przy ewentualnych akcjach ratowniczych, wymagają zastosowania sprzętu specjalistycznego
w postaci wysokich drabin mechanicznych, a tych - niestetyz podanych wyżej przyczyn zakupić nie można. Z kolei w zlokalizowanych w tej części miasta takich zakładach produkcyjnych. jak Radomskie Zakłady
Garbarskie, ZBK, Zakład Tarcz
Numerowych RWT, filia Zakła
dów Metalowych "Łucznik",
.Energoprem" czy' wreszcie stacja CPN przy ul. Zółkiewskiego,
z uwagi na rodzaje stosowanych
tam materiałów, w przypadku
zapalenia isfnieje bardzo duże
prawdopodobieństwo szybkiego
rozprzestrzenienia się ognia.
Również 'występująca w okolicznych miejscowościach zwarta
zabudowa stanowi potencjalną
drogę powstania pożaru i jego
błyskawicznego przenoszenia
się. Przez północną część miasta przebiega też obwodnica bę- dąca główną trasą komunikacyjną w kierunku Lublina i Warszawy, co także nie pozostaje OOZ
wpływu na zaistnienie ewentualnych katastrof drogowych. Niezależnie od tego zakłady gromadzą środki chemiczne, które
w niekorzystnych warunkach
. mogą spowodować zagrożenie
ekologiczne l a do jego usunięc:ia
używane są też jednostki strażackie . Wszystkie te uwarunkowania spowodowały, że podjęta
została decyzja o utworzeniu kosztem 1 mld zł - nowej jednostki ratowniczo-gaśniczej celem powstrzymania dalszego
obniżania stopnia operacyjnego
północnych
zabezpieczenia
dzielnic Radomia. Radomscy
strażacy zwrócili się do prezydenta miasta. przedstawicieli
firm ubezpieczeniowych Ofaz
dyrektorów
zlokalizowanych
tam zakładów o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, co
u wszystkich spotkało się ze zrozumieniem.
(syk)

Konkursy na dyrektorów
W mieście i gminie Włoszczo
wa w 14 szkołach podstawowych
i w 9 przedszkolach - mówi wizytator Kuratorium Oświaty Oddziału
Zamiejscowego w Jędrzejowie mgr Jan Zieliński - odbyły się konkursy na dyrektorów tych placówek. Regulamin konkursów został
opracowany pod koniec stycznia
br.
Na ogół do konkursów stawali
jedynie dotychczasowi dyrektorzy.
pomyślnie przechodząc przez sito
egzaminacyjne. Tak było w przypadku 7 szkół. O stanowisko
włoszczowskiej "dwójki" ubiegało
się 2 kandydatów. Zwyciężyła dyrektorka, która już zajmuje to stanowisko od paru lat.

Nie został rozstrzygn ięty konkurs w szkołach - w Bebelnie
i w Dąbiu, w których dyrektor zostanie wyłoniony w drugim terminie. W szkole w Sielpi nie było
chętnego do objęcia stanowiska
dyrektora z dniem 1 września br.
Z konieczności więc w tej szkole
dyrektor
zostanie
powołany
z urzędu przez władze oświatowe .
W szkołach nIepełnych (Przygradów, Rogienice, Rząbiec) konkursy zostały odłożone na następ
ny rok szkolny.
Konkursy w przedszkolach
przebiegały podobnie. W trzech
placówkach na cztery zwyciężyły
dotychczasowe dyrektorki. Tak też
było w placówkach wiejskich w Czarncy, w Łachowie i w KonieCZnie. Zmiana nastąpiła tylko
w przedszkolu w Bebelnie. Nie ma
chętnej kandydatki na dyrektorkę
przedszkola w Kurzelowie
W szkołach wloszczowskich od
wrześr.ia br. uczyć się będzi~ 3107
uczniów w 149 oddziałach (236
nauczycieli pełno zatrudnionych.
w :ym 117 z wyższym wykształce
niem 23 wyższym zawodowym.
85 z SN, 2 ZP. średnim pedagogicznym\.

-

Gl

wszyscy nauCZyCiele

z • lJdu'c, zatrudn •• ue po 'WaKa'

mu. NaJb~·dzu;,. zn-any oył UJ wersytet ludowy "Wit;; w.szycach k. Krakowa JeQo ke ownikiem w latach 1924 31 był
Ignacy Solarz - główny deolog i propagator unlwe'syt,O'ow
I owych a tal(ze dl :lłdCl rlJ
cI' J ludowego
W ol<r sle m 0zywojc"",y"1
UL o OK fU!1\{C. edu\<- cYJ y h
spełniały rówr Ż
't o"r {j
kow reoolonizacy. cn j;> nad
stu!etnla ~Iew I, I wynaroda-

9 dZiała ktywnle Jedr. ym 2" nich
les! UL w Turnie k Biatobrzegow W m,nror yrr roku szkcl
nylT' k..,ztałcił 39 oso 0, ale zdameM dyrektora p. Mieczys1a a
L '3a fI1ógłbl p "Tlle:,e
)
cha zy . .
OM drK ,)ZW1,d rr> dZ''''z ar
tvstycl .1
Z (1 nic ci w zak e
c: ~ Uq. twa I l P"u ki
tycz
n J P ogl "rn n I,Iczanta 0b JMwJe r wnleż ':;tOflę ~.lluk
et I(>~ aflę srodo", 15 o rrzyr xl

http://sbc.wbp.kielce.pl

c

.(.j

?

Dwa łyki pieszej turystyki

Pomyślane,
zasłyszane

SMUTEK PUSTYCH

. "ziemianie, to była .n?m.?nklatura Polski szlacheckiej ...
(Z uczniowskiego wypracowania)

SZIAKÓ\N

* * *

Heinrich Heine powiedział, że
pierwszy, który porównał kobietę
do kwiatu, był wielkim poetą. drugi - cymbałem.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

* * *

pozwólmy historii płynąć swoim korytem. Nie poprawiajmy jej.
Nie bluzgajmy na nią brzydkimi
słowy. Bo - na siebie będziemy

Chwila dekoracji osób uhonorowanych medalami
i Wolności 1945".
Fot. A. Piekarski

,,zwycięstwa

bluzgać.

* * *

,

Janka
opow i edzi ała
mi
o .wpadce", jaka spotkała Patrycję (takie im i ę na chrzcie jej dali
g u p i e rodzice ... ), młodą
dziewczynę z jej wioski.
- Wyobraź sobie, ten Bodziochów Wojtek przychodzić zaczął
do tej Patrycji. Przychodził, przychodził, wreszcie ... ją zakropił
dzieckiem... i e I e m e n t a
mu darowały sądy i adwokaty ...

* * *

Najtańszą pol ityką społeczną

jest... rozdawanie tytułów, medali i orderów oraz innych honoris causów i złudzeń.
TADEUSZ BARTOSZ
Studentka Uniwersytetu JaDominika Bednarczyk gra Julię Kapuletti
w nowohuckim widowisku
Szekspira :Romeo i Julia". Teatr Ludowy ogłosił swego czasu konkurs młodych dziewcząt na rolę Julii, no i ona została partnerką Romea.
Musi jej być radośnie w tym
WCieleniu, skoro niedawno
sprosiła na zabawę w Pałacu
Pougetów artystów Teatru Lugiellońskiego,

Odznaczenia weteranów
Dwusetna rocznica ustanowienia Orderu i Krzyża Virtuti Militari była okazją do spotkania
w WOjewódzkim Sztabie Wojskowym w Kielcach kombatantów - uczestników walk regularnych i ruchu oporuJI wojny świa
towej oraz żołnierzy rezerwy nie
będących w czynnej służbie wojskowej. Uhonorowano ich medalami, odznaczeniami i nominacjami na wyższe stopnie woj-

skowe. Kilkanaście osób odznaczono medalami Zwycięstwa
i Wolności 1945 roku, zaś 22
osobom , w tym 8 pośmiertnie,
przyznano krzyże partyzanckie.
Medale ..za udział w wojnie obronnej 1939 roku" otrzymali Edward Gajos, Jan Kaleta
i Stefan Sroka. Aktu dekoracji
dokonał szef SzW - płk Czesław Bąk.

(alp)

Korespondencyjka z Krakowa

ie jadłem, nie pił~m...
dowego oraz swoje kumpelki
i kolesiów uniwersyteckich. Ponoć wszystkim smakowało winko, sałatki , wędlinki, ale ja tam
nie byłem, nie jadłem, nie pi-

łem! Nie wlazłem tam,
bałem! Mój ród bowiem

bo się
jest bity, torturowany przez Kapulettich ...
... Ricardo Monteki

,
.. . mówi pani Wala. A trwa
to 'uż dosyć długo . Po pierwszej WOjnie światowej ta jej
wielka miłość się rozpoczęła
I do dzisiaj nie wygasła. Zar ziła fą miłością innych.
S tykają się co środę w klue .Wrzos" na Uroczysku.

I

racują

Pani Wala jest duszą całe
g
. dwunastoosobowego
z społu. To ona wyszukuje
w książkach dawno zapomniane, a do niedawna jesze e zakazane wiersze i pionki. Ona układa scenariusze, pisane ręcznie, tak jak
t dawniej pisali wszysC'f. Bo
ówczas jeszcze uczono kaligrafii.
Tylko dwie panie z całego
zespołu mieszkają na miejsu, w domu spokojnej jesiei. Reszta dojeżdża na spotania z różnych dzielnic. Bez
zględu na pogodę i porę ro-

u.
.Nam niepotrzebna żadna
inna rehabilitacja" - mówią
o sobie. I widać." że to prawda.
Zespół istnieje od kilku lat.
Przygotował już sporo róż
nych programów. Mają swo-

Jego "rodzynka" - akordeonistę. Chociaż o wiele młod
s7y - potrafiły go oczarować. Może udzielił mu się ich
zapał, może posmakowały

domowej roboty ciasteczka,
które ponoć też pojawiają się
na tych spotkaniach. Faktem
jest, że wygląda na zadowolonego ze współpracy.
Kiedy siedzieliśmy w salce
klubowej popijając herbatę
z miętą (znakomita na upały), posypały się wspomnienia z koncertów.
.Wie pan, to działa mobilizująco. Kiedy człowiek przechodzi na emeryturę i nic już
nie musi, to zaczyna liczyć
lata. A wtedy one jakby dwa
raly szybciej biegną Tutaj
mamy terminy, planujemy
. nowe występy, przygotowujemy nowe programy. Czło
wiek nie ma czasu na takie
rachunkL"
A plany są imponujące.
Ostatni program złożony
z wierszy i piosenek lwowskich widziałem. Trwał 45 minut. Warto, żeby go zobaczyli ci, którzy twierdzą że po
pięĆdziesiątce to tylko
skleroza, choroby i nic wię-

cej . Pani Wala otwiera teczkę z nowymi materiałami. .,To
program o tematyce partyzanckiej. Mamy go przygotować na 17 września." Patrzę
w scenariusz: równym, kaligraficznym pismem wyszczególnione wiersze i piosenki.
Pięćdziesiąt punktów. A czasu niewiele. Jest już pomysł
na następny program.
Chciałyby przekazać wiedzę o tym kawałku historii,
którego zabrakło w podręcz
nikach, a w którym same
brały udział. Stąd pomysł na
"Spotkania pokoleń". Spotykają się więc kombatanci
z .oddelegowcrną dwójką'
z którejś licealnej klasy.
Cóż ... Inne obyczaje. Zmieniają się ludzie, słowa, wartości.

•Tylko - mówi pani Walagdyby większą wagę przykładano do tego, co kiedyś
nazywano patriotyzmem na
co dzień. Bez wielkiej pompy
i bicia w bębny".
Pożegnałem pełne życia

i wigoru panie. Popatrzyłem
na ludzi mijających mnie na
ulicy. Byli młodzi. I smutni jacyś...

ADAM SZMEREK

Rynek już we wczesnych godzinacl:l porannych - udekorowany. Zywą dekorację stanowi
kilku rycerzy wińska i kaca, którzy jeszcze nie wytrzeźwieli,
a już rura pali. Zbyt późno by
spać dalej, za wcześnie , żeby
wstać - mówi swoim horyzontalnym położeniem wczorajszy
klient gospody. Chcemy pomóc
temu turyście w potrzebie, ale
nie mamy bernardyńskiej beczułki z koniakiem, a waga
klienta jest nie na nasze siły.
C~erwony szlak turystyczny
ze ~w. Krzyża przez Łysicę aż
. do Sw. Katarzyny, jest do naszej
dyspozycji. Wyłącznej. Ma to
swoje zalety, stwarza specyficzny klimat .świątyni dumania"
w chwilach spoczynku, a namiastkę
tropikalnej dżungli
w momencie przedzierania się
przez jeżynowe chaszcze i wyzierania spod kolczastych krzewów w poszukiwaniu oznakowania.
W Św. Katarzynie strudzonych wędrowców wita powybijanymi szybami pawilon , gdzie
jeszcze w zeszłym roku można
się było pokrzepić kuflem piwa,
a przy dobrych ukladach z tubylcami oblegającymi go, również
czymś mocniejszym. Przemiła
pani ze schroniskowej recepcji
informuje nas, że mimo opałów,
w jakie popadło schronisko,
miejsca noclegowe wykorzystywane są w 6o.proc. Nasze oczy
uradował widok dwojga autentycznych turystów. Wyglądali jak
żywcem wyjęci z muzeum
wspomnień , gdy turystyka jeszcze kWitła.
Szlak ze Św. Katarzyny do
przebi egający
Bodzentyna,
częściowo trasą przedwojennej
kolejki wąskotorowej, jest do
przejścia dla posiadaczy obuwia
gumowego. Problemy zaczynają się na bagnistych łąkach,
gdzie przestaje ono wystarczać,
a zdałaby się amfibia. Kładka
wiodąca wcześniej przez największe rozlewisko, a wykonana poprzez nierozwagę z drewna dębowego, widocznie komuś
się przydała . Odkąd zatopiło tam
Jaśka z Krajna miejSCOWI gadaJą, że w tym miejscu straszy.
Bagno wciąga, przyroda patrzy
na nas, my na przyrodę .
Wracamy więc do Sw. Katarzyny, płuczemy obolałe nogi
'łf kryształowej wodzie ze źródła
Sw. Franciszka. Piękna kapliczka zubożona jest o zabytkową

Znali się od dziecka. Razem
bawili się w piaskownicy, chodzili
do szkoły, przyjaźnili , wreszcie
pobrali. Anna ma 20 lat, Marek21,
dwójka ich dzieciaków rośnie jak
na drożdżach . Ale rodzinne życie
tego młodego małżeństwa wyglą
da trochę dziwnie. Ania z synami
mieszka u swoich rodziców, Marek u swoich. Wprawdzie w są
siednich blokach, ale każde osobno. Dzieciaki nie mają prawdziwegodomu.
- Synowa przychodzi do nas
dopiero na noc - mówi ojciec

Wyrok Wprocesie "fałszerza doskonałego"
nie co najmniej 850 milionów
ale w postępowaniu są
dowym nie widać było tych pieniędzy. Zniknął .Mały Staś" , niewątpliwie spec od fotografii pozłotych,

magający

oskarżonemu

F. wzbudzały zaufanie, że przyznał się do winy i wskazał około
dziesięciu osób, które w ten proceder mogły być zaangażowa
ne, jednak policja nie poszła tym
śladem lub wykorzystała
go
w sposób niedostateczny. Sąd
często spotyka się z deklaracjami żalu u oskarżonych , ale cher

Wieslawowi F., który - jak się
okazało nie był wcale tak
.doskonały", zniknął tajemniczy
sponsor, który wyłożył pieniądze
dzi o deklaracje czynne, a takie
na to przestępcze przedsięwzię
byty u oskarżonego Wiesława F.
cie. Sąd z ubolewaniem stwierZdaniem sądu oskarżony chyba
dził, że gang ma się dobrze i być
sam cały czas' s ię dziwił, że jego
może poluje na następnego,
inforrn'acje nie zostały wykorzyszdolnego wykonawcę, jakim był • tane.
Wiesław F. " Ucięto łodygę
Sąd oceniając postępek druchwastu, ale korzeń pozostał
giego oskarżonego, Ryszarda
nietknięty" obrazowo to
K. nie znalazł okoliczności łager
określił przewodniczący sędzia
dzących i odpowiadając na
SW, Adam Kabziński
wcz-eśniejszą wypowiedź jego
Taki, a nie inny werdykt sąd
obrońcy, wyjaśnił, że owszem,
uzasadnił tym, że od początku
każdy może sobie organizować
sledztwa wyjaśnienia Wiesława
życie jak chce (oskarzony jest

rzeźbę świętego - widać w okolicy żyje ktoś, kto poznał się na jej
wartości. Podobnie w klasztorze.
Nie . ma zabytkowych obrazów,
które upiększały wnętrze , teraz
urządzone w stylu, który ktoś uznał za styl modem. Stara rzeźba
patronki klasztoru zastąpiona nowoczesnym wizerunkiem w gipsie. To koszty postępu .iednych
i umiłowania sztuki drugich ...

P~my szosą państwową

ze Św. Katarzyny do Bodzentyna. Po drodze mijamy dziatwę
szkolną. która wdycha zapach
rozgrzanego asfaltu i woń żywi
cy, docierający z pobliskiego
miejsca "pozyskiwania drewna"
dla jednych, a karczowi~ka dla
pamiętających słowa Zeromskiego .Puszcza jest niczyja" ...

Bodzentyn wita nas swym sta-

łym krajobrazem. Kobiety z tobołami, faceci pijani w sztok,

czekanie w rynku na .pekaes",
obleganie knajpy przez spragnionych, a nie mających na to.
Z okolicznych podwórek unosi
się zapach czystego amoniaku,
na wyboistych ulicach leżą rozleniwione słońcem p~y.
Przez Tarc7ek, Swiętomarz
i Chybice wędrujemy niebieskim
szlakiem u podnóża gór. Tutaj
też pustka i aż żal, ż e tyle chwil
ulotnego piękna przyrody pozostanie nieznane dla spędzających
weeke~ przed telewizorem
i pól1itrem, jak i dla tycn, dla których nawet taka wycieczka jest
nie spełnionym marzeniem pustego portfela. Tym ostatnim per
zostaną wspomnienia. ale co
zrobić z tymi, którzy takich
wspomnień jeszcze nie mają?
JOLANTA KĘPA
ANDRZEJ J. KICZOR

Mieszkanko na strychu

"Ucięto łodygę chwastu I ale korzeń pozostat'

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W obszemym uzasadnieniu
wyroku sąd zwrócił uwagę , że
1~O-dolarowe falsyfikaty były
niesłychanie precyzyjnie i równomiernie rozprowadzane na terenie całego kraju, od Białego
stoku do Jeleniej -Góry i od
~Z?zecina do Rze~zowa , co
sWI~dcZX o doskonałej organizacji przestępstwa. Absolutnie
ni~ m.ógł tego dokonać sam
Wiesław F. Nabyło je 295 osób
główl]je od pokątnych handlarzy
~alutą (cinkciarzy), ale w ani
Jednym przypadku nie wskazano ź~~ nabycia! Dlatego sąd
uwaza, ze sukces policji jest
C? najwyżej połowiczny i na
nIc zdały się szumne konferencje prasowe. Puszczając
w obleg dolary wyprodUkowane
przez Wiesława F. uzyskano za

.

nałogowym hazardzistą, karanym i żyjącym w szulersko hochsztaplerskim światku), ale
wolność formułowania własnych
form życia jest dotąd osobista,

dopóki nie szkodzi innym.
Sąd biorąc pod uwagę ciężką,
wręcz tragiczną sytuację rodziny
Wiesława F., gdy obecnie ustały
przyczyny procesowe, dla których zastosowano wobec niego
areszt - zwolnił go, zalecając
w zamian dozór policyjny. Wies-ław F. ods i edział 17 miesięcy
i jako pierwszy raz karany może,
jeżeli jego zachowanie w zakladzie karnym będzie poprawne,
starać się o warunkowe zwolnienie po odbyciu połowy kary.
IN stosunku do Ryszarda K. sąd
.areszt utrzymał Wyrok nie jest
prawomocny.
RYSZARD PUCH

http://sbc.wbp.kielce.pl

Marka. - Nie mogłem na to patrzeć. Pomyślałem, dlaczego by
nie wykorzystać strychu na
mieszkanko dla nich. NajtrUdniej
było uzyskać zgodę sąsiadów.

Szczególnie jedna pani, która
ma mieszkanie własnościowe
na " piętrze robiła wokół całej
sprawy dużo hałasu . Podjudzała
innych. Ale większość osób z są
siedztwa nie miała nic przeciwko
adaptacji strychu. Na przebudowę uzyskaliśmy także zgodę administracji budynku i nawet wojewody. Przystapiliśmy do pracy.
Stanęły ściany. Zrobiliśmy okna,
położyli podłogę. No i zabrakło
funduszy
na
wykończenie
mieszkania. Teraz zbieramy pieniądze , by pchnąć robotę do
przodu i wykończyć lokal. O zaciągnięciu kredy1u hipotecznego
nawet nie myślimy. Potem musiałyby go spłacać chyba nasze
prawnuki.
Choć na poddaszu, ale obszeme to będzie gniazdko - !;ł0
m kw.
Pytam sąsiadów, co myślę
o takim sposobie budowy
mieszkań. - Dużo nas to nerwów kosztowało - mówi p. Halina M., młoda kobieta,lokatorka
z " piętra. - Ja mam całe ściany
popękane od tych prac budowlanych na strychu. A jakj.tu był hałas , nie do wytrzymania. No, ale
cóż zrobić , przetrzymal iśmy to
wszystko. Każdy chce mieć jakiś
własny kąt , ja to rozumiem.
Do państwa Mniszków, na
własną rękę adaptujących strych
trafiłam przypadkiem . Jechałam
autobusem nr . 34", pokonuję tę
trasę codziennie. Przy ul. Klonowej zwrócił moją uwagę dach
dwupiętrowego bloku, inny niż te
w sąsiednich domach. Zniknęły
gdzieś kominy, pojawiły się okna. Ponieważ wiem, jak trudno
zagospodarować
poddasze
w bloku na mieszkanie, ile trze-

ba pokonać barier, formaln ości
prawnych, chciałam sprawdzić
czy rzeczywiście udało się komuś to osiągnąc. Okazuje Się,
że miałam nosa. Nadbudowany
blok, przy ul. Klonowej 26, to
jakby przygrywka do zapowiadanej na wielką skalę akcji RePrzedsiębiorstwa
jonowego
Gospodarki
Mieszkaniowej
w Kielcach. RPGM proponuje
bowiem budowę około 300
mieszkań

własnościowych

w istniejących budynkach komunalnych. Będzie to możliwe
dzięki wykonaniu nadbudów
w wybranych blokach, sllełnia
jących
okreśJone
warunki
(przede wszystkim niewysokich
- dwu-, czterokondygnacyjnych). Wytypowano już pierwsze domy przy ulicach Okrzei, Piekoszowskiej i Klonowej. Nowe mieszkania powinny
mieć powierzchnię od 70 do 90

m kw.
Szacuje się , że takie budownictwo powinno być tańsze od
tradycyjnego - m kw. mieszkania ma kosztować ok. 3 mln zł
(normalnie - 4-4,5 mln zł). Budowa nowych lokali leży w gestii
przyszłych

użytkowników,

a pierwszeństwo należy się osobom oczekującym na mieszkanie komunalne. Natomiast zarząd miasta zobowiązał się do
załatwienia wszelkich prawnych
formalności , by to przedsięwzię
cie sfinalizować. Władze per
niosą wszystkie koszty z tym
związane.

BEATA MŁOTKOWSKA
PS. Imiona i nazwiska opisanych osób zostały zmienione.

Polecamy filmy
AUDIO-VIDEO

KielCE - CENTRUM

lLKl.lNSKEGO 6
To już naprawdę wakacje - w muzyce
również. Przez najbliższe 'tygodnie nie bę
dzie z pewnością zbyt wiele nowych płyt.
Zdążyła jeszcze grupa BLACK SABBATH
z nową płytą zatytułowaną .Dehumanizer", w lipcu zapowiadana jest nowa płyta
MICHAELA- . Red. Hot + Dance", a teraz
róg obfitości z przeróżnego ro-

otwarł się

dzaju składankami zawierającymi nowe
i bardzo nowe przeboje na wakacje.
Płyta . SOMMER HIT MIX 92" to najnowsze nagrania proponowane przez:
ZYX-Music, fantastycznie zmiksowane
w jedną całość . Dwa razy po 50 minut tanecznej muzyki non stop. SUPER 30 składak mocno reklamowany ostatnio
przez stację telewizyjną MTV, zadowoli
gusta każdego kto lubi odwiedzać dyskotekę . Jest to wszystko - od disco dance
przez techno, a na przebojach w rytmie
hip-hop i rap skończywszy. No i jeszcze
kolejna edycja bardzo popularnej serii
.DANCE NOW! vol. 3". Podwójny longplay zawiera supergwiazdy U 96, Snap,
Opos, Nomad, RSF, 2 Unlimited, KLF
i wiele wiele innych, w ich naj nowszych
nagraniach singlowych. Ponad 130 min.
fantastycznej muzyki. Polecamy.

ul. Piotrkowska 12

V.I.P.
Skomplikowana kryminalna intryga oparta na trójkącie: Roman młody
kompozytor, pan Jan, szef
mafii i jego piękna żona Anna, w żyłach której płynie
krew tatarskich książąt.
Roman wplątuje się
w aferę przemytu diamentów prowadzonego przez
p. Jana. Gangsterzy krwawo załatwiają swoje porachunki nie wiedząc, iż Roman ma w ręku dowody ich
zbrodni. Kiedy to wychodzi
na jaw wydaje się, że nic
nie będzie go w stanie uratować ... 111 min. doskonałego filmu spod ręki Juliusza Machuiskiego.

•

Zyciowe
wybory
Poruszający dramat
temat macierzyństwa,

na
oj-

costwa i aborcji. Edward
Carnager uważa się za
człowieka sukcesu. W wygodne, luksusowe życie
nagle wkrada się problem ... Dowiaduje się on, że
niebawem nieomal jednocześnie zostanie dziadkiem i ojcem. Poważny,
szanowany
biznesmen
obawia się ośmieszenia ...
Obs.: George Scott,
Jacqueline Wisset, USA,
94 min_

'stal
Klasyczna .sensacja" świeżo upieczony oficer
nowojorskiej policji Megan
Turey (Janice Lee Curtis)
ściga szaleńca, który jak
się okazuje jest szalony ...
na jego punkcie. USA 1991
r. 103 min.

Zakochane
pielęgniarki
Zmysłowa i namiętna
pielęgniarka Ellis ma .d o
wypełnienia sekretną misję. Musi dokonać kradzieży w pilnie strzeżonym

Banku Spermy, w którym
przechowywane są.dobra"
przywódców,
geniuszy
i znakomitości w różnych
dziedzinach. Ellis bardzo
chciałaby wykonać swoje
zadanie, ale - na przeszkodzie staje jej słodkie niebezpieczeństwo w osobie
niesłychanie przystojnego
doktora.

