Gdzie iest archiwum?

KIELCE-RADOM
Poniedziałek,

7 września 1992 r.
Nr 175 (4942) CENA 1500 ZŁ

•

OSTRZEZE
Jesienią 1944 roku jeden
z oddziałów AK pod osłoną
nocy przeprowadził akcję,
w trakcie której w jednym
z budynków w samym centrum Kielc ukryte zostało archiwum Komendy Miejskiej
AK oraz broń. Dokumenty
spoczywają w ukryciu od kilkudziesięciu lat i czekają My
postanowiliśmy do nich dotrzeć. Poszukiwania trwają.
Bezpośrednio po ukazaniu się
informacji na temat ukrytego archiwum, w redakcji pojawiła się
starsza, elegancka pani. Mimo
zapewnień o pełnej anonimowości, zdecydowanie odmówiła
podania nazwiska. Opowiedziała kilka epizodów ze swojego
okupacyjnego życia w Kielcach
przyznając się, bądź chcąc dać

do zrozumienia, że działała
w podziemiu. Po tym krótkim
wstępie powiedziała: - Proszę
pana, jeśli chodzi o archiwum
Komendy Miejskiej AK, którego
pan tak poszukuje to mogę potwierdzić, że ono istnieje. Z tego
co wiem, to jest ono dobrze ukryte i bardzo dobrze ..pilnowane"
przez ludzi za to odpowiedzialnych. Dlatego nie wydaje mi

się, ażeby się panu udało dotrzeć do skrytki. O ile wiem, nie
nadszedł jeszcze odpowiedni

czas ...
- A na co jeszcze mamy
czekać?

- Proszę pana ja nie znam tych
dokumentów. Wiem tylko, że jeszcze nie nadszedł czas, aby je
ujawnić. Czy zastanawiał się pan
nad tym prostym faktem, że te same dokumenty dla różnych ludzi
mają inną wagę. Być może czekają. aż ktoś z żyjących odejdzie ...
Wie pan, to wszystko, nawet po tylu latach, nie jest takie proste.
- Czy sugeruje pani, że nie
ma czego szukać, że jest to
daremny wysiłek?
- Nie, w żadnym wypadku nie
chcę pana zniechęcać . Jako
dziennikarz ma pan prawo i obowiązek
pOl?zukiwania śladów
przeszłości. Ja chcę, aby pan ,
młody człowieku , wiedział tylko, że
to co pan chce zrobić, prawdopodobnie, a raczej na pewno, nie bę
dzie ani łatwe, ani proste.
Kiedy uścisnąłem rękę starszej pani, w mojej dłoni pozostała niewielka zapisana kartka. Kobieta dodała: Niech pan pamię
ta, że myśmy ze sobą nigdy nie
rozmawiali. A napisać pan mo-

że,

starszych kobiet u nas nie
brakuje.
Mam dzięki tej rozmowie kilka
wyrazów zapisanych na maszynie, na skrawku papieru. Szukam dalej, może ktoś się jeszcze odezwie - czekamI
TOMASZ GŁĘBOCKI

Zabójstwo Jaroszewiczów

II

se CI
* Nowe ślady * Policja
milczy * UOP wkracza
Trwa intensywne dochodzenie w sprawie zabójstwa
Piotra Jaroszewicza i jego żo
ny Alicji Solskiej. Prokuratura
i policja nadal odmawiają jakichkolwiek informacji, tłuma
cZCfc to dobrem śledztwa
W piątek od rana do 14.00
w Zakładzie Medycyny Sądowej
trwała sekcja zwłok ofiar. Nie wiadomo dlaczego tak późno. Jak
twierdzą niektórzy lekarze, w ciałach zabitych rozpoczęły się już
procesy gnilne i efekty sekcji mogą być zafałszowane. Czterech
lekarzy nie chciało po zakończa.:
niu pracy powiedzieć ani słowa .
SekCję sfotografowano, sfilmowali ją także trzej policjanci
w mundurach moro. Podobno
jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby ktokolwiek zarzucał,
że zafałszowano jej wyniki.
W tej chwili wiadomo jedynie,
że sekcja potwierdziła przyczyny
śmierci Jaroszewiczów. Były
premier został uduszony rzemiennym paskiem od karabinu,
jego żona zginęła od strzału w tył
głowy. Szczegóły z sekcji będą

znane dziś lub jutro po specjalistycznych badaniach biegłych.
Nie potwierdzają się - jak udało
się nam dowiedzieć - informacje o torturowaniu małżeństwa
Jaroszewiczów przed śmiercią
Wykryto wprawdzie ślady bicia
lub
kopania
JaroszewIcza
w podbf?usze i żołądek, ale prokurator Zelaźnicki, szef wydziału śledczego Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, twierdzi,
że za wcześnie mówić o czasie
powstania i charakterze tych obrażeń. Z całą pewnością wiemy, że Piotr Jaroszewicz nie
ma ran kłutych klatki piersiowej, o których pisano kilka dni
temu.
W piątek policjanci zabezpieczający ślady w willi Jaroszewiczów przy ul. Zorzy 19 w Aninie
znaleźli pod jednym z okien
grzebień, zapalniczkę i odcisk
buta. Prokurator Artur Kassyk
nadzorujący czynności na miejscu zbrodni nie był jednak w stanie odpowiedzieć, czy na znalezionych przedmiotach sąodciski
palców, a jeśli tak, to czy będą
nadawały się do badań porównawczych;
OOKONCZENIE NA STR. 2

Andrzej M. w 1989 r. wyjechał do Niemiec.
i pracuje tam jako elektronik I powodzi mu się nieźle. A że nie posiada rodziny, która oskubywałaby go z ciężko zarobionego grosza, opływa w luksusy. W tym roku
kupił sobie nawet nowego .mercedesa".
I tym właśnie autem przyjechał do Polski na
zasłużony urlop.
Wczasy rozpoczął od odwiedzin u rodZIców, ciotek i dalszych krewnych oraz starych
znajomych. Po dwóch tygodniach takich wojaży poczuł się zmęczony. Dlatego też resztę
czasu wolnego postanowił spędzić w Gdań
sku, w jakimś dobrym hotelu i miłym towarzystwie - najlepiej oczywiście - damskim.
Po krótkim pożegnaniu z ojcem i matką
WSiadł do swojego luksusowego wozu i pojechał. Droga między Warszawą - tam mieszkał na stale - a Gdańskiem jest w sumie, jak
n~ warunki polskie, niezła, więc podróż przebiegała pomyślnie, a że był to dzień, mógł
Pracował

-

Kabareton 92 - zapowiadana od wielu tygodni wielka impreza .. Echa Dnia" i ..Mitexu"
miała odbyć się na Kadzielni.
Ale po upalnym lecie nastały
jednak wichury i deszcze w konsekwencji impreza została przeniesiona do hali widowiskowej. Wszystkich przybyłych przywitał lśniący, biały
..fiat 126p" stojący przy scenie
- główna nagroda ufundowa-

dodatkowo podziwiać Widoki. I tak kontemplując krajobraz podążał do celu. W pewnym
momencie zauważył na poboczu niezwykłą
postać USiłującą zatrzymać przejeżdżające
mimo samochody. Niezwykła,. ponieważ była
to piękna dziewczyna. która w żadnym wypadku nie powinna być w tym miejscu sama
i w dodatku żebrać o łaskę podwiezienia.
Zatrzymał się z mocnym postanowieniem,
że nie tylko ją zabierze, ale nawet podwiezie
tam, gdzie tylko. zechce. Panienka wsiadła .
Miała na imię Agata i podróżowała autostopem do Gdańska . Mieli więc wspólny cel podrózy. Nawiązała si ę miła , prawie że przyjacielska pogawędka. Po przejechanIU ok. 100
km byli nawet sobie tak bliscy, że Andrzej postanowił przerwać chwilowo podróż, aby zacieśnić kontakty. Skręcił do lasu i w jego głę
bi, na rozkładanych, wygodnych fotelach
.mercedesa" doszło do zacieśnienia kontaktów. Ba! Nawet do pewnej zażyłości. Tak im

.'-""

na przez .. Mitex" dla tych, ldórzy cierpliwie gromadzili kupony .. Echa Dnia" oraz dokonali zakupów na kwotę 200
tys. w sklepach organizatora.
Oprócz strony komercyjnej
przewidziano także coś dla ducha. Dekoracja skomponowana
z obrazów Antoniego Fałata głównie portretów kobiet anielskich, demonicznych, wyrachowanych. Niektóre łączyły i pięk-

no, i mądrość, i inteligencję,
i dobroć, co w życiu jest dość
rzadkie.
Na scenie pojaw~o się wielu
wykonawców. Bezkonkurencyjny okazał się Marcin Daniec
z Piwnicy pod Jaszczurami,

swoim

programem, tekstami:

gościu nie kłap, bo jeszcze nie zaczęłem, Mieciu - zwrot do kum-

pia na widowni, czy też kuma za
wcześnie wyszłem - zdobył wielką sympatję publiczności .

DOKONCZENIE NA STR. 3

Nie ma prądu na ul. Urzędniczej, Jagiellońskiej, Owsianej, Klonowej, Rajtarskiej, Częstochowskiej. Zgłoszenia podobnej treś
ci napływały wczoraj do pogotowia energetycznego przez cały
dzień. Połamane drzewa i słupy energetyczne, pozrywane przewody - to wynik wichury. Mieszkańcy niektórych rejonów pozbawieni byli prądu przez wiele godzin. Niektóre awarie nie zostały usunięte do tej pory. W samym mieście w 30 punktach uległy uszkodzeniu przewody napowietrzne, ponad 20 zgłoszeń było
z terenu.
Do najpoważniejszej awarii doszło w Zagnańsku na linii wysokiego
napięcia. Brygada remontowa musiała użyć do usunięcia szk?d
sprzętu ciężkiego. Mimo że pogotowie energetyczne pracowało meprzerwanie, nie udało się wykonać wszystkich napraw. Przyjęte zgło
szenia na pewno jednak będą zrealizowane.
Skutki wichury odczuli również kierowcy. Połamane drzewa uszkodziły niejeden samochód.
(JOK)

się to spodobało , że wykonywali przyjemne
czynności, do których uprawiania potrzebni
są zawsze kobieta z mężczyzną wielokrotnie. Po kilku mile spędzonych godzinach ustalili, że wspólnie spędzą dwa tygodnie,
w wielkim, wspaniałym, hotelowym łóżku,

wygodniejszym od samochodowych foteli .
Przed odjazdem Andrzej musiał odejść na
chwilę na bok. Gdy załatwiał swą naturalną
potrzebę, usłyszał szum silnika. Podbiegł do
samochodu, a właściwie w· miejsce, gdzie
przed chwilą stał. Zobaczył tylko niknące
w oddali światła pozycyjne.
Po dwóch godzinach dotarł do najbliższej
miejscowości i poinformował policję o kradzieży samochodu . Mimo natychmiastowej
blokady dróg, nie znaleZIono drogiegt> auta.
Poszukiwane jest do tej pory. A Andrzej?
Wrócił do pracy w Niemczech i pewnie
wspomina chwile rozkoszy. Najdroższe
chwile.
DARIUSZ DETKA

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Takie przykre niespodzianki
wczoraj w Kielcach
wielu kierowców. Ten samochód
i stojącego dalej .poloneza"
spotkały
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przysypały gałęzie topoli
bliżu stadionu Błękitnych .
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Fot. A. Piekarski
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"EURO-PECK '92"

NA KORSYCE TEŻ PŁONĄ LASY

Statuetki i .wyróżnienia
o

ile rozpoczęcie Targów
Mięsno-Drobiarskich
. EuroPec '92" można było uznać za
udane, o tyle zakończenie przeb i egało w atmosferze lekko nerwowej. Do ostatniej chwili nie było wiadomo kto dostanie statuetki i wyroznlenia. Komisja
konkursowa pod przewodnictwem p. Zygmunta Piwoń
skiego cztery razy obeszła stoiska i nie była zdecydowana komu je przyznać . I to bynajmniej
nie z powodu nadmiaru kandydatów.
Organizatorzy bowiem nie zapoznali się z terminarzem imprez targowych odbywających
się w tym czasie w Polsce. Jak
powiedział jeden z wystawców:
. Ci którzy liczą się w tej branży
są na poznańskiej "POLAGRZE", a nie w Radomiu". Naszym Numerem Pierwszym do
uzyskania statuetki była radomska firma Okland_ Zaskarbiła
sobie ona łaski wspaniałym salcesonem i obsługą stoiska. Niestety jury stwierdziło, że wyroby
prezentowane przez nich sązbyt
tradycyjne.
Rozpoczęcia targów dokonał
wojewoda radomski Jan Rejczak. Zakończył je prezes Centrum Wystawowo- Handlowego
Stanisław Janik. Ani pierwszego dnia, ani ostatniego nie było
przedstawicieli zarządu miasta.
Przyczyną takiego postępowa
nia panów prezydentów mogło
być .faux pas" popełnione przez
p. Janika na poprzednich targach, polegające na wymienieniu ich nazwisk na szarym końcu
miejscowych notabli. Była natomiast na rozpoczęciu wiceminister rolnictwa i gospodarki żyw
nOŚCiowej Maria Zwolińska.

w nocy

i

rano
Pożar

• W Kielcach na ul. Biesag na
skutek zaprószenia ognia podczas prowadzonych prac spawalniczych przez właściciela - wybuchł pożar, w wyniku którego
uległ spaleniu drewniany budynek
gospodarczy o nie ustalonej wartości na szkodę Władysława M.
Wypadki drogowe
• W Ostrowcu Św. na ul. 3 Maja
kierujący motocyklem .WSK" Marek D. (lat 38) zjechał na lewy pas
jezdni, gdzie zderzył się z jadącym
z przeciwka autobusem PKS marki . autosan". W wyniku wypadku
kierujący motocyklem po przewie- ,
zieniu do szpitala zmarł.
• W Radlinie gm. Górno kierują
cy samochodem marki .fiat 125p"
Jan W. (lat 41) jadąc drogą nr 74
na wysokości drogi do Niestachowa podczas wyprzedzania zderzył
się z jadącym w tym samym kierunku i wykonującym skręt w lewo
samochodem marki .fiat 126p"
którym kierował Grzegorz B. (lat
18). W wyniku wypadku kierujący
"fiatem 126p" i pasażerka Ewa B.
oraz pasażerka .fiata 125p" Oagmara W. (lat 8) doznali obrażeń

"EURQ-PECK '92"
Zakład Obsługi Technicznej
Przemysłu Rolno-Spożywcze

go .PEK-MONT" Bielsk, Kieleckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy,
Opolskie Zakłady Drobiarskie,
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Przemysłu Mięsnego z Radomia.

Fabryka Żywności "Okland" z Taczowa, Wytwórnia
Urządzeń
Chłodniczych
PZL-Dębica, Drwalewskie
Zakłady Przemysłu Biowete-

rynaryjnego "BIOWET", Fabryka Nakryć Stołowych "Gerlach" z Drzewicy, Zakłady
Mechaniczne
"ZAMEK"
z Wejherowa.

Konecki wrzesień

.

W odpowiedzi na represje hitlerowskiego okupanta, dokonywane
na ludności cywilnej, w nocy z 31
sierpnia na 1 września 1943 roku,
partyzanci z ugrupowania AK dowodzonego przez . Robota", opanowali Końskie. W ten sposób
chcieli dopaść Niemców w . paszczy lwa". Chodziło również o podniesienie na duchu maltretowanej
przez wroga ludności powiatu koneckiego. Sporym liczebnie siłom
okupanta, składającym się z róż
nych formacji bojowych, . Robot"

Akty przemocy
wobec
cudzoziemców
Dzięki

informacjom uzyskanym od

społeczeństwa, policja w Duesseldorfie ujęła w sobotę pięciu młodych męż

czyzn, którzy poprzedniego wieczoru
oraz w minioną środę usiłowali podpalić I<on)ener mieszkalny dla azylantów
w Duesseldorfie. Czterech podejrzanych w wielu od 18 do 24 lat przekazano sędziemu śledczemu , piątego zwolniono. Również w tym przypadku przesłuchanie sprawców nie wykazalo
politycznych motywów działania .
Minister sprawiedliwości landu Meklemburgia - Vorpommern Herbert
Helmrich oświadczył w wywiadzie dla
"Well am Sonnta9", że uczestnicy niedawnych napaścI na obcokrajOWCów
w Rostocku bardzo szybko staną,przed
sądem. W większości przypadkow akt
oskarżenia będzie gotowy w ciągu
trzech do czterech tygodni. Minister
wyraził nadzieję , że sądy równie szybko
wydadzą wyroki. W areszcie przebywaJą 32 osoby podejrzane o udział
w zajściach w Rostocku. Śledztwo objęło dalszych 338 osób.
(opr. raf)

przeciwstawił zaledwie 80 niezbyt
dobrze uzbrojonych ludzi. Niemcy
okazali się bezradni , ponosząc
dotkliwe straty w ludziach i sprzę
cie. Po okolicy rozeszła się plotka
o angielskim oddziale desantowym, który rozgromił Niemców.
Legenda .Robota" rosła.
Na pamiątkę tamtych wydarzeń
na początku września w Końskich
spotykają się partyzanci, żołnierze
AK. •Konecki Wrzesień" to dla nich
wszystkich okazja do wspólnej
biesiady, wspomnień i zadumy.
W tym roku, obchody rozpoczęły
się w minioną sobotę, od przemarszu z rynku miejskiego na miejscowy cmentarz, uroczyście
z udziałem orkiestry i oddziału
wojska. Na cmentarzu w trakcie
apelu poległych, przed Pomnikiem
Partyzantów, żyjący oddali cześć
tym, którzy oddali swe życie za ojczyznę·
•
Kulminacyjnym punktem uroczystości była jednak niedzielna
msza św. celebrowana przez ordynariusza kieleckiego biskupa Edwarda Materskiego. Uczestniczyły poczty sztandarowe różnych
ugrupowań bojowych i organizacji, przedstawiciele środowisk i organizacji kombatanckich, mieszkańcy miasta. Obecni byli także
zaproszeni goście: minister do
spraw kombatantów i represjonowanych Janusz Odziemkowski,
dyr. departamentu wychowania
MON Maciej Rayzacher, wojewoda kielecki Józef Płoskonka , senator Jerzy Stępień, poseł Michał

Chałoński.

W trakcie mszy poświęcono
sztandar koneckiego oddziału
Światowego Związku Żołnierzy
AK.
(TOM)

Rok temu Haim Kincler postanowił z9rganizować w Radomiu
wizytę Zydów urodzonych w tym
mieście, a obecnie mieszkają
cych w Izraelu. Władze miejskie
i wojewódzkie spodziewały się ,
że powodzenie tego przedsię-

• W Paradowie gm. Miechów
.fiatem 125p" Antoni F.
(lat 43) na łuku jezdni zjechał do
rowu, gdzie uderzył w przydrożne
drzewo. W wyniku wypadku kierujący i pasażerowie doznali obra-

Cukier z rezerw

żeń ciała.
• W Ostrożance gm. Mirzec kierujący .fiatem 126p" Mirosław S.
(lat 25) zjechał z jezdni i uderzył

Premier Hanna Suchocka podpisała w piątek zarządzenie prezesa Rady
Ministrów w sprawie zwolnienia cukru z państwo
wych rezerw gospodarczych_

w drewniane ogrodzenie posesji.
W wyniku wypadku kierujący doznał obrażeń ciała.
(raf)

Piloci
nie dopuścili
do katastrofy
Dzięki opanowaniu pilotów
i ich umiejętnościom nie d~szł~
do kolejnej katastrofy lotniczej
w Rosji. Jak podała gazeta
Moskowskij Komsomolec" sa~lOlot IŁ-86 z 360 pasażerami
na pokładzie, lecący z Chabarowska do Moskwy, zaczął się
rozpadać w powietrzu . ZałoQa
podjęła natychmiast decyZję
o powrocie na macierzyste lotnisko. Po zrzuceniu paliwa samolot udało się szczęśliwie posadzić na lotnisku w Chabarowsku. Wówczas od samolotu
odłamało się całe prawe skrzydło .
(ch)

Na wniosek prezesa Agencji Rynku Rolnego zwalnia
się do sprzedaży 15 tys. ton

W

agencje
Inform~q:
CZY BĘDZIE PRZYWRÓCONY MOST POWIETRZNY
Współprzewodniczący konferencji międzynarodowej w sprawie konfliktu
w byłej Jugosławii - Cyrus Vance i lord Owen - zaprosili szeŚĆ dawnych republik jugOSłowiańskich na dzisiaj do Genewy, aby "pilnie przedyskutować" możli
wości wznowienia mostu powietrznego do Sarajewa. Most został zawieszony
po katastrofie włoskiego samolotu z pomocą humanitamą, do której doszło
w czwartek na obszarze Bośni. Rząd w Rzymie WYChodzi z założenia. że maszyna została zestrzelona.

MOSKWA NIE ODDA KURYLI
Japonia nie powinna liczyć na to, że podczas wizyty prezydenta Rosji w Tokio,
Moskwa przekaże jej Kuryle Południowe - oświadczył w sobotę Borys Jelcyn
w toku dyskusji z grupą przedstawicieli Społeczeństwa japońskiego. Dyskusja
odbyła się w ramach kosmicznego telemostu, zorganizowanego przez japóńską
telewizję NHK. W sobotę telewizja japońska nadała fragmenty tego telemostu,
który w całości był transmitowany w niedzielę.

p
DOKOŃCZENIE ZE STR_ 1
Z drugiej strony fakt, że znaleziono je dopiero w piątek albo
źle świadczy o policji, która przeoczyła je dokonując wcześniej
szych oględzin, albo S"\. to przedmioty podrzucone po zabójstwie
(mógł je nawet zgubić któryś
z dziennikarzy starających się
za wszelką cenę dostać do wnę
trza domu).
Jeden z anonimowych funkcjonariuszy, który był na miejscu
mordu, twierdzi, że lekarze rozmawiali o mających trwać kilka
godzin psychicznych torturach
Jaroszewiczów. Być może próbowano wymusić na byłym premierze podpisanie jakiegoś dokumentu, bowiem lewą rękę miał
przywiązaną do fotela, a prawą
wolną Prowadzone są badania
serologiczne krwi znalezionej na
podłodze w korytarzu. Podobno
należy ona do jednego z napastników postrzelonego przez gos-

•I złudzeń

ciała .
kierujący

Gwałtowny pojedynek artyleryjski między jednostkami sertlskimi a oddziała
mi muzułmańskimi i chorwackimi rozgorzał w sobotę wokół Jajce (środkowa
Bośnia) - poinformowało radio Belgrad.
Według radia Belgrad, .prawdzlwe bitwy" rozgorzały również o miasta: Foca
(80 km na wschód od Saraiewa) i Kalinovik (70 km na południe od Sarajewa).
Muzułmanie mieli ponieść w tych walkach ciężkie straty.