Kino
Ostatni skaut
Każdy amator przygód Philipa
Martowe'a - bohatera .chandlerowski ch kryminałków" nie powinien
ociągać się z wyjściem na ten film.
Film, który opowiada o losach i prz~
godach dwóch notorycznych outSIderów. Bardzo wartka akcja przeplatana brutalnością która równoważo
na jest dowcipnym dialogiem . 111
min. doskonałej rozrywki, na którą
możesz wybrać się i ty, jeżeli zadzwonisz we wtorek 7 lipca pod numer tel. 455-88 TYLKO między
godz. 9.20 a 9.25.

tOtO
Trzy części niezwykle
popularnego wśród dzieci
japońsko-rosyjskiego filmu
rysunkowego opowiadają
cego o przygodach pingwina Łało. Jego zabawne
przygody na pewno rozśmieszą polskie dzieci.
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CiekaYlostki
y,ydaYlnicze i inne
• Znów coś dla regionalistów!
oczekiwany, a awizowany
przez nas a1bumik .Święty
KrzyZ" już na rynku księgarskim.
Książeczka niedroga, bo za 35
tys. zł możecie wejść w jej posiadanie. Przepiękne, kolorowe
Długo

trzęsieniem

Dla
dzieci Pingwinek
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ł " • ,
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ziemi Delgado.

ulica
Romualda3
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45 min. rysunkowych
przygód sławnego w całym
świecie bohatera Rambo, który wraz ze swoimi
przyjaciółmi niesie tym razem pomoc mieszkańcom
dotkniętego

~
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dla
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Błękitna
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zdjęcia Pawła Pierścińskiego,

• Bill Gibbons i jego dwaj koledzy z ll.. TOP idą na łat
wiznę.
Dyskontują
swe
wcześniejsze sukcesy skła
dankowym longplayem, zatytułowanym
.GREATEST
HITS". Wśród 18 utworów 16to znane numery m.in. »La
Grande", .Tush Gimme Ali
Your Livin". Jednąz dwóch nowości jest presleyowskie.Viva
Las Vegas". Płytę wydała
(WEA).
• Grace Jones, 36-letnia
czekoladowa piosenkarka, aktorka i modelka ogłosiła bankructwo. Kłopoty Grace rozpoczęły się pod konjec ub. dekady, kiedy aresztowano ją na
Jamajce za posiadanie kokainy. Wówczas jej ówczesny towarzysz życia ulotnił się ze
znaczną częścią jej majątku.
Ewentualny, nowy kontrakt
z Island, który być może pomógłby jej wydostać się z opresji jest w dalszym ciągu roz-

ten stan rzeczy. Oczywiście,
Kurt Kobain z NIRVANY!!!
Jeśli będzie chłopiec - rodzice nazwą go Coal B. Kobain,
jeśli dziewczynka Frances
B. Kobain. Małżonkowie solidarnie odmawiają wyjaśnień,
co oznacza tajemnicze .B"
przed nazwiskiem. Jeśli ktoś
z Was się domyśla - prosimy
o kontakt.

ważany.

PEN. Warszawa 1992, s.
195, cena: 27 tys. zł.
Jan Józef Lipski (19261991), krytyk i historyk literatury, erudyta,.. encyklopedysta, publicysta polityczny,
żołnierz AK, legendarna postać opozycji demokratycznej
i niepodległościowej ... Wieloraka działalność polityczna
i obywatelska Lipskiego
przysłoniła jego dorobek badawczy i pisarski. Dlatego
gorąco polecamy odrobić za-

.. HOLE już w czerwcu wymieli nowy singiel- bę
dzie to prawdopodobnie utwór
.Beatiful Friend". Ponoć ma to
być pierwsza rzecz w nowym,
bardziej ugładzonym stylu,
o którym Courtney Love wspomina już od jakiegoś czasu
w wywiadach. Największą niespodzianką jest to, że ponad
wszelką wątpliwość Courtney
będzie miała dziecko!!! Nietrudno się też domyślić KTO
jest współodpowiedzialny za
puścić

Gratis
w sklepie .AZJA" w OT .Katarzyna" na I p. otrzymają dwie czyste
kasety magnetofonowe. Wystarczy tylko pokazać dzisiejsze
.Echo". Rachunek jest chyba
prosty?

• Antykwariat Wysyłkowy H.
Kaczmarka z Puszczykowa pracuje na pe/hych obrotach. W tym
roku rozesłano już 40 ofert,
w których dominowały publikacje naukowe i monograficzne
niskonakładO\ye.

Na dobranoC
Krzyżówka

15

b

:1

Lipski J.J. Tunika Nessosa. Szkice o literaturze
i o nacjonalizmie.
Wyd.

czytając

'»Tunikę

Nessosa". Być może poznacie dwie dusze autora szkiców ...

tycznych oraz szef Wydziału
b. ZSRR Uniwersytetu Paryskiego, jest jednym z najwybitniejszych sowietologów zachodnich.
Praca .Bolszewicy i narody" jest wnikliwą analizą leninowsko-stalinowskiej ludobójczej polityki narodowoś
ciowej, która pociągnęła za
sobą dziesiątki milionów
ofiar, ale też bezpośrednio
legła u podstaw dzisiejszego
rozpadu
największego
w dziejach więzienia narodów.
Bułhakow M. "Psie serce". ATEXT, Gdańsk, s. 104,

cena 15.500 zł.

J'Encausse H.C., BolszeNie będziemy omawiać tej
wicy i narody czyli Wielkie lektury - chcemy przypoUrągowisko
1917-1930. . mnieć, że jeszcze jest
w księgarni. Swoją drogą
jak to możliwe, że tandeta
idzie, a klasyka (mimo iż tania!) leży obok i czeka?

Playlista Radia RMF

FAITH NO MORE - Midlife Crisis, 7. FISH - Something In The
Air (N), 8. GLENN FREY - I've
Got Mine, 9. MICHAEL JACKSON - Who Is It (N), 10. ELTON
JOHN - The - One, 11.
GEORGE MICHAEL Too
Funky, 12. MISSlON - Like
Child Again , 13. PRINCE Thunder, 14. SHAKESPEARE'S SISTER - Goodbye Cruel World (N), 15. WILKI - Son
Of The Blue Sky.

piosenek .ostatl'lich czasów":
(utwory grane minimum trzy razy
dziennie) 1. BEAUTIFUL SOUTH - Bell Bottomed Tear, 2. B52's - Good Stuff, 3. BRONKX
STYLE BOB - Forbidden Love,
4. D.A.D. - Laugh N A 112, 5.
DEF LEPPARO - Tonight, 6.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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MOST Warszawa 1992 r., s.
186, cena 25.500 zł.
Autorka - profesor w paryskim Instytucie Nauk Poli-

Najczęściej granym utworem w tym tygodniu - poWERPLAY - jest piosenka
ALL i WANT IS YOU, Bryana
Adamsa.
Listę na ten tydzień zamyka
jedna z najciekawszych polskich

zł).

5

ległości

Już tradycyjnie - dwie osoby,
które zgłoszą się pierwsze

tekst Ryszarda Kapuścińskiego.
Ponadto tłumaczenia: angielskie i niemieckie.
• 27 czerwca w Lublinie odbyła się III Aukcja Antykwaryczna
.Misz-masz"
przygotowana
przez Antykwariat Naukowy
.Omega". Do licytacji wystawiono 1285 pozycji, zgrupowanych
w 9 działach tematycznych.
Chyba najciekawszy był rękopis
Tora. Co prawda zwój był niepeł
ny, brakowało zakończenia księ-

gi Numeri oraz całej księgi Deuteronium, nie mniej miał długość
23,9 m (cena wywoławcza 6 mln
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POZIOMO: 1) pododdział kawalerii, 5)
sosnowiec,
chrzą'>zcz z rodziny bogatków,
7) wyższość jednej drużyny nad
drugą 9) bogato zdobiony starożytny grobowiec, 12) z odcieniem oburzenia o kobiecie
z .Bajki o rybaku i złotej rybce",
13) autor .Balladyny" i .Beniowskiego", 14) Bułat, gruziński poeta i proza~.
PIONOWO: 1) aparat samopiszący, 2) pora dnia po zachodzie
słońca (lub jeden z wielu w tytule
powieści Anny Markowej), 3)
małe drzewo, 4) nerwoból uszny,
8) beczułka lub otyły mężczyz
na, 9) orszak taneczny, 10) dowcip, dykteryjka, 11) limit lub powieść Zofii Nałkowskiej.
Słowniczek: FACECJA, MIEDZIAK, OTALlGIA.
Rozwiązania krzyżówki prosimy przesłać pod adresem redakcji .ED" (wyłącznie na kartach pocztowych) w terminie 7
dni od daty numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi zostanie
rozlosowana nagroda książkO
wa. Na karcie prosimy umieścić
dopisek: .Krzyżówka nr 130".
Rozwiązanie krzyżówki nr
116:
.
POZIOMO: .Rysopis", Brennan, Kriszna, nanercz, stokroć ,
.Fredzio", karawan
PIONOWO: »Rubikon", Siemion, pinczer, sandacz, aktorka,
.Eskadra", cholina.

•

Wydawane
pod
patronatem

NR 25(33)
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KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Europejska statystyka

•
Bizneslneni Vllerzą
VI sukces EWG
Optymizm panuje w Europie zachodniej na temat przyszłości
EWG. Przeprowadzone wiosną tego roku badania ankietowe,
wykazały, że ponad 50 proc. biznesmenów z optymizmem patrzy
na możliwości gospodarcze Wspólnoty Europejskiej. Zaledwie
6 proc. jest nastawionych pesymistycznie.

od 1 lipca OC.o 20 proc. ' droższe

PZU S.A•.nie chce
dopłacać

do interesu

Od 1 lipca br. wzrasta średnio o 20 proc. obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne Odpowiedzialności Cywilnej PZU SA.
Termin opłaty przesunięto do 31 lipca br. Podwyżka dotyczy
klientów, którzy opłacają składkę w ratach.
Minął ostatni weekend czerwca.
Komenda Główna Policji wysyła
raport: 446 włamań , 127 wypadków drogowych, 11 ofiar śmiertel

każdemu
przysługuie

Przeciętne
odszkodowanie
obowiązkowym ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej wzrosło z 5,9 mln złotych w 1991 roku
do 8,0 mln zlotych (według danych
sprzed dwóch miesięcy) i. .. rośnie

nadal. Niewielu kierowców intere-

s~je ~roblem. kosztów czy odpo-

. W~rszaws~i cech blacharzy i laklemlków zazyczył sobie ostatnio
1~O ~sięcy za ~oboczogodzinę. To
ntc, . ze w wOJ. poznańskim czy
w Olektórych wa~awskich stacjach .polmozbytowskich" roboczogodzina kosztuje 70 tysięcy.
~eny są umowne, a samochody
Importowane. Widok lepszych mar~k pobu?za wyobraźnię rzemieśl
Olków. Khent zapłaci. Jeśli nie bezpośrednio, to przez składkę.
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

.

Te targi

Wszyscy postarali się , by porzeczy atrakcyjne i potrzebne. Były więc znakomite wyroby przemysłu mleczarskiego,
podane tym razem w sposób nowoczesny, nie odbiegające od
opakowań zagranicznych . Nic
więc dziwnego, że ostatnio nasze, polskie, wyroby coraz częś
ciej. z dużym powodzeniem, wypierają powódź towarów zachodnich. W wielu przypadkach
polska żywność jest po prostu
lepsza, gdyż nie jest konserwowana środkami chemicznymi,
a ponadto tańsza.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Z.K.O.zI.e.nl.c...

. .F.m•.•
A.•

P.ie.g.~..."

_moc~
"Renault
Clio" - samochód 1992 roku
pojawił się na
naszych drogach, dzięki dobrze pracują
cym służbom
marketingowym
tej firmy.
Słomka

nowią one

zwykle procent od sumy zakupów.
PODATEK <?O OBROTÓW OSOBISTYCH - przychód nali~ony ?d. osobIstych zarobków, po uwzględnieniu pewnych ulg
I zwolnten.
. PO~~TEK R~CZAŁTOWY - stały podatek dający taką samą
wlelkosc wpływow podatkowych przy każdym poziomie dochodu
narodow~go.

P<?DAZ - za!Ożona rel~cja między ilością dobra, którą produ-

cen~I s~ S~~nt ofe.ro~ac w danym odcinku czasu a ceną przy

załozentu, ze Inne ZjaWIska na rynku nie ulegną zmianie.

ANGIELSKo-POLSKI

DE~ OF TRANSFER - dokument przekazania, papierów
wartosclowych.
DEFAULTER - niewypłacalny dłużnik, bankrut.
DEFICIT FINANCIG - finansowanie deficy1u.
DEFLATlON - deflacja.
(J.)

jańskich

Przepisy celne (a I Inne, o podobnym charakterze opłaty) zmieniają
SIę często. Finansowe skutki ewentualnych zmian w obciążeniach celnych mieszczą się w pojęciu "ryzyka
handlowego", z którym musi liczyć
się każdy, podejmujący działalność
na rynkach międzynarodowych. Jak
jednak daleko sięga "ryzyko przedsiębiorcy"? W jakich przypadkach
ponosi je tylko firma, robiąca Interesy za 9:-anicą, a w jakich - część tego ryzyka przejmuje na siebie pań

stwo, ~ ~6rego gestii znajduje się
stanowienie przepisów celnych?
Janusz S. sprowadzał z TajwanU suszarki do włosów i zegarki elektroniczne. W chwili, gdy w !1ongkongu laelowano na statek pływający pod polską
~nderą za.mówioną (i zapłaconą przez
niego) kolejną partię towaru, obowiązy
wały stawki celne stosunkowo niskie.
Gdy polski statek po ponad dwóch miesiąca<:h znalazł się w polskim porcie,
stawki celne były już inne, dużo wyższe.
Kup!ec uregulow.ał wystawiony przez
celników w polskim porcie rachunek już według podwyższonych stawek ale ZWlÓCiI się do GłównegoU~ędu Ceł

Przedsiębiorców

Niełatwvo ~grać
Z

celnikielTl

o zwrot nie należnie, jego zdaniem, pobranej należności.
Argument, na jaki się powoływał, to
nie tylko data zawarcia transakcji i d0konania zapłaty zagranicznemu dostawcy, znacznie wcześniejsza od ustanowienia nowej taryfy celnej. Wskazywał również na fakt, że towar
przekroczył granicę Polski na długo
przed wprowadzeniem nowych stawek.
Polski statek jest bowiem według prawa
częśdą terytorium państwa polskiego
bez względu na to, gdzie się znajduje wJaIom porcie, na jakim morzu. A towar
znalazł się na pokładzie polskiego stat·
ku, a więc na terytorium RP, pod rząda·
mi jeszcze starych przepisów celnych.
Główny Urząd Cel żądanie kupca
odrzuci/o Odrzucił je także Naczelny
Sąd Administracyjny, do którego kupiec

http://sbc.wbp.kielce.pl

.Euromilk '92" pokazały, iż nie
musimy się wstydzić rodzimych
wyrobów. Zresztą dała temu wyraz
komisja targowa, wręczając statuetki najlepszym producentom .białej żywności". Dyrektor departamentu środków produkcji i promocji inwestycji w Ministerstwie
Rolnictwa - Jerzy Szymański tak
ocenił radomskie targi. .To impreza niezwykle potrzebna, choćby
dlatego, że branża mleczarska
stoi najlepiej spośród wszystkich
pionów spółdzielczości wiejskiej.
W tej właśnie branży najlepiej zrozumiano mechanizmy rynkowe
i konkurencję , z Zachodu jaka się
pojawiła na polskim rynku . Dzięki
zapobiegliwości, uporowi i pomocy finansowej budżetu państwa,
zmieniło się w tej dziedzinie bar·
dzo wiele - co widać w sklepach.
Powoli wyroby z importu znikają,
wypierane przez nasze, tańsze
i jakościowo nie gorsze .. ." (Ko..)

Jest I'nI~"'res łłJozroLIJ'lenI'a
Do kieleckiego Oddziału
Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Centrum Promocji,
ul. Wesoła 51, tel. i fax. 61-0653 spływają różnymi kanałami
oferty zagraniczr'lych przedsię
biorstw pragnących prowadz ić
interesy nad Wisłą Składane
PJopozycje współpracy dotyczą
eksportu, importu, kooperacji,
a także tworzenia w Polsce
przedstawicielstw niektórych
firm zagranicznych. Informacje
podajemy bez rękojmi i obliga
handlowego. Zainteresowanym
przedsiębiorstwom z woj. kieleckiego i radomskiego, oddział
PIHZ może udostępnić oryginalne listy, oferty firm zagranicznych.
• Stowarzyszenie ChrześcI-

roku'92

. PODATEK OBROTOWY (AKCYZA) - podatki nakładane na
nlek~óre towary i usługi dla osiągnięcia określonych celów. Sta-

potrzebne!