Koniec wizyty

Havel u Wałęsy
Na zaproszenie prezydenta RP
Lecha Wałęsy z dwudniową. prywatną wizytą do Polski przybę
dzie dzisiaj były prezydent Czecho-Słowackiej Republiki Federacyjnej, Vaclav Havel. Będzie
rozmawiał z prezydentem oraz
z premier Hanną Suchocką. Odwiedzi także sanktuarium na Jasnej Górze.
(ch)

Korsyce strawił w ciągu 24 godzin prawie tysiąc ha lasów. W sobotę
w południe ekipy strażackie . liczące 800 osób, zdołały opanować główne ogniska pożaru -poinformował sztab kryzysowy w BastiI.
Władze wychodzą z założenia. że w większości wypadków przyczyną wybuchu pożaru było celowe podpalenie. Pożar wybuchł w piątek niemal równocześ
nie w 130 miejscach. We wtorek przy próbie podpalenia zatrzymano owczarza.
Największe spustoszenia wyrządził ogień na północy wyspy. Musiano tam
ewakuować kilkaset osób.

GWAŁTOWNE WALKI W BOŚNI

WYRÓŻNIENIA

LAUREACI TARGÓW
MII~SNO-DROBIARSKICH

Pożar na

cukru z rezerw objętych stanami minimalnymi. Uzyskane ze sprzedaży cukru środki
finansowe będą wykorzystane na zakup cukru, przeznaczonego na odbudowę pańs
twowych rezerw gospodarczych .
Zarządzenie
już
weszło w życie .
(ch)

wzięcia spowoduje roZ'ł{ój kontaktów z .radomskimi" Zydami.
Przede wszystkim oczekiwano
inwestorów z Izraela.

Do wizyty doszło zgodnie
z planem, choć przybyło znacznie mniej osób niż zapowiadano.
Odbyły się uroczystości z udziałem ambasadora Izraela Mirona
Gordona, spotkania z władzami
miasta i województwa oraz imprezy kulturalne. Składano sobie
wzajemne wyrazy szacunku.
Jednak okazało się, że obywatele Izraela zainteresowani są tylko stanem cmentarza żydows
kiego, jedynego trwałego śladu,
jaki po nich pozostał w Radomiu. Martwili się, że polscy chuligani niszczą ten zabytek. Pouczali , że tak czynić nie wolno.
O żadnych interesach jednak
nie chcieli mówić. Wyjechali urażeni , że Polacy nie entuzjazmowali się ich wizytą
T.P.S.

Przed Sądem Rejonowym dla m. Warszawy rozpoczął się drugi akt pojedynku procesowego Kazimierz Grabek kontra Edward Smyk. O ile w pierwszej rundzie , w czasie tzw. posiedzenia pojednawczego, zarysowała się nieznaczna przewaga K.
Grabka, wynikająca głównie z jego uprzywilejowanej pozycji oskarżyciela , to w drugiej , gdy do głosu
doszły argumenty merytoryczne, red. E. Smyk dał
zdrowo .popalić" swojemu adwersarzowi.
K. Grabek, skarżąc dziennikarza . Skandali"
o oszczerstwo, postawił trzy konkretne zarzuty:
stwierdził, że żllrnalista poważnie rozminął się

z prawdą pisząc o: łapówkarstwie~ używaniu do
produkcji w fabryce K. Grabka padliny oraz o nieprawidłowościach przy uzyskiwal1iu kredytu .

Gra~ka

~ . Smyk odparł wszystkie te zarzuty. Jeden
z nich nazwał głośno "bezczelnym". Chodzi!o o zarzut produkcji z padliny. K. Grabek bowiem został
złapany na gorącym uczynku. Sprowadził z RFN
wbrew surowemu zakazowi, ładunek cuchnących
odpadów rzeźnych . Transport ten został cofnięty
z po~rotem ,.a ~ Grabek ukarany grzywną
Duze wrazenle na sędziach zrobiła też bardzo
liczna delegacja mieszkańców okolicznych wsi , zatruwanych przez wyziewy i ścieki z fabryki K. Grabka. Wy raz! li oni dobit~ ie swoją żywiołową sympatię
do oskarzonego dZiennikarza oraz awersję do
szkodliwego fabrykanta.
Następna rozprawa odbędzie się 28 września.
Głos będzie m iał K. Grabek.
(sg)

http://sbc.wbp.kielce.pl

"Łucznika"

Ust
do wicepremiera
Wojewoda radomski Jan Rejczak poinformował wicepremiera Henryka Goryszewskiego
o napiętej sytuacji społecznej
w Zakładach Metalowych .Łucz
nik". Uczestnicząc w rozmowach z komitetem strajkowym,
wojewoda radomski zobowiązał
się do przekazania rządowi RP
postulatów, które - zdaniem komitetu strajkowego - powinny
w trybie pilnym zostać rozwiąza
ne. Dotyczą one podjęcia
przez rząd decyzji w sprawie
statusu zakładów zbrojeniowych, udzielania preferencyjnych kredytów, umożliwiają
cych restrukturyzację tych zakładów
oraz
rozwiązanie
problemów zadłużenia przedsiębiorstwa, które powstało
mJn. z powodu niewywiązy
wania się przez rząd z opłat
z tytułu R.O., tj. za rok 1991 138 mld zł dla ZM "Łucznik"_
Postuluje się też stworzenie nowego systemu podatkowego,
który umożliwiłby likwidację .popiwku" i kompensatę zadłużenia
dywidendami.
J. Ryb.

SEKCJI

podarza. Wyników badań niestety jeszcze nie znamy.
W sobotę od rana kilkanaście
osób było w willi. Po południu
przyjechało trzech techników samochodem z prywatnymi numerami rejestracyjnymi. Być może
byli to pracownicy Urzędu Ochrony Państwa, choć rzeczniczka
UOP Irena Popoff bez przerwy
dementuje pogłoski, jakoby
urząd włączył się do dochodzenia. Pies Jaroszewiczów, który
został prawdopodobnie nafaszerowany przez zabójców

środkami odurzającymi, wrócił
badań weterynaryjnych. Zabrał go ze sobą do domu starszy

z

syn Jaroszewicza, Andrzej, który wraz z bratem przez kilka godzin dokonywał w obecności
prokuratora oględzin domu.
Szukano ewentualnych śladów
kradzieży. Z tego, co wiemy nic
cennego nie zostało zabrane
przez bandytów.
Nadal jednak wszystkie wersje wydarzeń są rozpatrywane
i motywu rabunkowego nie moż
na wykluczyć. Być może napastnicy żądali jedynie gotówki obawiając się, że upłynnienie chociażby
grafik czy obrazów
(Kossak, Picasso) może być kło
potliwe. Najbardziej porusza
mieszkańców
Anina wersja
zbrodni politycznej. Ponoć były
premier szykował się od kilku
miesięcy do napisania nowej
książki , w której chciał ujawnić
kompromitujące
wiele osób
i instytucji informaCje i dokumenty. Istnienie takiego tajnego
archiwum Jaroszewicza zostało
jednak poddane w wątpliwość
przez jego rodzinę i autora

stołecznym sądzie

Smyk % tego

W sprawie

wspomnień byłego premiera
.Przerywam milczenie" Bohdana Rolińskiego, który stwierdził,
że wszystko, co Jaroszewicz
miał do wyjawienia odkrył w ich
wspólnym dziele i nie szykował
dalszego ciągu wspomnień.
Dziś rodzina będzie mogła
odebrać z Ząkładu Medycyny
Sądowej ciała zamordowanych,
termin pogrzebu jeszcze nie jest
znany. Andrzej Jaroszewicz
wystąpił do MON o przydzielenie honorowej asysty wojska na
czas pogrzebu, bowiem jego ojciec był generałem Wojska Polskiego.
JAKUB WIJKOWSKI

•

Zart

Czy sondaż?
Przed jedną z przerw w obradach
Sejmu sekretarz przeczytał podpisany
przez posła SLD Macieja Manickiego
komunikat o zebraniu grupy posłów sygnatariuszy projektu ustawy desolidaryzacyjnej. Okazało się to później
żartem , ale wywołało spore zainteresowanie.
Przybyłym na zebranie posłom
i dziennikarzom M. Manicki oświad
czył. że żart · miał .ostudzić chore
umysły" autorów projektów ustaw dekomunizacyjnych. Tylko bowiem - jak
stwierdził - .w głowach ludzi chorych
z nienawiści , chorych z wściekłości ,
chorych na władzę , dla zdobycia lub
utrzymania której są gotowi do użycia
wszelkich środków" mogą powstać
. poważne pomysły dekomunizacji".
(raf)

-

widać los nie oszczędza nawet policji. W sobotnie południe
spiesząc się do wypadku przy uJ. Grunwaldzkiej w Kielcach przewróci! się na łuku al. Armii Krajowej radiowóz policji. W tym czasie karetki
zabierały więc nie tylko rannego przechodnia z uJ. Grunwaldzkiej, ale
i kierowcę feralnej . nysy".
(alp)

Jak

Fot. A. Piekarski

Wzrost (en we wrzesniu
Przeciętny wzrost cen
towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu br.
w stosunku do przeciętne
go poziomu tych cen
w sierpniu szacowany jest
na 3,0 proc.

Jednocześnie prognozowany
procentowy wzrost przeciętnych
wynagrodzeń w sześci u podstawowych działach produkcji mateńalnej bez wypłat z zysku we
wrześniu br. szacuje się na 2,0
procent

WIELKI FI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Zarówno kabaret .Koń Polski",
jak i Jacek Pietrzak zręcznie sparodiowali włącznie z charakterys·
tyczną choreografią i okrzykami
I am bad, I am bad Michaela Jacksona bożyszcze młodzieży na ca·
łym świecie . Kolejny konkurs, tym
razem mieli okazję zaprezento·
wać się dziennikarze .Echa Dnia"
sprzedając widzom piątkowy . Relaks·. Nieprzypadkowo zwycięzcą
okazał się mężczyzna. Paweł
Bieńka, zebrał największą kwotę,
wynika z tego, że grube pieniądze
trzymają przy sobie głównie kobiety i ze zrozumiałych względów wolą kupować prasę od pici przeciwnej. Na imprezie nie zabrakło szefów naszej popołudniówki wraz
z żonami, które specjalnie przyjechały ze stolicy.

"Echo"

poszło

Najszczęśliwszą osobą wieczoru okazała się Zofia Niebudek zdobywczyni białego " fiata
126 p". Niestety, nie pojawiła się
na scenie.

Myślę, że impreza była udana
nawet dla tych, którzy okazali się
pechowcami. Ryszard Rynkowski z pewnością spodobał się każ
dej kobiecie, a solistka .Trzeciego
Oddechu Kaczuchy" przypadła do
gustu męskiej części widowni.

Na drugi dzień wyjaśniła: O tym, że wygrałam samochód
dowiedziałam się przed chwilą
od sąsiada. Wczoraj miałam
wielki dylemat, co wybrać: kabareton czy wesele siostrzenicy, poszłam na ślub. Ogromnie
się cieszę z wygranej. W tym roku miałam duże wydatki, śluby
syna i córki. Zmuszona byłam
sprzedać naszego starego "malucha", więc taki prezent na
pewno mi się przyda. Czy spodziewałam się, że wygram? Tak,
bo " Echo Dnia" przynosi mi

Opuszczając występ natknęłam
się na gwiazdę minionego wieczoru Włodka Kiniorskiego. Po krótkiej rozmowie rzucił mi odchodząc: Czuj się dobrze sama z sobą, ty jesteś najważniejsza we
wszechświecie i to co jest w tobie.
Nie czekaj na nic i na nikogo, bądź

samowystarczalna.
Może to będzie recepta na ży
cie dla wszystkich tych, którym
tym razem nie powiodło się w losowaniu .

szczęście.

IWONA ROJEK

jak woda, ..

"Koń

Polski",
czyli
kabaretowa
trójka

Gwiazdą

wieczoru

okazał

się

Marcin Da-

niec

Tina Turner (Jacek Pietrzak) wciąż w świetnej
formie

Nagrodzeni i fundatorzy
Zestaw ziół ufundowany przez
.HERBAPOL" wylosowali: Krzysztof Szustak, Halina Jaworska, Wła
dysława
Wawrzaszek, Adrian
Gorzkowskl.
Torty lodowe ufundowane przez
"IJSBOERKE" wylosowali: Jerzy
Kukla, Renata Szczygiełr Renata
Zasobniak, Małgorzata Głębicka ,
Tadeusz Deszczyński, Zenona
Giemza, Tadeusz Bazera, Helena
Chajzler, Hanna Szabla.
Zestaw kosmetyków .Coty" ufundowany przez .MAXXUM" wylosowała Kamilla Kowal.
Zestaw kosmetyków .Le Jardin"
ufundowany przez "MAXXUM" wylosowat Maciej Wąsowski.
Zestaw kosmetyków .Graphite"
ufundowany przez .MAXXUM" wylosowat Jacek Kosiński.
Zestaw kosmetyków .Les Fleurs"
ufundowany przez "MAXXUM" wylosowali: Henryk Tutaj, Grzegorz Januchta.
Zestaw długopisów plus pióro .di·
plomat" ufundowany przez .TECHMEX' wylosowali: Mirosław Morawski, Lucyna Misiorowska, Stanisław Lasota, Wiesław Siek.
Zestaw długopisów plus pióro .senator" ufundowany przez .Techmex"
wylosowała Beata Szwajkowska.
Album na 500 zdjęć ufundowany
przez .TECHMEX" wylosowali: Mirosława Karczewska, Władysława
Walczak.

Magnetowid "samsung" ufundowany przez .Mitex" wylosowała
Aleksandra Solkiewicz.
Telewizor "samsung" ufundowany
przez "Mitex" wylosował Stanisław
Rozpara.
Losowanie III
Samochód osobowy .fiat 126p·
ufundowany przez .Mitex" wyloso·
wała ZOFIA NIEBU DEK.
Upominki dla dzieci ciągnących
losy ufundowała firma .ROSTCOM P".
Nagrody należy odebrać w terminie do 19 września 1992 roku
w Centrum MX, uLZagnańska 119,
w godz. 10-20. Prosimy o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

Z lekka nieświeży " Oddech Kaczuchy"

Drugie losowanie
Kalkulator ufundowany przez .Kamir" wylosowali: Andrzej Batory,
Zbigniew OIota.
Zestaw śniadaniowy .novoctime"
ufundowany przez .Dorado· wylosowali: Jadwiga Mania, Stanisław

Dla kogo magnetowid?

egionalne
Kielce
Tym razem samochodów w MiedZianej Górze było mniej, a transakCJi nie dało się wcale zauważyć.
Ceny wywoławcze:
MAŁE FIATY: 1991 r. - 29 mln zł
(składak); 1990 r. - 33 do 34 mln;
1989 r. - 28 do 32,5 mln; 1988 r. 25,5 do 30 mln; 1987 r. - 18,5 do
22,5 mln; 1986 r. - 18 mln; 1985 r.
- 15,5 do 17 mln; 1984 r. - 12 do
15 mln, ale i 18 mln (?); 1983 r. 10,5 do 13,5 mln; 1982 r. - 9 do 11
mln; 1981 r. - 8,4 do 12 mln; 1980
r. - 8,5 mln.
OUZE FIATY: 1991 r. - 49 mln,
1990 r. - 43 mln; 1989 r. - 42 mln;
1988 r. - 32 do 33 mln; 1987 r. 26 do 28 mln; 1986 r. - 21 ,5 do 28
mln; 1985 r. - 19 do 26 mln; 1984
r. - 18,5 mln; 1983 r. - 17,5 mln;
1981 r. - 15 mln; 1980 r. - 14 do
16 mln.
POLONEZY: 1991 r. - 63 do 70
1110 mln .diesel caro"; 1990 r. - 55
d061 mln; 1988 r. - 48 do 51 mln;
1987 r. - 31 mln; 1984 r. - 25 do
30 mln; 1983 r. - 24 do 27 mln praz

Dąbrowsk i.

Depilator .epilady" ufundowany
przez "Kamir" wylosowali: Paweł Angielski, Marianna Wojewoda, Marianna Dudek.
Zestaw obiadowy ufundowany
przez .Dorado· wylosowała Anna

19,5 za auto, które widać, że dużo
przeszło; 1982 r. - 23,8 do 25 mln;
1981 r. - 16,5 do 17,5 mln; 1980 r.
- 18 oraz 29 za auto z nadwoziem
z 1988 r.
ŁADY: 1992 r. - 62 mln w nadwoziu starego typu; 1988 r. - 52
mln; 1986 r. - 37 do 38,5 mln; 1985
r. - 37 mln; 1983 r. - 22,5 mln;
"SAMARA": 1991 r. - 78 mln; •TAVRIA": 1992 r. - 60 mln.
SKODY: .FAVORIT" 1991 r. - 72
mln, 1989 r. - 58 mln.
OlTCIT: 1991 r. - 52 mln, TRABANT "polO combi" z tego samego
rocznika - 47 mln.
Notowania marek samochodów
zachodnich, tradycyjnie w piątko
wym numerze "Echa".
(ALP)

Kwiecień.

Aparat fotograficzny .kodak" ufundowany przez .Procter" wylosowała
Jadwiga Wrońska.

giełdy
samochodów sporo było .volkswagenów". Większość z nich to pojazdy
bardzo stare, nawet z lat siedemdziesiątych . Mimo to OSiągają one zastanawiaJąco wySOkie ceny. Zaufanie
rynku do niemieckich samochodów
jest chyba jednak przesadne.

Radom
Zimno i padający przez cały dzień
deszcz spowodowały, że na sobotnią
giełdę samochodową w Radomiu
przybyło niewielu kupujących . Nie
zabrakło natomiast sprzedających,
choć ci z oczywistych przyczyn
w większości nie pozbyli się swoich
aut. Wśród oferowarrych na giełdzie

- u

,,126p": 1991 r. - 35-36 mln,
1990 r. - 31-35 mln, 1989 r. - 31
mln, 1988 r. - 28 mln, 1987 r. 19,5-23 mln, 1986 r. - 20 mln, 1985
r. - 13,5-16 mln, 1984 r. - 13-15
mln, 1983 r. - 12,5 mln, 1979 r. - 8
mln.

•

1..

Przed

scenę zajechał główny

Zdjęcia:

fant

samochodowe
"FSO 1500": 1990 r - 44-46
mln, 1989 r. - 3H3 mln, 1988 r.33 mln, 1987 r. - 25-28 mln, 1986
r. - 25-27 mln, 1985 r. - 20-23
mln, 1984 r. - 17 mln, 1982 r. 16,5 mln, 1978 r. - 8 mln.
"Polonez": 1992 r. - 84 mln,
1991 r. - 62-67 mln, 1990 r. 54-59
mln, 1989 r. 45-55 mln, 1988 r. 39-43 mln, 1987 r. 36 mln, 1986 r.
- 31-35 mln, 1985 r. - 20-28 mln.
"Oka": 1992 r. - 52 mln, "łada"
1992 r. S 81 mln, 1991 r. S 68 mln,
1990 r. S 70 mln, 1989 r. - 53 mln,

http://sbc.wbp.kielce.pl

1986 r. - 37 mln, 1985 r. - 29-35
mln, 1982 r. - 20 mln. "Skoda":
1991 r. F 72-80 mln, 1988 r. - 45
mln, 1984 r. 32-35 mln, 1982 r. 1821 mln.
"Volkswagen": 1990 r. - .passat
1,8" - 190 mln, 1989 r.•passat
1,60" - 136 mln, .polo 1,1" - 88
mln, 1987 r.• golf" - 88 mln, 1986
r. ,,~olf" - 75 mln, 1985 r.• passat
1,8 -113mln,.1,6 -75mln,.1 ,6
turbo" - 85 mln, t982 r. - ,,1,60"45 mln, 1979 r. "passat" - 25 mln,
"golf" - 30 mln. " Opel": 1991 r••ka-

•

-

•

•

A. Piekarski

dett 1,4" - 125-142 mln, 1990 r.
,,1,70" - 135 mln, 1986 r. ,,1,60"75 mln, "ascona" 1984 r. - 63 mln.
" Mazda": 1990 r. 323F - 172-176
mln, 1984 r. 626 - 63 mln. "Peugeot": 1990 r. "4050" - 148 mln,
1986 r.• 505" - 67 mln. "Volvo":
1991 r. ,,4400" - 130 mln, 1985 r.
,,340" - 65 mln. "Audi" 1990 r.
,,100" - 170 mln, 1989 r. ,,800" 75 mln, 1986 r.• 800" - 84 mln,
1984 r. ,,80" - 56 mln, 1983 r. "80"
- 60 mln, 1982 r. "jetta" - 38 mln.
(zb)
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KIELECKIE * RADOMSKIE
Rewolucia w PKP Skarżysko

Jak

pozyskać

Stacja kolejowa w Skarżysku jest głównym punktem rozrządowym w naszym
okręgu. Podobnie jak całe
PKP poddana została reor-

ganizacji.
Pierwszym bardzo poważa
nym etapem przemian jest
zmniejszenie liczby stacji rozrządowych z 24 do 11 głów
nych. Pomiędzy nimi kurso-

wać będą pociągi towarowe
ekspresowe bez względu na
liczbę wagonów i ich obciąże
nie. Ma to na celu maksymalne
przyspieszenie dostawy przesyłki przy minimalnej stracie
czasu na przestawienie wagonów. Przy mniejszej liczbie
rozrządów zmniejsza się ryzyko uszkodzenia wagonów,
a tym samym przesyłki. -

Walka o strych
adaptację strychów i nadbudowy istniejących budynków.
W 1990 r. 154 strychy zostały
uznane za nadające się do przerobie.nia na lokale mieszkalne.
Do.tej pory około 20 udało się za-

gospodarować . Pozostałe stoją
nie wykorzystane, ponieważ niedoszli użytkownicy zrezygnowali
z przebudowy, nie mając siły
walczyć z lokatorami o pozwolenie na wejście do przyszłego

mieszkania.
Warunkiem rozpoczęcia prac
remontowych jest uzyskanie pozytywnej Qpinii ' eksperta budowlanego. Aby mogła być wydana, rzeczoznawca w towarzyRPGM
stwie
pracownika
i przyszłego użytkownika muszą
dostać się na strych. W 90 proc.
przypadków lokatorzy uniemoż
liwiają jednak dostanie się tam .
..zabijcie mnie, a nie otworzę" podają często słowa.

Dlaczego lokatorzy są tak nienowym współm i eszkań
com?
- 20 lat temu starałem się
o pozwolenie na adaptację strychu. Nie dostałem go, więc dlaczego mam pUŚCić obcego. - To
jeden z argumentów
- Gdzie będziemy suszyć nasze pranie? - kolejny.
- Prawie w każdym przypadku stwierdzamy, że strych dopóki nie został zakwalifikowany do
adaptacji służył jako graciarnia
do przechowywania starych mebli, zabawek i innych rupieci mówi dyr. RPGM w Kielcach,
Marian Bączek . - Gdy zwracamy się z prośbą o usunięcie tych
przedmiotów okazuje się , że są
niczyje. Ale, gdy sami zabieramy
się do porządkowania, szybko
znajdują się ich właściciele
z pretensjami: . Kto wam pozwochętni

lił

wyrzucić

moją

wersalkę".

Zawsze pozostawiamy część
strychu z przeznaczeniem na
suszarnię·
- ' Najwięcej kłopotów sprawiają lokatorzy mieszkań włas
nościowych . Uzurpują sobie
prawo do całego budynku albo
zwracają się z prośbą: .Proszę
wydzielić mi moją część strychu,
a resztę to możecie sobie adaptować". Przypominam , że akt
własności dotyczy tylko mieszkania z prawem do użytkowania
pomieszczeń
przynależnych ,
których przepisy bliżej nie okreś

KIELECKIE * RADOMSKIE

klienta?

Jest sposób na zdobycie mieszkania ...

W najbliższych latach liczbę
mieszkań
kwaterunkowych
można zwiększyć tylko przez

•

ków i stwierdzić, czy wytrzymają
obciążenie jeszcze jednego pięt
ra. Zdaniem dyrektora Bączka,
lokatorzy niesłusznie obawiają
się prac budowlanych .. ponieważ
przynoszą one same korzyści.

Chcemy w ten sposób pozyskać klienta - mówi zastępca
naczelnika stacji Mirosław
Smulczyński. - Chcemy być
firmą konkurencyjną i oferować atrakcyjne warunki transportu.
Pozyskaniem klienta zajmują się także nowo powstałe
w Skarżysku przedstawicielstwa biur lubelskich: Biuro
Handlowe
Pasażerskie
i Biuro Handlowe Transportowe. Oferują one zniżki akwizycyjne i zniżki na przejazdy
grupowe. Zbierają także fundusze poprzez wydzierżawie
nie placów i budynków kolejowych, z których PKP chwilowo
nie korzysta. Wynajmują miejsca na działalność handlową
w halach dworcowych i na terenach do nich przyległych.
Kolej równie chętnie udostęp
nia lokale i sprzęt na reklamę
firmom chcącym rozpowszechniać informacje o swojej

działalności.
Blok zostanie wyremontowany
Oczywiście , w ten sposób
łącznie z instalacją elektryczną,
PKP uzyskuje dodatkowe funkanałem wentylacyjnym i spalidusze. Nie są one jednak wysnowym oraz ocieplony. Miasto
tarczające, by pokryć wszystzdecydowało się na taki rodzaj
kie potrzeby. Od lat bowiem
pozyskiwania mieszkań ze
planuje się budowę podziemwzględów finansowych. Koszt 1
nego tunelu łączącego dwie
m kw. wyniesie do 3 mln zł. A co
myślą na ten temat mieszkańcy
części miasta. Zamierzenie
bloku przy ul. Okrzei 58?
jest nadal aktualne, ale niesteDaniela Byszewska: - Te
ty odłożone na dalszą przyszbudynki mają ponad 50 lat.
łość . Inwestycja okazuje się
Przez kilkadziesiąt były niszczokosztowna i na taki wydatek
ne przez opary pobliskiej fabryki
skarżyskiej kQlei nie stać.
kwasu siarkowego. PodmurówPKP rozwija dopiero działal
ka nie wytrzyma jeszcze jedneność pozaprzewozową, więc
go piętra. Blok ciągle osiada. Ja
dochody z tego tytułu są na ramieszkam na parterze i boję'się, .
zie niewielkie. Kolej nadal cierże wpadnę do piwnicy. .
pi na brak funduszy. Ale na
Franciszek Nowak: - My tu
najważniejsze wydatki - pensami emeryci. Skąd weźmiemy
sje dla pracowników - pienią
pieniądze na nowe mieszkania.
dze przychodzą na bieżąco.
Najpierw wyremontują, a potem
Mimo to, nieuniknione są rewykwaterują nas do jakichś
dukcje w zatrudnieniu . Do
siamsów. Mamy dość remontów.
końca 1992 roku zatrudnienie
W zeszłym roku był zmieniany
na skarżyskiej kolei musi
dach. Czemu wtedy nikt nie pomyślał o jakiejś tam nadbudoosiągnąć wyznaczony limit.
wie. Teraz nikogo tu nie wpuści
Nie będą to jednak drastyczne
my.
cięcia . Część osób odejdzie
Arkadiusz Tamborski : - Tu
na emerytury, renty, część
mieszkają sami starzy, schoroprzejdzie do innych jednostek
wani ludzie. Nie wytrzymamy kosłużb kolejowych. Wiąże się to
lejnego remontu, hałasu i bała
także z przekwalifikowaniem
ganu. Mieszkania mamy świeżo
i dodatkowymi szkoleniami
malowane i znowu je zniszczą
pracowników.
(MAF)
Zdejmą dach i woda będzie się
lać nam na głowy. Niech nas wykwaterują na ten czas. Chcemy
spokoju przed śmiercią
Genowefa Woś : - Mało tu
miejsca wokół? Puste działki
stoją, albo nie można to zburzyć
drewnianych baraków. Będzie to
z korzyścią dla miasta i dla ludzi,
Na całym świecie już od dawa nie pchać nam się na głowy.
na, w Kielcach od kilkunastu
My te bloki sami w czynie spomiesięcy, działają punkty fotołecznym budowaliśmy. Tu była
graficzne z najnowocześniej
pustynia, sami wszystko zagosszym sprzętem. Dzięki zmianie
podarowaliśmy, a teraz chcą to
procesu, czas wykonywania odzniszczyć. Chyba zasługujemy
bitek (z wywołaniem filmu) zana lepsze traktowanie.
myka się w niecałej godzinie.
AGATA KOWALCZYK

Kładka nad torami na skarżyskim dworcu PKP nadal służy przyjezdnym.

Fot. A. Piekarski

Czy komisarz wyprowadzi zakład na prostą?

Naprawianie I,Łucznika"
Sytuacja ekonomiczna największego w województwie
radomskim przedsiębiorstwa
2akładów Metalowych
.Łucznik" jest bardzo trudna.
Przedsiębiorstwo

zadłużone

jest na ponad 400 mld zł.
W tych dniach na zwolnienia
grupowe odeszło ponad 700
osób. Nic zatem dziwnego, iż
Ministerstwo
Przemysłu
i Handlu jako organ założyciel
ski ustanowiło mgr. inż.Wła
dysława Urbanowicza kandydatem do sprawowania
urzędu zarządcy komisarycznego. Przed ewentualnym objęciem tego stanowiska, na
polecenie ministerstwa miał
on dokonać analizy ekonomiczno-finansowej .Łucznika"
i opracować program naprawczy przedsiębiorstwa.
.Łucznik" już w połowie
ubiegłego roku utracił zdolność ekonomiczno-finansową Nie tylko że ponosi wyso-

Z'dięcie

-za

kie straty z działalności podstawowej, ale zadłużony jest
do tego stopnia, że całość majątku obrotowego może nie
wystarczyć na pokrycie dłu
gów wobec banków i innych
wierzycieli. Konieczne jest zatem < rozpoczęcie postępowa
nia naprawczego. Zdaniem W.
Urbanowicza należałoby rozważyć powołanie holdingu,
w skład którego wchodzić bę
dą samodzielne ekonomicznie
i prawnie jednostki w postaci
spółek. Byłyby to spółki o róż
nym charakterze z udziałem
kapitału podstawowego, którym byłby zakład macierzysty,
jako 1-osobowa spółka skarbu państwa. Stąd w zakładzie
niezbędne będą przekształce

nia strukturalne i własnościo
we.
Jako pierWsze. i najważniej
sze zadanie W. Urbanowicz
widzi konieczność wdrożenia
systemu finansowego w zak-

godzinę?

I właśnie w takim czasie zdjęcie
otrzymać możemy w każdym
z punktów znanych firm. Ale nie
w Kielcach ...
Pomimo iż urządzenia wywołujące działają zawsze tak samo
i przyspieszenie kolejności nie
jest zajęciem ani bardziej pracochłonnym , ani bardziej czasochłonnym , to ceny za usługi są
zróżnicowane . Odbitki wykonywane są na dzień następny, jed-

nak za dodatkową opłatą otrzymamy je po godzinie - czyli tak
jak powinniśmy otrzymać normalnie.
Być może w Kielcach robimy
tak dużo zdjęć , że punkty są
"zawalone" pracą Dlaczego
w wielkich, turystycznych miastach jest inaczej? Gotowe odbitki oczekują na nas już po godzinie - bez dodatkowej opła
ty!

Imieniny obchodzą:
- MELANIA, RAFAŁ
jutro - ADRIAN NA, TEOFIL

TELEFONY:
Pogotowie Ratunkowe - 999,
StrażPożama- 998, Pogotowie
Policyjne - 997, Pomoc drogowa 66-00-65, Pogotowie
Energetyczne Kielce-miasto 991, Kielce-teren - 956, Pogotowie Gazowe - 31-20-20 i 992,
Pogotowie Wod.-Kan., CO.,
Elektryczne, RPGM , tel. 463-80,
czynne w godz. 15.00-23.00
w dni powszednie, w godz. 7.0023.00 w dni wolne od pracy tel.
31-16-47 i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla mło
dzieży - Czynny w każdy czwartek w godz. 18.00-20.00 - tel.
456-70.
TELEFON ZAUFANIA (dla ludzi z' problemem alkoholowym)
Od poniedziałku do piątku
w godz. 18.00-20.00, tel. 573-46.

•

ładzie. Jego zdaniem moQtoby
to być możliwe poprzez negocjacje z bankami w celu czasowego zawieszenia zadłużeń
i zwłoki spłaty odsetek i - jeśli
to będzie możliwe - skupienie się na spłacie zadłużenia
głównego. Konieczne także
będzie uzyskanie niezbęd
nych gwarancji kredytowych
i zapewnienie zamówień wojskowych. Na początku trzeba
będzie także określić minimalny poziom produkcji i zapewnić jej zbyt na rynki porównywalne.
(j. ryb.)

Nowe, stare
-renty i emerytury
Minimalna emerytura od 1
wynosi 927 tys. 500 zł.
W tej samej kwocie będą również renty rodzinne i renty inwalidzkie I i II grupy. Inwalidzi trzeciej grupy otrzymają tylko 715
tys. 500 zł. Jak powiedziała nam
dyr. ds. emerytalno-rentowych,
września

Zakładu Ubezpieczeń Społecz

nych, Halina Górka, nowe renty
i emerytury wysyłane są już do
adresatów. Do 20 września
emerytury powinny być wysłane
do wszystkich zainteresowanych.
Na terenie województwa radomskiego jest około 100 tys.
osób pobierających emerytury
i renty, z czego ok. 20 proc. obejmie podwyżka. Dokładna ich
liczba znana będzie dopiero pod
koniec miesiąca.
(kul)

lają

Podnoszony jest także argument złego stanu technicznego
budynku. Aby go określić, konieczna jest właśnie ekspertyza
budowlana, do której mieszkańcy
nie chcą dopuścić. Jeżeli jej nie
ma, lokatorzy nie mają podstaw
do protestu. Dopiero po jej wydaniu mogą odwołać się do Sądu
Administracyjnego w Krakowie.
Wiele zależy od człowieka,
który adaptuje strych. Jeżeli
jest grzeczny, uprzejmy, łat
wiej mu jest pozyskać przy-

dziś

KIELCE

BIURO OGŁOSZEŃ , tel. 3245-40, czynne w godz. 7.30. 16.00.
KINA:
ROMANTICA .Nagi instynkt" - USA, I. 18, g., 12.15,
17.30, 20; .Królewna Snieżka
i siedmiu krasnoludków" USA., bo., g. 15.30.
VIDEO - .Wielka włóczęga"
- fr., g. 12.30.
MOSKWA - . Gladiator"USA, I. 15, g. 13.45, 17.30; .Mc
Bain" - USA, I. 15, g. 15.30,
19.30.
ECł;łO - nieczynne.
PANSTWOWY TEATR DRAMATYCZNY im. S. Żeromskie
go- próby.
A~TEKI - stały dyżur nocny
pełni apteka przy ul. Piotrkowskiej 56.
DYŻURY OSTRE:
SZPITALE: Oddz. Wewn.
i Oddz. Chirurg.- Szp. Miejski,
ul. Kościuszki.

chylnoŚĆ mieszkańców. Są,
oczywiście, bloki, gdzie lokatorzy nie stwarzają żadnych

problemów przyszłym uzytkownikom strychÓW.
Do nadbudowy zostały wytypowane małe bloki, 2-piętrowe
przy ul. Okrzei, które teoretycznie najlepiej nadają się do tego
celu, ale nie można przeprowadzić prac, które by to potwierdzały. I tu lokatorzy nie chcą wpuś
cić ekspertów, którzy mogliby
ocenić stan techniczny budyn-

Staff, a w centrum Skarżyska mówiC\ że Lenin ••.
Fot. A. Piekarski

Ginekologiczno-Położnic

zy wg rejonizacji, tel. 510-06,
497-43.
,~ ,
'~'

http://sbc.wbp.kielce.pl

T
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RADOM

BIURO OGŁOSZEŃ, tel.
279-95, czynne w godz. 9.00H.OO.
KINA:
BAŁTYK - "Stać! Bo mamuśka
strzela" - USA, I. 15, g. 13.30,
17.30; "Ścieżkastrachu" - USA, I.
15, g. 15.30, 19.30.
RESURSA - "Gladiator"USA, I. 15, g. 15.30, 17.30,
19.30.~- ·
". '(, ....

APTEKI - stały dyżur nocny
pełniąnr67-Q10, pl. Zwycięstwa
7,61-001 , ul. Traugutta 40.
INFORMACJA O USŁU
GACH - 365-35.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna
- 998, Pogotowie Policyjne 997, Komenda PP - 251-36,
Pogotowie Energetyczne Radom - 991-

SKARŻYSKO-KAM.

APTEKA DYŻURUJĄCA nr 20-074, ul. Starokunowska
1/7, tel. 565-45.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
DworzeC" PKP - tel. 51-37-05,
pl. Wolności - tel. 537-98, ul.
Sienkiewicza, tel. 282-61.

STARACHOWICE

APTEKA DYŻURUJĄCA nr
27-076., ul. Staszica 64-79.
POSTOJE TAKSÓWEK tel. 53-10, 58-30.

KAZIMIERZA WIELKA

UCIECHA - "Książe przypły
wów" - USA, I. 15, g. 1630;
.Wojownicze żółwie Ninja" - I.
12, g. 18.30.
Uwaga! Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

L~dy o

Z GA

smaku

gr.zybóvv
Cassate, lody z kremem, pół
sorbety, lody kilkukolorowe. Statystyczny Polak zjada
ich około 1,5 kg rocznie, natomiast łakomczuch Włoch aż 8
kg. Absolutny rekord należy do
Stanów Zjednoczonych - rocznie około 20 kg na głowę!
Już od wielu lat trwa spór mię
dzy przemysłem pokrywającym
40 proc. potrzeb a drobnymi"producentami lodów. Lody z małej
lodziami są nie do zastąpienia twierdzą rzemieślnicy. Drobny
producent bazuje na surowcach przygotowywanych we
własnym
zakładzie:
od
orzeszków do własnoręcznie
mielonej kawy i świeżych
owoców. Takich jest jednak niewielu, pozostali to drobni przemysłowcy wykorzystujący gotowe półprodukty. Przemysłowi
potentaci
używają
mleka
w proszku, jajek chłodniczych
czy sproszkowanych, konserwantów, barwników, .aromatów", utrwalaczy i spulchniaczy.
Jak zapewniają nie wszystkie
dodatki są chemicznego pochodzenia.
Jakie jednak mamy gwarancje, że lody nie są szkodliwe dla
zdrowia? Co kryje się pod apetyczną formą? Lody przemysłowe zdobywają konsumentów dzięki reklamie stosującej
zasady nowej estetyki i wieczny element niespodzianki.
Oczywiście, wykorzystywane są
również odwieczne skojarzenia
erotyczne, jakie może budzić
poczciwa forma stożka wypeł
nionego po brzegi lodami i udekorowanego bitą śmietaną Na
małym ekranie trwa zacięta walka o nasze podniebienia. Zwycięża oczywiście najbardziej pomysłowy, któremu uda się trafić
w gusty określonej grupy zjadaczy lodów. A wskutek silnej kon, kurencji nie istniejąjuż gusty niemożliwe do zaspokojenia, gdyż
nawet najbardziej niewyobrażal
ny smak może stać się rynkowym sukcesem. Rodzą się
ekstrawagancje w rodzaju lodów o smaku cukinii, selera czy
grzybów. Coraz większa rzesza
osób . na diecie" poszukuje lodów z mniejszą ilością kalorii.
W Katalonii proponowane
są "lody totalne", krem lodowy o smaku szynki lub krewetek podawane ze świeżymr jarzynami.
Wśród smakoszy istnieją wyraźne ugrupowania. Jedni prefeciepłe,

Od najdawniejszych czasów

na spotkać granitę o smaku mię
towym, kawowym czy figowym.
O gusty zjadaczy lodów ubiegano się od dawna. Desery lodowe znane były już w odległych
wiekach. Cenili je wysoko Chiń
czycy, Persowie i Arabowie. Podawano je na ucztach Nerona,
używając do ich zamrożenia
śniegu sprowadzanego z Apenin. W XIV wieku z wyrobu lodów zasłynęła Wenecja: Do
Francji zaś wprowadziła lody
Katarzyna Medycejska, żona
Henryka II. O drodze lodów do
Polski milczą historyczne przekazy. Minęły wieki, a lody włos
kie nadal uchodzą za najlepsze.
Podobno, już wszystkie
smaki świata można oziębić.
Czyli - wielka gastronomia bez
uprzedzeń. Lody nie muszą
być już słodkie. Uważam , że na
tym polu jest jeszcze wiele do
zrobienia. W każdym razie:
Smacznego!!
RENATA EKIELSKA

*loiowo*
RZECZNIK O GAŁUSZCE

Rzecznik praw obywatelskich,
prof. Tadeusz Zieliński, nie znalazł
podstaw do rewizji nadzwyczajcej
w sprawie Romana Gałuszki skazanego na półtora roku pozbawienia wolności za odmowę służby
wojskowej. W .Gazecie Wyborczej" (nr 193-92) napisał m.in.:
.Nie chcę powiedzieć , że argumenty na rzecz dobrowolności
służby w wojsku nie mają sensu.
Nie taj ę jednak, że martwi mnie zanik ducha obywatelskiego wśród
młodych ludzi. Widzę bowiem
w tym symptom upadającej w naszym kraju kultury łacińskiej, tej

człowiek umiał określać porę
dnia czy nocy za pomocą obserwacji pozomego ruchu Słońca

kultury, która wartości obywatelskie: poczucie dobra wspólnego
i troskę o »rzecz pospolitą« podniosła do rangi cnót najwyższych" .
NOWI
W "PIERWSZEJ DEKADZIE"
Zmiany
na
najwyższych
szczeblach w państwie oraz pojawianie się nowych postaci na arenie politycznej nie mogło nie zaowocować
kolejnymi figurami
w drukowanej przez .Trybunę" powieści - rzece pl. .Pierwsza dekada". I tak np. występuje w niej już
premier Zmoczona, a spotkania
szefów strajkujących związków
odbywają się m.in. w składzie :
Jędrzej Przepier (.Sama Brona"),
Kurczyk (.Spolegliwość '80"), Namanowiecki (.Spolegliwość Wojująca"),
Minerwa
Zapchnęta
(Związki Brązowe) .

K. SENIOR

Podróie bez dewiz

muszonej powagi. Przewodniczący wygłosił wreszcie w starannie oglądane paznokcie
swej ręki zapewnienie, że
obecne kłopoty rządowe są
przejściowe , jak stale głosi

Chorych tworzy medycyna,
grzeszników teologia i jej gł0siciele: kler, a przestępców prawo.

Gdy statek schodził na mielizn'y, to zamiast lepiej sterować uznali, że jest on niesterowalny j postanowili ów ster
wyrzucić za burtę .

rów.