kazać

na stoisku OSM

MAty KOWNIK BIZNI~MINA

były

Wczoraj w Radomiu zakończyła się kolejna Impreza targowa,
organizowana przez bardzo operatywne Centrum Wystawowo-Handlowe. "EUROMILK '92" - bo taką nazwę nosiły targl- były
podobnie, Jak I poprzednie Imprezy ("NAPPA '92",. DOM EX '92")
przedsięwzięciem na pewno potrzebnym. Po raz pierwszy doszło bowiem do konfrontacji producentów najbardziej odzywczego płynu i Jego przetworów.

~~~~~~~~~~~!t~~~~o~~:~~~~~~~~~:~s~au~~n~::i~k~~~: Poczęstunek~

Fot. W.

Fot. A. Piekarski

"EUROMILK '92"

cznego wynagrodzenia, jeśh zwalniany ma dwudziestoletni lub dłuższy staż pracy.
Są jednak od tej zasady wyjątki. Odprawa ~Ie przysługuje pracownikom, przech~dzący~ na re~ ~ emerytury. Otrzymu~ oni w tym przypadku jednorazowe
ś~Ia~czenle przeWIdziane w ogólnych przepIsach - bez względu na to, jaka jest
rózntca w wysokości obu tych typówodpraw.
. Ina~zej mówiąc - pracownik OdChodzący na emeryturę lub remę nie ma moż
hwoścI SWObodnego wyboru świadczenia , które jest dla niego korzystniejsze. Traktowa.ny jest tak, jakby zwolnienie grupowe go nie dotyczyło .
. NIe przys!Uguje odprawa pracownikowi, który do dnia ustania zatrudnienia przyJął propoZYCję pracy 'Ił zakładzie, przejmującym w całości lub części mienie likwid~wanego lub upadającego pr~edsiębiorstwa. Gdy tę datę ominie, to znaczy przyjmIe ofertę pra~y .• u nast~pcy" pótniej korzysta z prawa do odprawy.
. To, ~o odróznla polskI system odpraw od np. brytyjskiego polega m.in. na tym,
ze tracI prawo do Odprawy pracownik, który rozpoczyna działalnoŚĆ gospodarczą
na ~s~y rachunek (w rama~h spółki lub spółdzielni), jeśli nowy warsztat pracy
przejmuje część lub c~o~ć majątku ruchomego lub nieruchomego swego dawnego
pra.c~dawcy. ZastrzezenIe: dotyczy to pracowników, którzy stali się udziałowcami
~k!eJ spół~.lub członkam~ spółdzielni ~rzed rozwiązaniem stosunku pracy. WWiel-

w

blacharzowi ?zy lakiemikowi, a on sam
załatwIa kosztorysy, rachunki. Gdy
poszkodowany czy sprawca wypa?ku ma w~cić zaliczkę z włas
nej kleszent następuje bolesne
zdumienie. Naprawa jednego elementu nadwozia wraz z pomalowaniem kosztuje od kilku do kilkunastu milionów.

Wojewoda radomski - Jan Rejczak dokonuje otwarcia targów.

Praco~nik0!l1 , kt~rzy tracązatrudnieni.e z.przyczyn dotyczących zakładu pracy,
przysługUje - jak w~do.mo.- odp!awa pIeniężna. Może sięgać nawet trzymiesię

Przybywa samochodów, przybywa szkód. Statystycy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń ,
towarzystwa, które grupuje ponad
75 procent wszystkich ubezpiec~eń komunikacyjnych w Polsce,
WIdzą galopujący wzrost cen.
Wzrosły renty, odszkodowania
osobowe, koszty leczenia.

wręcza się upoważnienie

słabszym skomplikować życie, uczynić

je półkoloniami ekonomicznymi krezusów. Ludzie biznesu najbardziej marnie
oceniają w tej dziedzinie perspektywy
Grecji.
DOKOŃCZENIE NA STR. 3

Odprawa nie

nych, 127 rannych. W samej tylko
Warszawie skradziono 58 samochodów, do 63 się włamano, a 14
osób zostało rannych w 24 wypadkach drogowych. Przerażająca
statystyka. Ile to kosztuje? Krocie.

wI~dzla.lnoścI. Załatwia sprawę
polisa. ~... wa.r~ztat. W naszym
bardZIej CYWIlizowanym życiu,

Jak wiadomo, od 1993 roku pęknie
barier w obrębie EWG. Zapanuje prawdziwy wolny rynek. Według biznesmenów jest to najwainiejsze
wydarzenie końca naszego wieku dla
zachodniej części Starego Kontynentu.
40 proc. uznaje istnienie wolnego
handlu za sprawę kluczową dla dalsze, go rozwoju Europy.
Nie wszyscy, zdaniem ankietowanych, zyskają na nowej sytuacji jednakowo. Niemcy (62 proc. wskazań)
i Francja (44 proc.) odniosą z tego największe korzyści. Oba te kraje powiAny
nadawać ton przyszłej Europie.
NajWiększe straty w zjednoczonej
Europie będą. oczywiście, udziałem
tych biedniejszych. Swobodna konkurencja, prawo przenoszenia bez ograniczeń kapitałów z kraju do kraju może
większość

odwołał. Przekroczenie granicy
(czym było załadowanie towaru na pol·
ski statek) nie jest bowiem - takstwier·
dził GUC I podzielił ten pogląd NSA tożsame ze zgłoszeniem towaru do oc·
lenia. Towar do oclenia zgłasza się tytko
na przejściach granicznych, którymi
polskie statki nie są, jest zaś nim polski
port. A cło stosuje się takie, jakie obowiązuje w dniu dokonania zgłoszenia
celnego, a to, kiedy towar znalazł się na
polskim terytorium ma wtym przypadku
znaczenie wtóme, nieistotne dla sprawy. Nie/atwo wygrać z celnikami. Ja·
nusz S. musiał więc poniesioną stratę
powetować sobie winny sposób. W ja·
ki? - należałoby o to spytać tych, co
sprowadzone przez niego suszarki i zegarki nabywali w sklepach.
(F-P)

się

w Szwajcarii chcąc przyczynić
się do rozwoju polskiej gospodarki zdecydowało się pomóc
polskim menedżerom w postaci
czteromiesięcznego szkolenia
w Szwajcarii. Koszt związany
z realizacją tego projektu zostanie pokryty w całości przez
przedsiębiorstwa szwajcarskie
(koszt przejazdu z Polski do
Szwajcarii i ze Szwajcarii do
Polski, koszty zakwaterowania,
wyżywienia,
programu turystycznego, kulturalnego itp.). Na
liście podejmujących to szkolenie znalazły się m.in. oddział dużego banku szwajcarskiego, towarzystwo konsultingowe, mię
dzynarodowy
koncem
budowlany, fabryka aparatury
pomiarowej i armatury, zakłady
kruszyw i betonów.
Od kandydatów wymagana
jest znajomość języka niemieckiego i ukończenie co najmniej
25 lat. Zainteresowane osoby
(płeć nie ma znaczenia) proszone są o przygotowanie krótkich
informacji na temat posiadanych
kwalifikacji, przebiegu pracy zawodowej oraz innych istotnych
danych z życiorysu. Informacje
należy napisać na maszynie
w języku polskim lub niemieckim. W lipcu planowane jest
spotkanie, w trakcie którego
sprawdzone zostaną kwalifikacje kandydatów. Zgłoszenia należy kierować do kieleckiego oddziału PIHZ Centrum Promocji
Kielce, ul. Wesoła 51, tel. 6106-53.
• "Tai Goods Treding CO"
Tajwan jest zainteresowany
sprzedażą w Polsce urządzeń
biurowych, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowcrtelewizyjnych.
OOKONCZENIE NA STR. 2

Kosmetyki •I I~dy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Wrocławia przyjechała na "Euromilk '92" z dwiema ofertami:
Pierwsza, to zestaw 14 rodzajów
kosmetyków mlecznych produkowanych na licencji niemieckiej firmy Heidelberger Milchkosmetik. Produkowane są one pod auspicjami ruchu społecznego .Zdrowe życie", ich termin
ważności wynosi 2 lata. Są to: nowoczesne, najwyższej jakości kosmetyki
wytwarzane metodą biotechnologii,
wyłącznie ze składników naturalnych.
Mają idealne właściwości pielęgnują
ce, odświeżające i odmładzające . Kolekcja tych środków pielęgnacyjnych
sprzedawana jest w najbardziej ekskluzywnych salonach kosmetycznych Europy zachodniej, USA, Kanady.
Wrocławski licencjObiorca z powodzeniem sprzedaje swoje wyroby
w kraju i na Ukrainie. Polecany zestaw
obejmował kremy na choroby skóry,
np. trądzik, były też kremy do stóp, na
Urządzenie do pakowania płynów w woreczki foliowe prezentowane przez gnieźnieński "SPOMASZ" .
odciski itp.
Oterta wrocławskiej spółdzielni była
#
już wystawiana na targach kosmetycznych w Łebie i Warszawie. Tam nastą
piła promocja ich produkcji zaczętej
dopiero w tym roku.
Oferta gnieźnieńskiego .Spodoszło do podpisania konkretnych
z zachodnich firm, a swymi zaletaLody to druga oferta wrocławian .
maszu" należała do najciekawzamówień z partnerami krajowymi
mi wcale mu nie ustępuje.
Przysmak ten wytwarzany jest w kilku
i zagranicznymi.
szych na targach .Euromilk '92".
Drugim eksponatem . Spomarodzajach: na patyku (ekstrudowane,
Prezentowali oni swoje produkty
Największe wrażenie zrobił au·
szu" była wirówka do mleka WEG
dwukolorowe). Do ich produkcji wykotomat do pakowania płynów w fo2 o wydajności 225 l/h, przyrząd . rzystywana jest 12-proc. śmietana .
kilkakrotnie (w tym roku również)
lie ASG-3. Jego wydajność wynodoskonale nadający się do zastona Międzynarodowych Targach
Zdolność produkcyjna 10 ton lodów na
si 1800 Vh. - Mamy zamówienie
sowania w indywidualnych gospoPoznańskich oraz na Polagrze.
dobę .
Znani są też na rynkach angielna 100 maszyn - informuje menedarstwach rolnych. N.a targi nie
- Jechaliśmy na radomskie targi
dżer firmy, Wiesław Grobelny.
przywieziono innych tego typu auskim i holenderskim.
z myślą o podpisaniu korzystnych
tomatów o wiele większej wydajW Poznaniu w tym roku ich
W 90 proc. jest to polskie dzieło .
kontraktów - powiedział wiceprezes
ofertami zainteresowało się ok.
Kosztuje ona prawie trzy razy taności sięgającej, nawet 20 tys. Vh.
spółdzielni ds. produkcji, Tadeusz Wiśniej niż podobny wyrób jednej
400 instytucji', a w 90 przypadkach
(syk)
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niewski. - Najbardziej jesteśmy zainteresowani umowami na sprzedaż lodów, gotowi jesteśmy też konsultować
ceny.
O ile obecne targi okażą się dla nas
udane, na przeszłość zamierzamy zaprezentować serki homogenizowane,
jogurty, śmietanę i śmietankę oraz desery. Zależy nam na udanych kontraktach, gdyż chcell)Y jak najszybciej spła
cić licencję ·

y

,

•
Zaledwie przed niespełna 3
miesiącami powstał Regionalny Ośrodek Usług Spółdziel
czych Yo( Kielcach, Fundacji
Spółdzielczości
Wiejskiej,
a już zadbał on o swoją promocję na "Euromilku '92".
- Chcieliśmy się pokazać
w środowisku rolników i zaofe-

Fragment ekspozycji radomskiej hurtowni "Zdrowa Żywność".

Zdjęcia

A. Piekarski

Debiutant z Nasielska
Debiutantem na targowej imprezie jest Polsko-Holenderskie
Przedsiębiorstwo . Bacha" spółka
z 0 . 0. z Nasielska, woj . ciechanowskie. Jego oferta była skromna, ale początki są przecież zawsze trudne. Prezentowali m.in. jo-

gurtn atu ra Inyiowocowy,mi ekoczekoladowfl$erkWiejskie.
Na promocji tego ostatniego produktu
. Basze" zaleiało najbardziej. Ich serki mają przedłużony do dwóch tygodni okres
przydatności do spożycia, z perspektywą
przedłużenia do 1 miesiąca.

Obecnie produkują go tylko w takich ilościach, na jakie jest zapotrzebowanie na rynku - ok. 500 sztuk 200gramowych opakowań dziennie. Maksymalne możliwości spółki sięgają
jednak 7500 serków wiejskich na dobę .
(syk)

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Chińskie miasto Huhhot
zgłosiło do PIHZ ofertę z 80 ży
czeniami handlowymi. Dotyczą
one wzajemnej współpracy produkcyjnej i handlowej, a także
eksportu do Chin ubrań wełnia
nych oraz mikrokomputerów.
""Trouvay Canvin" Francja
poszukuje w Polsce producentów i dostawców rur stalowych
ze szwem i bezszwowych. Posiada własne magazyny w ca-

"

Dziennik Ustaw nr 24 zamieszcza rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do
oprocentowania udzielonych w br.
kredytów bankowych (poz. 102).
Dla zainteresowanych przekształ
ceniami PGR - proponujemy lekturę obowiązującego od 18 marca
br. rozporządzenia prezesa Rady
Ministrów o nadaniu statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa (Dz. U. nr 24, poz. 104).
W tym samym numerze Dziennika
_ rozporządzenie preze~a ~ady
Ministrów - weszło w zycie 25
marca br. - o opłatach za czynności notarialne (poz. 105).
Postanowienie o czasowym ograniczeniu przywozu gazu obowiązujące od 6 kwietnia br. zawiera rozporządzenie prezesa Rady
Ministrów, opublikowane w Dzi~n
niku Ustaw nr 25, poz. 106. Zmiany w czasowych ogr~niczenia~h
przywozu i wywoz.u nlekt?ryc~ In·
nych towarów, tez obOWiązUjące
od 6 kwietnia br., wprowadza roz-

(

"

porządzenie Rady Ministrów opublikowane w tym samym wydaniu
Dziennika pod pozycją 107.

Nowe, stosowane od początku
br., dotacje przedmiotowe do wę
gla kamiennego i brykietów z niego ustala rozporządzenie ministra
finansów opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 25, poz. 108. Pod
pozycją 109 - rozporządzenie ministra sprawiedliwości (wejście
w życie - 6 kwietnia br.) o sposobie i czasie przechowywania dokumentacji zlikwidowanych organizacji spółdzielczych . Pod poz.
111 - rozporządzenie ministra
współpracy gospodarczej - obowiązuje od 23 marca br. - okreś
lające aktualny wykaz towarów
(zmiana poprzednio obowiązują
cego rozporządzenia) , które mogą
być
przedmiotem czasowego
przywozu lub wywozu za granicę .
Posiadaczom praw jazdy zalecamy lekturę Dziennika Ustaw nr
26. Tam - pod pozycją 114 - ustawa, wprowadzająca zmiany do
prawa o ruchu drogowym.

INTERESY" - NR 25(33) 6-12.VII.1992 r.

ły~ świecie .

" " Gunter Sieben Landtechnik" Niemcy interesuje się eksportem do Polski maszyn i urzą
dzeń
rolniczych łącznie ze
sprzedażą ciągników. Oferuje
nowe i używane traktory, kombajny, ciężarówki , części za(bs)
mienne oraz serwis.
OFERTA ZE SZWAJCARII
W Staropolskiej Izbie znajduje się ciekawa oferta Stowarzyszenia Chrześcijańskich Przedsiębiorców w Szwajcarii. Zawie-

Mleczne kosmetyki na stoisku
czarskiej z Wrocławia

Okręgowej Spółdzielni

Mle-

rować swoje usługi dla rolników - spółdzielców - powiedział dyrektor Witold Domań
ski . Taka impreza, jak
I Krajowe Targi .Euromilk '92",
to najlepsze miejsce, gdzie
można zaprezentować i rozpropagować działalnoŚĆ i idee
naszej fundacji.
Mamy nadzieję, że uda się
nam tutaj nawiązać kontakty
rolnikami-spółdzielcami
z
i spółdzielcami, a przy okazji
wysondować ich problemy
i potrzeby.
Chcemy zaoferować spół
dzielcom pomoc w przechodzeniu od gospodarki pianowej do wolnorynkowej, natomiast
naszym
członkom
zamierzamy pomóc w zarzą
dzaniu własną spółdzielni a.
a nie zrzeszonym rolnikom
w tworzeniu wspólnych inicjatyw gospodarczych - stwierdził dyrektor W. Domański.
(syk)

Bogaty wybór serków wystawiła radomska SM.

propozycję pomocy dla
młodych polskich menedżerów
w postaci czteromiesięcznych
szkoleń w szwajcarskich przedsiębiorstwach. Wszelkie koszty
związane z realizacją tego pro-

ra ona

jektu (koszty przejazdów, zakwaterowanie,
wyżywienie,
program turystyczny i kulturalny) zobowiązała się pokryć strona szwajcarska. Wśród firm deklarujących chęć szkolenia Polaków, znalazły się m.in.: fabryka
armatur i aparatury, większy 00-

dział dużego banku szwajcarskiego, duży międzynarodowy

koncem budowlano-chemiczny,
towarzystwo konsultingowe, towarzystwo księgowe , zakład
przemysłu spożywczego, zakład

kruszyw i betonów.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Biurem
Staropolskiej Izby Przemyslowo--Handlowej (Kielce, Urząd
Wojewódzki, blok C I, pok. 114).
Termin składania podań upływa
w lipcu 1992 roku.
(Naw.)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Dla wielu towarzystw ubezpieczeniowych kierunek działania wyznacza
potentat, którym jest PZU SA, ale warto
wiedzieć, że składki ubezpieczenia OC
nie były podniesione od II kwartału
1991 r. Rozporządzenie ministra finansów (z 18 grudnia 1990 par. 16 i 17)
taką podwyżkę dopuszcza, ale dotychczas szefowie PZU bronili kieszeni
swoich klientów.
O skali problemu i trudnej sytuacji
świadczy wymownie proste porównanie giełdowych cen samochodów.•Polonez" w grudniu 1991 roku kosztował
52-55 mln zł, •126p" - 30-35 mln zł,
.mercedes" (1989 r.) - 190E - 195
mln zł. W końcu czerwca 1992 prawie
nowy . polonez" kosztuje od 74 do 87
mln zł, .fiat 126p" od 43,5 - 47 mln,
a . mercedes" (1990 r. produkcji) model190E - 278 mln, rocznik 1991 ma
cenę giełdową 352 mln zł.
Drożeją samochody, drożeją części ,
drożeją usługi. Wnioski są oczywiste.
Nie wspominamy o ogromnej liczbie
k~zionych samochodów naprawdę
i .na niby",,l<tóre obciąiają nasz wspólny rachunek \V towarzystwach ubezpieczeniowych.
Z tych względów nie do uniknięcia
jest średnio 2Q-procentowa podwyżka

••

składki obowiązującego ubezpieczenia
OC w III kwartale bieżącego roku . Nie
dotyczy ona klientpw PZU, którzy opła
cili jednorazowo składkę roczną, a jedynie tych, którzy płacą ją w ratach.
Wychodząc naprzeciw życzeniom wielu klientów PZU, uwzględniając porę
urlopów przesunięto termin opłaty do
31 lipca br.

Co słychać
w Izbie?
W Resursie StaroP91skiej Izby
Przemysłowo-Handlowej 2 lipca
br. odbyło się spotkanie przedstawicieli dużych firm rolniczych

i przetwórstwa rolno-spoiywczego.
Zebrani omawiali problemy dotyczące eksportu nadwyżek produktów rolnych. Zainteresowanie
wzbudziły propozycje Izby dotyczące współpracy z Wydziałem
Rolnictwa UW w Kielcach.
Korejne spotkania będą kontynuowane już przy udziale specjalistów ds. marketingu.
(naw.)

Europeiska statystyka

OBR WlSiG. Jolanta Fąfara prezentuje
oprogramowanie finansowe
Fol W.

•

Słomka

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Ratunkiem dla niedostosowanych może być utrzymywanie
szczątkowych form np. kontroli
granicznej. Okazuje się, że pomimo wspólnot owej euforii daleko nie wszyscy wierzą w Europę bez żadnych granic. 72 proc.
Anglików i 70 proc. Włochów
z dyplomem menedżera jest
przekonanych, że kontrole graniczne zostaną utrzymane. Ciekawe, że nawet najwięksi optymiści w tej dziedzinie, Holendrzy
(57 proc.), Niemcy (56 proc.),
także w większości widzą oczami wyobraźni strażników na granicach.
Wątpliwości wielu ludzi biznesu wywołują również plany powołania jednej waluty (zachodnio) - europejskiej i wspólnego
centralnego Banku Europejskiego. 46 proc. spośród nich sądzi,

Jak już informowaliśmy w "Echu", w końcu czerwca, w Urzędzie Wojewódzkim w Radomiu odbyła się wystawa "Mikro 92" - cykliczna impreza firm
zajmujących się informatyką Była to już szósta z kolei impreza, która i tym
razem spotkała się z żywym zainteresowaniem. W ciągu trzech dni zaprezentowano m.in. nowe programy użytkowe, sprzęt komputerowy, wydawnictwa.
Sądzić należy, iż za rok odbędzie się kolejne spotkanie informatyków. (J.)

Służby
marketingowe
PKP; obok stosowania zachęt i innych form działal
ności na rzecz pozyskiwania

Bywa, że w spółce dochodzi do konfliktów, wrezultacie których część wspólników stara się .wyłączyć· (czyli - praktycznie - wykluczyć) ze spółki pozostałych . Oczywiście , jeżeli .wykluczani"
godzą się na dobrowolne wystąpienie ze
spółki , sprawa jest stosunkowo prosta.
Komplikuje się jednak wówczas, jeśli do
takiej ugody nie dochodzi. Pozostaje wtedy droga sądowa.
Zgodnie zart. 280 par. 1 kodeksu handlowego, sąd ma prawo wyt,J.czyć wspólnika. Ale w tym celu trzeba spełnić dwa
warunki. Po pierwsze - zżądaniem takim
muszą wystąpić wszyscy pozostali
wspólnicy, przy czym reprezentowane
przez nich udziały stanowić powinny ponad połowę kapitału zakładowego.. Po
drug ie - należy przedstawić" ważne przyczyrry", które miałyby taką decyzję sądu

nich ciąży obowiązek udokumentowania
zarzutu), nie jest zaś taką nielojalnością
sama tylko nieobecność na zgromadzeniach wspólników.
Dobierając wspólników, lepiej jest
więc zawczasu rozważyć , kogo w tym
gronie chcielibyśmy mieć za partnerów.
Bo o "rozwód", jak wykazuje praktyka,
trudniej tu niż w małże~stwie .

uzasadniać.

Miedź obok węgla i siarki jest polskim bogactwem naturalnym. Kombinat Górniczo-Hutniczy w Lubinie jeszcze pięć lat temu należał do siedmiu największych w świecie producentów
miedzi. Zatrudniał ok. 50 tys. ludzi.

Mamy tereny pod zabudowę, są materiały, są także architekci, inżyniero
wie ~udowlani , technicy, robotnicy wykwalifikowani i są dziesiątki tysięcy ludzi oczekUjąCYCh na mieszkania. Tylko
że mieszkania osiągnęły niebotyczną
cenę · Jeśli człowiek zarabia nawet 4
miń zł miesięcznie i utrzymuje tylko 3osobową rodzinę, to czy może sobie
pozwolić na mieszkanie za 300 mln 2ł?
Niektórzy działacze nie znający realiów
życia mówią o kredytach . Znają sprawę

tylko .co nieco". Ograniczenia w kredytowaniu budownictwa mieszkaniowego - powiedziano nam w kieleckich
bankach - wynikają nie tylko z braku
pie~iędzy, ale i z określonej polityki finansowej. lani m pożyczymy pieniądze
sprawdzamy dokładnie możliwości finansowe kredytobiorcy. Jeśli uznamy,
że ryzyko jest zbyt duże - np. dochody
klienta lub charakter jego pracy nie
gwarantująspłaty- odmawiamy poży
czenia pieniędzy. Także poręczenie kredytu mieszkaniem bank może uznać za
niewystarczające.

W Kielcach, Radomiu, Skarżysku
czy Kozienicach podobnie jak w Krakowie czy Katowicach - na oślep, jak samobójcy, weszli do mieszkań ci, którym przypadły one w ostatnim czasie
z listy oczekująCYCh w spółdzielniach
mieszkaniowych. Dopłaty, kredyty,
czynsz pochłaniają 213 pensji. Więc nie
płacą, Liczą, że nie zostaną eksmitowani. ..
Spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe wchodzi w stadium agonii.
A przecież powszechne budownictwo
mieszkaniowe powiązane jest bardzo
ściśle zinnymi dZiedzinami gospodarki

pasażerów, swą penetracją
obejmują
również
sferę

PULSAR prezentował bogate
oprogramowanie
użytkowe.

Fot. W. Słomka

(Korespondencja własna z 001n$90 Śląska)

W kwietniu br. w Busku Zdroju
spotkaliśmy inżyniera Leona Cięgło
z zarządu spółki "Poiska Miedt"
w Lubinie. Ten były mieszkaniec
Skarżyska, miłośnik Kielecczyzny,
zgodził się wtedy opowiedzieć czy-

telnikom "Interesów" o tym, co dzieje się w tym zagłębiu w 1992 roku.
Powiedział wtedy, o czym napisaliśmy, że w Zagłębiu Miedziowym ży
je i pracuje spora grupa b. mieszkań
ców woj. kieleckiego. W kopalniach:
"Lublin", .. Polkowice", w Hucie
"Głogów", walcowniach, zakładach,
zapleczaCh, pracują dorosłe już dzieci gómików zlikwidowanych przed
25 laty kopalń rudy żelaza .Edward"
i "Stara Góra" w Stąporkowie, absolwenci Politechniki Świętokrzys
kiej i Wyższej Szkoły InżynierSkiej
w Radomiu, kilku absolwentów
Technikum Hutniczego z Ostrowca.
Inż. Leon Cięgło dla uzupełnienia
swojej, drukowanej w "Interesach",

I życia . Uzyskanie mieszkania wyzwala
wiele potrzeb. Bo potrzebny jest obraz,
regał, stolik, doniczki. .. Mieszkania są
motorem napędowym ludzkich poczynań, przedsiębiorczości i pracowitoś
ci. Budownictwo może przeciWdziałać
recesji, bezrobociu, skłaniać do celowego oszczędzania.
Wielu światłych ludzi zaczyna' poszukiwać sposobu na ożywienie tego
stymulatora gospOdarki. M6wi się