Forum Romanum

Fot S. I. Sijer

przedpołudniem przed buskie
biuro obsługi kuracjuszy. Samosiękowa poszła załatwiać
formalności. Po kwadransie
wybiegła czerwona na twarzy

•••

i mocno poirytowana. Otwierała jedną walizę po drugiej. Na
chodnik leciały kiecki, buty,
halki, koszule nocne, rajstopy,
wstążki, paski. Na koniec bezradnie rozłożyła ręce.
- Nie ma.
- Czego nie ma, Celinko? -

Żona wysłała Ocosia na bazar. Wszystko drogie. Mięso ,
jabłka, pomidory.
Zatrzymał się przy straganie
Bolka Samosięka.
- Po ile masełko? - Samosięk wymienił cenę. - Drogo.
A cukier po czemu? Wziąłbym
pół kilo.
- Sprzedaję po kilogramie,
profesorze.
- Kiedy potrzebuję pół kilo.
Żona odliczyła pieniądze .
- Może panu gdzie dalej

spytał Samos ięk.
- Książeczki zdrowia i skie-

rowania do sanatorium. Zostały koło telefonu. Specjalnie położyłam na widocznym miejscu, żeby nie zapomnieć. I nie
zabrałam. Jedź i przywieź. Ja

poczekam w kawiarni w parku.
Wypiła lampkę wina, zjadła
lody, pięć ciastek. Kelnerce
rzuciła na tacę sto tysięcy.

sprzedadzą

- Wolałbym dać zarobić są
siadowi. I żeby jeszcze trochę
taniej.
- Przecież pan widzi, że nie
mam wagi.
Samosięk,
junior zmełł
w zębach przekleństwo . Gdy
Ocoś odszedł odezwał się do
sąsiada handlującego proszkami da prania, mydłem i dezodorantami.
- Po co taki żyje . Darmozjad.
Handlarz proszkami pokiwał
głową ze zrozumieniem.

•••

•••
Sfatygowanym dużym .fiatem" zajechali wczesnym

żyłam. Ciasno, ruch, wszyscy
wszystko chcą wiedzieć. Spotkałam koleżanki. Pan Wojtek
dotrzymał słowa _ Jestem w orkiestrze. Lada dzień pierwsza
próba, w paździemiku koncer-

•••

Noga Ocosiowej opuchła
w kostce. Wpadła więc na genialny pomysł - rozwaliła gipsowy. Starego wysłała po zakupy. Młody zaparzył dwie duże kawy, podał matce, włączył
telewizor. Oglądali jak leci.
Program na dzień dobry, wiadomości poranne, domowe
przedszkole, wiadomości południowe, film dokumentalny.
W południe znów wypili po kawie. Ocoś przyniósł w torebce
foliowej kilogram ziemniaków.
Obrał, usmażył frytki, podał
z jajkiem sadzonym i szczyptą
soli. Po obiedzie znowu kawa
i papierosy, te od Ruskich, po
tysiącu za paczkę , nie najgorsze w smaku , ale śmierdzące
jak wojskowe onuce. Ocoś bez
pardonu - nie dając żonie ni
synowi dojść do słowa skrytykował politykę cenową rządu.

O ile podskoczył chleb. Cukier
z dnia na dzień o prawie drugie tyle. W sklepie ktoś wywołał panikę,

Z dziennika Iwony Łozow
skiej:
"Witaj, dzienniczku. W domu po staremu. C isza. Boję
się tej ciszy. Tata nie patrzy na
mamę . Mama nie patrzy na tatę. Rozmawiają jak przez
szklaną ścianę. Zewsząd wieje chłodem.
'.
Koniec wakacji. Włożyłam
nową sukienkę, nowe pantofle, nowy naszyjnik ze złotym
serduszkiem - prezent imieni-

bo

kupił aż dziesięć

paczek makaronu. W kolejce
po koszyk podsłuchał, że jesienią załogi masowo wyjdą
na ulicę , przeciw czemu ostro
i zdecydowanie zaprotestował
i nawet pokłócił się z tym letkiewiczem doktorem Waligóra.
zagorzałym obrońcą demokracji i pluralizmu . Według
Waligóry prawo do manifestacji jest prawem świętym .
- Kto to słyszał, takie brednie po sklepach opowiadać! -

I~"

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Wśród senatorów sprzeciwiających się przyjętemu ostatecznie minimalną większoś
cią głosów projektowi ustawy
dekomunizacyjnej był m.in.
zastępca prokuratora general-

nego, Stefan Śnieżko. Mówił:
.Nasz bohater narodowy, postać piękna , świetlana Romuald Traugutt zanim stał się
przywódcą powstania, dyktatorem, był przecież oficerem
armii carskiej . W czasie walk
na Węgrzech , uczestnicząc
w uśmierzaniu powstania wę
gierskiego, został odznaczony
jednym z najwyższych carskich odznaczeń bojowych .
Wynika z tego, że ludzie się
zmieniają że nie można ich
oceniać na podstawie jednego
faktu .. ."

Na dobranoC
Krzyżówka nr 175

(Zygmunt Burza rolnik
z Brzechowa)
TADEUSZ BARTOSZ

nowy od tatusia. W szkole od-

z wdzięcznością przyjął lepką
od brudu szklankę. Wypił. Ze
znawstwem, chuchnął, włożył
gumiaki i przepadł jak cień
o zachodzie słońca.

Traugutt przepadłby

Ziemi trzeba pilnować, jak ...
gotowanego w garnku mleka.

Publicysta jest od tego, żeby
zmuszał ludzi do myśli niespo-

ty".

ich konstruktorem z tamtego
okresu był Włoch Jacopo Dondii.
W początkach w. XVI wchodzą
w użycie zegary sprężynowe najstarszy zachowany egzemplarz pochodzi z 1510 r., a wykonał go Peter Henlein z Norymbergi.
Na początku w. XVI/ skonstruowano zegar wahadłowy,
którego twórcą był Holender
Christian Hnygeus w 1657 r. równocześnie z nim zegar o podobnej konstrukcji stworzyli Galileusz i polski astronom Jan Heweliusz. W 1839 r. niemiecki fizyk wynalazł zegar elektryczny
(Karl Steinheil). Natomiast w r.
1929 Anglik W. A. Marrison zbudował elektroniczny zegar kwarcowy. W r. 1949 w USA pojawił
się pierwszy model zegara elektronicznego. Nie wymieniam
wspaniałych twórców zegarków
seryjnych ani firm, które je produkowały. Opisuję tylko historię
chronometru, jego rozwój po
dzień dzisiejszy ...
R. JAGlOWSKI

Trzeba chcieć się różnić .
I trzeba umieć się różnić. To
przesłanie Norwida.

Czego ludzie chcą Od dawna wiadomó: mało pracować,
a dużo zarabiać . Obfitości towarów w sklepach przy oczywiście niskich cenach. W dodatku jeszcze - złotówka powinna być wymienialna.

HENRYK KAWIORSKI

•

Na zebraniu panowała
skrzepła, sucha atmosfera wy-

Inni ludzie potrzebni są na
czas armat, inni na czas lemieszy, a inni na czas .. . kompute-

Ślepy zaułek

Mały zwiotczał. Ciało wepchnął

kojnych ... Ciągle mnie ktoś ruga i taki jest naturalny,
i sprawiedliwy los publicysty,
który nie po to pisze, by ludzie
z nim się zgadzali, ale po to
żeby pobudzać rozmaite formy dyskusji, dysputy, myśle
nia.

Miałem zawsze dużo do powiedzenia i jeszcze więcej do
przemilczenia.

Barszcze przygód i krupniki

CODZIENNA OPOWIEŚĆ

do wody, twarzą w dół. Klęknął
Małemu na plecach i trzymał
mu głowę pod wodą aż ustały
drgawki. Wtedy nabrał pewnoś
ci, że Mały został sprzątnięty na
amen. Gałęzią rozgamął piach
zacierając ślady obuwia. Buty
zzuł i schował za pazuchę, założył znalezione na śmietniku
damskie pantofle na płaskim
obcasie. Idąc tyłem dotarł do
szosy. Dalej szedł boso. Obie
pary butów schował w wypróchniałym pniu wierzby.
- Szlag ich trafi zanim mnie
złapią - zaświtało Pluskwie
w mózgu.
Jak dotąd działał bez pudła.
Siedział najwyżej czterdzieści
?siem godzin. Aby osądzić
I skazać, trzeba mieć dowody.
Przeciw Pluskwie przemawiały poszlaki, a to za mało na wyrok. Dotarł do meliny. Wnuczka Magierki spała w barłogu
P~d wyleniałym futrem. Na py~
tające spojrzenie babki odpoWiedział przeczącym ruchem
głowy. Na dziś miał dość.
Chciał
zniknąć.
Za
to

Pomyślane, zasłyszane

niespełnień ...

lżejszych delicji, zwłaszcza sorbetu, który bazuje na soku dojrzałYch owoców, jest lżejszy,
bardziej świeży. W południo
wych Włoszech dominuje granita, coś w rodzaju zmrożonego
soku owocowego przeważnie
cytrynowego, ale nie tylko. Moż-

- PuŚĆ! - wykrztusił Mały.
W odpowiedzi Pluskwa mocniej zacisnął palce na krtani.
Chrupnęło. Małemu oczy wylazły na wierzch. Rzęził. Pluskwa uderzył go głową w skroń.

W połowie marca kolejny japoński superekspress wyruszył w trasę. " Nozomi" kursujący pomiędzy Tokio a Osaką
osiąga prędkość 270 km. Odległość między miastami pokonał w 2 I pół godziny, 40 minut
krócej niż zwykły ekspres.

pan prezydent.. .

rują zawiesistą lodową pomadę
.0 smaku wanilii, czekolady i pistacjowym, inni są zwolennikami

(10)

i gwiazd. Bardzo dawno, przypuszczalnie około 1/1 tysiąclecia
p.n.e . zaczęto posługiwać się
najprostszym zegarem słonecz
nym, określając godzinę z kierunku i długości cienia rzucanego przez pręt wbity w ziemię GNOMON. Podobną rolę w 1/ tysiącleciu odgrywał egipski obelisk, będący swego rodzaju publicznym zegarem. W 1/1 w.
p.n.e. Bab ilończyk, Berozos
stworzył zegar słoneczny z podziałką tzw. polos. Zegarem niezależnym od Słońca był zegar
wodny, który pojawił się w VI/ w.
p.n.e. W epoce hellenistycznej
zegary wodne osiągnęły wysoki
stopień doskonałości - herologium Ktesibiosa z Aleksandrii (III
w. p.n.e.) z samoczynnąregula
cją przepływu wody.
Pierwszy budzik powietrzno-wodny skonstruował filozof Platon - w początku IV w. p.n.e.
Dalszych ulepszeń zegara wodnego dokonali Chińczycy przekształcając go w zegar mechaniczny z wodnym napędem oraz
budowali zegary wieżowe - zegar Su Sunga w r. 1090.
W pierwszej połowie XIV w.
w Europie zachodniej (WIochy,

pojawiły się zegary napędzane ciężarkami. Znanym

Anglia)

pieklił się Ocoś . - Ten doktorek, tylko patrzeć , zostanie
anarchistą narodowcem.
A ty - zwrócił się do skulonego nad kawą syna - ruszyłbyś
cztery litery, wyjrzał na świat,
popatrzył na ludzi, nie tylko
w ten przeklęty telewizor.
- Daj dziecku spokój - ła
godziła Ocosiowa skrobiąc kijkiem swędzące miejsce na no-

dze.
- Wpadnie w chorobę telewizyjną!

Nie masz większych
zmartwień?

Magazyn żeglarski. Magazyn ekologiczny. Magazyn
z książkami. I film na dobranoc. Wyłączyli telewizor o pół
nocy.

• ••
Bez kłopotu Samosiękowa
dostała w .Marconim" samodzielny pokój z widokiem na
muszlę koncertową kawiarnię

i kościół. Ciuchy rozwiesiła
w szafie. Zeszła do lekarza na
konsultację . (Kąpiel w siarce,
masaż klasyczny, gimnastyka
indywidualna i dużo spacerów). Na obiad przełknęła dwie
łyżki zupy. Drugie danie, gulasz z makaronem oddała gło
domorowi od sąsiedniego stolika. Po obiedzie rozsiadła się
na ławce. W ?-Iejkach snuli się
połamańcy. Scigała wzrokiem
co młodszych . Jako panna ży
ła z rozmachem. Wódkę piła
szklankami, chłopaków miała
na pęczki. Po wyjściu za Samosięka straciła zapał miłos

ny. Jak ręką odjął. Wieczorem
zmęczona . Rano ból głowy.
Dni płodne , miesiączka . Precz
z łapami.
W Busku zamierzała od-

POZIOMO: 1) przepowiednia
astrologów (z lewej strony tej krzyżówki) lub powieŚĆ Leona Gom6lickiego, 5) naj dłuższa cięciwa , 6)
sól kwasu azotowego, 10) wymierzenie kary wg zasady .oko za
oko, ząb za ząb", 11) drobnoziarnisty gatunek koksu, 12) błona
otaczająca płód, owodnia, 14)
grecki poeta i krytyk literacki, 15)
wodotrysk jak powieść W. Babinieza.
PIONOWO: 1) bujanka cen
bądź powieść Lecha Bąlkowskie
go, 2) mała zielona żabka, 3) tropikalne drzewo dostarczające soku zwanego kinem, 4) nie swój powieścią Kazimierza Ivosse, 7)
żywica kopalna zbliżona do bursztynu, 8) jedna z najważniejszych
rud niklowych, 9) masturbant, 13)
część Reymontowskich .Chło
pów".
Słowniczek: AMNION, SANDALIN, TASMANIT, WARNALIS.
Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać pod adresem redakcji . ED" w terminie 7 dni od daty
numeru. Pomiędzy prawidłowe
odpOWiedzi zostanie rozlosowana
nagroda książkowa. Na karcie
pocztowej prosimy umieścić dopisek: .Krzyżówka nr 175".
Rozwiązanie
krzyżówki nr 160:

POZIOMO: macocha, Niemiec,
plereza, kasztan, ZawiS?a, Narcyza, kancona (lub kanzona).
PIONOWO: .Anielka", odmarsz, hreczka, kuzynek, Seweryn, Tuszyno, Niagara.

młodnieć.
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MIN t TYDZIEN
Wszystko drożeje
W III dekadzie sierpnia ceny żywności były średnio
o 2,2 proc. wyższe niż w dekadzie poprzedniej . W ze s-

Drugi taki
Tegoroczny sierpień był jednym z najcieplejszych w naszym stuleciu . Pod względem
średniej temperatury znalazł się
na j:lrugim miejscu w XX wieku .
Srednia temperatura tegorocznego sierpnia dla Warszawy
wynosi 21,4 st. Wyższa była jedynie w 1939 r. - 21,7 st. Tak
więc rekord stulecia nie został
pobity. Natomiast w tym roku
w sierpniu notowano w poszczególnych dniach rekordowo
wysoką temperaturę maksymalną Pod względem temperatur
i wielkości opadów przypomina
on sierpień z lał: 1911, 1939,
1942, 1944,1 971 . Falazimnajaka 1 września wtargnęła nad
Polskę
spowodowała ,
że
zmniejszyło się znacznie podobieństwo do sytuacji pogodowej
w 1939 r. Wówczas wrzesień od
początku był bardzo ciepły i suchy. Dlatego nie można doszukiwać się dalszych analogii z wyjątkowo ostrą zimą 1939/40.

tawieniu miesięcznym, tzn .
w porównaniu z III dekadą
'lipca, ceny te okazały się
wyższe o 4,7 proc. Wostatnich 10 dniach sierpnia najbardziej zdrożały ziemniaki,
warzywa, owoce i ich przetwory - o 4,6 proc. Były one
jednak o 4,3 proc. tańsze niż
w porównywalnym okresie
lipca. Kasze i płatki - ich
ceny w III dekadzie sierpnia
poszły w górę o 3,2 proc.;
wzrost w skali miesięcznej
sięga 15,2 proc. Mięso i jego przetwory - podrożało
w końcu sierpnia o 3,1 proc.
i o 7,2 proc. w stosunku do
końca lipca. Margaryna zdrożała w
III dekadzie
sierpnia o 2,3 proc. i o 11
proc. w zestawieniu z jej cenąz III dekady lipca. Jajka-

Rady dla
biznesrnenóvv

Co zabrać
do więzienia?
Włoski

magazyn dla biznesmenów "Class" doradzający
zazwyczaj dokąd pojechać na
wspaniałe wakacje przekazał
tym razem czytelnikom kilka
dobrych rad w przypadku kłopo
tów z policją i aresztowania.
Czytelnicy dowiedzieli się
np. co wziąć ze sobą oprócz
tradycyjnej szczoteczki do zę
bów i pary skarpetek. Prawdopodobnym przyczynkiem do tej
publikacji była mediolańska afera łapówkowa, w wyniku której
ponad 100 urzędników i biznesmenów znalazło się pod kluczem, w tym kilka "grubych ryb".
"Class" sugerując, by do
aresztu zabrać zapas świeczek ,
kilka zapasowych paczek papierosówa także miękkie skórzane
mokasyny przypomina prawa
i obowiązki aresztanta.

gwałciciela?
Rosia Levkovsky, będąca żo
psychologa, zdołała ujść napastnikowi, który podczas weekendu zaskoczył ją w zamiarze
dokonania gwałtu, gdy wracała
w nocy do domu w Jerozolimie.
31-letnia kobieta nie 'wpadła
w panikę i zneutralizowała
niedoszłego gwałciciela, rozładowując jego napięcie tupetem.
Zachowując zimną krew kobieta powiedziała napastnikowi,
28-letniemu Yoramowi Ohayonowi, by zrezygnował z gwałtu
i poszedł z nią do domu, gdzie
będzie mógł odbyć stosunek nie
tylko z nią ale także z jej koleżanką Skonsternowany intruz
zawahał się, ale postanowił
przystąpić do zrealizowania
swego pierwotnego planu .
Wówczas kobieta powiedziała,
że cierpi na chorobę przenoszą
cą się drogą płciową Tymczasem pojawił się patrol policji
i aresztował Ohayona. Rosia
Levkovsky w komisariacie powiedziała, że w przypadku zaatakowania przez gwałciciela
zawsze warto podjąć próbę rozładowania jego napięcia .
ną

Brytyjczyk Gerald Fleming, pierwszy historyk, który
SS dotyczących komór gazowych i krematoriów w obozie Auschwitz apeluje, aby jak naj pilniej strzec tych materiałów przed
maniakami skrajnej prawicy, którzy zainteresowani są
ich sfałszowaniem albo wręcz zniszczeniem. Archiwa
zostały niedawno przewiezione z Moskwy do państwo
wego muzeum w Oświęcimiu.

są o 1,9 proc. droższe niż 20
sierpnia i o 12,7 proc. droż
sze niż w końcu lipca. Mleko
- na przestrzeni 10 ostatnich dni sierpnia - jego cena
poszła w górę o 1,3 proc.
wzrost jego ceny w skali miesiąca - to 3,2 proc.

Na archiwum Centralnej Administracji Budownictwa SS
"Auschwitz Zentralbauleitung" skłaQają się materiały,
plany, pisma i korespondencje
inżynierów, budowniczych i inspektorów, którzy budowali
komory gazowe dla uśmierca
nia ludzi. Dokumenty, których
Niemcy zapomnieli albo nie

Pieczywo zdrożało w cią
gu miesiąca o 5,1 proc., tzw.
przetwory młynarskie o 8,2 proc., mąka - 09,7
proc. , makaron o 6,5
proc., tłuszcze o 5,4
proc., masło - 05,1 proc.,
kawa - o 4,2 proc., napoje
bezalkoholowe o 4,8 proc.

"On do woiska
Rozpoczęty pobór do wojska odbywa się wg nowych zasad
przyznawania zwolnień i odroczeń z zasadniczej służby wojskowej. W br. po raz pierwszy zostały również rozdzielone komisje
poborowe i lekarskie.
Mężczyźni urodzeni w 1973
r. otrzymajĄ wezwanie do
stawienia się przed komisja-

upośledzającej sprawność ruchową, cierpiący na infantylizm, obojnactwo, niedowład
mięśni, jaskrę, głuchotę, wargę zajęcza, zrośnięcie jam no-

mi, które ocenią ich zdolność
do służby na podstawie jawnego spisu chorób i ułom

sowych, AIDS, nerwice znacznie upośledzające zdolności
adaptacyjne i nie rokujące wyleczenia, psychozy alkoholowe, .
zależność alkoholową z cech,ami psychodegradacji.
No to co poborowi? Po kielichu?

Oto nowe kategońe zdolności
do służby wojskowej:
* A - zdolny do służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i wojny,
* B - czasowo niezdolny do
służby wobec "przemijającego
upośledzenia ogólnego stanu
zdrowia" ale z rokowaniami na
odzyskanie w ciągu 2 lat kategorii A,
* D - niezdolny do służby
wojskowej w czasie pokoju,
* E - niezdolny do służby
wojskowej w czasie pokoju
i wOjny, * Z - zdolny do zawodowej
służby wojskowej,
*N - trwale lub czasowo niezdolny do 'zawodowej służby
wojskowej.
Kategorię E otrzymują m.in.
poborowi o otyłości znacznie

człowieka świadomego czekają

codzienne wiadomości nie wróżą
ce niczego dobrego.
Prawdopodobnie zakończyło
się wyjątkowo suche lato. Specjaliści ostrzegają jednak, że przed
nami kolejne anomalie pogodowe:
Zniszczyliśmy już klimat naszej
planety, następne niespodzia~ki
związane z efektem cieplar~la
nym tuż-tuż. Nie wiem, czy to wl~a
upałów, ale i ludziom trochę Się
poprzewracało w głowach . Trwa
okrutna wojna domowa w Jugo-

sławii,

Niemcy atakują obcokrajowców niczym w 1933 roku, łamie
się wspaniały projekt zjednoczonej Europy. W byłym Związku Ra·
dzieckim giną miliony ton ropy naftowej, przestarzałe elektrownie
atomowe grożą katastrofami przy
których Czarnobyl jest niczym ...
A co u nas? Minął sierpień , już
chyba tradycyjnie w atmosferze
strajków. Powody niby te same co
10 lat temu, jednak protestujący są
w przeciwieństwie do swoich poprzedników absolutnie bezsilni.
Kilkadziesiąt lat sowietyzacji nie
poszło na marne. W naszym mł0dym kapitalizmie człowiek nie znaczy nic. W takiej atmosferze upadają ostatnie autorytety. Niektóre
z wysoka. A nowych nie widać .
Polak potrafi... zaskoczyć cały
świat, czego dowodem są dwa wydarzenia. Największy w Europie
pożar lasów i bestialski mord byłe·
go premiera. Chociaż tak zaznaczyliśmy naszą obecnoŚĆ . Dokąd
więc idziemy? I jak długo jeszcze

wytrzymamy?

PAWEŁ

MIJAS

Fleming ocenia, że mateńa
ły te mają wielką wartość historyczną Kiedy dowiedział się,
że zostały one przekazane do
muzeum w Oświęcimiu, apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby materiały te pilnie
skatalogować i jeszcze pilniej

Skrzypce
Stradivariusa
z 1696 r. o wartości 2,5 miliona
franków szwajcarskich s.l<radziono z samochodu właściciela, estońskiego biznesmena. Skrzypce zostały skradzione z parkingu.
Właściciel
pozostawił
instrument na kilka godzin.
Sprawca wybił szybę pojazdu

Kto trzyma
stradivariusa
w aucie?
i ulotnił się z drogocenną zdoby- .
czą

W 1987 r. skrzypce Stradivariusa z 1717 r. należące do francuskiego wirtuoza Pierre'a
Amoyala skradzione zostały
z jego samochodu pod Turynem.
Instrument
należący
w przeszłości do rosyjskiego cara został odnaleziony i zwrócony
właścicielowi .

• ••
nie
lYIe

Najstarszy mieszkaniec Holandii, 108-letni Johannes van
Capel zmarł w czwartek yv swym
domu w Nieuwkoop. Rekord
męskiej długowieczności przeszedł tym samym na 106-letniego Reinera Pelgroma z wioski
Velp.
Dobrym zdrowiem cieszy się
nadal naj starsza mieszkanka
Holandii Johanna FrancinaGiezen z Hagi, która będzie
świętować w poniedziałek 110
urodziny.

.

Ponad 18 miliardów dolarów wydali Amerykanie w zeszłym
roku na utrzymanie ponad 140 mln zwierząt, ptaków, rybek, pła
zów i innych przedstawicieli fauny w domach - pisze dziennik
"Daily News", publikując statystykę' ogłoszoną w środę przez
amerykańskie stowarzyszenie weterynarzy.
Według opublikowanych danych, Amerykanie trzymają ponad 53,3
mln psów, 62,4 mln kotów, 11 ,7 mln ptaków, 4,5 mln rasowych królików, 4,9 mln koni, 2,8 mln drobnych ssaków, 275 tys. tchórzy i innych
stworzeń . Zdaniem weterynarzy, liczby te są z pewnością zaniżone,
gdyż wielu właścicieli ukrywa swoich ulubieńców przed okiem sąsia
dów, a także nie korzysta z pomocy weterynarzy.
Z ogólnej sumy ponad 18 mld dol. właściciele zwierząt wydali na
żywność dla nich ponad 6 mld , na "odzież" ok. 2 mld dol. Wiele milionów przyszło zapłacić za strzyżenie, kąpiele i inne zabiegi w renomowanych salonach kosmetycznych dla psów i kotów.

Pytanie postawione w tytule tylko pozornie jest zbyt obszerne jak
na to wszystko co dzieje się wokół
nas. Niestety, dzisiejsze czasy to
raj dla pesymistów. I ujawniają się
oni, czego dowodem jest rosnąca
liczba samobójstw. Bo jak można
interpretować rzeczywistość? Na

zbrodniczych pieców, ale także wszystkie rozliczenia finansowe "od milionów marek do
ostatniego feniga".

.był przeznaczony..." Naistarszy Holender

.na kotki i ptaszki

IDZIENlY?

zdążyli spalić, zostały przejęte
przez Armię Czerwoną, a o ich
istnieniu nikt nie wiedział przez
45 lat. Zawierają one nie tylko
szczegóły
konstrukcyjne

ich strzec. "Tak jak w British
Museum, zwiedzający powinni

18 .miliardów "zielonych"

Chłodnym okiem

dokumentacii

uzyskał dostęp do dokumentów

ności.

Jak zwycięiyć

DOKĄD

oświęcims~iei

Nie tylko w Tychach

Straik W General Motors
Już sześć zakładów należą

cych do koncernu General
Motors wstrzymało produkcję
a sześć dalszych stanęło wobec takiej perspektywy w rezultacie strajku 2400 pracowników zatrudnionych w fabryce części samochodowych,
należącej również do tego
koncernu, w miejscowoś'Ci
Lordstown, w stanie Ohio.
Pozbawione dostaw części do
montażu samochodów, zakłądy
zmuszane są do przestojów. Od
ub. piątku przymusowe przerwy'
w pracy objęły już 28.500 pracowników.
Strajk w Lordstown, zorganizowany przez Związek Pracowników Przemysłu Samochodowego, ma być wyrazem protestu
przeciwko planom kierownictwa
koncernu zamknięcia do roku
1995 21 zakładów w USA i w Kanadzie oraz zwolnienia ok. 60 tys.
pracowników. Strajkujący protestują też przeciwko wynajmowaniu
nie należących do związku robotników do wykonywania prac wymagających kwalifikacji w zakła
dach w Lordstown.

Trup
W "mercedesie"
Przy ul. Srebrniki w Gdań
sku-Wrzeszczu
znaleziono
w "mercedesie 3000" zwłoki
31-łetniego mieszkańca Gdań

ska - poinformOWał nadkomisarz Wojciech Deptuła, rzecznik
KWP w Gdańsku .
Mężczyzna
zamordowany
został strzałem w głowę, otrzymał również 6 ran kłutych .

Rozmowy
związkowców
z przedstawicielami koncernu
załamały się w środę nad ranem. Podkreśla się, że strajk
w Lordstown, ze względu na jego konsekwencje, zaczyna nabierać wagi ogólnokrajowej.

Salman
Rushdie
wyszedł z ukrycia
Brytyjski pisarz Salman
Rushdie w ubiegły wtorek wyszedł z ukrycia i udał się na
koktajl, a następnie do jednego z nocnych lokali w Londynie. Zmarły już ajatollah Chomeini w lutym 1989 roku wydał wyrok śmierci na tego
pisarza za książkę pt. "Szatań
skie wersety", uznaną przez
duchowego przywódcę muzułmanów za bluźnierczą wobec islamu.
Salman Rushdie przyjął zaproszenie jednej z księgarń sieci
Waterstone, która obchodziła
swe dziesięciolecie . Według
właścicieli księgami , z uwagi na
osobę prześladowanego pisarza podjęto szczególne środki
bezpieczeństwa. Pomieszczenia, w których miały się odbyć
uroczystości jubileuszu, zostały
dokładnie przeszukane. Wieczór zakończono w lokalu nocnym "Polski Klub".
Przypominamy, że dwa miesiące temu parlament irański
podtrzymał w mocy wyrok
śmierci na Rushdiego, wydany
trzy i pół roku wcześniej przez
przywódcę rewolucji islamski.ej.

być dwukrotnie przeszukiwani
przy wejściu i przy wyjściu " mówi Fleming. "Nie mam cienia wątpliwości, że działa pewna mała liczba politycznie
i ideologicznie zdeterminowanych wariatów, zainteresowanych sfałszowaniem tych dokumentów" - powiedział Fleming. To gra polityczna
dużego kalibru i fanatycy
skrajnej prawicy są zdolni do
tego. W tym przypadku bezpieczeństwo archiwów jest
sprawą najwyższej wagi.

W państwowych archiwach
w Lublinie są nie opracowane
materiały "SS Zentralbauleitung" KL Lublin i inne dokumenty z okresu okupacji. Niestety, na prace nad nimi brak
funduszów.

.Nie ma medalu
"la długoletnie

poiycie małżeńskie"
Senacka Komisja Obrony
Narodowej pozytywnie zaopiniowała ustawę z 30 lipca
1991 r. o orderach i odznaczeniach oraz przepisy
wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach.
Senatorowie wprowadzili
dwie poprawki do ustawy o orderach i odznaczeniach. M.in.
wykreślono artykuł, o medalu
"Za długoletnie pożycie mał
żeńskie".

Zdaniem'senatora Jana Muktóry był jednym
z wnioskodawców tej poprawki medal ten ma rodowód hitlerowsko-komunistyczny. Został ustanowiony równocześnie
w okresie istnienia państwa
hitlerowskiego i Związku Sowieckiego. A poza tym tego rodzaju wyróżnianie osób będą
cych dla społeczeństwa W1:Prem jest zwykle obyczajem
lokalnym i decyzje w tej sprawie powinny podejmować samorządy lokalne.
siała,

Bracia Gambino
zniknęli
Opinia publiczna Nowego Jorku poruszona została wiadomością o sensacyjnym zniknię
ciu braci Johna i Josepha Gambino dwóch sycylijskich
powiązanych
gangsterów,
z "królem" nowojorskiej mafii Johnem Gotti. Proces braci
Gambino miał rozpocząć się we
wtorek. Zdaniem przedstawicieli
władz sądowych, bracia Gambino, którzy mieli odpowiadać
z wolnej stopy, po wpłaceniu
kaucji wysokości 5 mln dolarów,
zdecydowali się raczej na przepadek wpła!;Onej sumy, niż na
uczestnictwo w procesie, w rezultacie którego mogliby pozostać za kratkami do końca życia .
Sędzia sądu

okręgowego

w Nowym Jorku Peter Leisure
wydał nakazy aresztowania
zbiegłych gangsterów. Są oni
oskarżeni
m.in. o udział
w
dwóch
morderstwach
i o przemyt heroiny.

Stowarzyszenie ieleni
17 miłośników jeleni z całej
Polski wniosło do Sądu Wojewódzkiego w Krośnie wniosek
o rejestrację Towarzystwa Hodowli Jeleni w Bieszczadach .
Ich zamiarem jest promowanie
hodowli zarodowej tych szlachetnych zwierząt, pomoc w organizowaniu jeleniCh ferm,
udzielanie porad hodowcom.

Naiwiększ~ w Europie świqtynia •••
Orientalna muzyka i stary

mies iące ściśle według japońs

WielogodZinnej ceremonii kap-

kiego wzorca. Pracowało przy
tym 14 japońskich rzemieślni
ków.
• E;3ogato zdobione wnętrze
sWlątyni może pomieścić 230
~iernych. Ma ona być ośrod
kiem religijnym dla 7 tys. Japoń
,r:ZY.ków, którzy'TTlieszkają w reL Jome Duesseldorfu, stanowiąc

japoński rytuał towarzyszyły
poświęceniu w Duesseldorfie
największej w Europie świąty
ni. buddyjski~j. Na początku

łan dokonał 9 potężnych ude-

rzeń w dzwon. Ucząca 30 m dłu
gości i 17 m wysokości świąty
nia została wyktlnana w trzY

http://sbc.wbp.kielce.pl

buddyiska
f")ajwiększe skupisko w Europie.
Swiątynia stanowić będzie centralny punkt japońskiego cent·

rum kultury w Duesseldorfie.
Centrum zajmuje ~ar 10 tys.
metrów kwadratowya,:

Wydawane
pod
patronatem
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Jak

urato~ać polskq
gospodarkę?

Rozmowa z Jerzym Korey-Krzeczowskim ..
• Dowiedziałem się, że zwiepan 92 kraje, pracował
w 63, był doradcą ekonomicznym 210 firm i 13 rządów róż
nych krajów. Ale nigdy polskiego...
- Nikt mi tego nie proponował. Nie mogę się więc narzucać . Ale gdyby mnie dziś zaproszono do współpracy, zrezygnuję
z
wszystkich
swoich
zarobków i będę za darmo pomagał Polsce.
• Czy istnieje jakiś wzór gospodarki, który po niewielkich
modyfikacjach można przenieść na grunt Polski?
- Polacy są wysoce indywidualistycznym społeczeństwem
mają swoje specyficzne wartoś
ci socjalne i kulturowe, byłoby
niewskazane
naśladowanie
amerykańskich, niemieckich czy
japońskich metod zarządzania.
Problem polega na tym, że
w kraju jest znikoma ilość
doświadczonych ekspertów
z okresu przedkomunistycznego a młodsza generacja nie
ma, niestety, odpowiedniego
doświadczenia w systemie
dził

Grunt to dobra reklama.
Fot. A. Piekarski

Komunisty zne prawo?!
Rozmowa z doktorem inż. Tadeuszem Pyrciochem
przewodniczqcym
radomskiego oddziału Unii Polityki Realne;.
• Podczas ostatniej sesji
Sejmiku Samorządowego, na
który zaproszeni byli przedstawicieli Polonii z ust jednego z uczestników padło zdanie: "Strzeżcie się obcego kapitału". Jak pan, reprezentant
partii propagującej "czysty"
kapitalizm odbiera te słowa?
- Trzeba by dokładnie wiedzieć , kto te słowa wypowiedział. Kim ta osoba jest i w jakim
kontekśc i e te zdania zostały
użyte. Na krakowski zjazd Polonii z całego świata nie została

zaproszona grupa polonijnych
działaczy gospodarczych. Wystosowali oni nawet w tej sprawie
list protestacyjny. Wobec tego
wypowiedzi innych ludzi podają
cych się za przedsiębiorców wydają się mało wiarygodne. Ja
osobiście nie mam obaw przed
napływem obcego kapitału. Pod
warunkiem jednak że nasze
prawo gospodarcze nie będzie
komunistyczne. A ono wciąż takie jest.
• Co zatem należałoby zrobić ażeby odpowiadało dzisiejszym potrzebom?
- Prawdziwy kapitał przyjdzie
tutaj dopiero wtedy, gdy będą
konkurencyjne podatki. W najbardziej socjalistycznym stanie
Ameryki Północnej Massachusetts, podatki wynoszą około 35
proc. i takie firmy jak np. General
Motors, uciekają do Meksyku.
Kapitalista lokuje pien iądze tam
gdzie może zarobić więcej niż
gdzie indziej. Jeżeli w naszym
kraju podatek sięga 85 proc., to
w takim przypadku mogą inwestować tu jedynie firmy wątpliwej
reputacji. Może wystąpiĆ również obawa przed tym, że jest to
L

MAty HOWNIK BIZN~JM~NA
PRODUKT NARODOWY NETTO IPNNI - równa się produktowi narodowemu brutto pomniejszonemu o odpisy amortyzacyjne przeznaczone na restytucję budynków fabrycznych i ich wyposażęnia.
•
PROG UBOSTWA - poziom dochodów, przy którym osoby,
które go nie osiągną zaliczane są do żyjących w ubóstwie.
PRZECIĘTNA STOPA PODATKOWA - procent całkowitego
dochodu, który płacony jest w postaci podatku.
PRZECIĘTNY KOSZT STAlY - suma wszystkich kosztów stałych i zmienna podzielona przez liczbę wyprodukowanych jednostek wyrobu.
PRZECIĘTNY KOSZT ZMIENNY - całkowity koszt zmienny
podzielony przez liczbę wyprodukowanych jednostek wyrobu.

ANGIELSKo-POLSKI
FACTORY - fabryka, zakład, przedsiębiorstwo.
FINAl OIVIDENT - dywidenda końcowa (po wypłaceniu dywidendy zaliczkowej).
FINANCE - finanse, gospodarka finansowa. . .
•
J=~~ - firma, przedsiębiors~o . ., •
I
.?<.- li 1 " , (J)

~

".....

kapitał polityczny. I w tym kontekście wypowiedź tego Polonusa może być słuszna .
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KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ

JERZY KOREY-KRZECZOWSKt absolwent gimnazjum i hceum Im. St Że
romskiego w Kielcach, magister praw
Uniwersytetu JagiellońskillgO , dr prawa
międzynarodowego Uniwersytetu we
Freiburgu, dr nauk ekonomicznych Unio
wersytetu w Tuebingen, absolwent Insty·
tutu Adm,"islrac~ Wyższych Uczelni Unio
wersytetu Harvard, pierwszy i jedyny Pc>lak rektor Politechniki Ryerson w Toronto,
autor kYku ksiąiek, ośmiu tomów poez~,
wielu prac naukowych i artykułów w prasie fachowej, prowadzi gośc.me wykłady
na kilku uniwersytetach w Ameryce,
Europie i Azji. Zalo~ciell aktualny prezy·
dent Kanadyjskiej Szkoły Zarządzania .

siębiorstwa. A wiadomo przecież, że zasiłki czy zapomogi nie
muszą być spłacane . W Chinach gdzie ten sposób myślenia
został bardzo daleko zaawansowany jest wiele przedsiębiorstw,
których dyrektorzy uważają że

gospodarki wolnego rynku.
A ten system wymaga wysokiej wydajności pracy, intelektualnej kompetencji, osobistej
inicjatywy,
pomysłowości
i poważnego podejścia do
pracy. Jak wynika z mojego
rozeznania, robotnicy przyzwyczaili się do otrzymywania
swoich poborów bez obowiąz
ku bycia produktywnymi,
a administratorzy traktowali
pensje jako tylko część swoich zarobków.
• Nie są to chyba jedyne obciążenia w naszej mentalności.
- Funkcjonuje jeszcze tzw.
mentalność przydziałowa. Przez
wiele lat fundusze dla przemysłu
były przyznawane przez rząd
niezależnie od tego czy dane
przedsiębiorstwo

wykazywało

zyski czy straty. Doszło więc do
tego, że często uważano, iż
przedsiębiorcą jest ten kto ma
doświadczen ie w otrzymywaniu
odpowiednich przydziałów budżetowych, zaś pojęcie przedsiębiorczości stało się synonimem umiejętności zdobywania
funduszy i zasiłków dla przed-

Można zarobić!

własności wynikaią obowiązki

Etyka w biznesie
Entuzjazm

towarzyszył wejściu

w

życie

ustawy

działalności gospodarczej. To właśnie ta ustawa
gwarantująca wolność gospodarowania zmieniła ustrój w Polsce. Upadł wszechpotężny monopol pań
stwa na zarządzanie przemysłem, budownictwem
i transportem, na import, eksport, działalność banko-

o

wa., na regulowanie rynku ...
Ale po trzech latach entuzjazm wygasa, bo bezrobocie, recesja, nieudolnie prowadzona prywatyzacja. Koncesje importowe, kontyngenty, koncesje
przewozowe na wolnym rynku to dziś
symptomy pogody dla bogaczy i dla
zaprzyjaźnionych ze sprawującymi
władzę. Na konkurencyjnym rynku
wielcy skutecznie eliminują małe firmy.
Zupełnie nagle pojawiło się pojęcie
"aferzysty" i wielu spraw do końca nie
wyjaśnionych, jacyś przemądrzali
oszuści, przedsiębiorczy kombinato-

rzy ...
W warunkach narastającego bezrobocia wielu właścicielom przedsię
biorstw wydaje się, że w swoich zakła
dach oni stanowią prawo, decydUją
o tym, co się pracownikowi należy,
a co nje. Prywatne firmy budowlane
tworzą nowe reguły: zatrudniają robotntkówtylko na umowy-zlecenia pozbawiając ich tym samym jakiejkolwiek
osłony prawnej. Pogoń niektórych biznesmenów za maksymalizacją zysków
w jak najkrótszym czasie powoduje za·
nik troski o godność pracowników,
warunki ich życia, o zdrowie. Tu i ówdzie nasz współczesny kapitalizm nabiera cech XIX-wiecznego.
Komitet Problemów Społecznych
i Etyki Zawodowej przy Krajowej Izbie
Gospodarczej przygotował ostatnio
dokument "Etyka życia gospodarczego". Czytamy w nim m. in., że etyka
gospodarcza jest częścią etyki
szczegółowej określającą moralną powinność OSOby. dZiałającej w celu zasPQko[e'bia potrzeb materialnych i duJ chowych przy użyciu dóbr i usług gos-

inwestycje zagraniczne są wyzastrzykiem finansowym
i nie muszą być spłacane .
W przypadku deficytu wszelkie
niedobory pokryją dalsze inwestycje z Am~ryki.
DOKONCZENIE NA STR. 2

łącznie

podarczych. Generalnie biorąc pojęcie
to wiąże się faktycznie - choć w róż
nym stopniu - ze skrajnie różnymi
ustrojami gospOdarczymi, od wolnej
konkurencji do pełnego państwowego
planowania gospodarczego. W zasadzie dopiero od polowy bieiącego stulecia występuje Objaw podporządkO
wania ekonomii podmiotowości czło
wieka.
Zasada
humanizacji
gospodarowania sprawia, że praktyka
życia gospodarczego coraz częŚCiej
uwzględnia zasady etyki w toku procesu gospodarowania. Wraz z rozwojem
kapitalizmu zaznaczyło się akcentowanie społecznej i ustrojowej roli problemów etycznQ-ijospodarczych. Są one
określane pojęciem kwestii społecznej.
Najszerzej rozwijana jest ona w koncepcjaCh chrześcijańskich teorii gospodarowania. Etyczne aspekty życia
gospodarczego widziane przez Stolicę
Apostolską zostały dobitnie przedstawione w encyklice "Rerum novarum" .
Dobra gospodarcze, ich tworzenie,
gromadzenie i posiadanie nie stanowią
sensu samego w sobie, celu działania
człowieka , lecz stanowią jedynie śro
dek do jego wielorakiego rozwoju
i,doskonalenia. Zaspokojenie potrzeb
materialnych człowieka jest jedynie
fundamentem działań uzasadniających
proces gospodarczy. Stąd też - nie zaprzeczając zasadzie wolności gospodarowania - nie jest obojętne w jaki
sposób w sensie moralnym i etycznym
człowiek osiąga dobra ekonomiczne.
Zasada sprawiedliwości wymaga poszanowania uprawnień indywidualnych czy zbiorowych partnerów życia

-
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gospodarczego.. . oddania każdemu
co mu się słusznie należy.
Z tytułu własności wynikają obowi~ki ciążące na posiadających okreś
lone dobra.
Dokument ten byt ostatnio tematem
posiedzenia Prezydium Krajowej Izby
Gospodarczej. Ma ona bowiem w swoim statucie zapisane zadania związane
z kształtowaniem zasad etyki i społecz
nie akceptowanych norm postępowa
nia w stosunkach gospodarczych.
Stwierdzono m.in., że często w spontanicznym i żywiołowym rozwoju gospodarki polskiej zatarciu ulegają zasady etycznej działalilości ekonomicznej.
Dotyczy to nie tylko nowo powstałych
jednostek gospodarowania, lecz bywa
dostrzegane również w przedsiębior
stwach mających za sobą tradycje
i doświadczenia gospodarcze.
Nowoczesny proces gospodarczy
nie może pomijać zasad etycznych.
Wymogi pod tym względem stają się
coraz bardziej stabilne na świecie. Jednostki gospodarcze, które nie uwzględ
niają w swojej działalności roli etyki,
lub tę rolę umniejszają, stają się z czasem mniej wiarygodne. Wefekcie prowadzi to do wymiernych strat ekonomicznych lub prowadzi nawet do upadku
podmiotów gospOdarczych.
Istnienie i rozwój form etycznego gospodarowania nie może być żadną miarą pomijane w polSkiej rzeczywistości
gospodarczej. Jest to tym istotniejsze,
że nasza gospodarka będzie wchodziła
w głębsze i szersze układy partnerskie
z innymi krajami, szczególnie europejskimi. Inicjowanie i koordynowanie
stosownych prac w tym zakresie spoczywa na Komitecie Problemów Społecznych i Etyki Zawodowej. Prezydjum Krajowej Izby Gospodarczej
uznało za celowe podejmowanie nowych i kontynuowanie dotychczasowych zadań w zakresie popularyzowania postępowania etycznego w procesach gospodarczych.
(bs)

Pomysł jest dośf prosty - w upalny dzień bierze się parę skrzynek napojów chłodzących , które dodatkowo
schładza się butelkami bardzo zmrożonej wody. Zimne napoje sprzedaje
się w upalnym słońcu jak świeże bułeczki, po odpowiedniej cenie. Motna nieile zarobifl Przekonany jest
o tym handlowiec na bazarze w SkartyskHam. (patrz zdjęcie).
Fot. A. Piekarski

Misia handlowa
do Wielkiei Brytanii
Siuro Promocji Zagranicznej Krajowej Izby Gospodarczej wychodząc naprzeciw oczekiwaniom strony polskiej
i angielskiej organizuje wielobranżową
misję handlową do Wielkiej Brytanii.
Misja odbędzie się w II połowie listopada i odwiedzi dwa miasta Londyn i Birmingham - prężne ośrodki przemysłu
i handlu międzynarodowego. Liczne
sygnały naplywaj~ z rynku brytyjSkiego mówią o dużym zainteresowaniu angielskich firm ciekawą ofertę
firm polskich biorących udział w misji.
Jej organizator zapewnia spotkania
z partnerami angielskimi, seminarium,
spotkania z przedstawicielami Biura
Radcy Handlowego w Londynie.
SzczegółOWY
program pobytu
w dużej mierze zależeć będzie od ży
czeń i sugestii uczestników. Zgłoszenia
chętnych można kierować do Krajowe j
Izby Gospodarczej- Biuro Promocji
Zagraniemej Warszawa, ul. Trębecka
4.
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Szkółka ' "Interesów"
Dla wszystkich nie doinformowanych przygotowaliśmy
kilka przydatnych porad, które
na pewno ułatwią kontakt
z bankiem.
Na początek - oczywiście
niezbędny słowniczek :

.