o koloniach tanich domków jednorodzinnych, O budowie mieszkań, które
zechcą sobie wykańczać ludzie włas
nym nakładem pracy. 60 m kw. powierzchni za 140 mln zł (na raty), czy
to jest nadmiar fantazji?
A jednak.
Wyobratmy sobie, że mamy już
1997 r. i nadal obowiązują zasady kredytowania mieszkań wprowadzone
w kwietrnu 1992 r. Nasze dochody wynosiły 4 mln 2ł miesięcznie, co uprawniało do pożyczki w wysokości 140
mln zł. Bank udzielił nam takiego kredytu i mieszkamy ... Przez 5 lat nie byliśmy bezrobotni, a nasz zarobek
wzrastał o 1 mln zl rocznie. W 1997 r.
zarabiamy 9 mln zł. Jeśli sumiennie
spłacaliśmy kredyt - miesięcznie 25
proc. naszych dochodów, to zwróciliś
my bankowi 110 mln zł, a nasz dług
urósł do 490 mln 2ł. Będą co mieli spła
cać prawnukowie ...
Te przeliczenia i te kwoty są przerażające · Przy obecnych zarobkach i przy
obecnym oprocentowaniu kredytów
spłata zadłużenia jest niemożliwa ,
a marzenie o mieszkaniu - chyba bez
szans.
(bs)

proc.), Hiszpanii i Portugalii (po
37 proc.). Najwięcej zaufania do
możliwości w tej dziedzinie europejscy biznesmeni demonstrują wobec Luksemburga (tylko ok. 1 proc. odpowiedzi negatywnych), Holandii (3 proc.),
Danii (4 proc.) oraz Niemiec
i Francji (po 5 proc.).
1500 przedstawicieli zachodnioeuropejskiego biznesu bez
entuzjazmu myśli natomiast
o rozwijaniu współpracy ze
wschodnią częścią kontynentu.
We wszystkich krajach EWG,
z wyjątkiem Niemiec, ponad połowa przedsiębiorstw nie zainwestowała jeszcze w żadnym
z krajów byłego bloku komunistycznego. 62 proc. firm niemieckich zaangażowało się natomiast lnwestycyjnie co prawda

na terenie byłej NRD, ale w innych krajach wschodnioeuropejskich wskaźnik ten wyniósł tylko
20 proc. i jest taki jak Francji czy
Belgii.
Na zakończenie - niezbyt pomyślna wiadomość dla nas, Polaków. Według biznesmenów,
dobre oceny jako potencjalne
rynki zbytu uzyskały: CzechoSłowacja (36 proc.), Węgry (34
proc.) i była NRD (34 proc.). Poiska ze wskaźnikiem 28 proc.
znalazła się jeszcze za byłym
ZSRR (30 proc.). Nieco lepiej dla
nas jest z oceną szans inwestowania w Europie wschodniej. Tu
pierwsze miejsce zajęły Niemcy
wschodnie (26 proc.), na drugiej
pozycji znalazły się Węgry (16
proc.), dalej zaś Czecho-Słowa
cji (14 proc.), Polsce (12 proc.)
udało

się

przeskoczyć

były

ZSRR (9 proc.).

komputery

Sposób na wspólnika

O ile pierwszy warunek jest jasno
i precyzyjnie określony, o tyle drugi - pozostawia szeroki margines interpretacji.
Wjakim kierunku idzie praktyka sądowa?
Oto przykład jednej ztakich spraw, rozpatrywarrych przez Sąd Wojewódzki wWarszawie. Dwaj wspólnicy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowili
pOzbyć się trzeciego (a ściślej trzeciej bo to chodzHo o kobietę) . Zarzut, z jakim
wystąpili, to: .zaniedbanie przez wspólniczkę obowiązku współdziałania w ramach spółki z pozostałymi wspólnikami.
Dotyczy to głównie nie uczestniczenia
w większości zgromadzeń wspólników".
Sąd nie uznał tego powodu za wystarczający i wniosek oddalił. Zgodnie bowiem z kodeksem handlowym, wspólnik
ma prawo, a nie obowiązek uczestniczenia w zgromadzeniach spółki i sam decyduje - woparciu o porządek obrad, który
powinien mu być przedstawiorry - czy
będzie w zgromadzeniu brał udział, czy
też . ni~ . Vły!<luczenie wspólnika ze spółki
zmienia w Istotny sposób umowę spółki
i nie może następować tylko ztego powodu, że-Wspólnicy są skłóceni. Taką przyczyną mogłaby być oczywista i jednoznaczna nielOjalność wobec interesów firmy, co pozostali wspólnicy powinni
w sposób bezdyskusyjny udowodnić (na

że nie uda się vAączyć do tego
Włochów, a także Grecji (40

wypowiedzi nadesłał interesującą
korespondencję.

Spółka akcyjna .Polska Miedt"
w Lublinie wyprodukowała w ub. roku 350 tys. ton miedzi elektrolitycznej i dodatkowo 860 ton srebra. Daje
to naszemu krajowi siódme miejsce
w rankingu światowym. Jest to fakt
godny odnotowania, bo zapowiada
się wzrost koniunktury dla tej branży.
Eksperci przewidują w tzw. ostroż
nym wariancie rozwoju, że po przejściowym spadku cena miedzi wzroś
nie na rynkach światowych o 17
proc. Prognoza ta oparta jest na kilku
czynnikach. Do najważniejszych należy stałe zwiększanie popytu.

Cenami na rynkach

światowych

przejściowo zachwiały strajki w niemieckim przemyśle metalowym.
Polska z produkcją miedzi zaledwie
o 10 proc. niższą od całej EWG powinna wyciągnąć z tego wnioski.
Kombinat w Lubinie znajduje się
w znacznie korzystniejszej sytuacji
od swych wschodnioeuropejskich
konkurent6w. Jedynym zagroże
niem może okazać się uruchomiona
niedawno huta miedzi w Zairze,
o zdolności produkcyjnej 100 tys.
ton rocznie.

Zbadane zasoby miedzi w Polsce
wynoszą 1,6 mld ton przy przeciętnej

Jabłko,

przewozów
towarowych.
Przed kilkoma miesiącal1)i
we Wschodniej DOKP powo-

zawartości

metalu w granicach 1,51,7 proc. Zdaniem specjalistów wystarczy to na ponad 80 lat produkcji
uzasadnionej ekonomicznie. Możli
we, że w tej dziedzinie czekają nas
niespodzianki. PotenCjalny zagraniczny partner lubińskiego kombinatu - amerykański "Asarco" nie
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ani w Ministerstwie Przekształceń
Własnościowych ,
ani
vi spółce kombinatu. Z kapitałem
obcym czy bez niego dotychczasowy
moloch skupiający 20 zakładów i zatrudniający 40 tys. pracowników
i tak zostanie niedługo rozbity na kilka mniejSZYCh podmiotów. Dzisiejsza jednolita struktura, obejmująca
m.in. cztery kopalnie, trzy huty, jest
stanowczo za' mało elastyczna.
mierzenia na 1992 r. są ambitne.
Szacuje się, że wielkość sprzedaży
osiągnie poziom 12 bilion6wzłotych ,
z czego na zysk netto przypadnie ok.
10 proc. Obliczeń tych dokonano na
podstawie założenia o utrzymaniu
eksportu w granicach 230-260 tys.
ton.

za-

Przeciętny zarobek w kombinacie
wynosi ok. 2.700 tys. zł. Związki zawodowe coraz bardziej zdecydowanie domagają się podwyżki średnio
w granicach 1 mln zł. Prowadzone są
akCje protestacyjne. Spełnienie tego
postulatu przez zarząd spółki akcyjnej - jak wyliczono - będzie kosztowało 40 mld zł miesięcznie, a w skali
roku blisko pół biliona złotych. Trwa
przepYChanka.
(b. s.)

którym delektuie

Komputer, do którego już
wczoraj przekonał się cały
świat, może już jutro stanąć
na twoim biurku .•• dzięki krakowskiej firmie Oexter, będą
cej jedynym autoryzowanym
dealerem sprzętu firmy Apple
Computer na terenie połud
niowej Polski.
Dlaczego właśnie Apple etykietkowane znaczkiem nadgryzionego jabłuszka? Dzięki
ogromnemu wysiłkowi konstruktorów włożonemu w przygotowanie ,już gotowego do pracy"
narzędzia ... otrzymujecie pań
stwo komputery o bezkonkurencyjnych właściwościach graficznych i edytorskich. Na MacInt0shach pracują w redakcjach
dzienników i czasopism, takich
jak .Rzeczpospolita", .Tempo",
. Dziennik Zachodni", .Twój Styl"
i wielu, wielu innych, na wyliczenie których zabraknie miejsca.
Nie jest to, oczywiście, dziełem
przypadku, bo podstawowymi
atutami komputerów tej rodziny
są: łatwość obsługi - oparta na
intuicji, a nie twardych ramach
logiki układającego program
różnorodności profesjonalnego
oprogramowania ukierunkowanego na grafikę i obróbkę tekstu;

się cały świat

łatwość

. w sieci komputerowej.
ć
a (oczywiście!) polskie Iclwiatury, polskie
czcionki i omendy systemu
operacyjnego oraz programy
polskiej wersji językowej.

Cała filozofia pracy na MacIntoshach opiera się na sześciu
wyznacznikach: 1. Podstawy:
praca i uruchamianie programów opiera się na wskazaniu
odpowiedniego znaczka - dymku pomocy, bądź opierania się
na prostych komendach, jak:
wytnij, kopiuj, wklej. 2. Oprogramowanie jest kolejnym wyznacznikiem sukcesu firmy: umożli
wia jednoczesne otwieranie kilku programów, między którymi
poruszać się można za pomocą... ekranu i myszki. 3. Wspólne pliki: każdy Macintosh wyposażony jest w oprogramowanie sieciowe Apple Talk, dzięki
któremu budowanie sieci ograni-

http://sbc.wbp.kielce.pl

łano

Biuro Handlowo-Towarowe z przedstawicielstwami w Lublinie, Zamościu,
Stalowej Woli, Kielcach
i Skarżysku. Jego zadaniem
jest udzielanie wszechstronnej pomocy I zapewnienie
fachowego
doradztwa
wszystkim, którzy zechcą
korzystać z usług PKP. Posiada też kompetencje do
negocjowania i przyznawania ulg przewozowych oraz
ustalania warunków finansowych i płatności.
Jak twierdzi Ryszard Basak - szef przedstawicielstwa
BHT w Skarżysku, za wcześ
nie, aby mówić o efektach podejmowanych przedsięwzięć.
Na szczęście udało się zahamować spadkowe tendencje
w przewozach, a od stycznia
obserwuje się niewielki wzrost
nadawanych przesyłek. Na
tym terenie znajdują się 34
stacje prowadzące działal
noŚĆ handlową (załadunek lub
rozładunek towaru) o znacznym zróżnicowaniu asortymentowym (zarówno artykuły
przemysłowe, jak i rolnicze).
Biuro Handlowo-Towarowe
zajmuje się badaniem rynku
przewozowego pod kątem wykorzystania potencjału dla potrzeb odbiorców. W tym cęlu
dokonano inwentaryzacji stałych klientów. Na obszarze
podległym

skarżyskiemu

przedstawicielstwu było ich
w 1991 roku - 708. Obecnie
tworzy się w tym zakresie
bank danych. Chcąc nawiązać
dalszą współpracę, rozsyła się

oferty oraz utrzymuje Kontakty
z władzami terenowymi odnośnie prognoz gospodarczych i kształtowania rynku
transportowego. Udziela się
także informacji dotyczących
przesyłek kolejowych , prawa
przewozowego oraz taryf krajowych i międzynarodowych .
W myśl zasady: klient nasz pan, w biurze stawia się
na elastyczność działania oraz
dostosowywąnie przewozów
do potrzeb zamawiających .
W związku z tym promowane
będą nowe formy organizacyjne i wyższa jakość usług . M.in.
przesyłki, przy których będzie
się liczył czas doręczenia (np.
żywność) przewożone będą
pociągami osobowymi. Planuje się też z.astosowanie rozwiązań spedycyjnych oraz

wprowadzanie przewozów na
określony termin (np. co drugi
dzień dwa wagony).
Aby można to było lepiej
zgrać, niezbędny będzie komputer. Znaczący udział we
wpływach kolei zaczynają
mieć także usługi pozaprzewozowe (dzierżawa obiektów,
budynków i wagonów).
(BP)

Zrobić pieniądze,
utrzymać

to nawet głupi potrafi jak ma szczęście, ale żeby
je, to trzeba mądrego człowieka.
(żydowskie)

Bezpieczeństwo i własnoŚĆ istnieją tylko w takim kraju, w którym
kwota podatkowa nie zmienia się co roku.
(cesarz Napoleon)

wvt?rałZEM

cza się do ... podłączenia przewodów. Istniejąca cała gama
programów pozwala zamienić
pracę w sieci, w ... przyjemność.
4. Sieć - określana mianem:
łącz i pracuj. (W ponad 400 tys.
obecnie pracujących sieci działa
ponad 3 mln węzlów obsługują
cych komputery, drukarki itp.) 5.

pod kontrolą MS DOS, systemu
UNIX, mikrokomputerów Digital
VAXtm i dużych komputerów
IBM typu .maintrame".
Firma Dexter oferuje pańs
twu pełną gamę wyrobów firmy Apple Computer. W sprzedaży od najprostszych umt'
dzeń
dla początkujących

Grafika; monitory Apple nie masobie równych w dziedzinie
kolorów, kontrastu i jakości. Drukarki - oferują najwyższy świa
towy standard. Całości dopeł
niają skanery, których obsługa
sprowadza się do .. . puknięcia
palcem w myszkę. 6. Zgodność: komputery Macintosh są
w szerokim zakresie zgodne
z komputerami systemu MS
DOS. Dzięki programowi Apple
Talk można połączyć zarówno
dwa urządzenia, jak i 16 mln
węzłów nie tylko MacIntoshów,
lecz także sprzętu działającego

niejedne profesjonalne) typu
Macintosh: Classic, Classic II
LC poprzez komputery z rodziny Macintosh II typu lisi,
lici, IIfx do najdoskonalszych
modeli finny Apple - Macintosh Quadra 700 i Quadra 900
o kosmicznych możliwoś
ciach. Oczywiście finna nie
zapomniała o podróżujących
dziennikarzach i biznesmenach, oferuje im bowiem trzy
komputery z serii Power
Book: 100, 140,170 doskonale
mieszczących się w aktówce.
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie i bezpośrednio
w naszej firmie: OEXTER, 30011 Kraków, ul. Wrocławska
37a, tel. 012-34-08-08 i fax
012-33-63-=33.
Inni nie oparli się czarowi tego
jabłka. Ty też nie powinieneś.
•
2~k

ją

(możliwościami przewyższają
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STYL
Biżuteria efektowny
błysk rozjaśniający sylwetkę.
Marzy nam się brylantowa
kolia i złote bransolety albo
choćby plastikowy kamyk -

byle tylko efektowny. Ale jak
wiadomo, biżuteria zdobi tylko wtedy, gdy jest odpowiednim dodatkiem do stroju
i okoliczności. Brylantowy
wisior w miejscu pracy wygląda raczej głupio , a plastikowe kolczyki w operze - po
prostu śmieszą Ale te same
plastikowe koła w zestawieniu z barwnym strojem na
plaży - znakomicie zdobią
A makijaż? Tak jak biżuteria ,
musi być odpowiedni do sytuacji i stroju. Kolejność doboru wygląda więc następu
jąco: najpierw strój do sytuacji, do stroju i makijażu biżuteria. Projektanci mody
zasugerowali trzy pory dnia,
w jakich elegancka kobieta
musi umieć radzić sobie
z odpowiednim doborem
stroju , makijażu i biżuterii.
Przedpołudnie - na przykład w biurze. Spędzamy tu
przecież połowę dnia. Powi-

•I błyski

Wieczorem nasz makijaż
musi być bardzo wyraźny.
Może być mocny kolorystycznie, o ile jego właściciel
ka dobrze się w nim czuje
i wygląda. Szalone oko, ostra szminka są absolutnie
dozwolone. Biżuteria duża,
ciężka. Złoto, perły, brylanty
albo ich imitacje. Każdy kolor
czy pomysł jest dopuszczalny. Byle tylko makijaż i biżu
teria nie "kłóciły się" z sobą!
jaż też odrobinę wyraźniejszy.
Makijaż dobiera się kolorys- ~ Na koniec jeszcze jedna ratycznie do ubioru. Oczywiście ,
da: nie kopiujmy dokładnie
należy uwzględnić koloryt twamodnego makijażu. Duże,

NOTOWANIA WALUTOWE
W KIELCACH
BANK ŚLĄSKI
dolar
13.400
marka niem.
8.700
frank franc.
2.600
frank szwajc.
9.500
funt ang.
25.000
BANKO PKO
dolar
13.500
8.650
marka
frank franc.
2.580
frank szwajc.
9.500
25.250
funt ang.
szyling austr.
1.230
BANK PKO SA
dolar
13.354
marka niem.
8.727
frank franc.
2.606
frank szwajc.
9.757
funt ang.
25.454
szyling austr.
1.246
KANTOR WYMIANY WALUT ul. SIENKIEWICZA 28a
dolar
13.550
marka niem.
8.700
frank franc.
2.560
9.500
frank szwajc.
funt ang.
25.350
szyling austr.
1.240
korona czeska
450
forint
165
ru~1
00
lir włoski
11 ,25

Sprzedaż:

13.750
8.S00
2.650
9.750
26.000
13.700
8.800
2.640
9.750
25.650
1.250
13.760
9.039
2.686
10.055
26.230
1.284
13.700
8.800
2.600
9.650
25.650
1.250
465
174
115
11,45
(AGA)

.. .1 RADOMIU
Kupno:

Sprzedaż:

BANK ZIEMI RADOMSKIEJ, ul. Żeromskiego 75
13.800
13.500
dolar USA
8.800
marka niem.
8.500
funt ang.
25.200
frank franc.
.
2.500
KANTOR WYMIANY WALUT, PKO BPO, ul. Traugutta 31
dolar USA
13.500
13.800
marka niem.
8.500
8.800
funt ang.
23.100
24.200
frank fr.
2.500
2.700
frank szwajc.
8.800
9.200
szyling austr.
1.100
1.200
KANTOR WYMIANY WALUT, ul. Malczewskiego 5, tel. 273-15
dolar USA
13.650
13.750
marka niem.
8.700
8.800
funt ang.
25.400
25.800
frank franc.
2.600
2.660
frank szwajc.
9·700
(kul)

WARSZAWSKA GIEŁDA
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
30 czerwca
2 lipca
18.000 +5,9 proc.
19.000 +5,6 proc.
20.000 +5,3 proc.
22.000 +10,0 proc.
16.500 +10,0 proc.
18.000 +9,1 proc.
216.000 +8,6 proc.
237.000 +9,7 proc.
25.000 +9,6 proc.
27.500 +10,0 proc.
:Swarzędz"
25.500 +8,5 proc.
27.500 +7,8 proc.
•Wólczanka"
25.000 +8,7 proc.
27.500 +10,0 proc.
.Żywiec"
122.000 +9,8 proc.
134.000 +9,8 proc .
•Wedel"
145.000 +9,8 proc.
159.000 +9,7 proc .
•Okocim"
77 .000 +10,0 proc.
84.500 +9,7 proc.
Elektrim"
74.000 +9,6 proc.
81.000 +9,5 proc.
:Irena"
36.000 +9,1 proc.
39.500 +9,7 proc.
125.000 +9,6 proc.
Mostostal"
114.000 +9,6 proc.
·Universal"
-10.500
Koniec bessy. Pod takimi tytułami .u~az.ały się in~or~acje w g~e
tach po wtorkowej sesji Warszawskiej Gleldy Paplerow Wartosclowych. Wzrosły wtedy notowani~ ws~ystk.ich spół~k, których akcje s~
w obrecie. Czwartek tylko potwierdZił tę InformaCJę, poza ~Ton.sllem
i Swarzędzem", akcje wzrosły o ponad 9 proc. Sprawdziły Się tym
~mym nasze prognozy (w których f!1ówiliśmy, że ostatnie tygCX!nie
były wyjątkową okazją do kupna akcji po zamzonych cenach) . Mimo
tak rekordowych skoków cen, o~rót na .ost~tni~j sesji wynosił tylko
3.823 mld zł. Wynikało to z tego, ze prawie nl~ nI~ chciał. sprzedawać
akcji licząc na dalszy w~rost ich cen. ~daJ.e Się potwierdzać teza
o stopniowym ograniczemu wpływów polityki na gospodarkę·
Tonsil"
: Próchnik·
.Krosno·
. Exbud"
Kable"

"

Mieszkaniec
miasta,
pan

kamieni.
Świetnie wyglądająsrebme,
duże, ekstrawaganckie broszki, klipsy i bransolety.

w uszach i na szyi to niemal
ekstrawagancja. Mile widziana jest srebrna lub złota, delikatna biżuteria, lekkie łań
cuszki podkreślające elegancję, a nie rzucające się w oczy.
Po południu spotykamy się
czasem na koktajlach. Teraz
możemy pozwolić sobie na
odrobinę szaleństwa. Strój już
nie taki "sztywny": zabawny
kostium, lekka, elegancka,
krótka sukienka, do tego maki-

Kupno:

m.elscu

świetnie pasują duże perły
w złotej oprawie. O tej porze
dnia możemy sobie pozwolić
na fantastycznie zestawioną
imitację złota , srebra i drogich

wa elegancka bluzka. Osoba
tak ubrana ma sprawiać wrażenie profesjonalisty. Makijaż
powinien być delikatny, za to
pedantycznie dokładny. I biżu
teria - dyskretne małe perły

Blaski

Usługi
na • •

rzy. A biżuteria? Do .chanelowskiego· ostrego makijażu

nien panować styl klasyczny:
żakiet, kostium o spokojnym
kroju i kolorze. Przeważają
beże, brązy, szarości, czasami
czerń, do tego biała lub kaw8-

"Dobić"

czerwone "chanelowskie"
usta czy ·różowe oko Diora
nie muszą pasować do każ
dej twarzy. Trzeba uwzględ-

.bezrobotnego?

Żaden ustrój nie znosi ekspozycji tego, co świadczy o jego niewąl
pliwych ułomnościach. W latach siedemdziesiątych, kiedy ówczesna
.głowa państwa" miała przejeżdiać przez Kielce, na wszystkich starych ruderach wypisano ogromnymi literami .Rozbiórka'77". Niektóre
z nich stoją do dzisiaj, ale przec ież nie o fakt, a o efekt wizualny chodziło. Na tej samej zasadzie zapewne Rejonowe Biuro Pracy w Kielcach zostało przeniesione z Urzędu Wojewódzkiego na peryferie.

To nic, że zarówno pracodawcom, jak i poszukującym zatrudnienia było wygodniej dostarczać 'ł! centrum oferty i na bieżąco je sprawdzać . Nieważne,
że- i tak już zdesperowani swoją
sytuacją bezrobotni wtapiali się
w pulsujące życiem miasto. Teraz już wiedzą dokładnie, jak wyglądają - bo w nowej siedzibie
Biura Pracy spotykają tylko siebie i urzędniczki. Cóż, mówienie
o oddziaływaniu psychologicznym w ich przypadku to zbędny
komfort. Ważne, że centrum
miasta jest od tych zdesperowanych uwolnione.
Na Kolberga do Rejonowego
Biura Pracy dojeżdżają trzy autobusy. Dwa z nich - te sprzed
Urzędu Wojewódzkiego kursują
co godzinę, czasem jeszcze rzadziej. Trzeba w nie upchnąć rozłożoną na poszczególne dni
w miesiącu ludzką masę . W Rejonowym Biurze Pracy zarejestrowanych jest obecnie 21.972
bezrobotnych, z czego zasiłek
pobiera co miesiąc 17.565 osób.
Czasem, kiedy po wypłatę jadą sami mężczyźni , już w autoI busie można wyczuć specyficzny odorek trawionego alkoholu.
Końcowy przystanek, tory kolejowe, ogrodzenia, jakiś plac, tyły
zakładów i ani żywej duszy, oprócz bezrobotnych, wreszcie kasa.
Do drzwi na pierwszym pięt
rze . pośredniaka" nieśmiało
podChodZi kobieta. Ma podbite
oko, aż do krwi, stare, niemodne
spodnie, takież buty, ubrana, delikatnie mówiąc , .na cebulkę" .
Widok przerażający, a jednak

nić wymogi własnej urody.
Nie możemy być przecież
tłem do makijażu i dodatkiem do biżuterii.
(AGA)

akceptowany - właściwa osoba
na właściwym miejscu. Widok
służy pocieszeniu w myśl starej
zasady - inni mają gorzej. WrogoŚĆ wyczuwa się w momencie,
gdy do kasy podchodzi kobieta
w miękkim mohairowym swetrze, nowiuteńkich szpileczkach,
z wypracowanym makijażem
i fryzurą Założyła być może za
dużo złota, ale już na pierwszy
rzut oka widać, że się nie daje,
że chce za wszelką cenę zatuszować swoją sytuację. Gdyby
to od ludzi zależało, natychmiast
zabraliby jej zasiłek. Bo skąd te
ciuchy i złoto? Nikt nie pomyśli
nawet przez moment, że ta kC:
bieta mogła pracować przez kilkanaście lat i coś niecoś jej z tego pozostało, że może mieć rodzinę, pomocnych przyjaciół.
Czy powinna z tego wszystkiego
zrezygnować tak nagle, jak straciła pracę i upodobnić się do
tłumku? Tu wyglądać dobrze po
prostu nie wypada. Trzeba od razu wszystko sprzedać i wydać
na życie - potem wegetować
zgodnie ż obiegowym mitem
o bezrobotnych.
Przepełniony autobus jedZie
z powrotem. Wreszcie można
ochłonąć i przez chwilę nie myś
leć o nowych zaostrzonych
przepisach o prawie do zasiłku,
o ofercie pracy zupełnie nie odpowiadającej, którą trzeba koniecznie przyjąć. Przecież bezrobotny nie ma nic do powiedzenia.
. Dobrze, że oczyszczono
Urząd Wojewódzki z tego tała
tajstwa" - stwierdziła pewna
swojej pracy jak niczego na

świecie

znajoma. To raczej rozpowszechniony pogląd wśród
wielu osób. Przecież miasto,
którego charakter wyznaczają
Muzeum Narodowe, filharmon ia
i bazylika katedralna nie może
mieć w samym centrum ... Ojej,
ktoś ki edyś już coś podobnego
powiedział.
MAŁGORZATA

PAWELEC

naszego
Gniewosz
(skądinąd poważny pan):
przebywający tej zimy - jak
to się dawniej mówiło u wód, w pewnym podkarpackim Zdroju, bliżej Krosna,
uwielbiał przepiękne tamtejsze okolice. Toteż po odbyciu swych codziennych zabiegów zdrojowych przemierzał
szlaki ,
ścieżki
i bezdroża, by dostać się do
najtajniejszych
zakątków
w terenie. Największej jednak emocji doznał podczas
studiowania terenu z mapy
okolic, wywieszonej w holu
budynku sanatorium, kiedy
odczytał z niej dwie nazwy
przylegających do siebie połaci poletek tuż obok Zdroju:
Proboszczówka i •.• Burdelówka.
Dla upewnienia się, czy mu
się aby nie przywidziało - odczytał ponownie one nazwy
w obecności innych kuracjuszy i utwierdził się w tym, że
ma zdrowe zmysły. Tak było
faktycznie wydrukowane, chyba że wkradł się tam złośliwy
chochlik drukarski. W innych