BANK

wiążą się z małymi sumami, dlatego banki ich unikają jakO nieopłacalnych.

z

nie jest niczym innym jak tylinstytucją finansową realizującą gros czynności bankowych, do których zalicza się
m.in.
'
ko

i sam kredyt będący umową,
na podstawie której bank pozostawia do dyspozycji klienta
określoną sumę pieniędzy, ale
przeznaczoną na konkretny
cel. Kredyt często bywa mylony z

POŻYCZKĄ

konsumpcyjną, zwaną potocznie "na życie". Pożyczko
biorca nie musi wyjaśniać celu,
na który zaciąga pożyczkę -

w gotówce. Operacje tego typu

depozytową

k la

KREDYTOWANIE

Bank przyjmujący lokatę, np. terminową, pobiera ją w złotów
kach, a nie w naszyjnikach,
obrazach itp., na przechowanie.
Sam depozyt jest przyjęciem
przez bank od klienta okreŚlonej
kwoty środków z jednoczesnym
zabezpieczeniem praw klienta
do odpowiedniej sumy środków
od banku. Jest jednocześnie jednym z źródeł finansowania tej
instytucji.

W I kwartale br. nie

pracowało

Przedmiotem zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli stała się całość systemu służb państwowych, zajmują
cych się bezrobociem. Okazało się, że choć powszechnie
uznaje się bezrobocie na najpoważniejszą konsekwencję
zmian ekonomicznych w Polsce, to temu przekonaniu nie
towarzyszą odpowiednie działania profilaktyczne, a przeznaczane na ten cel fundusze są wykorzystywane nieracjonalnie.
W pierwszym kwartale br.
zanotowane bezrobocie dolknęło w sumie 2,3 miliona
osób, czyli 12,3 procent ludności
czynnej zawodowo.
Szczególnie niekorzystny jest
w Polsce rozkład liczby bezrobotnych w poszczególnych
kategoriach wiekowych i wykształcenia. Aż dwie trzecie ludzi bez pracy, to osoby młode,
do trzydziestego piątego roku
życia. Bezrobotny to przeważ
nie
osoba wykształcona.
Wśród tegorocznych absolwentów szkół średnich aż co
drugi pozostaje bez zajęcia.
Jaki to ma demoralizujący
wpływ, nietrudno się domyślić.
Podobnie negatywnie - powodując nawet swoistą chorobę na brak zajęcia - wpływa
przedłużający się czas pozostawania bez pracy. W Polsce
aż 41 procent bezrobotnych
tkwi w tym stanie powyżej
trzech miesięcy, a co trzeci powyżej 9 miesięcy i zbliża się
do okresu wyczerpania się
prawa korzystania z zasiłku.
Zasadniczy problem polega
jednak na tym, że zanotowanym, niepokojącym statystykom towarzyszy bierność
państwowych instytucji. Inspektorzy NIK zanotowali; że
niemal zupełnie zaniknęły ak-

tywne formy przeciwdziałania
bezrobociu: prace interwencyjne, kursy przekwalifikowujące. Podwojeniu się liczby
bezrobotnych towarzyszył aż
czterokrotny spadek kwot
przeznaczonych na prace interwencyjne i kursy dokształ
cające. Nie jest to wina wy.łącznie urzędników w rejonowych biurach pracy, które
ostatnio zajmują się wyłącznie ·
rejestrowaniem bezrobotnych
oraz wypłatą zasiłków. Biura
są nie doinwestowane. Na jednego urzędnika średnio przypada 320 bezrobotnych , czasami nawet 500, choć w Niemczech ta liczba wynosi 37,
a w Anglii - 98. Trudno więc
mówić w takich warunkach
o dobrym rozpoznaniu rynku
pracy i możliwości zatrudnienia.
Inną sprawą jest to, że
w jednej trzeciej biur stwierdzono
nieprawidłowości
w udzielaniu pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczególnie drastycznym przykładem stała się
pożyczka 780 milionów zło
tych udzielona w 1990 roku
właścicielowi

wiązaniem zapłaty określonej
sumy, w danym czasie. Najczęś
ciej bywa używany przy operac-

przedsiębior

stwa .. Promex" w Aleksandrowie Kujawskim na zorganizowanie 80 miejsc pracy. Po-

będący dokumentem (papierem wartościowym) upoważnia-

•Z e o
jącym do podjęcia określonej sumy pieniędzy przez posiadacza,
osobę wskazaną lub okaziciela.
l czekami - formą jeszcze
niezbyt powszechną - bywa

wiele problemów. Przy przypadkowych transakcjach nie radzę
przyjmować czeków rozrachunkowych, z natychmiastową realizacją których możemy mieć
problem. W tym przypadku czek
taki zobowiązuje bank do prze-

wstało ich - jak się okazało tylko 3, a po 16 miesiącach od
chwili zawarcia umowy mimo
prawomocnego wyroku sądu,
zwrot pożyczki nie został wyegzekwowany.
Wojewódzkie biura pracy
w ocenie NIK niezbyt efektywnie st.arały się o strategię zapobiegania bezrobociu na '
większych terenach. Rażąco
niedostateczna i niepokojąca
stała się współpraca z kuratoriami oświaty i wychowania.
Niestety, na żadnym szczeblu
nie ma praktycznie współpra
cy z samorządami lokalnymi,
które choć widzą potrzebę
działania , z braku pieniędzy
nie mogą nic zrobić.
POdobną niemożność, choć
dużo mniej zrozumiałą wykazują ministerstwa i urzędy
centralne. Oto okazało się na
przykład, że w dokumentach
Ministerstwa Przemysłu z lat
1990-1991 nie znalazła się
żadna prognoza przewidywanego bezrobocia w związku ze

zmianami systemu gospodarczego! Po prostu liczono, że
niewidzialna ręka rynku i same zakłady pracy dostosują
zatrudnienie do potrzeb społecznych. Już dziś zachodzi
obawa, że planowane dalej restrukturyzowanie gospodarki
zaostrzy problem bezrobocia.
Z kolei Ministerstwo Pracy nie
odnosi większych sukcesów,
gdy chodzi o zatrudnianie Polaków za granicą Wprawdzie
w 1991 roku 68,5 tysiąca osób
zatrudniono oficjalnie w Niemczech, ale tylko tysiąc z nich
byli to nasi bezrobotni. Reszta,
to efekt legalizacji pracy "na
czamo".
Niestety, zarysowanego
przez NIK obrazu biedy
z bezrobociem nie rozjaśnia
jakiś radosny ton. Możemy
spodziewać się tylko powięk
szenia kłopotów.

Jak
Witold Zaraska • przewodniczącym
Komitetu Polityki Gospoclaraei,
Prawa i Spraw Finansowych KlG
uczestników życia gospodarczego wobec organów administracji
państwowej, zaproponowano,
aby przedstawiciele polskiego
biznesu kierowali uwagi, wnioski
i postulaty dotyczące praktycznego stosowania prawa gospodarczego do sekretariatu komitetu w Warszawie ul. Trębecka
4.
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lewu określonej sumy z konta
na konto - nie odbioru gotówki. Jeżeli nie posiadamy włas
nego konta - papierkowe problemy gmatwają sprawę jeszcze bardziej ...
Przy operacjach z zaangażowaniem
większych
sum
wskazane jest aby czek, który
przyjmujemy, był

CZEKIEM
POTWIERDZONYM
czyli dokumentem opatrzonym adnotacją banku, potwierdzającą jego prawdziwość i ...
dostateczne fundusze na pokrycie samego czeku.
Bardzo modna jest ostatnio
sprzedaż ratalna, przy której
wymagana jest
PORĘKA

która jest na dobrą sprawę
rękojmią,
zabezpieczeniem .
Poręczając za kogoś spłatę,
należy liczyć się Geżeli dłużn i k

jest osobą średnio pewną)
z koniecznością spłaty zaciąg
niętego kredytu ... jeżeli dłuż
nik np. zniknie.

(P.B.)

2,3 'mln osób

MICHAŁ

Jak poinformowała nas Krajowa Izba Gospodarcza, Witold
Zaraska objął przewodnictw?
Komitetu Polityki Gospodarczej,
Prawa i Spraw Finan~wych .. Inauguracyjne posiedzeme k~lte
tu odbędzie się we wrześmu br.
Pragnąc, by komitet ten był
aktywnym i dy~amicznY!l1 wy~a
zicielem opinII bezposrednlch

zobo-

CZEK

lokata bywa mylony

działalnością

WEKSEL
który jest pisemnym

jach handlowych, podobnie jak

DEPOZYT
czyli

Po latach zapomnienia do
powraca

łask

SOCHA

Od wdrożenia ludzi do solidnej pracy, przywrócenia tradycji kultury pracy z okresu mię
dzywojennego. Trzeba będzie
też przestudiować i zrozumieć
kulturalne zróżnicowanie w zasadach i metodach pracy ludzkiej w wielu krajach, aby uczyć
się również z tych różnic. Warto
przy okazji wspomnieć, że wielu
Amerykanów nie zdaje sobie
sprawy jaka jest różnica pomię
dzy sowieckim a polskim podejściem do zmian . A jest ona przecież zasadnicza. Polska i inne
kraje wschodniej i centralnej Europy dążą do ustroju kapitalistycznego a Wspólnota Państw
Niezależnych planuje tylko reformę systemu komunistycznego
i nie ma zamiaru się tego systemu pozbyć.

W końcu kwietnia weszła
w życie nowelizacja ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Tekst postanowień w tych
sprawach zamieszcza Dziennik
Ustaw nr 33, poz. 144. Od 16
kwietnia br. obowiązuje nowe
rozporządzenie ministra sprawiedliwości
dotyczące
ulg
i zwolnień przy opłatach sądo
wych w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielonych kredytów, gwarancji i poręczeń. Ma ono zastosowanie
także wobec wniosków o WpiS
hipoteki, złożonych po 1 stycznia
br. Rozporządzenie to - pod
poz. 145 - publikuje Dziennik
Ustaw nr 33.
Od 17 kwietnia br. weszło
w życie rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie zasad działania krajowego depozytu papierów wartościowych. Ogłoszono
je w Dzienniku Ustaw nr 34, poz.
149. Od maja stosowane są nowe, wprowadzone rozporządze
niem Rady Ministrów czynsze

•
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łoroczna

ustawa (z 19 paździer
nika 1991 r.) nakazuje spólkom
akcyjnym, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, w których skarb państwa ma ponad
połowę udziałów
sprawozdań

ogłaszanie

finansowych
w specjalnym, wyznaczonym
przez Radę "Ministrów czasopiś
mie.
Ma ono (w przypadku spółek
kapitałowych) obejmować bilans, rachunek wyników, sprawozdanie zarządu z działalności
spółki i ewentualnie sprawozda-

polskq

• A u nas komunizmu już nie
ma a kapitalizmu jeszcze.
Upadek komunizmu nie
zbudował kapitalizmu ani nie
wytworzył automatycznie instytucji koniecznych aby go utrzymać. Reformy gospodarcze,
które nie zostały należycie przemyślane, albo nie zostały wprowadzone w życie mogą niestety
zdyskredytować
kapitalizm
w oczach oswobodzonych narodów zanim potrafi on zapuścić
tam korzenie. Wzrastająca inflacja, powiększające się deficyty
budżetowe i dług narodowy
w twardej walucie - mimo że
został on częściowo zmniejszony komplikUją możliwości
szybkiego rozwoju gospodarczego. Te problemy będą oddziaływały hamUjąco jeśli chodzi
o przyszły rozwój gospodarki
w Polsce. Oczekiwane na wielką skalę inwestycje kapitału zagranicznego nie doszły do skutku . Konieczne są odpowiednie

177 i 178.
22 maja br. weszło w życie opublikowane w Dzienniku Ustaw
nr 40, poz. 172 - rozporządzenie
ministra spraw wewnętrznych
o wydawaniu świadectw (atestów) dopuszczających do użytką
wania wyroby służące ochronie
przeciwpożarowej . 20 maja br. rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej ·
o zmianach w opłatach za
uprawnienia przewozowe oraz
opłatach drogowych w między
narodowym transporcie drogowym (Dz U nr 41, poz. 182).
Od czerwca br. obowiązuje kilka
nowych rozporządzeń związa
nych z zatrudnieniem i różnymi
świadczeniami. Od 1 czerwca br.
weszło w życie rozporządzenie
Rady Ministrów w sprawie urlopów wychowawczyctl (Dz U nr 41,
poz. 179) oraz ministra pracy
i spraw socjalnych zmieniające
dotychczasowe przepisy" w sprawie zasiłków rodzinnych i wychowawcZych (Dz U nr 43, poz. 190).
Od 8 czerwca br. - rozporządze
nie ministra pracy i spraw socjalnych o trybie i zasadach zatrud~
niania cudzoziemców przy realizacji
usług
eksportowych,
świadczonych przez jednostki zagraniczne w Polsce (Oz U nr 43,
poz. 189).
17 czerwca br. weszło w życie
rozporządzenie . ministra sprawiedliwości o wynagrodzeniach
syndyka masy upadłości oraz za-

taw nr 47, poz. 215.

Kodeks Handlowy bardzo rygorystycznie traktował obowią
zek ogłaszania przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością informacji o wszystkich najważniejszych wydarzeniach, związanych z ich działalnością i sytuacją materialną. W przypadku spółek akcyjnych obowiązek ten dotyczył
przekazywania do publicznej wiadomości wezwań do zapisywania się na akcje, obwieszczeń o walnych zgromadzeniach, wezwań do wpłat na akcje (jeśli kapitał akcyjny był tylko w części
pokryty przed rejestracją), uchwał o zmianie przedmiotu działa
nia, zawiadomień o emisji akcji, do których akcjonariusze mają
prawo poboru, o zamiarze unieważnienia akcji zniszczonych lub
utraconych itp. Ponadto spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością o kapitale zakładowym przekraczającym
250 mln zł zobowiązane były do ogłaszania swych roc;znych bilansów oraz rachunków zyskó i strat (.. rachun-k wyni! ków)" .
Miało to ułatwiać orientację
uczestników rynku kapitałowego
w tym, co na tym rynku się dzieje
oraz zwiększać bezpieczeństwo
obrotu . Niestety, w późniejszych
latach obowiązek ten został
znacznie rozluźniony i sformalizowany. Np. za wystarczające
uznano wywieszenie ogłoszenia
tzw. rejestrowego w siedzibie
sądu, co praktycznie odcinało
dostęp do tego rodzaju informacji szerszym kręgom zainteresowanych. Obecnie próbuje się
odnowić dawne tradycje. Ubieg-

najmu za lokale mieszkalne
i użytkowe (Dz U nr 36, poz.
153). Od 13 maja br. - rozporzą
dzenie Rady Ministrów o ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz U nr 37,
poz. 160).
Ogłoszone zostały kolejne teksty umów międzynarodowych
(wraz z towarzyszącymi im oś
wiadczeniami rządu) dotyczące
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji oraz unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylenia się od podatku od dochodu. Tym razem są to
umowy zawarte z Australią
Pierwszą publikuje Dziennik Ustaw nr 39, poz. 165 i 167, drugą
- Dziennik Ustaw nr 41 , pozycje

rządcy odrębnej części majątku,
wchodzącego w skład masy upadłości. Zamieszcza je Dziennik Us-
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uratować

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
• Od czego więc zacząć odbudowę gospodarki w Polsce?

Co W prawie piszczy?

nia organów nadzorczych. Uzupełniać je powinna opinia biegłe
go rewidenta i uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania.
SpecjaliŚCi od prawa finansowego twierdzą, że być może
w tym wyznaczonym przez Radę Ministrów czasopiśmie, które
mogłoby np. nosić nazwę .Monitora Gospodarczego" (na razie
rząd jeszcze nie zrealizował zalecenia ustawy i nie określił miejsca publikacji sprawozdań), ogłaszane powinny być również
wpisy do rejestru handlowego
i inne, istotne dla śledzenia rynku kapitałowego dokumenty, obwieszczenia itp. Znakomicie
ułatwiłoby to uporządkowanie
źródłowych informacji o spół
kach, sprzyjałoby większej
przejrzystości tego - odgrywającego coraz większą rolę w organizacji gospodarki - segmentu krajowej przedsiębiorczości.
W Polsce (stan na 30 czerwca
br.) działa już 650 spółek skarbu
państwa, 7648 spółek joint ventures, 51.174 prywatnych spółek
prawa handlowego i blisko 4 tys.
innych.

gospodarkę?

zmiany prawne, które zagwarantują nietykalność inwestowanego kapitału zagranicznego,
aby zachęcić poważnych kontrahentów do zostawiania swoich
pieniędzy w Polsce.
• Czas nagli.
- Nowy wspólny rynek 31
grudnia 1992 r. oficjalnie zakoń
czy ekonomiczną erę okresu odąudowy po II wojnie światowej.
Swiatowy handel będzie teoretycznie wolniejszy w ramach istniejących bloków gospodarczych - a więc Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej czy
Północn oam e rykańskiego
Wspólnego Rynku - ale o wiele
trudniejszy dla tzw. outsiderów.
Dlatego dla Polski pilnym i bodaj
najważniejszym zadaniem staje
się wejście - wraz z CzechoSłowacją i Węgrami do
Wspólnoty Europejskiej jako
"associate member" - czyli kraj
stowarzyszony. Trzeba bowiem
pamiętać . że handel zagranicz-

ny będzie i wolniejszy, i łatwiej
szy w ramach tworzących się
bloków i będzie w poważnym
stopniu regulowany przez wymienione wcześniej bloki handlowe.
Poważne

międzynarodowe

badania wykazały, że upadek
przemysłu jest głównie wynikiem złego kierownictwa (management), nieodpowiedniej kontroli, złej polityki finansowej, niewydajnego marketingu i b.raku
umiejętności sprzedaży. leby
uratować

polską gospodarkę

trzeba więc skoncentrować się
na kształceniu kadry, która
sprosta wymaganiom XXI wieku. Wydaje mi się, że w tych wysiłkach zdążających do rozwią
zania wielu problemów natury
ekonomicznej i prawa handlowego kraj powinien skorzystać
z ogromnych zasobów wiedzy
i ekspertyzy Polaków żyjących
za gran icą
MAŁGORZATA ŻARNOWSKA

Akcje czy obligacje?

la
Popularne na Zachodzie a od niedawna pojawiające się
także w Polsce fundusze wspólnego inwestowania nazywane są niekiedy " kapitalizmem dla leniwych". Ale, oczywiście, jest to określenie niesprawiedliwe. Główną ich klientelę stanowią osoby o skromnych oszczędnościach
i niewielkim doświadczeniu w operacjach kapitałowych,
pragnące jednak przynajmniej w ograniczonym zakresie
spróbować swych sił w grze rynkowej. Fundusz powier-

Subskrypcja udziałów prowadzona jest tylko w chwili tworzenia funduszu lub w przypadku podwyższenia kapitału
akcyjnego. Inwestor, który nie
nabył udziałów w momencie
subskrypcji, może je tylko odkupić . Udziały funduszu zamkniętego są bowiem zbywalne
i podobnie jak .akcje spółek,
mogą być przedmiotem obrotu
giełdowego i prywatnego.
Wartość rynkowa udziału jest
wyznaczona przez popyt i po-

niczy powstaje z kapitałów wniesionych przez drobnych
na ogół inwestorów, którego zarządzaniem zajmują się
profesjonalni menedżerowie.

Wałęsa,

oddaj mi moje sto milionów! - śpiewa Kazik, polski
rapper. Prezydent Wałęsa natychmiast odpowiada na konferencji prasowej, że owszem,
chciałby lecz mu nie pozwalają
Ma jednak poprawioną wersję
darowizny: sto milionów tylko dla
bezrobotnych i najbiedniejszych, do zwrotu za 20 lat i niech
sobie uruchomią jakiś biznes.
Pomysł znakomity, ale wymaga pOkonania kilku trudności. Jaka jest u nas granica ubóstwa,
kto biedny, kto jeszcze nie, więc
zaczną się na starcie okropne
waśnie, które dodatkowo skłócą
i tak już rozdarty na grupki i grupeczki naród.
Biznes za sto milionów? Ilu
będzie wolało puścić to na .,przelewU czyli konsumpcję. Biznes
był dobry dwa, trzy lata temu,
gdy na rynku było pusto i byle
kiep w kilku zagranicznych skokach dorabiał się miliardowej
~ortuny. Teraz biznesy się walą
Jęk na czynsze, podatki i cła . Lepiej pożyć sobie za sto milionów,
nie bacząc, że taka dawka złotó
wek ostro podkręci inflację.
A byłoby tych złotych dużo, jakieś 600 - 800 bilionów. Poza
tym skąd je wziąć, gdy roczny
deficyt budżetu sięgnie teraz
100 bilionów złotych?
Jest też inne pytanie: cały pomysł wiązać się miał z prywatyzacją

majątku państwowego;

w przedstawionej wersji wielka
POżyczka dla biednych nie ma
z~dnego związku z prywatyzacJą bo za sto milionów można
sobie kupić samochód, ale nie

fabryczkę dziś państwową chyba że chcemy rozpętać nowe
afery dotyczące trwonienia za
bezcen narodowej krwawicy.
Pomysł jest więc dobry. Tak
dobry, iż można go przypisać noWemu doradcy pana prezydenta, a dawnemu ministrowi finansów, Andrzejowi Olechowskiemu.
(MN)

-.

Co słychać w Izbie?
- ENVIRONMENTAL SYSTEM (wydaw. Instytutu Włoskie
go, propagujące współpracę
w ochronie środowiska 2 tomy)
OFERTY
- CARESBAC - POLSKA
SA (amerykańsko-polski fundusz inwestycyjny jest zainteresowany finansowaniem na dogodnych warunkach małych
i średnich polskich przedsię
biorstw prywatnych)
- Oferta Estern Europe Inc.
(EE) - poszukiwani dostawcy
i odbiorcy szerokiej gamy towarów
- Usta 76 firm francuskich zawspółpracą
interesowanych
z Polską
Zagraniczne oferty
o współpracy (ok. 160 ofert) Katalog
- Włoski Instytut Handlu Zagranicznego proponuje rejestracje
w banku danych obejmujących firmy polskie i włoskie zainteresowane współpracą przemysłową
lub handlową
(Naw.)

Dyskusja na temat
weksla
Znany z podejmowania nietypowych inicjatyw gospodarczych, mgr inż. Jan Bednarczyk z Tamowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
pragnie
podjąć dyskusję z przedstawicielami Staropolskiej Izby (banki, prezesi i dyrektorzy firm) nie
tylko na temat weksla (1 % koszty obsługi), ale również polityki
gospodarczej Polski i CzechoSłowacji.
8 września

o godz. 10.00
w sali nr 10 budynku B (okrąg
lak) Urzędu Wojewódzkiego
rozpocznie się spotkanie dyskusyjne.

Staropolska Izba
na antenie Telewizji
Kablowej Kielce
Od 1 września br. SIPH bę
dzie mogła zaprezentować
własne problemy i propozycje
w programie TKK. Telewizja Kablowa (członek Izby) pozostawiła do dyspozycji Izby 5 minut tygodniowo.

ŚWiadectwa

działaniami siły

wyższej.

·błyskawicznymi
Jej zastępca

dla kielczon

Zakres tej wytwórczości róż
nej jest dość szeroki. W 42-letniej historii spółdzielni zawsze
znaczące miejsce zajmowała
produkcja masy dla odlewnictwa, wykorzystywanej do wylepiania pieców tzw. żeliwniaków.
Aktualnie stanowi ona 50 proc.
obrotów firmy. A jej odbiorcami
są zarówno pobliskie odlewnie:
.Kamienna· oraz ze Stąporko
wa, Starachowic i Radomia, jak
i te z nieco odleglejszych miejscowości, np. Rzeszów, Gliwice.
Do niedawna najpoważniejszym
kontrahentem w tej branży był
poznański . Pomer, który odbierał miesięcznie 100 ton masy.
Dziś po zmianie technologii jego
potrzeby wynoszą 24 t na pół roku. Ale też kiedyś .Mines· wytwarzał ten produkt w dwóch
zakładach i na dwie zmiany łącznie 1,5 tys. ton. Teraz są to
wielkości 300-400 ton.
Spółdzielnia posiada także
tradycje w produkcji szklarskiej.
Ostatnio podejmowane są starania o ożywienie tej sfery. W najbliższym czasie zamierza się
wypuścić na rynek unowocześ-

Do wglądu w biurze Izby
LITERATURA
- ftPrawo Budżetowe·. Wydawnictwo Mini Lex.
- ftAbsorbcja zagranicznych
kredytów
inwestycyjnych
w Polsce i perspektyw pożycz
kodawców i pożyczkobiorcó~
(zeszyty Polskiego Banku Rozwoju i Fundacji Naukowej nr 2)
- Informator pracodawcy dla
małych firm (wydany przez PIP)
- Business promotion nr 6
(pismo reklamujące polskie firmy)
,
- "Partner form Poland" nr 1
i nr 2 (wydawany przy współpra
cyz KIG)

z

Henryk Gory-

Przemysłowo-łłand\ową

o ostatecznych wynikach egzaminów na First Certificate. Okazuje się, że wśród słuchaczy kieleckiej szkoły doskonalenia języ
ka angielskiego .The Guides·,
egzamin zdały aż 34 osoby (w
tym 5 osób z wynikiem A (bdb)
i 18 z wynikiem B (db).
. Zarząd Staropolskiej Izby pogratulował wyników lektorom
szkoły Barbarze Brożynie
i Pawłowi Błaszkiewiczowi .

~
----t'f

uśmiechami.

w skarżyskim "Minesle"
nazwie zakładu. Ze Spół
dzielni Pracy Szklarsko-Mineralnej przekształcił się w Spół
dzielnię Pracy Wytwórczości Różnej i Usług. Poszerzenie dotychczasowego profilu stało się koniecznością wobec kurczą
cych się rynków zbytu oraz poszukiwania szans przetrwania.

Instytut Brytyjski w Warszawie poinformował Staropolską

SUPERACIK

Wiadomo, susza.
Swoistym teoretykiem robienia min, przyprawiania gęby jest
w naszej literaturze, Witold
Gombrowicz. Zapewne uzupeł
niłby swoje zabawne na ten temat wywody, gdyby mógł obserwować zachowanie członków
obecnego rządu wobec krytycznej sytuacji kraju. Najwyraźniej
rząd przyjął znaną zasadę robienia dobrej miny i to widać na każ
dym kroku. Pani premier demonstruje stanowczość okraszaną

O przeobrażeniach zachodzących
świadczyć może chociażby zmiana w

zCambńdge

Izbę

się

widać.

nione lustra i lusterka stołowe,
w oprawach z tworzyw sztucznych oraz do wyposażenia łazie
nek (z otworami do płytek).

wiadczenie ludzi oraz sprzyjają
ce temu warunki. Spółdzielnia
posiada własną wyprawialnię
szkła kryształowego i jest w stanie z niego wytwarzać zarówno
drobne cacka, jak i większe wyroby. Pewne zainteresowanie
kryształami
wykazywali już
wcześniej Francuzi i Nigeryjczycy. Aktualnie prowadzone są
pertraktacje z firmami pośredni-

•

I

I

Z
- re~eptq na kryzys?
W poprzednich latach . Mines"
dał się poznać jako producent
kryształów. Handlowano nimi
w całym kraju, m.in. . Domy
Centrum". Jednak na pewien
czas, zakład zmuszony został do
wyłączenia ich z bieżącej produkcji. Stanowiły bowiem swego
rodzaju luksus na rynku, po który
nie za bardzo sięgano. Obecnie
poszukuje się możliwQŚci eksportowych w tym asortymencie.
Szkoda byłoby bowiem zmamować gromadzone latami doś• __

http://sbc.wbp.kielce.pl

-<

. . . ._

czącymi. Przygotowuje się również

foldery reklamowe.
Na tym nie kończy się wielobranżowość .Minesu". Dopełnia ją
produkcja meblarska Wśród niej
prym wiodązes1awy tapicerowane
(stoliczek + 4 pufy). Coraz więk
szym popytem cieszą się też biurka, ostatnio oferowane w 3 typach
oraz drobnica stołarska.

Dzięki tej wytwórczości
oraz ciągłym poszukiwaniom
nowych rentowniejszych wyrobów, spółdzielni udało się dotychczas przetrwać- mówi prezes Czesław Raczyński. W różnych przedziałach czasu,
zawsze na coś był zbyt. Tym bardziej gdy pojawiały się nowości.
Sytuacja finansowa .Minesu· nie
jest najlepsza, ale spłacono 213
kredytu i myślę, że z resztą też
się uporamy. Bez przerwy podejmowane są przedsięwzięcia
oszczędnościowe. O 60 proc.
zmniejszono stan zatrudnienia
Tak w produkcji szklarskiej, jak
i meblarskiej wykorzystuje się
wszelkie odpady na mniejsze
asortymenty.
Zrezygnowano
z obcego transportu bardziej dociążając własny.

. Mines· idzie w ślady innych,
zbędne powierzchnie. Ale też podejmuje
się nowych zadań. Są to usługi
w zakresie wystroju wnętrz,
sklepów i biur oraz tzw. szklarstwa czystego (np. szyby do budynków). I co ważne znajduje na
nie klientelę.

wydzierżawiając

BARBARA PIĄTKOWSKA
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za sto milionów

Rozmawiał:

IRENEUSZ KULlŃSKI

szewski powtarza tę samą wersję w nieco bardziej kobiecym
wydaniu . Wąs nie przeszkadza
mu uśmiechać się promiennie,
a dobre samopoczucie zostało
wsparte zapowiedzią pielgrzymowania do Częstochowy. Jeś
li peregrynacja pomoże gospodarce, za którą odpowiada wicepremier, to warto przedłużyć
trasę np. do Lourdes, we Francji.
Inni członkowie rządu chętnie
udzielali ostatnio wywiadów na
temat osobistych urlopów. Wąt
pliwe czy zdołają się całkowicie
oderwać od myśli o wyścigu
dwóch żywiołów: dramatycznych wysiłków nad poprawą
gospodarki i społecznego odczuwania bolesnej transformacji
ustroju. Wyścig trwa, finiszu nie

:

'- kłopo~

przychodzi po to, aby doprowadzić do bankructwa przedsię
biorstwa konkurencyjne. I zająć
nasze miejsce .na rynku świato
wym .

Uczestniczymy w dramatycznym wyścigu dwóch żywiołów.
Z jednej strony rząd czyni wysił
ki, aby rozjaśnić mniemania społeczeństwa o stanie gospodarki,
z drugiej bledną nadzieje ogółu,
że może być lepiej.
Ten i ów członek rządu bąknie
coś na temat zarysowującej się
poprawy, ale twardy GUS nie bawi się w politykę. Jego rzecz to
ekonomika. Wiceprezes GUS,
Sawiński, przycl]yfa się do tzw.
opcji zerowej, czyli że w tym roku produkcja przemysłowa bę
dzie taka sama jak w ubiegłym.
To i tak dobrze. W bezrobociu
krzywa, niestety, idzie w górę
i pewnie w styczniu otrze się o 3
miliony osób. W budownictwie
tylko płakać: w lipcu oddano do
użytku o 32 proc. mieszkań
mniej niż przed rokiem, a w budowie znajduje się o 37 proc.
mniej lokali mieszkalnych. O rolnictwie i groźbie poważnej podwyżki cen na żywność nie ma co
mówić, choć w tym przypadku
rząd może bez ryzyka zasłonić

_

- Tak mi się wydawało do' momentu kiedy nie wdałem się
w kampanię wyborczą Wydawało mi się, że nasi politycy nie
mają wiedzy eKonomicznej, że
nie czytali prac takich ekonomistów jak Haiek. Okazało się że
nie. Większość z nich poza kil-

Przez ostatnie trzy lata pogłębia
się u nas socjalizm. Dawni komuniści w przebraniu demokratów, sprzedają interes Polski.
Kapitalista zachodni zaś często

.
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budżetu państwa?

jalistyczny, jeszcze tego nie dostrzega. Bo prawdopodobnie komuś na tym zależy. W dalszym
ciągu przecież nie są ujawnieni
agenci działający wśród naszych elit politycznych.
• Jakie zatem jest wyjście
z tej sytuacji?
- Jeśli byśmy mieli, a nie mamy, niekomunistyczne prawo
rynkowe, nie byłoby się czego

mógł rozpocząć działalność.

«Echo" rynku

_

proc. Jest wielki problem, co
z tymi pieniędzmi zrobić. Zbroić
się nie mogą bo wielkie Chiny
natychmiast by na to zareagowały, na biednych wydawać nie
chcą ponieważ mogłoby to być
demoralizujące, a wtrącać się
do gospodarki również nie mają
prawa. Poważnie zastanawiają
się, czy nie utopić tych pieniędzy
w oceanie . Mimo tak niskich podatków mają ten kłopot, bo ścią
ga do nich kapitał z całego świa
ta.
• Co powoduje że w Polsce
podatki są takie wysokie? Czy
przypadkiem nie obawa przed
zmniejszeniem się1Sochodów

budżetu się zmniejszają Myśmy
je już dawno przekroczyli, tylko
że rząd, tak jak każdy rząd soc-

bać. Niestety u nas zamiast tej
osławionej prywatyzacji uprawiane jest przez rząd paserstwo.
Jeżeli nie sprzedaje się przedsiębiorstw w drodze wolnego
przetargu, to oznacza że nie kupuje ten kto daje więcej, a tylko
ten kto da w łapy urzędnikowi tego należy się obawiać. Jest to
po prostu zwykłe złodziejstwo .

.

Pierwszą i podstawową rzeczą którą rząd musiałby zrobić
jest obniżenie podatków. Dla
przykładu rząd Singapuru ma
kilkadziesiąt milionów USD nadwyżki budżetowej, mimo podatków wynoszących zaledwie 7,5

koma naiwnymi, świadomie doprowadza Polskę do ruiny.
I prawdopodobnie robią to we
własnym interesie za pieniądze
agentów obcych mocarstw. Zarówno Wschodu jak i Zachodu.
Jest pewne ekstremum, po przekroczeniu którego wpływy do

~
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towarzystwa funduszy powierniczych utworzone w formie
spółki akcyjnej o kapitale nie
niższym od 1 mld zł. Specyficzną ich cechą jest emitowanie zmiennych ilości niezbywalnych udziałów. Mogą być
emitowane jedynie akcje
imienne (nie ma akcji .na okaziciela") , a udziałowcem moż
na stać się wyłącznie przez
wykupienie akcji u emitenta.
Także wycofanie kapitału może nastąpić tylko przez wycofanie akcji z obiegu . Ofertę nabycia lub przedstawienia waloru do wykupu można złożyć
emitentowi w dowolnej chwili.
W tych warunkach cenę akcji
określa więc nie podaż i popyt,
lecz wartość aktywów funduszy. Równa się ona całej wartości rynkowej aktywów funduszu pomniejszonej o zobowią
zania funduszu, podzielonej
przez liczbę wyemitowanych
akcji.
Kapitał funduszy wspólnego
inwestowania lokowany jest
bądź w akcjach zwykłych, występujących na rynku, bądź
w obligacjach . Dość często
stosowane są obie formy lokowania kapitału . Zaletą lokat
w akcjach zwykłych jest więK
sza na ogół możliwość osiąg
nięcia zysków (zwłaszcza ieżeli wybiera się przedsięwzię
cia tzw. hazardowe), ale też
częściej zdarzają się w tych
przypadkach wpadki, niepowodzenia. Obligacje natomiast zapewniają dochody zazwyczaj niższe, natomiast dłu
gotrwałe i stabilne.

Fundusze wspólnego inwestowania dzielą się na zamknięte i otwarte. Fundusze
zamknięte przypominają tradycyjne spółki akcyjne. W momencie powstania, emitowana
jest stała liczba udziałów, które
muszą zostać w całości rozprowadzone, aby fundusz

.

Komunistyczne prawo?!

Fundusze otwarte zwane są
też funduszami powierniczymi: mogą nimi zarządzać tylko

~

Słomka

daż .

~

Fot. w.

kać taką dywersyfikację lokat
kapitałowych, trzeba dysponować sporymi środkami finansowymi. Tu dywersyfikację tę
osiąga każdy nawet najmniejszy udziałowiec .

~

Stoisko "IBIS" z Bydgoszczy nagrodzone na "Ziarnie '92" w Radomiu

Inwestowanie
środków
w takich funduszach zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dokonywanych lokat. Bezpieczeństwo to opiera
się na różnorodności papierów
wartościowych, nabywanych
we wspólnym imieniu. Tym samym zyski nie są uzależnione
od sytuacji jednego emitenta
papierów, a całej , dość na ogół
zróżnicowanej ich grupy. Przeciętnie
w portfelu funduszy
znajdują się papiery wartościo
we ok. dwudziestu emtentów.
Po to, by indywidualnie uzys-
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Króluje moda na złoto
i wszystko co się świeci
w tym kolorze. Polski rynek
zdominowały .złote " pantofelki, paski, czapki i torebki.
Wrfłcają, jeszcze nie tak
dawno modne, sznurkowe

ubrań tylko wieczorem i .od
okazji". Tymczasem cała Europa chodzi w tym na co dzień.
Wbrew pozorom "złote" buty
pasują do wszystkiego. Doskonale komponują się z lekko
wytartymi dżinsami, skórzaną
kurtką, wełnianym swetrem
czy bawełną Do tego szeroki
pasek w tym samym kolorze

Odpowiada zarząd,
a nie wspólnik

sze okazują się te największe,
bardzo wyszukane i wręcz
ekstrawaganckie złocone klipsy, uznawane przez niektórych wręcz za tandetne. Doskonale pasują zarówno do grubych,
jesienno-zimowych
swetrów, jak i do skromnej
wieczorowej sukni. Dużą rolę
odgrywają również złociste rę-

zapłacić 200-300 tys. zł, pół

III
swetry przeplatane .złotą
włóczką" i zdobione mnóstwem błyszczących aplikacji.
Hitem jesiennego sezonu,
nie tylko w Polsce, stają się
powoli grube wełniane getry
i legginsy, koniecznie w pastelowym kolorze połyskują
cym "złotem".
Ktoś powie, że to zwykły
kicz, przyzwyczajeni jesteś
my bowiem używać takich

i torebka w dowolnym fasonie,
najlepiej na łańcuchu, oczywiście też .złotym".

Chyba trudno byłoby nie
wspomnieć o kolczykach, klipsach czy bransoletach. Były
bardzo modne wiosną, lato
dziwnie zdominował plastik,
ale jesienią świecąca biżuteria
ma znów swój wielki .come
back". Tym razem naj modniej-

kawiczki, które dodają uroku
i stają się powoli nieodłącz
nym elementem wieczorowych kreacji. Wprawdzie
w kieleckich sklepach nie ukazały się jeszcze w sprzedaży,
miejmy jednak nadzieję, że już
niebawem kupić je będzie
można w każdym .renomowanym" butiku na Sienkiewicza.
Ceny nie są zbyt wygórowane.
Za damskie pantofelki trzeba

buty są w cenie do 400 tys.
zł, a rękawiczki, no cóż, płaci
się za modę - nawet do 500
tys. zł. Biżuteria jest wprawdzie tańsza, ale żadna z nas
nie kupi przecież tylko jednej
pary klipsów na cały sezon.
W sumie wychodzi na jedno.
Aby być modnym, trzeba
mieć również zasobny portfel, nawet jeśli idzie o tak
drobne dodatki do garderoby
jak rękawiczki. Pocieszający
jest jedynie fakt, że do ich wyrobu nie używa się szlachetnego kruszcu.
(AGA)

NOTOWANIA WALUTOWE
W KIELCACH
Kupno:
dolar
marka niem.
frank fr.
frank szwajc.
funt ang.