sanatoriach akurat nie wywieszono do wglądu mapek terenu, a zatem przyjęto ku ogólnemu zadowoleniu taką nazwę , jak wyżej. W dodatku kuracjusze nie przesłyszeli się
odnośnie komunikatu w TV
o likwidacji 100 sanatoriów ·
w kraju. Po tym ostatecznie
uwierzyli w autentyczność
drukowanych nazw. Połączo
no je tylko z aktualną sytuacją
gospodarczą w kraju.

sus

W Radomskiei Izbie PH
Zmiana siedziby
Radomskich biznesmenów wyraźnie ciągnie do
miejsc związanych ze sztuką Radomska Izba przemysłowo-Handlowa zmieniła
swoją siedzibę z dotychczasowej;
mieszczącej
się

w Klubie Środowisk Twórczych .Łaźnia", do nowej,
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego na placu Jagiellońskim 15. Bez zmiany pozostał telefon Izby 219-42
oraz nowy numer 237-10.

Konferencja prasowa
w Izbie
W związku z 1 rocznicą
powstania Radomskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej
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czerwca odbyła się konferencja prasowa z władzami
RIPH, prowadzona przez dyrektora p. Włodzimierza Łas
kiego. Za sukces uznano
konsolidację
srodowiska
gospodarczego w Radomiu

oraz powołal)ie, przy współ
udziale członków Izby, takich
organizacji jak Agencja Rozwoju Regionalnego i Centrum Wystawowo-Handlowe.
Planowane jest również utworzenie przy Izbie Radomskiej Szkoły Biznesu. Jak powiedział prezydent Izby, p.
Andrzej Paśl'liewski ma powstać w naszym mieście od.,.
dział Polskiej Izby Handl ~
Zagranicznego, rozmowy na
ten temat są zaawansowane
i jego 'otwarcie planowane
jest po wakacjach.

Biznesmeni kontra
dziennikarze
Członkowie RIPH wystąpi
li z propozycją rozegrania
meczu Izba kontra radomscy
dziennikarze. Pomysł niewątpliwie godny poparcia.
Chętni mogą się zgłaszać

w redakcji
w Radomiu .

"Echa

Dnia"
(kul)

_.1'.
'.---,

-~

! _,.,

/. «

c.

Handel w••• teatrze
Okazuje się, że nawet przybytki Melpomeny mogą z powodzeniem odgrywać ... rolę obiektów handlowych. Udowodniono
to podczas IV Międzynarodo
wych Targów Świętokrzyskich,
które zorganizowano właśnie
w holach i na zewnątrz nowo budowanego kieleckiego teatru.
Z pomieszczeń (eleganckich) zadowoleni byli i wys-

tawcy,
i
organizatorzy.
Szczególnie udana była ekspozycjazewnętrzna, np. dziełsztu
ki czy kwiatów i roślin ozdobnych. Warto powtórzyć ten pomysł. Nie muszą to być od razu
targi. Może jakiś kiermasz? (J)
Na Zdjęciu : po targach trzeba
było rozebrać wcześniej przygotowane stoiska .
Fot. A. Piekarski

Handel

•

W Kielcach podjęto próbę
zorganizowania ruchu na rzecz
powstrzymywania się od kupna
towarów zagranicznych. Absolutne pierwszeństwo ma należeć
do rodzimej wytwórczości.
Ta nienowa idea raz jeszcze
dowodzi, że biznes nie może
obejść się bez polityki. Hasła potępiające towary importowane
głoszą zazwyczaj partie nacjonalistyczne, które nie wierząc
w niewidzialną rękę rynku wolą
wkraczać z zakazami, przy

INTERESY" - NR 25(33) 6-12.VII.1992 r.

http://sbc.wbp.kielce.pl

polityka
czym w krajach o silnie prawicowych rządach nie zawsze koń
czy się na hasłach. Bywa, że tłu
cze się wystawy sklepów, bije
klientów.
Oczywiście u nas, w państwie
spokojnej demokracji, nic takiego się nie zdarzy. Rodzi się jednak pytanie jak dogadają się
w tej sprawie biznesmani mię
dzy sobą Przecież większość
z nich dorobiła się właśnie na imporcie i nadal zamierza to czynić?

(MN)

lA

®

Ośrodek Kształcenia

Hurtownia

Kierowców

Odzieżowa

Kielce, ul. Batalionów
Chłopskich 76

OKAZJA!

.J.

studenci i uczniowie

tel. 570-68
~
slipy
od
8.000 zł
~ figi
~ biustonoszeod 11.000 zł
~ frotki dziecięce
~ bluzy dresowe

Ostatnia szansa!
. Fiata 126p" (1978) sprawny,
po wypadku - sprzedam. Kielce, 8oh. Warszawy 17/67.
3832-g
Sprzedam "AVIĘ" (furgon) 1983. Kielce, 256-79 do 14.
383(}--g
Sprzedam . moskwicza aleko"
(XII. 1988) - przebieg 25.000
km. Kielce, 31-98-48. 3833-g
Sprzedam
.wartburga"
(1983), stan bardzo dobry 9.000.000. Kielce, 552-24.
384(}--g
Sprzedam "poloneza" (1985).
Kielce, 32-56-50.
3811-g

'yvideofilmowanie - fotografowanie. Kielce, 286-88.
3786:-9
Serwis RTV. Kielce, 31-2143.
3622-g
Produkuję drzwi harmonijkowe - cena 140 tys. Kielce, tel.
473-44. Suchedniów, E. Peck
31A, tel. 449.
3675-g
WIDEOFILMOWANIE. Kielce, 66-00-62.
3582-g
Kursy komputerowe COMPUTEX. Kielce, 420-31, wewn. 72.
3014-g
żaluzje - montaż od 85.000
zł/m, naprawa. Kielce, 277-74.
3441-g
WIDEOFILMOWANIE NAJTANIEJ! Kielce, 31-80-98.
1361519
AUTOALARMY profesjonalne PRESTIGE 36 miesięcy gwarancji
amerykańskiej
firmy
AUDIOVOX. AutoryL;owany serwis, dealer. Kielce, Sniadeckich
30, telJfax 61-70-53.
3141-g
.OMNI" Informacja o usłu
gach . Zgłoszenia. Pośrednic
two. Kielce, 61-83-80. 27~
żaluzje .BRUSH" - montaż
od 85.000 zł/m, naprawa. Kielce,
554-11 .
3802-g
Trumny - producent - tanio.
Pierzchńica, Stawowa 17.
381 (}--g

Sprzedam działkę budowlaMiedziana Góra 53.
0271MX
Plac - sprzedam . Kielce Biesag, tel. 61-44--42.
ną

Warto

."'[;l!.
Sklep 100 m z częścią kamienicy przy Sienkiewicza (Kielce)sprzedam - inne propozycje.
Oferty 142/S/g Biuro Ogłoszeń
.Echa Dnia".
142/519
Pokój do wynajęcia. Kielce,
464-36.
3759--g
62 m do wynajęcia na 1-3 lata
(płatne z góry). Kielce, 31-4144.
3697a-g

NORIJtJEGIA - TANIO, poło
wa lipca. Kielce, 476-84.
3780:9
Sprzedam lub wynajmę garaż
blaszak ocieplany przy Cedzyń
skiej. Kielce, 237-88.
0231MX-g
Strojenie, remonty pianin.
Kielce, 61-29-94.
3757-g
Kupię przedpłatę. Sprzedam
.forda sierrę combi" (diesel) 1986. Kielce, 32-21-87.

3836:-9

Imieniny obchodzą:
DOMINIKA, GERARD
jutro - CYRYL, ERNEST

KIELCE
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 32-

45-40 lub 32-47-73, czynne
w godz. 7.30-16.00.
KINA:
ROMANTJCA...., .Ostatni skaut"
- USA, I. 15, g. 14.00, 18.15,
20.15; . Król kickboxeróW" - USA,
I. 15, g. 16.15
VIDEO - "Alkowa" - wł.-fr. , I.
18, g. 14.1 5, 16.30, 18.30
MOSKWA - . Komando «Foki»" - USA, I. 15, g. 15.15, 17.45,
19.45; . Rodzina AddamsóW" USA, I. 12, g. 13.30
GALERIE
GALERIA SWA "PIWNICE" Wystawy: monotypie - Reija Remes i malarstwo - Tadeusz Czarnecki. Galeńa czynna w godz. 1117, w niedziele godz. 11-15, w poniedziałki -;- nieczynna.
.
DOM SRODOWISK TWORClYCH "PAŁACYK ZIELIŃSKIE
GO" - Wystawa prac Krzysztofa
Jackowskiego ze zbiorów BWA
w Kielcach. Galeńa czynna
w godz. 9.00-18.00.
GALERIA FOTOGRAFIKI pl. Partyzantów 16 - Wystawa
fotografii Aleksandra Salija pn.
. Fotografia analityczna".
MUZEA
NARODOWE - PAŁAC, pl.
Zamkowy 1 - .Wnętrza zabytkowe XVII-XVIII w.", .Galeńa malarstwa polskiego", .Sanktuańum
marszałka Józefa Piłsudskiego·,

na uzyskanie prawa jazdy
kat. B za 850.000 zł.

Kielce,
3841-g

Rozpoczęcie

kursu w dniu 9. VII.1992 L
o godz. 16.00.
Zapi y: O 'rodek Motąrowy ZDZ Kielce
ul. Buczka 55 pok. 23
w godz. 7.15-15.15.

Agencja Towarzyska
z Warszawy
młode,

atrakcyjne i bezpruderyjne panie.
Zgłoszenia telefoniczne
i osobiste:
hotel ..Centralny", Kielce,
ul. Sienkiewicza 78
tel. 66-2~11 (recepcjapytać o agencję).
w dniach 7.VII.1992 r.
15.00-22.00 i 8.VII.1992 r.
(9.00-22.00).
Uwaga! Wysokie zarobki.
3838-g

SALON
przypomina,

Chałupnictwo ,
jętne, zarobek

zamieszkanie obo1.800.000. Adres
+ znaczek za 6.000. 61-120 Poznań
22, skr. pocz. 63.
3731-il

TYLKO DO 30 LIPCA
kupując 5 kaset - l gratis

~

~

ZAPRASZAMY codziennie (oprócz niedziel)
w godz. 9.00-17.00

opłaty

Dziś

składki

OC
pojazdów
mechanicznych za III
kwartał 1992 r.

PROGRAM I
16.00
16.05
17.00
17.20
17.45
18.05

Program dnia
z ..Luzem"
Teleexpress
,,Alf" - ser. USA
,,Antena"
.. Bajki i legendy Luwru": Szelma Hermes
18.20 Uwaga, fałszerstwa
18.30 "Podróże na kresy":
.. Polesia czar" - film
dok.
19.00 Wieczorynka: "Przygody misia Tymoteusza"
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr TV - spektakl na
bis: August Strlndberg
- "Ojciec", reż. Jan Maciejewski, wyk.: T. Łom
nicki, T. Budzisz-Krzyżanowska,
E. Gawryluk, M. Bargiełowski,
muz.: Z. Konieczny
22.20 "Co roku w Bogatyni" rep. z turnieju łgarzy
22.45 Wiadomości wieczorne

do 15

lipca 1992 r.
2~

i synowie
3831~

europejska i wschodnia ze
zbiorów Muzeum Narodowego
w Kielcach·, wystawa czasowa:
.Europa - Exlibńs" przygotowana
przez Muzeum Historyczne Norymbergi - czynne będzie do 10
sierpnia. W okresie wakacyjnym
pałac nieczynny będzie w poniedziałki i wtorki w pozostałe dni
czynny od godz. 9.00 do 16.00.
ODDZIAŁ - pl. Partyzantów
3J5 - Wystawa stała - .Przyroda
Kielecczyzny"; wystawy czasowe - .Wokół secesji", .Współ
czesna sztuka ludowa Kielecczyzny", .Pradzieje Regionu Święto
krzyskiego.
Epoka
żelaza".
Muzeum to nieczynne będzie
w poniedziałki i środy, we wtorki czynne od godz. 12.00
d019.00, w pozostałe dni od
9.00 do 16.00.
ODDZIAŁ MUZEUM LAT
SZKOLNYCH S. ŻEROMSKIE
GO, ul. Jana Pawła II 25 - NIeczynne w soboty i niedziele,
w środy czynne od 12.00-18.00,
w pozostałe dni czynne od 9.0015.00.
ODDZIAŁ - MUZEUM HENRYKA SIENKIEWICZA w Oblę
gorku - Nieczynne w poniedziałki i wtorki, w pozostałe dni
czynne od 10.00 do 16.00. Powyż
sze zmiany obQwiązująjuż od najbliższego wtorku, tj. od 30. czerwca aż do 31 sierpnia br.
WSI KIELECKIEJ w TOKARNI
PARK ETNOGRAFICZNY
.Wnętrza XIX w. chałup, dwór".
Wystawa .W dawnym miasteczku", wystawa .Ocalić od zapo-

osłuchać

Wesoła
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I

Kielcach

został przedłużony

Kielce, ul.

o

uprzejmie
- informuje
swych PT Klientów,

Składają żona

.Broń

etui
druki do prowadzenia wypożyczalni

ZU "WESTA" SA

termin

także:

~ dzierżawa kaset
~ miesięcznik. Video-Recenzje

Legenda światowej bioterapii
PROFESOR CHRISTIAN RONGEN
przyjmuje pacjentów 7 i 21 lipca
w Kielcach przy ul. Zagórskiej 177
(9-12); (w sierpniu urlop). 3754--g
Spółdzielcza Przychodnia Specjalistyczna w Kielcach, ul. Kościuszki 11 ,
tel. ~96 wykonuje: IMPLANTACJĘ
(wszycie) tablelki .esperal" lub .disuHiram". Łączny koszl (wizyta + lek)
500.000 zł. Zapraszamy.
273-k
MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU. Leczenie kamicy żółciowej, nerkowej (bezoperacyjne). lnformacje, zapisyŁ6dź-l, przegródka - 1. (Lekarze przyjmują
także w Kielcach).

Ryszarda Osmana

zobacz ć

że

a

że

SPRZEDAŻY

VIlEORQNOOCO.
PQlNIO
38 PornonI<a Str.
81-314 Gdynia
le\'IIII (58)~ fax(S8) 21-83-38

€,1ititD

W

i inne.
3821"1

Dyrekcji i Pracownikom
Kopalni Wzbogacania Kwarcytu
"Bukowa Góra" w Łącznej
serdeczne podziękowania
za pomoc w organizacji i udział
w pogrzebie

wiedzieć

dziś -

kupię.

zatrudni
Dwa drewniane domy z placem, silnik, tylny most .stara
200". Kielce, tel. 66-16-69,
566-69, 539-88.
3817-g
Tanio działki budowlane. Kielce - Ostrogórka, Jaśminowa
13B, Sa rek.
3737-g
Sprzedam komputer . amiga
500" (2,3 RAM), gwarancja, monitor, stacja dysków 3,5. Kielce,
61-05-31 .
0141MX-g
OWCZARKI
NIEMIECKIE
sprzedam. Kielce, 66-22-62.
3716:-9
Rower .jubilat-2". Kielce, 3141-44.
3697b--g
Filmowcy - sprzedam magnetowid cyfrowy do efektów.
Kielce, 66-27-54.
3794-g

ZGUBY
Zgubiono legitymację szkolną
LE Odonów - Kukułka Robert.
12/KW
Skradziono dokumenty na
nazwisko Magdziarz Władysław
Majków 103 (dowód osobisty, legitymacja ubezpieczeniowa, bilet wolnej jazdy).
229/92
Barbara Miernik zgubiła legitymację z Zakładów Metalowych.
230/92
Dariusz Szastak zgubił legityCJlację studencką Politechniki
Sw.
3799-g

Przedpłatę

518-05.

Telefeńe

• Warto

mnienia"; Jan Bemasiewicz twórca grodu rzeźb. Czynne
w godz. 10.00-15.00. W poniedziałki - nieczynne.
DWOREK
LASZClYKÓW
w KIELCACH, ul. Jana Pawła 116
- Wystawa czasowa pl. .Sztuka
zachodniej i środkowej Afryki
w zbiorach Anny i Adama Trybusów" czynne codziennie
w godz. 10.00-15.00.
ZABAWKARSTWA w KIELCACH, ul. Kościuszki 11 - .zabawki świata" - czynne w godz.
10.00-17.00.

RÓŻNE

APTEKI - stały dyżur nocny
(soboty i niedziele) pełni apteka
przy ul. Karczówkowskiej 20.
TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Miejska - 468-74
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Policyjne - 997
Pomoc drogowa - 66-{)G-65, Pogotowie Energetycme Kielce-miasto
- 991 , Kielce-teren - 956, Pogotowie .Gazowe - 31-20-20 i 992, PogotowIe Wod.-ł(an., CO., Elektryczne,
RPGM, tel. 463-ł!0 , czynne w godz.
15.00-23.00 w dni powszednie,
w godz. 7.00-23.00 w dni wolne od
pracy tel. 31-1&-47 i 430-94. Pocztowa informacja o usługach - 911. Informacja PKP - 930, Informacja PKS
- 66-02-79. Hotel .Centralny" 66-25-11 .
TE.LEFON ZAUFANIA DLA MlODZIEZY - czynny w każdy czwartek
w godz. 18-20, tel. 456-70.
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi z problemem alkoholowym

PROGRAM"
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 "Ojczyzna polszczyzna": Lipcowe imiona
17.00 "Ulica Sezamkowa" pr. dla dzieci
18.00 Program lokalny
18.30 "Spotkanie z magią" (2)
- ang. pr. rozr.
19.00 .. Pokolenia" - ser. USA
19.20 Aktualności "Dwójki"
19.30 "Grupo Costa" w Filharmonii Szczecińskiej
(muzyka andyjska)
20.00 Recital
Kazimierza
Grześkowiaka (zarejestrowany w Teatrze Stu
w Krakowie)
21.00 Panorama

wiedzieć

od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00-20.00..l tel. 573-46.
POSTOJE TAKSuWEK: osobowe - pl. Dworcowy, tel. 53434; ul. Piekoszowska, tel. 515-11;
ul. Toporowskiego, tel. 31-29-19;
ul. Konopnickiej, tel. 31-09-67; ul.
Jesionowa, tel. 31-79-19; bagażowe - ul. Armii Czerwonej, tel.
31-09-19; ul. Mielczarskiego, tel.
577-15.

RADOM

BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 27995, czynne w godz. 9.00-17.00.
KINA:
BAŁTYK - . Freddy nie żyje koniec koszmaru" - USA, I. 15, g.
15.30,17.30,19.30
HEL - •Terminator II" - USA, I.
15, g. 15.30; . Coca-Cola Kid" austral., I. 18, g. 20.00
MUZEA
MUZEUM OKR~GOWE, ul.
Piłsudskiego 12 - . Bogurodzica".
MUZEUM SZTUKI WSPÓŁ
CZESNEJ, ul. Rynek 415 - 'e'ilno
w fotografii Jana Bułhaka (ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi) . Ekspozycja stała : .Polska sztuka
współczesna".

MUZEUM WSI RADOMSKIEJ,
ul. Szydłowiecka 30 - Skansen
bartniczo-pszczelarski czynny
codziennie w godz. 8,00-15.00,
w poniedziałki nieczynne, w soboty i niedziele w godz. 10.0018.00. W zabytkowym spichlerzu - wystawa .Opoczyńskie region etnograficzny - tradycja
i współczesność" . W sześcio-

http://sbc.wbp.kielce.pl

23.00 Kino europejskie: ..WolnoŚĆ to raj" - radz. film
fab., reż. Siergiej Bodrow, wyk. Wołodia Kozyriew, Aleksandr Buńejew, Swietłana Gajtan

21.30 Sport
21.40 Reporterzy
przedstawiają:
tać kapitalistą

22.05 "Opowieści z dreszczykiem " (11) - " Palec boży" - ser. ang., reż. Nick
Lewin, wyk. lan Richardson, Peter Vaughan
23.00 " Maraton trzeźwości ":
Problemy kobiet
23.40 " Witold
Gombrowicz
w Vence" - rep.
24.00 Panorama

PROGRAM LOKALNY
na uhf 71 ,15 Mhz
15.00 Magazyn informacyjny,
15.15 Kurier ogłoszeniowy,
15.45 Radiowa giełda pracy,
15.55 Reklama, 16.00, 18.00,
22.00, BBC, 16.05 Aktualności
dnia, 18.30 Muzyka filmowa,
19.00 Wiadomości , 19.05 Rockowa fala, 20.00 Magazyn informacyjny, 20.10 Reklama,
20.10 Radio po kolacji.

osłuchać

zobacz ć

bocznej stO(tole -

wystawa

.Środki transportu i komunikacji

ziemi radomskiej , galeńa nestorów sztuki ludowej".

RÓŻNE
APTEKI - Staly dyżur nocny pełnią
nr 67-010, pl. Zwycięstwa 7, 61-001 ,
ul. Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁUGACH 365-35.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe
- 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Komenda PP251-36, Pogotowie Energetyczne Radom- 991 .

BUSKO ZDRÓJ
GALERIA 8WA "ZIELONA", ul.
Mickiewicza 7 - Wystawa malarstwa
Stanisława Batrucha. Galeria czynna
w godz. 11.00-17.00, w niedziele
11 .00-15.00, w poniedziałki - nieczynna.

Jfi:DRZEJÓW
MUZEUM im.PRZVPKOWSKICH, pl. Kościuszki 7/8 ~
Unikatowa kolekcja zegarów
słonecznych i przyrządów gnomomicznych, zabytkowe wnę
trza i piwnice XVIII-XIX w., dawne mieszkanie Przypkowskich
z pełnym wystrojem, dokumenty
i pamiątki rodzinne, zbiory gastronomiczne. Czynne oprócz poniedziałków w godz. S.Oo16.00.

OSTROWIEC
KINO
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE i REZERWAT w Krzemionkach k. Ostrowca - Wystawa archeologiczna i dwie

.. Dwójki"
Jak zos-

podziemne trasy turystyczne. Muzeum
czynne wtorek - sobota w godz. 9.0017.00, niedziela - 11 .00-17.00.
MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGlCZNE - Wystawy czasowe:
.Zabytkowa porcelana ćmielowska",
. Sport w kulturze antycznej", . Egipt kraj faraonów i fellachów" . Wystawy
czynne wtorek - piątek w godz. 9.0016.30, sobota - 9.00-14.30, niedziele
13.00-16.30.

SKAt:łŻYSKO-

KAMIENNA
MUZEUM im. ORŁA BIAŁE
GO w Skarżysklł-Rejowie,
ul. Słoneczna 90 - Czynne
w godz. 9 .00-17.00.
RÓŻNE
APTEKA DYŻURWĄCA - nr 20074, ul. Starokunowska 1fT, tel. 565r45.
POSTOJE TAKSÓWEK: Dworzec
PKP - tel. 51-37-05, pl. Wolności tel. 537-98, ul. Sienkiewicza - tel.
282~1.

STARACHOWICE
RÓŻNE

APTEKA DYŻURUJĄCA nr 27-076.,
ul. Staszica 64-79.
POSTOJETAKSÓWEK - tel. 53-10,
58-30.
Uwaga!
Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe

~=-~--~~~~~-~~~~-

Chłodnia

~~<>

MATERIAŁY -

HUTNICZE

~ blachy tłoczone

Radom ul. Balore o 3 lei. 49~3
oferuje:
" lody krajowe i z importu.
.
" frytki, flaki, hamburgery, piZZę Itp.
" suchy lód
• ..
» zamrażarki przeszklone prod. dunskleJ - cena 6.900.000
Przy większych zamówieniach dowóz własnym transportem.
Czynna codziennie, w godZ. 6-18
niedziela 6-12
.
Ceny konkurencyjne!!!
Punkt firmowy - plac Jagielloński 9 czynny 9-2Q
Ceny półhurtowe.
B/136/R

~ blachy czarne I ocynkowane

~ stale zbrojeniowe gładkie I :żebrowane

~ stale kształtowe

~ płaskie, kątowniki , ceowniki ~ rury Z/sz czarne do 168 I ocynkowane do 3 cali.

"PRODUKUJE - KRĄżNiK!)
- do przenośników taśmowych - gładkie i tarczowe. wszystkie średnice i długości
Przyjmie. zlecenia na roboty ślusarsko-spawalOlcze z wiasnych tanich materialów.
Sprzedaz z magazynu Cereklew k. Radomia. dawna baza SKR.
.
Codziennie od 8 do 16 - wszystkie soboty od 8 do 14.
DOClf1anie materiału na :życzenie klienta. Możliwość transportu do odbiorcy

USŁUGI DŹWIGOWE· 10 ton.

b ll 52/r

PRZEJAZDY
DO RZ'YMU
co czwartek
750.000 zł
co poniedziałek Rzym - audiencja
2 noclegi 1.300.000 zł

~
~

Informacja i sprzedaż
osr "Gromada"
Kielce, ul. Targowa 18.
Tel. 322-971, 321-231.

3636-g

BUT IISTRANDŻA"
organizuje atrakcyjny wypoczynek w BUŁGARII

wczasy, obozy, kolonie
transport autokarem na
trasie Kielce - Bucgas - Pomorie - Słoneczny Brzeg
terminy od 1 lipca do 15
września 1992 r.
InIormacja:Kiełce, ul. We·
soła 510d 9 do 17, tel. 6111-31 wewn. 161
(od 9 do 15),
tel. 61-01-89 (od 9 do 17)
oraz w soboty i niedziele
od 9.30 do 15
tel 61-50-02 codziennie po
godz. 18
Korzystając z ofert naszego
hiura zyskujesz na cza.,ie i
....
w cenie.
3768-~

L!IH

Spółka

~
~

blachy ocynkowane o grubości 0,5 - 2,5 mm
blachy ocynkowane profilowane (faliste i trapezowe)
o grubości 0 ,75 mm
~ blachy walcowane na zimno czarne o grubości
0,5- 2,5 mm
~ rury przewodowe ze szwem czame i ocynkowane
o średnicy 0,5 - 3 cali
~ pręty zbrojeniowe gładkie i żebrowane o średnicy
10,12,14,16 i długości do 12 m
~ walcówka gładka w kręgach o średnicy 5,5 - 6,0 mm
~ stal kątowa 25 x 3 - 60 x 5
~ blachy ocynkowane profilowane powlekane akrylem
profile średnie
~ dwuteowniki
~ ceowniki
~ blachy czame gorąco walcowane o grubościach
3, 4, 5, 6, 8, 9 mm
'
oraz inny asortyment wg zamówień.

SKłAD WYROBÓW HUTNICZYCH
26-600 Radom, ul. Mokra 2

tel/fax 314-064, tlx. 672127

=

z 0.0.

B/1411R

Kielce,
ul. Hauke-Bosaka 7, tel.
470-01,
tel dom. 61-1S-47

Produkcyjno-

OFERUJE:

tel. 66-46--75
Czynny
pono wł. czw. pl.
15.30-17.30.

LEK.STOM.

M.IŻOWSKA

LEK. MED.

M. PALLTCHOWSKI
- SPECJALISTA
ANESTEZJOLOG

blachy
taśmy do
produkcji żaluzji.

posiada
3ttykuły pochOdzenia

-

.

,

śruby, nakrętki, podkładki, wkręty,
blachowkręty

Gminna

STARACHOWICE
Lipowa 29 - Miejsk~
Biblioteka Publiczna
(tel. 71-44)
OSTROWIEC ŚW.
~ Rynek 45 (teL/fa
527-44) .

SKA.RZYSKo-KAM.
~

Sokola 2 - ORBIS (tel.
51-25-54)

KAZIMIERZA
WIELKA
~

Zapraszamy do naszej firmy codziennie
w godz. 7-15.
".
.
W soboty w godz. 7-13.

,;skoda" -

b/151

oferuje w

ciągłej sprzedaży cały

asortyment warzyw
i owoców cytrusowych.
Ponadto polecamy 's zeroki wybór lodów
pochodzenia krajowego i zagranicznego.

pl . Targowy 7 - Zakł.
Kolp.-Handl. "Ruch"
(tel. 38-32)
KOŃSKIE
~ Zamkowa 17 kino
"Antyczne ' (tel. 31
50).

Kielce - Herby, 1 Maja 222
tel. 536-78. 3839-g

Zapraszamy codziennie w godz. 6.30-20.00
w soboty 6.30-14.00
Bl1531R

SPRZEDAŻ NA RATY!
..... komputery PLl AT, 386, 486
,.. drukarki
... monitory .
.... I/commodore 64", I/amiga", I/atari"
... kasy sklepowe
.... wagi elektr.oniczne, uchvlne
.... maszyny elektrontczne do pisania
... wyposażenie' sklepów.

DETKOMEX - KIELCE
Bodzentyńska

3

tel. 485-30.

Patronat browarów
OKOCIM, LEŻAJSK, GDAŃSK, TYCHY, ŻYWIEC
oferuje
piwa krajowe i zagraniczne czeskie,
austriackie, niemieckie.
Niskie ceny, pebty wybór, uprzejma obsługa.
Czynne w godz. 7-17.
ZAPRASZAMY.
w ciągłej

sprzedaży

B/1 49/ R

Spółdzielnia Kółek

Rolniczych w

Słupi

'OGLASZA PRZETARG
na sprze~az autobusu
." autosan" H 9-21 r.b 1980.
.Przetarg odbędzie się w 14 dniu od daty
uk3;Zania się ogłoszenia w prasie na terenie SKR
Łopuszno.
Wadium nalezy wpłacić najpóźniej przed przetargiem.
Spółdzielnia nie odpowiada za wady ukryte.

3822-g

3837-g

BUSKOZDROJ
~

Sklep
~
motoryzacyjny..

Hurtownia
piwa i napojów PRIMA

KONKURENCYJNE CENY

B/1421R

ul.

"łada"

wszystkie typy.

Radom - Firlej, ul. Kasztelańska 6, lei. 45-13-80
7

na gorące, bardzo tanie
i smaczne posiłki.

M. Reja 1 - Ośrode
Kształcenia Zawodo
wego (tel. 219~)

Części

zamienne

oferuje
papierosy pochodzenia krajowego
i zagranicznego.

279-k

B1139/R

,

-

Radom, Chrobrego 35/37
tel. 420:-44

Radom,
Curie-Skłodowskiej

Z.9IP'1\..9tSZ9ł.

~

* BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE DRĄŻONE 3MFD

* CEGŁĘ WAPIENNO-PIASKOWĄ 1NF

Fair Play

CHł.OPSKA

nONOWO
OTWARTEGO
MINIBARU

235-19)

Produćent wyrobów silikatowych
oferUje:

SAMOPOMOC
ul.

90

Radomskie Zakłady
Wapienno-Piaskowe
Radom, ul. Witosa 62,
tel. 409-95 lub 412-65 do 67.

Spółdzielnia

KIELCE

RADOM

Niepodległości

Korzystne lJ!arunki płatności.

Targowa 18 (teL/fax
32-45-40)
~ Sienkiewicza
7fi. .
BUT
"ŁYSOGORY"
(tel. 66-24-24)
~ Sienkiewicza
17
Kiosk MX
~ Żeromskiegq 65 (tel.

przedstawicielstwo firmy Infotec na Polske.
B/1401R

Hurtownia Papierosów

cerata, folia
krochmal- kros - fuga
soda kalcynowana
zapalniczki TOKAJ
grzejniki i elementy instalagi co. i wodo
siatka ogrodzeniowa, gwoździe budowlane

tel. 237-74
~

W~czne

krajowego i zagranicznego

(leczenie i usuwanie zębów
w znieczuleniu ogólnym). 3769-g

. BIURA REKLAM .
IOGŁOSZEN "ECHA DNIA~'

•

3682-g

w ciqgłej sprzedaży hurtowej i detalicznej

ul. :Żeromskiego 28, II p.

GRAFIX, Radom ul. Kilińskiego 21,
tel.lfax 260-66 tlx. 067271 7

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY

Handlowo-Usługowe

tlx 0672489, fax 225-54
Kielce,

zł

na najem placów wyładunkowych, pomieszczeń magazynowych, ramp i torów wyładunkowych na
następujących stacjach:
- SKARżYSKO-KAMIE NA - pomieszczenie magazynowe w budynku dworca
PKP - Skarżysko-Kam. - 50 m
- ĆMIELÓW - pomieszczenie magazynowe - 300 m, tor wyładunkowy - 20 mb.
- OSTROWIEC ŚW - plac wyładunkowy - 600 m, tor wyładunkowy - 60 mb.
- KUNÓW - plac wyładunkowy - 200 m, tor wyładunkov.ry - 20 mb.
- STARACHOWICE WSCH. - plac wyładunkowy 500 m, rampa - 230 m, tor - 50 mb.
- KO " KIE - plac wyładunkowy - 500 m, tor wyład. - 100 mb.
- BUlYN - 'plac wyładunkowy - 100 m, tor wyład. - 20 mb.
- STĄPORKOW - prac wyładunkowy - 500 m, tór wył. - 60 mb.
- OPOCZNO - plac wyładunkowy ~ 500 m, tor wył. - 100 mb.
Cena wywoławcza wynosi:
1 m placu wyładunkowego - 2.200 zł miesięcznie
1 m rampy - 2.800 zł miesięcznie
l m pomieszczenia mag. - 10.500 zł miesięcznie
1 mb. toru wyładunkowego - 6.200 zł miesięcznie
Ofeny pisemne należy składać w sekretariacie NACZELNIKA TACjl RE]ONOWE] SKARŻYSKO-KA
MIEN"lA w terminie do 20 lipca 1992 r.
Przetarg odbędzie się 21 lipca 1992 r. o godz. 10.00.
Wadium w wysokości l-miesięcznego czynszu należy wpłacić najpóźniej na godzinę przed przetargiem
do KASY STACYJNE] - SKARŻYSKO-KAMIENNA.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta.
.
.
Szczegółowe informacje można uzy 'kać w siedzibie NACZELNIKA STACjl RE]ONOWEJ SKARŻYSKOKAMIENNA tel. 535-300.
226/92

HURTOWNIA
ALUMINIUM

26-600 Radom, ul. Tartaczna 3,
tel. 284-39, 225-54

Gabinet
Stomatologiczny

OGŁASZA

Przedsiębior~two

=

- cena 1 kopii do 2000
- cena 1 kopii do 60 zł
regenerowane - cena 1 kopii do 50 zł

czamo-białe

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA

Produkcyjno-Handlowe

I

jedyne rueszkodliwe dla zdrowia
pełno kolorowe

Zapewniamy serwis, części, materialy eksploatacyjne. Oferujemy ponadto materiały eksploatacyjne do kserokopiarek: Canon, Mita, Minolta, Toshiba, Ricoh, Nashua, Infotec.
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową:

al

Przedsiębiorstwą

ł-:'
,łi P.

>
>
>

PKP - Stacja Rejonowa Skariysko-Kam.

zoo. .

AKTUALNIE W SPRZEDAŻY:

Spółka

Kserokopiarki INFOTEC

Hurtownia

Radom, ul. Kopalniana 6,
tel. 446--13 tlx 0672575

~APRASZAMY DO NASZEGO NOWEGO
PUNKTU PRZYJMOWANIA REKlAM i OGLOSZEŃ

Jol.o~rtal

l

L

Usług

kiosk

X)

~~----------------~-----

Pogrzebowych

MEMENTO MORI
Radom,

KIELCE, .
~ISIID\1ClAIII UL. SIENKIEWICZA 17·
I

Salon

Tochłermana

2, tel. 260-27

OFERUJE:
* organizację
.
. i komplę~$ową obsługę pogrzebów .
* No.WOSC -mechaniczneopuszczanie
.";:. '._ ~_. - ..trumnf .do grąb~ ~·,. ~':"', ..;' ;;.
· *ópiekę i 'sprzątahiegróbów2 ' ~ .'>;. (, ....

Dla stulatków i ludzi .sam9tl]ych darmoweysł1l9i.~~..;'
.: Ozieci.i młodzież · do lat16 ..:,. 20% zniżki. . 7~ ~" .....-:... ~
. :~;2 ,,·~~~>·:~~~:~f~~. i.: .~.. ~~~.,,:~;~.~~~_ .... _~-~_\4~. ;~~:'-~:" :~ Ol'" ~-?~.~
.~. ~ t .....;~
"'':':}

http://sbc.wbp.kielce.pl

-

II
W dawnych czasach Babl70ńczycy chcąc wydać za mąż wszystkie zdolne
do małżeństwa dziewczęta, organizowali tzw. targowisko kobiet. Wtym celu
zbierano w jedno miejsce wszystkie dziewczęta oraz mężczyzn chcąCYCh się
ożenić. Dziewczęta ustawiano według... urody. Najpierw ~tawiano najpiękniejszą i brał ją za żonę ten, kto dał najwięcej pieniędzy, potem po kolei
prezentowano następne, aż do tych, za które nikt nic nie chciał dać. Z pienię
dzy uzyskanych za pu;kne dziewczęta tworzono posag dla dziewczElt brzydkicff Spośród nich, dziewczynę brał ten, kto chciał ją pojąć za żonę z najmniejszym posagiem. W ten spOSÓb postępowano dalej przy czym w miarę
brzydoty u dziewczElt wzrastał ich posag. Taki system niemal gwarantował
małżeństwo wszystkim dziewczynom, a poza tym mężczyźni biedni mogli
poprzez małżeństwo uzyskać pieniEldze pochodzące zkieszeni bogatych, którzy wzamian za to mieli piękne żony.
Przypomnę - tak było u Babilończyków. Aja, pewnego, lipcowego poranka pomyślałem sobie, że może by tak do tego scenariusza w miejsce dziewcząt podstawić sekcje sportowe, a w miejsce potencjalnych mężów - sponsorów sportowych, tj. instytucje, fabryki, firmy, osoby prywatne. Sekcje
sportowe byłyby te .PJękniejsze" - czy/i prezentujElce wyższy poziom np.
drugo- czy trzecioligowy, a te • brzydsze" - to drużyny młodzieżowe czy np.
sportowcy - inwalid?i. Rolę • Babilończyków", rezyserów tego przedsięwzię
CIa pełniłaby rada lTIIejska czy gminna.
Wyobraźmy sobie, że np. piłkarzy nożnych Korony czy Błękitnych lub
piłkarzy ręcznych Iskry kupRby najzasobniejszy sponsor, a pieniEldze z tej
.transakcji przeszłyby na wiano, posag trampkarzy lub innych mniej atrakCYJnych drużyn. Może .'lówczas udałoby się • ożenić " wszystkich chcących uprawiać sport ze wszystkimi chcElcymi sponsorować, finansować to zjawisko?
A moze, drodzy czytelnicy winny lipcowy poranek, WY majdz/ec/e oryginalniejszy scenariusz na sztukę dawania pieniędzy sekcjom sportowym? Niniejszym ogłaszam wakacyjny, letni konkurs na pomysł finansowania sportu. Najoryginalniejsze I nalim/esm/ejsIe propozycje zostaną ujawnionel
A więc - pomyśl i napisz! .Echo Dnia ", 25-326 Kielce, ul. Targowa 18,
p. 510 (Dział Sportowy) - hasło "FORSA OLA SPORTU".
STANISŁAW HOJDA

Przed finałami piłkarskich mistrzostw Europy reprezentacja
Niemiec uchodzHa za jednego z faworytów. Trener Berti Vogs
buńczucmie zapowiedział efektowne zwycięstwa i miał być pierwszym - .historycznym" szkoleniowcem, który zdobędzie złote medale mistrzostw starego kontynentu w kadencji mistrza świata (Niemcy
to aktualnie mistr20wie Mundialu 1990). Rzeczywistość okazała się
inna, lepsi okazali się niedoceniani Duńczycy, wygrywając pasjonujący finał 2:0 .•Wielcy przegrali". Niemcy ze spuszczonymi głowami
i smutnymi twarzami wysiedli na lotnisku we Frankfurcie - jedynym
członkiem ich ekipy, który miał radosną minę był THOMAS HAESSLER - filigranowy pomocnik, ktÓry został wybrany najlepszym
piłkarzem finałów EURO '92 i otrzymał w nagrodę tradycyjną
złotą piłkę firmy ADIDAS.

ZLOTY GOL
15 listopada 1989 roku w Kołonii
Niemcy grali decydujący o awansie do
włoskich finałów mistrzostw świata
mecz z Danią, musieli to spotkanie wygrać. Tymczasem ... po 10 minutach
prowadzili Duńczycy 0:1. Niemcom
,ud ało się w końcu zorganizować grę
i strzelić dwa gole. Drugiego - na wagę awansu zdobył Thomas Haessler.

NARODZINY GWIAZDY
Wielka kariera Thomasa Haesslera
rozpoczęła się w 1~9. Oczywiście,
wcześniej kopał pHkę, uchodził za utalentowanego gracza i trafił nawet do 1
Fe Koeln. "Ekspłozja" talentu nastąprla
jednak dopiero przed włoskim II Mondiale. Franz Beckenbauer, przebudo-

spo

9'l

DOSSIER ł r;t
Rozpoczynamy prezentację byłych sportowców,
którzy osiągnęli "szczyty"

w karierach zawodowych
i teraz sprawują w regionie
eksponowane funkcje - są
powszechnie znanymi osobami. Ciekawi jesteśmy czy
po latach są nadal wierni
swej sportowej pasji, czy
popularyzują sport i kulturę fizyczną w zakładzie, czy
sami jeszcze trenują?
Na "pierwszy ogień" poszedł dyrektor Zakładu Telekomunikacji SA w Kielcach
pan JÓZEF KORZENIEWSKI. Przed laty zawodnik I-ligowej sekcji piłki ręcznej Wybrzeża Gdańsk.

• Pańską karierę sportotylko pił

wą zdominowała
ka ręczna?

J.K. - Niemal jednocześ
nie
zacząłem
trenować
szczypiorniaka w Wybrzeżu
i... piłkę nożną w naj starszym gdańskim klubie sportowym - Gedanii. Z czasem
przeważyła jednak piłka ręcz
na.
• Ktoś, kto ma w życiu
dłuższy kontakt ze sportem, jest nim zarażony na
całe życie. Czy uprawia pan
jeszcze jakąś dyscyplinę?
J.K. - Mam bardzo mało
czasu. Obecnie staram się
doŚĆ regularnie biegać.
• W nowoczesnych zakładach dba się o stan kultury fizycznej pracowników.
Czy w kieleckim Zakładzie
Telekomunikacji SA również ... ?
J.K. - Zakład widzi taką
potrzebę i stara się zabezpieczyć warunki do ~ekreacyjne
go uprawiania sportu. Mamy
zespół siatkówki występujący
w kieleckiej lidze amatorskiej. Wynajmujemy korty tenisowe PKS, posiadamy zakładowe łódki w Cedzynle,
organizujemy zajęcia w Borkowle. Każdy chętny może
wybrać sobie dyscyplinę my
staramy się zapewnić możli
wośc tremngu.
• Na zakończenie, co'
wyniósł pan ze swoich
sportowych lat?
J.K. - SatysfakCję i zdrowie, które mam do dZisiaj

wując reprezentację po nieudanych finałach mistrzostw Europy w 1989 roku, powotał m.in. Thomasa. Zadebiutował w 1988 roku, ale graczem podstawowym stał się w 1989. Wtedy

uznano go najlepszym niemieckim pHkarzem roku. Zasłużył na to. Zagrał we
wszystkich meczach reprezentacji
i zdobył bramkę decydującą o awansie.

"CHUDE" LATA

. Wydawało się, że Haessler stanie
się gwiazdą na miarę Maradony. Błys
kawicznie zaczęli zabiegać o niego menagerowie z najmożniejszych włoskich
klubów i jeszcze przed rozpoczęciem
Mundialu zaangażował Thomasa turyński Juventus nieskutecznie budują
cy drużynę mającą nawią?ać do sukcesów z czasów Platiniego i Bońka . Olbrzymie zarobki - 3 mln 250 tys.
marek rocznie chyba zawrócijy w gło
wie młodemu 24-letniemu graczowi.
Wprawdzie grał w "jedenastce" mistrzów świata, pięciokrotnie wybiegał
na boisko w po.dstawowym składzie
ale tylko dwa razy dograł do ostatniego
gwizdka. Dwukrotnie: z Holandiąi CzeChosłowacją trener zrezygnował z jego
usług . Były to więc dla Thomasa nieudane mistrzostwa i pewnie bossowie
Juventusu zaczęli mocno obawiać się ,
czy tylko ich pieniądze zostały dobrze
zainwestowane. Okazało się, że obawy
nie były bezpodstawne. Heassler, mimo że był znakomicie wynagradzany
grał słabo. "Juve" dość szybko pozbył
się więc małego pomocnika z Kolonii.
Okazało się że nie był drugim Platinim,
odsprzedano go Romie ...

BRZYDAL
Z Mundialem zwią?ana jest bardzo
śmieszna historia. W jednym z programów teleWizyjnych z udziałem mistrzów świata, oceniała pHkarzy pod
względem ... urody Miss Germany
1990 Claudia Weins. Pierwsze miejsce zajął Klinsman, drugie Berthold,
a Haessler uplasował się na szarym
końcu ztaką charakterystyką "misski":
"Przepraszam, ale z takimi jak Thomas w ogóle się nie zadaJę".

ODRODZENIE
W drugim sezonie występów
Włoszech Haessler zaczął "odży
wać". W Romie grało mu się coraz lepiej. Zdobywał coraz więcej goli, często
po bardzo efektownych strzałach
z WOlnego przypominających słynne
uderzenie największego chyba specjalisty w histo~i piłki od takich strzałów

w

Nie tylko
Artur .Osman

Platiniego. Trener Niemców Vogs doHeasslera i nadal powoływał go
do reprezentacji. Z czasem znów stal
się podporą drużyny, będąc godnym
następcą
kontuzjowanego Malthaeusa.
cenił

ZLOTY GOL NR 2
A'LA PLATINI
Szwedzkie mistrzostwa Europy poHaessler jest piłkarzem wybitnym. Na tle przetrzebionej kontuzjami i po prostu słabo grającej reprezentacji,
gwiazda
filigramowego
pomocnika (165 cm wzrostu) błysz
czała najjaśniej , On był motorem więkkazały, że

Trener
Pi~trKrzysztofiak

jest
zdesperowany!
Do klubu płyną gratulacje. Polski Związek Pływacki usatysfakcjonowany jest poziomem druży
ny oraz jakością pracy z młodzie
żą i współpracy z centralą
Kielecki OZP podziwia osiągnię
cia sekcji. A w samym Ostrowcu
mało kto się tym interesuje. Miasto,
które kiedyś żyło waterpolo, teraz zapomniało jak się w nie gra. PrzyczYn
tego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Niewątpliwie zniechęciły kibiców
chudsze lata sekcji i gra w ogonie 11igi oraz niewielka liczba atrakcyjnych
tumiejów. Ludzie odwykli od piłki
wodnej, a pełne trybuny na basenie
przy Swiętokrzyskiej są już tylko
wspomnieniem. Na nieszczęście
doszły kłopoty finansowe, z których
najłatwiejszym i niestety nadużywa
nym przez kluby wyjściem jest likwidacja najmniej czy zupełnie niedochodowych sekcji. Także w Ostrowcu była już decyzja o likwidacji
sekcji piłki wodnej KSZO. Ale zupełnie niespodziewanie waterpoliści
zaczęli odnosić znaczące sukcesy.
Seniorzy zostali wicemistrzami
Polski, a juniorzy już dwukrotnie
okazali się najlepsi w kraju. W reprezentacji Polski seniorów i juniorów regularnie z dużym powodzeniem występuje kilku pilkarzy KSZO.
I tak powstała dziwna instytucja
niechcianych mistrzów.

Lekkoa~etyane

nadzieie Granatu
Lekkoatletyczna sekcja skariyskiego Grana u zaczyna się liczyć na krajowych arenach. Wprawdzie najlepszy
"przeszkodowiec" klubu. były mistrz
Pol:;ki - ARTUR OSMAN odszedł do
gdańskiego AlS-AWF, ale pojawiła się
grupa utalentowanej młodzieży, która
już wkrótce powinna liczyć się wśród
senioró~'.

M .in. podopieczny trenera Krzysztofa Wolińskiego - GRZEGORl URGACZ, speCJalizujący się w biegaCh
prz c:zkodowych był czwarty na 2 km
z przeslk. na spartakiadzie młodzieży
Naleiy na tym dystansI do krajowej
czołówki juniorow Biega także na 1500

Wśród dziewcząt juniorka KATARZYNA SZYMAŃSKA jest najlepsza
w Polsce w trójskoku, a wskoku w dal
mieści się w krajowej dzieSiątce. Natomiast WIOLETTA FRANKIEWICl zdobyła brą?owy medal na Igrzyskach
Szkolnych na 600 m.
Sekcja utrzymuje się z działalnoś
ci gospodarczej klubu (sklepy), zakłady .Mesko zapewniają zawodnikom bezpłatny transport, niewielką
pomoc Oferuje związek lekkoatletyczny.
PAWEŁ KOlWlCA
M

szości akcji niemieckiej drużyny, cał
kiem jak przed 8 laty na Eur084 Platini.
Zdobywał też gole jakich pewno nie
powstydzHby się wielki Michael. Świa
dectwem piłkarskiego kunsztu był gol
w meczu WNP - Niemcy w 90 min.
Gdyby wtedy Thomas chybH prawdopodobnie Niemców nie byłoby w finale. Nie zawiódł jednak w decydującym
momencie ... niczym Platini i podobnie
jak Francue w 1984 został najlepszym
piłkarzem mistrzostw Europy 1992.
Opracował
na
podst.
"World Soccer" i materiałów
własnych S. WRÓBEL

na

po oc

.
mlstrzo
•

Władze miasta, albo nie czytają gazet, albo uważają że tytuł mistrzowski
nie zasiuguje na zainteresowanie, gdyi
nikt z Urzędu Miasta chłopcom nie pogratulował. A jest czego. Ich dominacja
w kraju jest bezapelacyjna i jak nikt na
uznanie zasługUją Jedynie związki zawodowe Huty "Ostrowiec" kupiły
dresy I upominki zwycięskim juniorom. W klubie wiodącą sekcjąjest pUka
nożna, ale równie dużymi względami
cieszy się boks. Piłka wodna jakby me
pasuje do tych dyscyplin. Jest sportem
elItamym, a wyszkolenie pilkarza wodnego jest bez porównania trudniejsze
od kogokolwiek innego. Nie każdy to rozumie i nic dziwnego, że laik nie docenia miary sukcesu nawet wśród kilku
drużyn w kraju. Sprawa klubowych preferencji nie jest zresztą najważniejsza.
Wszędzie tak jest i decydują o tym róż
ne względy. bardziej zastanawia niczym nie uzasadniona niechęć do tel
dyscypliny. Nie da się tego do końca wytłumaczyć kłopotami finansowymi. Klub
otrzymał na potrzeby sekcji 40 mln
z OZP. Również okręg pokryje koszty
obozu letniego juniorów w Szczawniku
w dniach 12-26 Sierpnia. Utrzymanie
sekcji sprowadza się do kilku etatów seniorów Quniorzy grają za darmo) i kosztów wyjazdów. Nie jest to aż tak dużo.
Według zapewnień kierownika sekcji
JERZEGO GULIŃSKIEGO już 20
. proc. rocznych dochodów z basenu
pokryłoby potrzeby sekcjI. Zresztą
prezes Jeż gotów jest oddać na kilka
godzin dZiennie basen sekcji piłki wodnej, aby nauką pływania zarobiła na SIebie. W miarę możliwości pomagają
sekcji jej byli zawodnicy. Rzecz wIęc
nie tylko w pieniądzach.
Chodzi raczej o odbudowę wiary
w możliwości sekcji. bo chyba nietrudno pokochać niekosztownego
mistrza.
Trener PIOTR KRZYSzrOFIAK,
kiedy miał pieniądze, nie narzekał. Czasy się jednak zmieniły i można być
zdesperowanym, gdy do połowy ~l1ie
siąca trzeba czekać na 800 tys zł. Zadne to pieniądze dla świetnego fachowca, który prowadzi dwie drużyny. Na
szczęście trener Krzysztotl8k lubi to, co
robi, zarabia na zycie jako naUCZyciel wf
w szkole podstawowej i na razie nie odchodZi. W Ole lepszym nastroju jest jego asystent, sześciokrotny uczestnik
mistrzostw Europy MIECZYSŁAW KIELOCH. Wraz z sukcesami powinno b0wiem wzrosnąć zainteresowanie sekcją Tymczasem nic takiego się nie dZieje i mistrzowltl Polski grają w cieniU
drugoligoWego boksu i trzecioligowej
piłki nożnej. A szkoda zaprzepaSclc
szansę powrotu do ŚNletnoW Odpowiednia reklama i ranga turniejów
rozgrywanych w Ostrowcu mogłaby
ponownie za~nićtrybuny na klubo-

świetne.

S.WRÓB L

http://sbc.wbp.kielce.pl
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wym basenie. Jest to jedyny tego typu obiekt w Polsce i nie
można dopuścić do tego, aby
stał się tylko kąpieliskiem. Nie
należy tak:nastroju jest jego
asystent,
sześciokrotny
uczestnik mistrzostw Europy
MIECZYSŁAW KIELOCH. Wraz
z sukcesami powinno bowiem
wzrosnąć
zainteresowanie
sekcją. Tymczasem OIC takiego
się nie dzieje i mistrzowie Polski
grają w cieniu drugoligowego boksu i
trzecioligowej piłki nożnej. Aszkoda zaprzepaścić szansę powrolu do świet
ności. Odpowiednia reklama i ranga turniejów rozgrywanych w Ostrowcu
mogła by ponownie zapełnić trybuny na
klubowym basenie. Jest to jedyny tego

Piotr Krzysztofiak - trener
waterpolistów KSZO.
Fot. Z. Tyczyński
typu oblekl w Polsce i nie można dopuś
do tego, aby stal się tylko kąpiehs 
klem. Nie należy także zapominać, że
piłka wodna jest elementemtożsaffiOŚC,
miasta, do którego nie przyznaj6 stę
wielu jego mieszkańców.
•
Z. TYCZVNSKI
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AKS był jego dzieckiem, które wychował i wykształcił
Na Stadionie Amatorskiego Klubu
Sportowego w Busku Zdroju coraz
częściej odbywają się imprezy o charakterze międzypaństwowym . 23
czerwca 1992 r. Busko było gospodarzem towarzyskiego międzypaństwo
wego meczu piłkarskiego reprezentacji
juniorów do lat 16 Polski i Rumunii.
Mecz poprzedzH festyn zorganizowany z okazji 45 rocznIcy powstania
Klubu Sportowego AKS, który już tyle lat nosi tę nazwę.
Na uroczystość do Buska zawiiali
mistrzowie olimpijscy sprzed lal: bokser
Józef Grudzień - pochodzący z polo~onego Oledaleko od Buska Piasku
Wielkiego oraz takie sportowe sławy,
jak Władysław Komar, Jacek Wszoła
i Ryszard ParuIski.
Najważniejszą chwilą sportowej
i historycznej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej płyty ku czci
założyciela buskiego klubu - STANISŁAWA SAMBORA. Ceremonii odsłonięcia tablicy na budynku Zarządu
AKS dokonała zona - wdowa po śp.
Stanisławie Samborze p. Karolina,
w towarzystwie córki Haliny i synów
Stanisława I Antoniego. P. Stanislaw
Sambor jun. w imieniu całej rodZiny podziękował za wyrazy pamięci o jego Ojcu i wzorem swego ojca ofiarowal na
rzecz AKS pięć piłek firmy ..Adidas'
W kuluarowych rozmowach wspominal wielu zawodników I działaczy mecenas6 ~ sportu. których dziś nazywalibyśmy SPOI soraml. Największym
był właśnie założyciel busloego AKS P
STANISŁAW SAMBOR. Ten człowiek
całą duszę oddal idei krzeWienIa kUltury
fizycznej i sportu AKS był .lego dzieckiem" które w/chowali wyk ztak:ij. To
nie przesada, boWiem p. Stanisław WIO-

Busko
pamięta!
le

pieniędzy z własnej kleszeOl przekazał na cele klubu. Stamsław Sambor był

wzorem Polaka - patrioty, w czasie
okupacji współpracowal z partyzantami. ułatwiająC im zdobywanie róźnego
potrzebnego sprzętu , jak np. rowery
(akCJa rozbleta magazynu w lipcu 1944
r. I przejęcia przez oddział AK 75 rowerów). Jako właściciel drukami zaopalrywał organizacje podziemne w papier
I farbę drukarską dla konsplracylnych
drukarni i powielarni tajnych gazetek
oraz świadczył róźne inne usługI. Jego
żona Karolina była aktywną nauczycielką na kompłetach tajnego nauczania Po zakonczeniu działań WOjennyd1
p. Stanistaw nadal dZiałał aktywnie na
rzecz miasta Buska, a szczególnie
w klubie sportowym. nie tylko jako dZIQ
łacz - prezes klubu, ale takze organizator. trener i zawodnik. Jego dziełem
była także sekcja motorowa, której był
zawodnikiem i zatozydeiem.
Stadion AKS przy ul Kusoc'nskl6QO
to także cząstka dZI3.łalnoSci S. Sambora, który byl insp'ralOrem jego budowy.
Pod koOlec lal 50. zaczynano od sf..romnego boiska pilkarskiego To ja dl $
wygląda siadlon, hala WidoWiSkowosportowa i caty kompleks u Ządz"n
sportowych jest OSIągnięciem !ar poż·
niejszych, ale poczalek da! niezastąpio
ny działacz sportowy S. Sambor
W polo ....'e lat siedemdZiesiątych
pańsIwO Karolina' Stanisław Samooro;
wie wyjechali z Buska, by zil/llleszkac
bliżej swych dziecI. Ich dom I p;ękny
ogród przy-ullCy SWlerczewsklego pt2est.aly ISlniec, na tym le renie powstało
osiedle Gen. Slkors ego
W ra u ~984 pan StanlSlaw s..~mbof
zmart t .... oe u 84 lal Tablica pamiąt
kowa na tadlonie AKS,
rll wyleonał gratt pan KAZIMIERZ
A OSZA, będz e jedyn pami :ką w usku Zoroju przypornin
"yI
ę
dl ał cza poteczneg ,spo
a
sponsora ktory la ch 19.tS 191
czynem orzył h lori bus leg
sportu, a przez to a a radosc dla
młodziety I wypoczynek dla symp tykó s;>ortu.
LESZE' ARCI lEC

PDdsumDwanie rtJzgrywek III ligi pi/ki nDżnej w sezDnie 1991/92
Pięć drużyn z województw kieleckiego i radomskiego występowało w tym sezonie w 1/1 lidze złożonej z zespołów makroregionu kieleckolubelskiego. (8 województw środkowo - wschodniej Polski). Radomiak, KSZO Ostrowiec i Granat Skarżysko to drużyny, które nadawały ton
rozgrywkom, zajmowały miejsca w pierwszej "szóstce" tabeli, a KSZO był nawet mistrzem jesieni. Z kolei Bucovia i Broń Radom walczyły
o utrzymanie się w lidze. Radomianie obronili się przed spadkiem dopiero dzięki remisowi w ostatnim meczu. W następnym sezonie nadal
będą grały w III lidze wszystkie wymienione drużyny wzmocnione jeszcze jednym zespołem z województwa radomskiego - Pilicą Nowe
Miasto. Oto podsumowanie rozgrywek flfligi w sezonie 1991/92. '1.

SŁAWOMIR MACHNIO
Był chyba najlepszym zawodnikiem Radomiaka w minionym
sezonie. Karierę piłkarską rozpoczął w 1980 r. W Radomiaku,
którego barw broni do dziś z dwuletniąprzerwa" podczas której odbywał służbę wojskową w LubIiniance Pierwszym trenerem
Sławka był Wiesław Rogowski,
p6źniej kolejno:Marek Równy,
Maciej Jaśkiewicz, jur Zieliński
oraz
Józef
Antoniak .Największy sukces 23-letniego (24 lata skończy 28 sierpnia) zawodnika to I miejsce w Pucharze Michałowicza (1987). W
minionym sezonie 16 goli mimo przerwy spowodowanej
ciężką kontuzją. Zdaniem pił
karza jego najsłabszą stroną
jest wytrzymałość, naj mocniejszą - strzały obu nóg i gra
głową.

(jn)

Kandydat
do awansu
Radomiak zajął w rozgrywkach 2 miejsce. W 30 meczach radomianie zgromadzili 46 punktów, bramki 55:25, 21 zwycięstw,
4 remisy, 5 porażek. U siebie 14'.:.. 0- 1 bramki 35:8, na wyjeździe
7- 4- 4 bramki 20:17. Jesienw.22 punkty (10- 2- 3)"wiosną
24 punkty (11 - 2 - 2).
Gole zdobyli: Machnio 16, Zole ch 10, Jakóbczak i Baćmaga po
6, Czupryn 5 , Kozieł 4, Kowal, Siara i Ogorzałek po 2, Rogala 1,
samobójcza 1.
Piłkarze

Radomiaka tworzyli

zespół spośród reprezentujących nasz region. Wydaje
się też, że nie byli piłkarsko gorsi
od zwycięzcy ligi Hetmana Zamość. Niestety, zamojscy działa

najlepszy

cze byli bardziej zapobiegliwi i to
ich klub zagra w następnym sezonie w II lidze. Przypomina się histońa sprzed paru laty, kiedy Radomiaka przy .zielonym stoliku"
wyprowadzono z I ligi. Natomiast
radomscy kibice muszą poczekać
na awans jeszcze co najmniej rok.
O ile ... uda się zatrzymać w Radomiu
najlepszych
piłkarzy.
Machnio, Łukiewicz, Ogorzałek,
Zolech i inni są kuszeni przez wiele klubów, nawet tych z I ligi. Próbuje się jednak w Radomiaku
.zmontować" radę sponsorów,
która przejęłaby zespół jako kapitał założonej spółki (na podobień
stwo Widzewa Łódź) . Jeżeli to się
uda (choć jest wiele przeszkód,

Za rok
w II lidze?
Granat zajął w rozgrywkach III ligii 5 miejsce. W 30 meczach
zgromadził 36 punktów, bramki 55:36. 15 zwycięstw, 6 remisów,
9 porażek. U siebie: 12 - 1 - 2 bramki 39: 13, na wyjeździe 3 - 5
- 7 bramki 16:23. Jesienią 17 punktów (8 - 1 - 6), wiosną 19 (7

- 5 - 3).
Gole zdobyli: Siudek 12, Bierdowski 9, Szitik 8, Bliski 6, Chołuj
i Wawrzyńczak po 3. Opara, Przybycień, Telka i Skalski po 2,
Stępniewski, Paździrz, Szustak, Siemieniec i Kobus po 1, samobójcza 1.
Tegoroczna wiosna była udana dla piłkarzy Granatu. Na
własnym boisku stracili oni tylko
1 punkt. (0:0 z KSZO Ostrowiec), odnosząc 7 zwycięstw,
m.in.: 2:0 z Radomiakiem , 3:1
z Górnikiem Łęczna, 1:0 ze
Stalą Gorzyce, 2:0 z Lublinianką, Gdyby nie słabsza postawa
na boiskach rywali oraz w rundzie jesiennej drużyna mogłaby
się liczyć w walce o II ligę.
Co spowodowało metamorfozę drużyny ze Skarżyska, która
w ubiegłym sezonie broniła się
przecież przed spadkiem? Drugi
trener pan Kazimierz Krakowiak twierdzi, że poprawę
w grze Granatu dało wprowadzenie większej dyscypliny taktycznej. Drużyna częściej grała
z kontry, zdobywała więcej bramek, zwiększyła szybkość rozgrywania piłki przy akcjach ofensywnych. O sile zespołu stanowili: wszechstronny Gienadij
Szitik, bramkostrzelny Anatolij
Bierdowskij,
doświadczony
Stanisław Opara i grający najrówniej Tomasz Chołuj. Bardzo
skuteczny był jesienią Mariusz
Siudek (11 bramek). Odniósł
jednak groźną kontuzję i wiosną
nie mógł odzyskać wysokiej formy.
Zresztą kontuzje były prawdziwą ,,zmorą" drużyny. Bywało,
że panował w niej prawdziwy
szpital - nie grało 5-6 zawodników z podstawowego składu:
Przy .krótkiej ławce" i odejściu

kilku graczy do wojska (Tel ka ,
Dziewit, Skalski), trenerzy byli
zmuszeni wystawiać juniorów: Roberta Bąka (rocznik 73,
Roberta Niedzielę (74), Piotra
Piwowarskiego (74), Marka
Daniela (75), Grzegorza Czyżewskiego (74) .
Trener - Piotr Kuszłyk narzeka na brak czasu na odpowiednie przygotowanie piłkarzy
do nowego sezonu, który zaczyna się na początku sierpnia.
Chwali zawodników za dobrą
grę obronną, dyscyplinę taktyczną i ambicję. O planach na

np. nie uregulowane sprawy włas
nościowe stadionu), w przyszłym
sezonie podopieczni trenera Antoniaka nie powinni mieć żadnych
problemów ze zwycięstwem. w lidze. Co więcej, zespół betwięk
szych .zakupów" stać na utrzymanie się w II lidze, a nawet walkę
w czołówce! Dlaczego? Przemawia za tym wyrównany i dość
szeroki skład z solidną obroną,
kierowaną przez doświadczo
nego Mirosława Siarę, niezłą
drugą linią, największe postępy

zrobił Jarosław
stał się w czasie

Czupryn, który
sezonu podstawowym zawodnikiem i jak na pomocnika zdobył dużo bramek.
Wreszcie atak, niewątpliwie graczem nr 1 jest Sławomir Machnio. Jesienią zdobył 9 goli i. .. pod
koniec rundy odniósł ciężką kontuzję (złamanie nogi). Wydawało
się, że nie odzyska formy, ale
strzelił w ostatnich meczach aż 7
goli. Jednak podczas nietlbecnoś
ci Machnio Radomiak też strzelał
gole, co dobrze świadczy o możli
wościach drużyny w ofensywie.
Jeżeli radomska jedenastka
będzie grała w niewiele zmienionym składzie, jest moim niemal pewnym kandydatem do
awansu za rok.
ZMIANY: Ubyli - O, Sławomira
Machnio stara się m.in. I-ligowa
Siarka Tarnobrzeg, oferując podóbno ok. 1 miliarda zł, jak dotąd
nie doszło jednak do transferu. Podobnie jak w przypadku innych pił
karzy. Przybyli - na razie w Radomiaku nie podano żadnych nazwisk.
S. WRÓBEL

jest jednak tajemnicą, że Granal
chce walczyć o II ligę.
* ZMIANY. Ubyli - w trakcie
sezonu wyjechał za granicę
bramkarz Miernik. Obcokrajowcy Szitik i Bierdowskij z Granatu .dzięki" decyzji PZPN.
Przybyli - Gaweł wrócił z wojska z Błękitnych (na drugą część
se~onu był wypożyczony do
Kielc, za co skarżyski klub jeszcze nie otrzymał pieniędzy), drugi bramkarz - Nobis z Igloopolu
Dwikozy. Inne zmiany na raz,ie
utrzymywane są w tajemnicy.
PAWEŁ KOlWlCA
Chołuj

Najrówniej grającym piłkarzem .Granatu" w sezonie 91/92 był
Tomasz Chołuj. Ma 26 lat, jest wychowankiem tego klubu, jego
pierwszym trenerem był Kazimierz Krakowiak. W czasie służby
wojskowej grał w kieleckim Stadionie. Grając jako środkowy pomocnik odgrywał kluczową rolę w drużynie, często biorąc na siebie ciężar gry, kierując drugą linią i .napadem". Sam nie uważa się
za najlepszego, widzi w swej grze dużo mankamentów (słabsza
gra głową i lewą nogą)
(PAK)

Piłkarze
Bucovii
zajęli
w rozgrywkach III ligi sezonu
1991/92 10 miejsce. W 30 me- I
czach zgromadzili 26 punktów
bramki 29:51, 8 zwycięstw, 10
remisów i 12 porażek. U siebie 7 - 6 - 2 bramki 22:10, na
wyjeździe 1 - 4 - 10 bramki
7:41. Jesienią tylko 8 punktów
(2 - 4 - g) wiosną aż 181 (6-

BUCOVIA
BUKOWA

6- 3).

oblicza
KSZO zajął w rozgrywkach III ligi sezonu 1991)923 miejsce. W 30 meczach zgromadził 40 punktów, bramki 32: 20, 16 zwycięstw, 8 remisów,
6 porażek. U siebie 11 - 3 - 1 na wyjeździe 5 - 5 - 5. Jesienią 24 punkty
(10- 4- 1) wiosną tylko 16(6- 4- 5).
Gole zdobyli: Pawłow 20, Pastuszka 9, Biełozerski 5, Klepacz 4, Pietrzyk, Gądek i ·Łukawski po 2, Płatek 1.

Palika

Bramki zdobyli: Pawlik 7, Molenda i Ślusarczyk po 3, Cieślak,
2, S. Malaga, L Mareprezentującej poziom IV ligi
drużyny udało mu się zmonto-

wać zespół tzw. środka tabeli
wili lidze.
Mimo aż 51 bramek straconych trener uważa, że najlepszą
formacją w Bucovii jest obrona.
Wyróżniającym sią zawodnikiem był Sławomir Malaga.
Zdaniem trenera Palika ten 26letni forstoper mógłby już od
następnego sezonu grać w II lidze. Wśród pomocników duże
możliwości
mają Arturowie
Marcisz i Łodej. Jednak by stali

Dla przypomnienia podajemy tabelę "naszej" III
ligi po zakończeniu rozgrywek.
1. Hetman 30 51 76:19
2. RADOMIAK30 46 55:25
3. KSZO
30 40 45:29
4. Lublinianka30 40 40:24
5. GRANAT 30 36 55:36
6. Górnik
30 32 37:27
7. Stal G.
30 30 46:34
8. Pogoń
30 28 40:35
9. Orlęta .
30 26 46:52
10. BUCOVIA 30 26 29:51
11. AZS B.P. 30 25 42:46
12. BROŃ
30 24 26:41
13. Siarka II 30 24 24:44
14. Stal K.
30 22 33:49
30 18 29:68
15. Wisła
16. Tomasovia30 12 19:62
Bardzo ciekawe są również tabele uwzględniające
wyniki tylko z wiosny i tyl1<0 z jesieni.
RUNDA JESIENNA
1. KSZO
15 24 28:16
2. Hetman 15 23 35:13
3. Lublinianka15 23 25:10
4. RADOMlAK15 22 25:14
5. Górnik
15 18 19:13
6. GRANAT 15 17 28:22
7. Siarka II 15 16 13:15
8. Pogoń
15 15 25:16
9. Stal G.
15 15 25:17
10. Wisła
15 13 17:29
11. AZS B.P. 15 12 19:19
15 12 12:17
12. BROŃ
13. Stal K.
15 9 18:30
14. BUCOVIA 15 8 12:29
15. Orlęta
15 7 14:34
16. Tomasovia 15 6 13:35
RUNDA WIOSENNA
1. Hetman 15 28 41:6
2. RADOMlAK15 24 30:11
3. Orlęta
15 19 32:18
4. GRANAT 15 19 27:14
5. BUCOVIA 15 18 17:22
6. Lublilianka15 17 15:14
15 16 17:13
7. KSZO
8. Stal G.
15 15 21:17
15 14 18:14
9. Górnik
10. AZS B.P. 15 13 23:27
15 13 15:19
11. Pogoń
Stal K.
15 13 15:19
15 12 14:24
13. BROŃ
14. Siarka II 15 8 11 :29
15. Tomasovia15 6
6:27
16. Wisła
15 5 12:39
opr. (sw)

maszem Żelazowskim. na obóz
Wszystkie mecze w pelnym wyprzygotowawczy z pierwszym zesmiarze czasu rozegrali: Pietrzyk, Biełozerski i Pastuszka. Wyszli na boispołem pojedzie kilku zdolnych wyko we wszystkich meczach Pawłow, . chowanków z juniorskiej drużyny trenera Oryjasa.
Gądek i Wielguszewski. Ci zawodnicy i bramkarz Dymanowski tworzyli
Z. TYCZVŃSKI
.trzon" drużyny.
Był to dziwny sezon dla piłkarzy
KSZO. Bardzo dobra gra w pierwszej rundzie przyniosła tytuł mistrza
jesieni i duże nadzieje. Niestety,
w rundzie rewanżowej KSZO był już
tylko przeciętną drużyną środka tabeli. Jakkolwiek 3 miejsce w rozgrywkach III ligi jest największym
sukcesem piłkarzy w 63 letniej
historii klubu, tak martwi styl
(szczególnie w końcówce) w jakim
go osiągnęli. Trudno winić tylko słabą
psychikę nie przygotowanych do
przewodzenia rozgrywkom piłkarzy.
Drużyna Broni Radom zajęła w tym sezonie 12 miejsce
Zbyt szybko gracze lidera uwierzyli
w III lidze. W 30 meczach "metalowcy" zgromadzili 24 punkw swoje umiejętności. Zabrakło
wiosną zadziomości i walki narzucoty, bramki 26:41, 7 zwycięstw, 10 remisów i 13 porażek. U sienej rywalom, przez pełne 90 minut
bie 5 - 6 - 4 bramki 15:15, na wyjeździe 2 - 4 - 9 bramki
meczu. Zabrakło drugiej linii. Kiedy
11:26. Jesienią 12 punktów (3- 6 - 6), wiosną również 12(4
drużyna gra z kontry, można się bez
- 4- 7).
niej obyć. Kiedy jednak przeciwnik
.muruje" i sytuacja wymaga gry komGole zdobyli: Bilke 8, Wydra 4, Kopytowski, Ruszkowski
binacyjnej, jej brak jest nie do zastą
i Michalski po 2, Saniuk, Bilski, Kowalczyk, Przybyś, Tiszpienia. Kontuzje i pozaboiskowe
kow, Kolanek, Koriiarczyk i Majkowski po 1.
wpadki kilku piłkarzy zmuszały trenera Kwarczanego do eksperymentów. Zabrakło także szczęścia, ale
Nie wiodło się w tym sezoW sumie cel został osiąg
ono sprzyja lepszym. W końcówce
nie piłkarzom radomskiej Bronięty. Bardzo młoda drużyna
sezonu wydawało się, także że nie
ni. Zakończenie rozgrywek byistnieje w drużynie wspólnota interewzmocniona kilkoma rutysów. Jeżeli KSZO ma się liczyć
ło jednak szczęśliwe i najniarzami (m. in. Przybyś)
w przyszłym sezonie, niezbędne jest
młodsza w lidze drużyna
utrzymała się W III lidze. Mówzmocnienie. Potrzebny jest szybki
zdołała obronić się przed
wi się jednak, że kilku starnapastnik, gdyż ani Pawłow ani Passpadkiem remisując w decytuszka naleŹy!ej szybkości nie mają
szych
piłkarzy
odejdzie
dującym meczu 1:1 ze Stalą
Przydałby się libero, aby lepiej wykoz
Broni,
niewykluczone
więc,
rzystać w drugiej linii Biełozerskie
w Kraśniku. Mimo słabej gry
że za rok zagrają sami mło
go. Wreszcie niezbędny jest reżyser
nie sposób nie zauważyć
gry, który mógłby nadać styl poczydzi i będzie to już bez wątpie
w drużynie zjawisk pozytywnaniom ostrowieckiej jedenastki.
nia najmłodszy zespół w linych.
Najlepszym
zawodni• ZMIANY. Ubyli - Klepacz i Oydze.
kiem był bez wątpienia stoper
manowski na studia, WielguszewJACEK NOWAK
ski służba wojskowa, Łukawski
(Grał w reprezentacji Polski na
kończy karierę. Pawłow I Biełozer
Zmiany: ubyli - w trakcie
mistrzostwach świata w 1986
ski na mocy decyzji PZPN - klub
sezonu do Błękitnych Kielroku jako piłkarz Widzewa)
prowadzi pertraktacje z utalentowace Stanisław Bilski i IreneKazimierz Przybyś. Swym
nym piłkarzem MOKS Opatów Tousz Gorczyca. Obecnie
doświadczeniem
wspieraf
w najtrudniejszych momengłośno o przejściu do Błę
tach niemających ligowego
kitnych Kazimierza Przyogrania kolegów. Jesienią
bysia. Są też "zakusy. na
dobrze grał Mirosław KolaJakuba Bilf<e. Przybyli nek, wiosną jednak gdzieś
Jak dotąd nikt.
.zgubił: formę. Kilka udanych
(sw)
spotkań mieli:Jacek Wydra,
Rafał Kowalczyk, Jakub BiIke i kilku innych młodych pił
karzy. Jednak zdaniem trenera
Peresady Najrówniejszą formę przez cały sezon prezentował Cezary Ruszkowski nalesię klasowymi zawodnikami mużący w każdym meczu do wysząpoważniej podejś; do treninróżniających się graczy.
gów. "Piętą Achillesową" zespołu był atak. napastnicy zmarnowali wiele tzw. stuprocentowych
Cezary Ruszkowski
sytuacji i nawet najlepszy strzeKanerę pitkarską rozpoczął 14
lec drużyr1y Jacek Pawlik mógł
lat temu w Radomiaku (klasa
strzelić co najmniej dwukrotnie
sportowa w SP nr 2). Po siedmiowięcej goli.
letniej grze w tym klubie zaczął
grać w zespole Postęp Łaziska (w
* ZMIANY: Ubyli - do Hetokręgówce), później przez rok wymana Włqszczowa wracają
stępowa/ w Prochu Pionki, przez
ąroszek i Kościołek (skończył
dwa lata w AZS Warszawa i dopie~Ią okres wypożyczenia) , ale nie
ro w Bronii. w której gra od dwóch
Jest wykluczone porozumienie
s:z~nów. Trener Wojewódzki nie
na kolejny sezon Hetmana z BuWIdział go w skladzie, dopiero Micovią Przybyli - Jak dotąd nie
rosław Peresada dał mu szansę
występów w I drużynie, którą skupodano oficjalnie żadnego naztecznie wykorzystał.
wiska.
S. WRÓBEL

"Ręka"

Kościołek Marcisz, Groszek i Kędraciuk po
laga, Łodej i Kwapisz po 1, samobójcza 1.

Kiedy po rundzie wiosennej
trener Czesław Palik przejmował zespół Bucovii (zdobył
w pierwszych 15 meczach tylko
8 punktów) i zapowiedział utrzymanie w III lidze niewielu wierzyło, że ten cel jest możliwy do zrealizowania. Okazało się że tak!
Zespół został Odpowiednio . poustawiany", zaczął grać dojrzalej
i uważniej w obronie, co od razu
przyniosło tak potrzebne punkty.
Trener Palik pokazał jeszcze
raz, że jest dużej klasy fachowcem. W krótkim czasie ze słabej,

WY
D~.&~a

Naimłodsi
W

przyszły sezon nie chce się wypowiadać, aby nie zapeszyć. Nie

Tomasz

Marek Pastuszka
Obok Pawłowa i Biełozerskiego należał do najlepszych piłka
rzy w drużynie. Był jej kapitanem - liderem na i poza boiskiem.
Rozpoczynał kańerę w Starze Starachowice grając m. in. ze znanym kibicom w regionie Fotfolcem. Przeszedł następnie do KSZO,
gdzie gra od kilku lat.
.
Zalety Pastuszki - to dobra gra głową, niezła technika
i zmysł do gry kombinacyjnej. Wady - przede wszystkim brak
szybkości. Grał w ataku, ale ostatnio z konieczności w drugiej lini
i ta zmiana pozycji była dla piłkarza korzystna. Jak przystało na
kapitana Marek Pastuszka występował we wszystkich meczach,
(sw)
jakie KSZO rozegrało w sezonie (liga i puchary).

Tabele ...

http://sbc.wbp.kielce.pl

lidze

,

Krabbe, Breuer i Moeller nie wystąpią w Barceloniel

REKORDY 5WlATA

Zgu

Żeleznego i Korzeniewskiego
Słowak

ŻELAZNY

JAN

ustanowił nowy rekord świa- .
. ta posyłając oszczep na odległość 94,74 metra i popra-

dotychczasowy rekord Brytyjczyka Backley'a,
wynoszący 91,46 m. Na tym
samym mityngu w Oslo nie
zanotowano innych rewelacyjnych wyników.
* Podczas zawodów
w Reims polski chOdziarz
ROBERT KORZENIOWSKI
uzyskał najlepszy na świe
cie rezultat w chodzie na 5
km - 18.17,22. Dotychczasowy najlepszy wynik należał od 1989 roku do Romana
Mraska (CSRF) i wynosił
18.28,80.
* Podczas zawodów w Lucernie brylował szwajcarski
kulomiot Werner Guenther.
Uzyskał wynik 21,94 i jest to
drugi wyniki tego roku po

Niemieckie lekkoatletki, które w ubiegłym tygodniu otrzymały nominacje do olimpijskiej reprezentacji Niemiec: Katrin
Krabbe, Silke Moeller i Grit Breuer zrezygn owały ze startu

wiając

" Po uzyskaniu przez niemieckiego lekkoatletę Uve
Hohna wyniku ponad 100
metrów w rzucie oszczepem, zmieniono konstrukcję
tego przyrządu przesuwając
środek ciężkości do przodu,
przez .co zawodnicy uzyskiwali krótsze odległości. Okazuje się jednak, że mimo ograniczeń oszczepnicy znów
zbliżają się do "zaczarowanej" granicy 100 metrów.
Podczas zawodów lekkoatletycznych w Oslo Czecho"'II

Na piłkarskim
RYNKU
Francuski klub pierwszoligowy
Montpeller definitywnie wykupH
z Łódzkiego Klubu Sportowego
naszego reprezentacyjnego napastnika Jacka liobera za sumę 1
mln 940 tys. dolarów. Jest to najwyi.SLA kwota oferowana do tej pory za piłkarLA polskie!1o. Poprzednio .najdroższy" był Zbigniew Boniek, który przeszedł z Widzewa
do Juventusu za 1.800 tys. "zielonych".
23-łetni duński piłkarz Johny
Moelby podpisał dwuletni kontrakt z Boroulą
Moenchengladbach za sumę 300 tys.
marek. 14-krotny reprezentant
Danii występował w Vejle BK.
Inny gracz mistrza Europy 31-1etnl Klm Christofte z Broendby IF grać będzie w FC Koeln.

(sts)

....

osiągnięciu

Amerykani~a

Grega Tafralisa - 21 ,98.
* W znakomitej formie jest
bułgarska specjalistka skoku
wzwyż Stefka Konstandinowa. Podczas sportowego
festynu w San Marino uzyskała 2,05 m i była bliska pokonania poprzeczki na wysokości 2,10 m (lepiej o 1 cm
od rekordu własnego świata
2,09 m).
opr. (sw)

* Joachim Halupczok zajął

drugie miejsce w kolarskim kryterium na ulicach
Regensburga. Zwyciężył Australijczyk Dean Woqds,
a piąty był Sławomir Krawczyk.
* W Atlancie odbył się
międzynarodowy bieg ulicz. ny na dystansie 10 km. Zwyciężył Sammy Lelei (Kenia)
z czasem 27.56. Wśród kobiet pierwsza była Francie
Larrieu-Smith (USA)
31.49 , piąte miejsce zajęła

'

~

Krzyżówka piłkarska .nr
w

jednym z meczów półfinałowych
,,EURO '92" wystąpiły zespoły Danii
i Holandii. W składach tych drużyn ,
podcLAS LAkończonych, piłkarskich
mistrzostw Europy, występowali m.in.
nast.ępujący piłkarze:

GULUT, JENSEN, KOEMAN, LARSEN, WINTER - POVLSEN, RIJKARO,
VILFORT, WOUTERS - ANDERSEN,
BERGKAMP, PIECHNIK, SIVEBAEK.
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POZIOMO: Jadwiga, Neptun,
Rabsztyn, Lato. nok, idylla, usus, Inter,
Ops, Anc, Odys, istnienie, Ra, lin, Tań
ski, bramka, piernat.
PIONOWO: junior, aron, daktyl,
gzyms, atleta, nylon, plus, tas, nos,
bies, napis, tunika, drink, Anin, celt,
dar.
.
f3ozw. gł.: JANUSZ KUSOCINSKI
W wyniku przeprowadzonego losowania nagrodę książkową otrzymują
Czesław Chuk z Ostrowca i Jerzy Jakubowicz ze Skarżyska . Nagrody

w Barcelonie!

Olimpijska absencja Katrin: słaba

forma czy •.• taktyka?

Broń

Wczoraj, w oficjalnych komunikatach prasowych podkreślano , że
motywy decyzji były
"natury czysto sportowej •.• " Klubowy trener
Krabbe i jej koleżanek
z SC Neubrandenburg
Thomas Springstein powiedział: "rezygnacja
ze startu nie ma żadne
go związku z rzekomymi naciskami działa
czy
niemieckiego
związku lekkoatletycz-

zaprasza

Wakacje już w pełni , jednak duża część dzieci i młodzieży pozostała w mieście. To dla nich na obiektach przy ul. Narutowicza w Radomiu rozpoczęła się tradycyjna już akcja "WAKACJE NA BRONI".
Od poniedziałkU do piątku,
w godzinach od 10 do 14
wszyscy chętni Uedyny warunek, to posiadanie sportowego
stroju i obuwia) mogą skorzystać z hali klubu. Prowadzący akcję, p. Ryszard Jagusiński pro-

Sp~intell1
Wanda Panfil-Gonzales 32.58.
• Podczas kongresu FIFA
w Zurichu podjęto decyzję
o przywrócenie praw człon
kowskich Światowej Federacji Piłkarskiej Federacji Pił
karskiej Republiki Połud
niowej Afryki. Absencja
tego kraju w FIFA wynosiła
18 lat.
• Świetny angielski piłkarz
Gary Lineker zadebiutuje 1
sierpnia w drużynie "The
Grampus 8 Club Nagoya"
w meczu przeciw brazylijskiemu zespołowi "Corinthians".
*
Nagrodę
fair-play
FIFA otrzymał brazylijski
piłkarz Jorginho, grający
w Bayerze Leverkusen.
Nagrodę wraz z czekiem
na 25 tys. dolarów wręczył
mu Pele.
• Na turnieju kwalifikacyjnym koszykarzy w Portland
awans na Igrzyska w Barcelonie wywalczyły drużyny
USA, Brazylii, Wenezueli
i Portoryko.
(STS)

prześlemy pocztą.

•I

ponuje grę w badmintona, tenisa stołowego j' koszykówkę oraz
liczne turnieje. Pierwszy z nich
(w piłkę koszykową) już się odbył. W czwartek startuje turniej
szóstek pHkarskich, a po nim
uczniowie szkół podstawowych
zmierzą się w tenisie stołowym ,
wyścigu kolarskim dookoła stadionu i kolejnym turnieju koszykówki . Pod koniec lipca nie stowarzyszeni spotkają się na kortach
tenisa
ziemnego.
W sierpniu przewidziany jest podobny cykl turniejów, tym razem
dla młodzieży starszej.
Obecnie z możliwości stworzonych przez radomski klub korzysta codziennie około 50 osób.
Warto dodać , że akcję wspiera
sW9imi finansami Wydział Oś
wiaty, Kultury i Rekreacji UM
w Radomiu.
(sts)

nego. Nieustanna presja opinii publicznej w ostatnich
miesiącach mocno odbiła się
na psychice Katrin, a jej obecna forma sportowa nie gwarantuje realnych szans medalowych. Trzeba wielu tygodni,
by zawodniczka osiągnęła paziom wytrenowania, umożli
wiający rywalizację na poziomie światowej czołówki. Słab
sza forma
jest również
przyczyną rezygnacji Breuer
I Moeller".
Trener lekkoatletek zapowie, dział, że wystartują one po olimpiadzie i przygotują się do przewidzianego na wrzesień finału
Pucharu Swiata.

Po słynnej aferze z kontrolą
w RPA, gdy w probówkach
wszystkich trzech sprinterek
znalazł się mocz skażony stery·
dami... od jednej osoby. Zdyskwalifikowano zawodniczki, by
kilka dni temu ostatecznie je
uniewinnić. Z pewnością przez
ten czas były narażone na wiele
stresów, m.in. wynikający pewnie ze stałej obserwaCji i groźby
kontroli antydopingowej w każ
dej chwili. Może więc bez sterydów uudno bym zbudować
olimpijską formę? By nie kom·
promitować się, trener oraz
przedstawiciele niemieckiego
komitetu olimpijskiego, sponsorującej biegaczki firmy NIKE,
podjęli zgodną decyzję wycofania lekkoatletek z reprezentacji
Niemiec.
(sw)

...

Sądzę,

źe

~(~wane~ ~IO
W&~IGraf.

rezygnacja ze

względu na dyspozycję sportowąjest tylko częściową prawdą

Wielka forma Krabbe podczas
tqkijskich mistrzostw świata
(dwa złote medale na 100 i 200
metrów) niekoniecznie musiała
być zbudowana tylko na witaminach. Dość głośno mówiło się
wtedy o tajemniczym trądziku,
wskazującym na używanie sterydów. Nikt wtedy lekkoatletki
wza rękę " nie złapał. Z całą jednak pewnością można stwierdzić, że podczas swej sportowej
kariery, Krabbe podobnie jak inni
sportowcy ze stajni .NRD" była
poddawana kuracjom dopingowym.

Borybja,cy się z kłopotami fmansowyml KSZO być może spotka nleocze·
kiwana pomoc. Byty plł1<arz KSZO Andmi Koby\allskl, który obecnie wystę'
puje w Siarce Tarnobrzeg ma.zastąpić
samego Romana Koseckiego w Galatasaray Stambuł. Piłkarz WYjechał na testy
do Stambułu ł ieśll wypadną one pomyśłnie zostanie podpisany kontrakt.
Koby\ańskl został, co prawda. sprzeda'
rrt Siarce za 9 mln. ale w podobnel Si'
tuacji właśnie za Romana Koseclelego
przechodz~ego z Legii W-wa do Gala·
tasaray kilka procent sumy transferowej
otrzymał Polkolor Piaseczno, gdzie Kosecki zaczynał grę w piłkę no1ni\ Siar1la
musi sprzedać swego najlepszego gra·
cza, aby mieć za co występować w I lidze. Może więc II !-ligowcy coś dostaną
przy okazji wyjazdu na saksy SWOjego
wychowanka.

Drużyna Promomtu i organizatorzy ligi "szóstek"
podczas uroczystego zakończenia sezonu.
Fol A. Piekarski

TeZ

Podziękowanie

Radomiaka ·
Zarząd RKS Radom/ak
Radom dziękuje p. ANDRZEJOWI
WILAMOWSKIEMU - dyrektorowi firmy "Wilard" za wydatną
pomoc finansową w utrzymaniu klubu.

(in)

DUŻY LOTEK .
27, 39, 41 , 42, 43, 46,

W świetlicy stadionu między
szkolnego przy ul. Prostej w Kielcach podsumowano rozgrywki
.,szóstek" piłkarskich w minionym
sezonie. Dyplomy i nagrody odebrali najlepsi zawodnicy i najlepsze drużyny PROMONT i AR8GRANIT, które zajęły ex aequo

W lidze

"szóstek"

skandali było na III Tour de
France. Tym razem na kolarzy
obrazili się wieśniacy. Zdenerwowani, że kolarze płoszą im
kury i gęsi rozsypywali na
drogę ... gwoździe. To wywołało
wzburzenie mieszkańców miast
współczujących biednym kolarzom i coraz większe zainteresowanie wyścigiem . Nakład
sprawdzić kwatery i stawić się na
"L'Auto Velo· rósł z roku na rok,
stanowisku sędziego . Począlko- . - a kolejne wyścigi były coraz wię
wo imprezie kibicowali tylko praksze i wspanialsze. Pętla wydłu
cownicy redakcji, wkrótce jednak
żała się przekraczając 3 tys. km
ich relacje z trasy wyścigu wywoi obejmując swoim zasięgiem
łały na tyle duże zainteresowanie
kilka krajów. W tym roku kolarze
- że redakcja .L'Auto Velo" ... nie
pokonują ją po raz 79.
zbankrutowała . .Naczelny" poło
Największymi
gwiazdami
knął kolejarskiego bakcyla i z zaTour de France byli: Francuz Anpałem przystąpił do organizowaquetil zwycięzca w latach 57,
nia kolejnych wyścigów.
.61 ,62,63,64, Belg Mercx (69,
Drugi tour obfitował w wiele
70,71,72, 74) i Francuz Hinault
skandali. Kolarze skracali sobie
- 78, 79, 81,82 i 85. W ostatnich
trasę, kilku niewielki odcinek
pięciU latach wygrywali: 1987 pokonało pociągiem. Kibice
Roche(lrłandia), 1988- Delgapodnosili protesty nie mogąc
do (Hiszpania), 1989 Lezrozumieć, że kolarz, który wymond (USA), 1990 - Lemond
grał 4 etapy nie wygrał całego
(USA). 199 - Indurain (Hiszwyścigu tylko dlatego, że na
pania) 1992 - ? Przed rokiem
I etapie stracił 2 godziny. DZIęki
Indurain wyprzedz'! Włochów
tym .wydarzeniom" o w/śclgu
Giannl Bugno I Claudlo ChiaW!ele się mówiło i stawał Się on
ppucclego.
S. WRÓBEL
coraz słynniejszy Jeszcze więcej

Naistarszy inaiwiększy
Spośród 13 podanych nazwisk należy wybrać nazwiska 8 piłkarzy i wpisać je de diagramu tak i w takich miejScach, aby powstała poprawnie ułożona
krzyżówka.

Utery z p61 ponumerowanych od 1
do 19 utworzą nazwiska 3 doskonałych
piłkarzy - uczestników .WRO '92".
W rozwiązaniu należy podać te nazwis a oraz nazwę kraju w barwach
którego występowali ci 3 pi/karze
Rozwiązania prosimy przesyl8Ć pod
adresem redakCJI .EO" w termtnie 7 dm
od dyr' :neru PomrędZ) pra 'dło ie
odpowedZl rOzlOSUjemy nagrodę
ksfążkową. Na karde poczto' el prosImy dop sa . "SPORT r 21"
Ron ąlan e krzyzówl<l sportowej

n 18

W piątek wieczorem, w baskijskim mieście San Sebastian
prologiem na trasie 8 km rozpoczął się 79 wyścig dookoła
Francji Tym razem będzie przebiegał szosami aż 6 krajów: Hiszpanii, Włoc'h, Niemiec, Belgii,
Luksemburga I FrancjI. Trasa
podzielona została na 21 etapów,
w tym trzy jazdy na czas (2 indywidualnie i 1 drużynowo).
Szczególnie interesująco zapowiadają się etapy prowadzące
przez Alpy. Najwyższy punkt, na
jaki wjadą kolarze to przełęcz
na trasie Sl. Gervais (u stóp
Mont Blanc) - Sestiere leżąca
2770 metrów n.p.m. .
Startująpraktyczme wszyscy liczący się w świecIe kolarze,
wśród nich jeden Pola - Z NON
JASKUŁA we wtosko-betgljskie)
grupie GB-MG-8ianchl.

Najstarszy i najsłynniejszy
wyścig świata - Tour de France
rodził się z wielkim trudem.
Wszystko rozpoczęło się w 1903
roku. Na pomysł zorganizowania
pierwszego w historii wyścigu
WIeloetapowego wpadł dziennikarz pisma "L' Auto Velo" GEO LEFEVRE. Udało mu się przekonać
swojego redaktora naczelnego,
by ten zaryzykował i zainwestował w wyścig. Wyznaczono więc
wpisowe 10 franków i by zachęcić
ewentualnych uczestników ogło
szono, że główna nagroda będzIe
wynosić 20 tys. franków.
1 lipca 1903 roku z Villeneuve St. Georges ok. 60 kolarzy
wyruszyło na trasę ł Tour de
France. W tym czasie starter, sę
dzia I organizator Lefevre popę
dził do POCIągU, by przed końcem
etapu zdązyć na metę w Lyonie,

Red 9 je ko egium: rtur KŁOCZ '0 - dyrektor wydawnictwa (tel. 439-43), St ni5ła
IJAS - zastępca red. naczelnego (tel. 463-(2),
J .rzy KOSO
- .sekretarz redakcji (telJtax. 45~20), ~ona ROJEK, Tom sz GŁĘBOCKI Czesław CHAŁAT- członko II kolegium oraz
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pierwsze miejsce. W lidze grało 14
drużyn . ARs-GRANIT to zespół
młodych piłkarzy z Czar nowa,
sponsorowany przez właścicieli
firmy ARS GRANIT z Cedzyny Romana i Andrzeja Stańczyków.
Natomiast pod firmą PROMONTU
występują oldboye Błękitnych .
Rozgrywki zorganizował ZW
TKKF pod patronatem redakcji:
"Echa Dnia".
(sw)

Koniec
wakacii~
Piłkarze drugoligowych zespołów kieleckich Korony I Błę
kitnych zakończyli swoJe krótkie
wakacje. Dziś przed południem,
na własnych obiektach odbyły
Się pierwsze treningi, inaugurujące przygotowania do nowego

sezonu.
InformaCje o tym, jak przebiegały, kto przybył j kto ubył z drużyn zamieścimy w jutrzej zym
"Echu Sportowym".
(515)

ZOWY'

Już 20 lipo specjaJ r 8-

5teffi Graf i Andre Agassi wygrali

rowy ~"MJI

W

Wimbledonie!

Wszystko
o Igrzyskach
Uwa~ czytelnicy! Już za 2 tygodnie - 20 lipca wydamy
~tromcowy dodatek poświęcony Igrzyskom Olimpijskim
w Barcelonie. Otrzymacie państwo wszystkie niezbędne do
śledzenia olimpijskich zmagań sportowców informacje, m.in:

• Szczegółowy program
konkurencji olimpijskich.
• Wszystkie informacje
o transmisjach Telewizji Polskiej, satelitarnych i radia.
• Krótką historię starożyt
nych i nowożytnych igrzysk.
• Przedstawimy olimpijczyków z naszego regionu
od 1932 do 1992 roku.
• Sylwetki gwiazd, tych
sprzed lat i obecnych.
• Opinie i prognozy fachowców.

• Wywiad z prezesem
PKOl. Andrzejem Szalewiczem.
.
• Możliwość wygrania
wspaniałych nagród w konkurSie "Olimpijski Ekspert".
• Wiele innych ciekawostek, informacji i statystyk.
Poniedziałkowe
.Echo"
kosztuje 1500 zł, 20 lipca cena
się nie zmienia, a na 4 dni
przed rozpoczęciem sportowej
rywalizacji przeczytacie pań
stwo .Wszystko o igrzyskach"'
(sw)

Niemka STEFFI GRAF i Amerykanin ANDRE AGASSI zostali
zwycięzcami wielkoszlemowego turnieju tenisowego na łta

wiastych kortach Wimbledonu.

Andre Agass!
Fot. W. Słomka

Graf przełamała znakomitą serię 1!N'jcięstw Moniki Seles, która po triumfach
w Australii i Francji zmierzała do wygrania w tym roku Wielkiego Szlema - czyli
wygranie kolejno w czasie jednego sezonu czterech największych tumiejów świa
ta (obok wymienionych US Open).
W Wimbledonie Monika stanęła przed
szansą sięgnięcia już trzeciej lewy. Była
w finale gdzie jednak musiala uznać wyż
szoŚĆ Steffi. W ogóle występ w finale nie
lubiącej trawiastych nawierzchni Jug<r
słowianki był pewną niespodzianką. Konfrontacla ztenisistką, która naprawdę potrafi grać na trawie była jednak przykra dla
Seles. Nie miała nic do powiedzenia przegrywając 2:6,1 :6. Mecz trwał ponad 5 godzin! Czas trwania nie wynikał jednak

"Wielka Pętla"
'

wa pokonując w finale SP druzynę Grójec T1 49:18. W grupie
starszej (roczniki 1974-76)
triumfował zespół Mazowsza
Grójec pokonując w finale Broniarzy 48:32.
.
Najlepszym rozgrywającym
turnieju został wybrany Zbigniew Kusa!, a najwięcej punktów zdobył Albert Siekiera (obaj
z lłoków). Uroczystego zakoń
czenia turnieju dokonali prezes
CWH Stanisław Janik oraz prezydent Radomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Andrzej
Paśniewski.

M~ŻCZVŹNI

Gra pojedyncza: Agassi - Ivanisević
6:7, 6:4, 6:4,1:6, 6:4, gra podwójnaJim Grabb, Richey Reneberg USA, 4) John McEnroe, Michael Stich (USA,
Niemcy) 7:5, 6:7, 6:3, 6:7, 13:13 - mecz
przerwano z powodu ciemności ; juniorzy: David Skoch (CSRF) - BlYan Dunn
(USA) 6:4, 6:3.
(sw)

Początek meczu zapowiadał spore emocje. Ivanisević
wygrał w tie breaku pierwszego seta po zaciętej walce. Dwa

Na torze Magny-Cours w Nevers odbył się samochodowy wyścig
Grand Prix Francji. Byłto już siódmy w tym roku wyścig
o mistrzostwo świata i po raz szósty tńumfował brytyjski kierowca Nigel Mansell. Na mecie wyprzedził on swojego kolegę ze stajni Williams - Renault - Elf Włocha Ricardo Patrese.
Formuły 1 o

Wyścig ukończyło tylko 11 kierowców. Zabrakło wśród nich ak-

W piątek oficjalnie podano
do wiadomości, że od nowego
sezonu piłkarskiego wili lidze
obowiązywać będąnowe przepisy dotyczące udziału w rozgrywkach piłkarzy zagranicznych. Klub może zgłosić
dwóch zawodników, którzy
w momencie podpisywania
kontraktu nie będą mieli
ukończonych 25 lat. Natomiast podczas meczu na boisku może przebywać tylko
jeden.
Co to oznacza dla Broni Radom, Granatu Skarżysko
i KSZO Ostrowiec, gdzie do
tej pory korzystano z zagranicznych .posiłków"?

tualnego mistrza śv.:iata Ayrtona Sennę (Marlboro Mc Laren
Honda), jego kolegi Gerharda
Bergera czy świetnie ostatnio
jeżdżącego Niemca Michaela
Schumachera.
69 okrążeń toru w Nevers Nigel Mansell pokonał w czasie
1 :38.08,459, wyprzedzając Petrese o 46,447 sek. Dalsze
miejsca zajęli: 3. Martin Brundle (W. Brytania) Benetton Ford 1.1 2,579 min. straty, 4. Mike Hakkinen (Finlandia) Lotus Ford,
5. Erik Comas (Francja) Ugier
Renault, 6. Johnny Herbert (W.
Brytania) Lotus Ford - wszyscy
1 okrążenie straty.
Czołówka klasyfikacji kierowców: 1. Mansell- 66 pkt.,
2. Patrese - 34, Schumacher - 26, 4. Senna i Berger
po 18.

Klasyfikacja konstruktorów: 1.
Williams Renault Elf - 100
pkt., 2. Marlboro Mc Laren
Honda - 36, 3. Benetton Ford
- 35.
(STS)

*.Strzelanie ob znicza

*Ciasna wios~a
*Demonstrac;e!

* NaMie zGcJańs~a

.. ~~--

kolejne sety - podobne do siebie wygrał jednak Agassi, który w pierwszym lub drugim
gemie przełamywał serwis 11'wala, a później już do końca
seta wygrywał własne podania. W czwartej partii Goran
zmobilizował się, znów serwował znakomicie (w finale generalnie nieco gorzej nif
podczas całego turnieju) i wygrał 6:1.
O wszystkim rozstrzygnął więc V set. Do
10 gema obaj tenisiści wygrywali własne
podanie. Wdziesiątym Agassi zagrał kilka
.bajecznych" piłek - wygrał gema przy
podaniu Ivanisevicia i. .. po raz pierwszy
mógł się cieszyć ze 1!N'jcięstwa w wielk<r
szlemowym turnieju. Nie krył łez - to
ogromny sukces. Ten 22-1etni gracz przełamał pewną barierę. Dotychczas był w finałach tumieju w Wielkiego Szlema trzy
razy: w US Open 1990 i French Open
1990 i 91 , nie udało się jednak wygrać.
I wreszcie w Wimbledonie. Któż by się tego spodziewał. Nie lubiący dotąd trawy
i Wimbledonu Andre wygrywa i nawet
dostosowuje się do tradycji wimbledoń
skiej, zakładając do glY biały strój. Zwimbledońskich niespodzianek warto wspomnieć o młodzieńczej formie Johna McEnroe. AmelYkanin doszedł do półfinału
singla i finału debla. Przed Wimbledonem

•
Już tylko 20 dni pozostało do chwili, kiedy nad Barceloną zapłonie olimpijski znicz
oznaczający poc~e~ 19fZ)'sk
Olim piady. D?grywane są ostatnie szczegóły organizacYlne... ale ... pojaWiają Się tez pewne niebezpieczeństwa . Oto kilka .olimpijskich" in-

X'!N

formaCJI.
• Trzech łuczników będzie strzelać
z odległości 60 metrów do wieży na
szczycie ściany stadionu olimpijskiego,
gdzie znajduje się znicz. Zapalone strzały
mają wzniecić święty ogień. Wymagana
jest stuprocentowa celność. Na wypadek,
gdyby żadna strzała nie trafiła do celu
znicz automatycznie zapali pracownik
przedsiębiorstwa gazowego .

• Nasilają się demonstracje separatystów katalońskich , którzy protestują na
trasie znicza olimpijskiego.
• Najwięcej polskich olimpijczyków
pochodzi z klubu AZS AWF Gdańsk - 18
osób, kolejnym klubem jest Legia Warszawa - 16 olimpijczyków.. Opr. (sw)

• Początkowo zaplanowano w wiosce
olimpijskiej ok. 15 tys miejsc. Jednak
chęć przyjazdu zadeklarowało ok. 19 tys.
sportowców i działaczy. Organizatorzy
nie są przygotowani na przyjęcie 4 tys.
dodatkowych lokatorów wioski. Podjęto
więc pertraktacje z narodowymi komitetami olimpijskimi poszczególnych
państw w sprawie redukcji w składach .
Dzięki temu pozostało jeszcze ok. 700
osób, dla któlYch nie ma miejsca w wiosce.

Sprintem
. ~ Joachim H~lupczok zajął drugie
mlelsce w kolarskim kryterium na ulicach
Regensburga. Zwyciężył Australijczyk
Dean Woods, a piąty był Sławomir Krawczyk.
• WAtlancie odbył się międzynarodo
wy .bieg uliczny na dystansie 10 km. ZwyCiężył Sammy Lele! (Kenia) z czasem
27.56. Wśród kobiet pierwsza była Frantał jej .królem strzelców" zdo-

b~ając 20 goli, często c;fecydUjących o kOńCOwym wyni-

W najlepszej sytuacji są radomianie, gdyż obrońca Aleksander Tiszkow ma dopiero 21
lat.
Duże straty poniosą natomiast drużyny ze Skarżyska
i Ostrowca. Z Granatu muszą
odejść Eugeniusz Szitik (32 1.)
i Władymir Bierdowski (31 I.).
Obaj grali w podstawowej jedenastce", w dużej mierze decydując o obliczu drużyny. Ich zaangażowanie na treningach służyło

młodszym piłkarzom za wzór
godny naśladowania .
Nie da się ukryć, że duża
część kibiców oglądających mecze KSZO w Ostrowcu przychodziła , aby oglądać w akcji
Aleksandra Biełozerskiego
(28 I.) i Stefana Pawłowa (36
1.). Szczególnie Pawłow zadziwiał swoją skutecznością w peł
ni wykorzystując swe boiskowe
doświadczenia . Będąc najstarszym zawodnikiem w III lidze zos-
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KOBIETY
Gra pojedyncza: Graf (Niemcy - 2).Seles (Jugosławia - 1) 6:2, 6:1; gra podwójna: Gigi Femandez - Natalia Zwieriewa (USA, WNP 2) - Jana Nowotna Larisa Sawczenko (CSRF Łotwa 1) 6:4,
6:1; juniorki: Chan da Rubin (USA) - Laurence Courtois (Belgia) 6:2, 7:5.

gracze pokazali szczególnie
w I i V secie sporo dobrej glY.
Obejrzeliśmy wtedy wiele pięk
nych akcji z obu stron.

Tak jak w poprzednim roku zapraszamy do udziału w turnieju dzikich drużyn, który organizujemy w Kielcach i pomagamy organizować w Radomiu.
• KIELCE. Rozgrywki .6" będą prowadzone w dwóch grupach
wiekowych: 1- 1979 i młodsi, 11- 1977-78. Zgłoszenia do 13
lipca przyjmowane są w redakcji .Echa Dnia" ul. Targowa 18 p.
510 oraz w Urzędzie Miasta, WOKSiR p. 240 i powinny zawierać:
nazwę drużyny, listę zawodników z dokładną datą urodzenia, potwierdzenia lekarza o zdolności do gry. Tumiej organizują _Echo"
i WOKSiR Urzędu Miasta. Regulamin we wtorkowym .Echu".
(sw)
• RADOM. W ramach akcji .Lato w mieście" Broń Radom
i "Echo Dnia" organizują turniej .6" piłkarskich (rocznik 1978
i młodsi). Zgłoszenia w hali Broni przyjmuje códziennie w godz.
10-14 Ryszard Jagusiński. Przewidywany początek gier - 9
On)
lipca.

drużyn chłopców. Grupę młod
szą (rocznik 1977 i młodsi) wygrał zespół 110ków z Gołęb~O

finałów:

mianę piłek kończyło często
już pierwsze uderzenie. Obaj

i: Tumiei dzikich drużyn

Od 2 do 4 lipca rozgrywany był
w hali radomskiej Broni turniej
koszykówki o Puchar Prezesa
CWH organizowany pod patronatem I Krajowych Targów
Mleczarskich "EUROMILK"
przez Broń i "Echo Dnia".
W imprezie uczestniczyło 9

Wyniki
z zaciętej walki o każdą piłkę, a z nieustannie padającego deszczu, ktÓIY przeszkadzał zawodniczkom. Efektywnej glY
zmierzono ledwie 58 minut - był więc to
jeden z najkr6tszych wimbledońskich finałów. Przewaga Graf była wyraina, Seles
robiła bardzo proste błędy przez co mecz
nie stał na zbyt wysokim poziomie, wię
cej ..• był brzydki. Nie było Gieszących widzów długich wymian lecz .bombard<r
wanie" się potężnymi uderzeniami. D<r
kładniejsza była Graf, która po raz drugi
z kolei święciła triumf na kortach przy
Church Road.
Do znacznie większej niespodzianki
doszło w turnieju singlowym mężczyzn .
W finale spotkali się rozstawiony z nr 12
Andre Agassi (w półfinale wyeliminował
McEnroe) i z nr 8 Goran IvaniseviC (w
półfinale z Samprasen). Po wyrównanym, stojącym momentami
na wysokim poziomie pojedynku wygrał po trzech godzinach gry Amerykanin Agassi
6:7,6:4,6:4,1:6,6:4. Nie oglądaliśmy jednak podobnie jak
w finale pań tenisa pięknego
dla oka. Obaj gracze dysponujący niesamowitą wprost siłą
serwisu starali się ten atut wykorzystywać. Jeżeli nie udało
się zaserwować asa (celował
w tym Chorwat. który w całym
turnieju miał 206 asów,
a w samym firfale ok. 4O!) wy-

rozpoczęta
W sobotę rozpoczął się 79 Tour de
France (jego historię przedstawiamy
na str. 15). Prolog
Tour de France - jazdę indywidualną na czas wygrał Miguellndurain (Banesto), niedawny triumfator Giro d'ltaIia. W wielkim stylu
został pierwszym liderem i po prologu wyprzedzał Szwajcara Alexa
Zuelle i Francuza Thirry Marie.
Na 68 miejscu uplasował się Zenon .las kuła.
Pierwszy etap .wielkiej pętli"
wiódł wczoraj wokół hiszpańskie
go San Sebastian: Najszybszy
okazał się Francuz Dominique
Arnold z grupy Castorama. Na
około 35 km przed metą brał on
udział w kilkuosobowej ucieczce
i jako jedyny jej uczestnik utrzymał
do mety przewagę nad podstawową grupą ·z której najszybciej finiszowali Belg Museeuw i Włoch
Sciandri.
Dzięki wygraniu na trasie lotnej
premii i bonifikacie 6 sek., liderem
Tour de France został Alex Zuelle. Dziś 200-0sobowy peleton
wjeżdża na terytorium Francji.
(sts)

zapowiadał rozstanie
z tenisem - teraz
chyba zmieni zdanie.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ku.
Jak dowiedzieliśmy się
w Skarżysku i Ostrowcu, działacze mają zamiar uzupełnić
ubytki nowymi piłkarzami ze
Niepodległych
Wspólnoty
Panstw: Jednak nowe przepisy
znacznie utrudniają poszuki- wanl~ Najwięcej kontrowersji
budZI fragment dotyczący wieku zawodnika mogącego grać
w ~olsc~. Tradycyjnie już, decyzje piłkarskiej centrali zamiast p?móc wprowadziły sporo zamieszania w klubach.
(STS)

Znany bokser radomskiej
Br.oni
SŁAWOMIR

ROMIŃSKI,

ZE-

który
przed dwoma laty

_-.,Iro...
_ot:L<_-!,

zakończył czynne uprawianie boksu, gojawił się ostatnio na trenin-

gu sekcji bokserskiej KSZO
Ostrowiec. Ostrowieccy działa
cze z radością przyjęli pięścia
rza. Kierownik sekcji KSZO Jan
Kołomański powiedział nam:
"Sławek ma już 33 lata, czyli
może czynnie boksować jeszcze tylko w tym roku (w boksie
istnieje limit wieku, który wynosi
33 lata; po jego przekroczeniu nie
można tej dyscypliny uprawiać przyp. s.w.). Po dwuletniej
przerwie ma duże braki kondycyjne, będzie jednak znakomitym sparIngpartnerem dla mło
dych pięściarzy". Zapytaliś!TIY
czy KSZO przewiduje udział Zeromińskiego w meczach ligowym? "Mamy w wadze Sławka
kilku dobrych pięściarzy, nie
sądzę, żeby w ciągu kilku miesięcy doszedł do takiej dyspc>'
zycji, by wystąpić na ligowym
ringu" - powiedział Jan Koło
mański.
My życzymy

p. Slawkowi dużo
samozaparcia w treningu i powrotu na ligowy ring.
(sw)

cie Larrieu-Smith (USA) - 31.49, piąte
miejsce zajęła Wanda Panfil-Gonzales32.58.
• Podczas kongresu FIFA w Zuńchu
podjęto decyzję. o przywrócenie praw
członkowskich Swiatowej Federacji Pił
karskiej Federacji PHkarskiej Republiki
Południowej Afryki. Absencja tego kraju
w FIFA wynosiła 18 lat.
• Świetny angielski piłkarz Gary Lineker zadebiutuje 1 sierpnia w drużynie
• The Grampus 8 Club Nagoya" w meczu
przeciw brazylijskiemu zespołowi .Corinthians".
• Nagrodę fair-play FIFA otrzymał
brazylijski piłkarz Jorginho,' grający
w Bayerze Leverkusen. Nagrodę wraz
z czekiem na 25Jys. dolarów wręczył mu
Pele.
• Na turnieju kwalifikacyjnym koszykarzy w Portland awans na igrzyska w Barcelonie wywalczyły drużyny USA, Brazylii, Wenezueli i Portoryko.
(STS)

rRtJ

Tur~iei
~szacho~

W ramach akcji "Lato '92"
w Radomiu szachowy turniej klasyfikacyjny.
Zapisy dzisiaj, tj. 6 lipca
o godz. 16.30 w KS " Strzelec",
ul. Traugutta 40.
On)
odbędzie się