.. .1 RADOMIU
Kupno:

Sprzedaż:

BANK ZIEMI RADOMSKIEJ, ul. Żeromskiego 75
dolar USA
13.600
13.800
marka niem.
9200
9500
funt ang.
25.700
frank fr.
2.700
PKO BP, ul. Traugutta 31
13.800
13.600
dolar USA
9600
9300
marka niem.
26.700
26.000
funt ang.
2800
2700
frank fr.
10.800
10.500
frank szwajc.
1400 1300
szyling austr.
PKO SA, ul. Struga 26128
13.750
13.350
dolar USA
9700
8850
marka niem.
26.850
25.700
funt ang.
2850
2650
frank fr.
10.900
10.100
frank szwajc.
(kul)

WARSZAWSKA
GIEŁDA
,
,.
PAPIEROW WARTOSCIOWYCH
1 września:
3 września:
nk 17.000
0,0%
nk 17.000
0,0%
ns 22.500
+4,7%
21.500
-4,4%
18.500
-2,6%
nk 18.000
-2,7%
261.000
+0,4% ns 258.000
-1,2%
n. 25.500
+6,3% ns 25.000
-2,0%
29.000
+ 1,8% ns 30.000
+3,4%
nk 28.000
+1,8%
ns 29.000
+3,6%
"Żywiec"
ns 139.000
-4,1% ns 140.000
+0,7%
Wedel"
ns 145.000
0,0% ns 145.000
0,0%
"Okocim"
98.500
+5,9%
99.000
+0,5%
"Elektrim"
ns 132.000
-0,8%
132.000
0,0%
"Irena"
nk 36.000
-8,9%
37.000
+2,8%
::Mostostal"
162.000
+0,6% nk 160.000
-1,2%
Universal"
nk 7.500
-6,3%
7.900
+5,3%
BIG
28.500
-9,5% nk27.500
-3,5%
Ostatnia sesja Warszaws.kiej Giełdy nie przynos~ .żadnxch rewelacji. Różnice kursów nie przekraczały 5 proc. Zmniejszył Się znacznie obrót akcjami. W czwartek zamknął Się on sumą 18 mld 450 mln
zł w porównaniu z 27 miliardami na sesji wtorkowej. Najprawdopodobniej jutrzejszy dzień będzi~ bardzo ~d~b~y. Ze względu na Wielkość obrotu akcja - BIG moze oczekiwac, ze skoczą one w górę
o kilka punktów.
Tym co przede wszystkim ekscyt~je obse~atorów poc~nań polskiej giełdy, to rozpocz~cie. s~~edC3;Zy ?bh~a~JI skarbu panstwa. J~k
na razie zainteresowanie nimi Jest nieWielkie, Jednak wedle wszelkiego prawdopodobieństwa będzie ono ciągle wzrastać. Cena rozliczeniowa obligacji wynosiła w czwartek 1 mln 59 tys. 600 zł.
(bk)

Tonsil"
::Próchnik"
Krosno"
::Exbud"
Kable"
" Swarzędz"
::Wólczanka"

I
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Jest to jednak odpowiedzialzindywidualizowana. Każ
dy członek zarządu (i inny funkcjonariusz spółki) ma określony
krąg zadań, odpowiada więc za
szkody, które powstały wskutek
jego działania lub zaniechania
działań. Od tej odpowiedzialnoś
ci może uwolnić się tylko wtedy,
'gdy wykaże, że szkoda powstała
wskutek okoliczności, którym
nawet przy największej staranności nie był w stanie zapobiec.
To znaczy, gdy udowodni, że do
momentu, w którym jeszcze
można było uchronić się przed
nia. nie wiedział i nie miał obowiązku wiedzieć o okolicznoś
ciąch, których następstwem stała się szkoda.
Są jednak sytuacje, gdy od-

powinien zorientować się w grożącej spółce szkodzie i przeciwdziałać jej, żądając np. odpowiedniej uchwały zarządu. Jeśli
tego zaniedbał, odpowiada solidarnie za szkodę.
A są to niekiedy konsekwencje daleko idące. I tak np., jeśli
wierzyciele nie mają możliwości
zaspokojenia swych roszczeń
z majątku spółki, kodeks handlowy ustanawia osobistą postłko
wą odpowiedzialność członków
zarządu spółki za jej zobowiąza
nia. Inny przypadek: jeśli czło
nek zarządu świadomie lub
przez niedbalstwo podpisał niezgodne z prawdą oświadczenie
o wpłacie kapitału zakładowego
przx tworzeniu spółki lub-o podwyższeniu jej kapitału, przez trzy

inni członkowie zarządu, a nie
tylko ci, w których gestii dana
sprawa się znajdowała. Jest tak
wtedy, gdy inny członek zarz ądu

lata od daty zarejestrowania
spółki lub podwyższenia jej kapitału odpowiada wobec wierzycieli za brakującą wartość mająt
ku spółki.

ność

powiedzialność ponoszą także'

Sprzedaż:

BANK ŚLĄSKI
13.300
13.750
9400
9500
2750
2800'
10.650
10.500
26.200
26.600
BANK PKO
13.750
13.550
dolar
9500
marka niem.
9350
2780
frank fr.
2730
10.400
10.600
frank szwajc.
26.100
26.100
funt ang.
1340
1310
szyling austr.
BANK PKO SA
dolar
13.221
13.623
marka niem.
9429
9765
frank fr.
2782
2866
frank szwajc.
10.634
10.958
funt ang.
26.431
27.235
szyling austr.
1346
1388
KANTOR WYMIANY WALUT, ul. Sienkiewicza 28a
13.500
13.700
dolar
9400
9550
marka niem.
2710
2800
frank fr.
10.400
10.700
frank szwajc.
26.000
26.450
funt ang.
1320
1350
szyling austr.
470
480
korona czeska
170
180
forint
55
90
rubel
12,10
12,40
lir włoski
(AGA)

Łatwość, z jaką można powołać do życia spółkę sprzyja aktywności gospodarczej, przyczynia się do przyspieszenia procesów prywatyzacji. Ma jednak także swoją druga, mniej przyjemną stronę: nie każdy, kto zabiera się do robienia biznesu,
czyni to w czystych intencjach. Wszędzie i zawsze zdarzają się
osoby, które nade wszystko cenią szybkie, doraźne zyski bez
względu na to, jaką drogą zostaną osiągnięte. W takich przypadkach odpowiedzialność spada przede wszystkim na członków
zarządu, a nie na w.spólników - bo to zarząd ma bezpośrednią
władzę, a nie poszczególni uczestnicy spółki.

G
Celnicy ściągnęli od firmy spec '1cyjnej, działającej w imieniu i na achunek jednego z przedsiębio nJw
handlu zagranicznego podatek obrotowy za przewożone przez nią z zagranicy, przeznaczone dla polskiego
odbiorcy różnego rodzaju narzęd zia,
. w tym czujniki termoelektryczne
oraz matryce do ciągnienia i wyci s
kania metalu. Zleceniodawca (przedsiębiorstwo handlu zagranicznego)po otrzymaniu o tym wiadomości złożył protest w urzędzie skarbowym, bowiem zgodnie z rozporzą
dzeniem ministra finansów z 15 lu12-14 tys. zł, winogrona tego 1991 roku towary zaopatrzenio24-26 tys. zł, słoneczniki we, kooperacyjne i inwestycy 1e
3-5 tys. zł, brzoskwinie zwolnione są od podatku. U rząd
10 tys. zł, nektarynki - 3SkarbOWY, na którego konto celnicj
3,5 tys. zł (za szt.).
przekazali podatek, protest odrz ucił.
Przyczyna: w czasie odprawy celnej
WĘDLINY I MIĘSO
nie przedstawiono oświadczenia importera, z którego wynikałoby inSchab - 60 tys. zł, kiełba
westycyjne przeznaczenie poddanej
sa wiejska - 40 tys. zł, kurkontroli przesyłki.
Importer odwołał się do Naczelneczaki - 23-26 tys. zł za kg,
go Sądu Administracyjnego. Jego
żeberka - 36-45 tys. zł, bozdaniem, zarówno działanie celniczek - 30-32 tys. zł, słoni
ków, jak i urzędu skarbowego było
na - 15-18 tys. zł, mięso
bezprawne. Charakter towarów,
wieprzowe - 35-38 tys. zł.
przewożonych przez granicę, w spo(AGA)
sób jednoznaczny określał ich prze-

Ceny na .~elec~m bazarze
WARZYWA
Pomidory - 3-5 tys. zł,
ziemniaki - 3 tys. zł, pietruszka - 7 tys. zł, kalafior
- 4 tys. zł, kiszona kapusta
- 12 tys. zł, kapusta - 12
tys. zł, papryka - 8-12 tys.
zł, por - 3,5 tys. zł, buraki 2 tys. zł, cebula - 3-4 tys.
zł.

OWOCE
Cytryny - 18 tys. zł, pomarańcze - 12 tys. zł, arbuzy - 9-10 tys. zł za kg, jabł
ka - 6-8 tys. zł, banany -

W czwartek na radomskiej
Koniówce ruch był bardzo duży. Nie był on jednak spowodowany decyzją prezydenta
miasta o likwidacji za dwa tygodnie tego targowiska, gdyż
przybyli licznie rolnicy i handlarze nic o niej nie wiedzą
Według opinii władz targowisko znajdujące się tuż przy ruchliwej drodze międzynarodo
wej E-7 zagraża kierowcom
i szpeci wygląd Radomia. Być
1')10że akcję informacyjną ojego likwidacji opóźnia brak do
dnia dzisiejszego decyzji o nowej lokalizacji tego niezbędne
go dla regionu targu. Akcja likwidacji ma mieć charakter

częściowo

policyjny i jeśli
szybko nie przeprowadzi się
akcji informacyjnej, to należy
przypuszczać, że za dwa tygodnie do rozproszenia handlujących rolników trzeba bę
dzie użyć znacznych sił policyjnych.
Na czwartkowym targu zbóż
było mało i dlatego ich cena
była wysoka. Pszenicę sprze-

Kilkumiesięczna, bezdeszczowa i upalna pogoda zniszczyła
bardzo poważną część tegorocznej produkcji przede wszystkim
zbóż i traw, warzyw i roślin okopowych.

sumpcję·
Wręcz klasycznym przykła
dem tej raptownej zmiany jest
Polska. Z powodu klęski suszy
stracimy - jak się obecnie szacuje około 7 mln ton. Zbiory ocenia się na 21,2 mln ton wobec
27,9 mln ton ub.r. W tych warunkach deficyt zbóż zmusi nas do
importu 1-2 mln ton ziarna w sezonie 1992/93, podczas gdy

leżne opłaty, narażając przedsiębior

stwo na dodatkowe nieuzasadnione
koszty.
Sąd nie dopatrzył się uchybień
w postępowaniu celników i urzędu
skarbowego. Uznał, że działali prawidłowo. Pieniądze z podatku stały się
własnością budżetu i impor1er nie
ma podstaw, by domagać Się ich
zwrotu. Musi zapłacić "gapowe": bo
wprawdzie rzeczywiście tego rodzaju towary nie podlegają opodatkowaniu, ale jedynie wówczas, jeśli przystępujący do odprawy celnej wyraź
nie zaznaczy, że mają one służyć
wymienionym w rozporządzeniu celom. Celnicy i urzędy skarbowe,
ściągający podatek, zobowiązani są
do udzielania informaCji, lecz tylko
wtedy, gdy ktoś o informacje lub wyjaśnienia się zwraca. Nie jest natomiast ich obowiązkiem udzielanie takich informacji z własnej inicjatywy,
bez żądania strony zainteresowanej.
Każdy, kto przystępuje do odprawy
celnej, powinien przede wszystkim
sam zatroszczyć się o swoje sprawy.
Kto tego zaniedba, ponosi konsekwencje.
Co prawda specjaliści od biznesu
twierdzą, że w stosunkach między
rzetelnymi partnerami (w tym przypadkU - między importerem oraz
występującym z jego upoważnienia
dawano po 200-240 tys. zł za
spedytorem a urzędem celnym
q, żyto 130 tys., jęczmień 170
i skarbowym) nigdy nie powinny wytys., pszenżyto 150-160 tys.,
nikać problemy wywołane oczywistą
owies 150-160 tys. zł. Półtora
pomyłką, że powinna w tych przyroczny źrebak wyceniony był
padkach obowiązywać zasada wzana 13 mln zł; sześcioletnia krojemnej życzliwości, ale nie wszyscy
wa na 6 mln zł, a czteroletnia
- jak z tego wynika - kierują się tyna 4,5 mln zł; prosięta 700 tys.
mi wskazaniami. Dlatego najlepiej po
zł za parę; króliki skupowano ·
prostu pomyłek nie popełniać. Ich
po 15-16 tys. za kg.
skutki nie zawsze bowiem są do naprawienia. Po odejściu od kasy rek(zb)
lamacji nie uwzględnia się ...

Pacyfikacia Koniówki?

W Europie wschodniej i środkowej

Klęska suszy najprawdopodobniej diametralnie zmieni sytuację żywnościową w tych krajach. Jeszcze przed. kilkoma
miesiącami wiele z nich dysponowało sporymi nadwyżkami
zbóż, które z trudem upychano
za granicę po śmiesznie niskich
cenach. Teraz te same kraje
zmuszone będą importować
zboża przede wszystkim dla potrzeb hodowli, ale także i na kon-

znaczenie. Brak oświadczenia wynikał z przeoczenia, na które celnicy
powinni zwrócić uwagę spedytorowi, załatwiającemu formalności na
granicy. Ty'mczasem - wykorzystując oczywisty błąd importera i nieświadomość działającego w jego
imieniu spedytora - pobrali nie na-

i wschodniej Europy. I tak np.
w Czecho-Słowacji spadną one
o ponad 2 mln ton do 9,6 mln
ton, na Węgrzech o 3 mln ton do
12,5 mln ton, a w Rumunii o blisko 4 mln ton do 15,5 mln ton.

Biedne rolnictwo

przegrywa z suszą
w poprzednim z trudem sprzedaliśmy do krajów WNP 1 mln
ton, nie mówiąc już o ogromnych kłopotach ze skupem
w kraju .
Najgorzej wypadły zbiory na
Litwie. Spadły one aż o 55 proc.
do zaledwie 1,5 mln ton wobec
3,3 mln ton w 1991 r. Litwa ogło
siła stan klęski żywiołowej.
O niższych zbiorach niż przed
rokiem donoszą z różnych inśrodkowej
nych
krajów

http://sbc.wbp.kielce.pl

rynku zbóż w krajach postkomunistycznych pod kątem możli
wości zbytu swych nadwyżek.
Zapotrzebowanie
importowe
WNP oceniają w tym sezonie na
25 mln ton, a pozostałych krajów
na dobrych kilka milionów. Warunkiem importu - zwłaszcza do
państw WNP - będą kredyty.
Tegoroczna klęska suszy
w Europie ujawniła na jak kruchych podstawach osadzone
jest rolnictwo w krajach postkomunistycznych.
W obecnej fazie nie opłaca
rolnikom
inwestować
w ziemię, ponieważ ceny pło
dów rolnych są niewspółmier
nie niższe od cen środków produkcji. Co więcej, w większości
krajów z wyjątkiem Polski, nas~
tępuje przekazywanie
ziemi
w ręce prywatne, w ślad za
czym nie idzie odpowiednio wysoka pomoc
finansowa ze
strony władz na do inwestowanie
nowo , powstających gospodarstw rolnych.
ANNA OALECKA
się

Susza nie oszczędziła także
krajów WNP, gdzie w tym roku liczono na bardzo dobre urodzaje. Tymczasem przekroczą one
ubiegłoroczny, katastrofalnie niski poziom tylko o 15 mln ton
i wyniosą 170 mln ton, głównie
dzięki Kazachstanowi, gdzie
produkcja wzrosła ponad dwukrotnie.
Zachodnie koła handlowe
bacznie obserwują sytuację na

r

Kilo preparat
Nit
ziołowy

Kilo Nit

odchudzający

o potrójnym

w kroplach
działaniu~

- mor~zczyn - zwiększa spalanie kalorii
- pokrzywa - pobudza przemianę materii
- Ji§cie brzozy - działają odwadniająco

DYSTRYBUTORZY
I'ro~er -

Forum Romanum

(Śm~erć

W

Phanm,
FlU1t\:trol
WmuwI
Tychy
teJJfIll 32-21-12
tel. 27-01-28
tel 324746
Imrex
27-53-49 C:trbo
Oddz. Kł'l\k6w Olsztyn
Katowice
tel. SS4 J-76
tel.Jfax 236- no
tel. 155-36-33
tel. 2n-580
349-k

Fot. S. T. Sijer

górach była, jest i będzie towarzyszem alpinisty)

NIA

Cena chwały. na wysokościach
W wyprawach ~ góry najwyż
z pewnym marginesem bezpiesze: Himalaje i pasmo Karakoczeństwa.
rum, Pamir, Hindukusz i Andy,
Lecz nawet ta adaptacja ma
a było ich dotąd kilkaset, zginęło
swoje granice. Powyżej 7600
z górą sześćdziesięciu alpinis- . m rozciąga się dla człowieka
tów z naszego kraju.
sfera śmierci. Organizm podW drogach na przepaściste
trzymuje funkcje życiowe "saszczyty człowiek napotyka natumozjadając się". Energię czerralne przeszkody: lodowce ze
pie nie z przyjmowanych pokarzdradliwymi szczelinami, lawiny,
mów, lecz ze zużywania własnej
które niekiedy mają energię wytkanki tłuszczowej i mięśniowej.
buchu setek ton trotylu, mrozy
Następuje deterioracja, która
takie jak na Antarktydzie, wiatry
przypomina przyspieszone stawiejące przez wiele,dni z szybrzenie się. Twarz pokrywa się
kością trąby powietrznej, burze
zmarszczkami i bruzdami. Skóśnieżne, itd. itd. Lecz i wiele jest
rę atakują silne dawki ultrafioletu. Szybko postępuje odwodnietakich dni, gdy w górach jest cisza i spokój. Jeśli wtedy jest się
nie organizmu, bo w tych warunbardzo, bardzo wysoko - opokach
przez
wydychanie
wiadają zdobywcy - to przychoi pocenie się wspinacz traci
dziennie 5-6 litrów wody z orgadzi uczucie, za które gotowi są
nizmu.
płacić wielką cenę. Nawet cenę
cierpi~nia, bo pobyt na wielkich
Listę zagrożeń można wydłu
wysokościach jest dla ludzkiego
żać : odmrożenia, zapalenia żył,
organizmu jednym z najsurowzakrzepy wywołane zagęszcze
szych egzaminów. Ponadnorniem krwi, trwałe zmiany neuromalny wysiłek i ekstremalne walogiczne, przejściowe oślepnię
runki napinają możliwości fizjocie ...
Śmierć w górach najwyż
logii człowieka do granic.
szych była więc, jest i będzie
Objawy jej przekroczenia przychodzą niespodziewanie, szum
stałym towarzyszem alpinisty.
A ci najlepsi ciągle dążą do tego,
w głowie, łupanie pod czaszką
Wymioty. Umysł ogarnia apatia,
by być wyżej i szybciej. Stąd też
oni, mimo swego doświadczenia
czasem euforyczna radość miesza się z wybuchami złości. Ciai coraz doskonalszego sprzętu,
pochodzącego z eksperymenło jest znużone: nie ma się apetów kosmicznych, najczęściej gitytu, nie można spać . Później coną Polski himalaista, zdobywca
raz trudniej oddychać . Klatkę
dwóch szczytów ośmiotysięcz
piersiową rozrywa ból, gardłem
nych, Aleksander Lwow pisze
szarpie kaszel. Przychodzą halucynacje, zaburzenia mowy,
dramatycznie: "( ... ) wielkie katastrofy himalajskie skłoniły
traci się przytomność . Zamiera
mnie do sformułowania twieroddech, milknie serce ...
dzenia, zgodnie z którym każdy
Choroba wysokościowa ma
himalaista musi się w końcu zaczęsto piorunujący przebieg.
bić w górach, oczywiście jeśli
Ponieważ głównymi przyczynami są obniżające się ciśnienie
będzie rzucał wyzwanie śmierci
przez udział w kolejnych wyprai zmniejszona ilość powietrza,
wach. Tylko kwestią czasu pojedynym ratunkiem jest szybkie
zostaje, kiedy to nastąpi, co jest
zejście w dół, tam gdzie płuca
zależne od pojemności indywipracują normalnie. Poprzez wiedualnego kametu na szczęście,
lokrotne krótkie wejścia na coraz
z jakim każdy z nas -przychodzi
większą wysokoŚĆ
alpiniści
na świat". Nie jest to niestety tyluzyskają efekt aklimatyzacji,
ko publicystyczna figura języko
przyzwyczajenia
organizmu,
wa. Już podczas pierwszej polktóre pozwala mu na działanie

skiej wyprawy w Himalaje
w 1939 roku, po zdobyciu Nanda Devi (ok. 7500 m), dwóch
z jej czterech uczestników: Stefan Bernadzikiewicz i Adam Karpiński zginęło w lawinie. Pierwsza wielka tragedia himalajska
dla Polaków wydarzyła się
w 1975 roku, gdy wyprawa
z Wrocławia zdobyła pierwszy
ośmiotysięcznik Broat Peak
(8016 m) . W zejściu zginęło
w burzy śnieżnej trzech uczestników ataku szczytowego.
A. Lwow miał jednak na myśli
tragiczne żniwo lat osiemdziesiątych . W 1986 roku polscy
wspinacze po raz pierwszy zdobyli Górę Gór Świata - K2 (8611
m) . Cena była bardzo wysoka,
tlo w trzech oddzielnych katastrofach zginęli wybitni alpiniści:
Dobrosława Miodowicz-Wolf,
Tadeusz Piotrowski, Wojciech
Wróż. W 1987 roku na południo
wej ścianie Lhotse (8501 m) zginął zdobywca "korony 14 himalajskich szczytów" Jerzy Kukuczka, w 1989 roku spod
Mount Everestu dotarła hiobowa
wieść : lawina zrzuciła w przepaść sześciu wspinaczy, wracających po zdobyciu najwyższego
wierzchołka Ziemi. Zginęli legendarni Eugeniusz Chrobak
i Andrzej Heinńch oraz Mirosław
Gardzielewski, Mirosław Dąsal
i Wacław Otręba. Szósty wspinacz Andrzej Marciniak, oślepio
ny i zszokowany przez kilka dni
czekał na pomoc niesioną przez
Artura Hajzera, wielokrotnego
partnera J. Kukuczki.
Niestety, nie zakończyła się
na tym owa lista. 25 maja agencje doniosły z Nepalu, że od
dwóch tygodni nie ma żadnych
wiadomości o losie najwybitniejszej alpinistki świata Wandy Rutkiewicz, zdobywczyni ośmiu oś
miotysięczników. Po raz ostatni
widziano ją na wysokości 8200
m pod szczytem Kanczendzongi (8598 m), gdy przygotowywała się do samotnego ataku.
MICHAŁ SOCHA

JUTRO .
PROGRAM'

o

I
DZiŚ

PROGRAM'
15.55 Program dnia
16.00 "Luz" - pr. nastolatków
17.00 Teleexpress
17.20 "AH" -ser. kom. prod. USA
17.50 "Tele-Audio-Video"
18.10 "Magazynio" - pr. satyryczny Krzyszlofa Jaroszyńskiego
i Stefana Friedmanna
18.20 "Z Polski rodem" - mag.
polonijny
18.45Czy po drodze nam z EWG?
19.00 Wieczorynka - ,,A gdZie ja
się biedniuteńki podzieję" (4)
19.30 Wiadomości
20.05 Antena
20.30 Teatr TV - Molier - "Ską
piec", reż. Jan Bratkowski, wyk.:
Zbigniew Zapasiewicz, Agnieszka
Suchora, Jan Kobuszewski, Anna
Majcher
21.50 Raport z byłej Jugosławii Jeszcze nie jest za późno - rep. Waldemara Milewicza
22.10 Ostatni mohikanin bluesaLouisiana Red
22.20 Reportaż
22.45 Wiadomości
23.05"Pogranicze w ogniu" (2) serial TP
24.00
Wykłady
Stanisława
Brejdygenta: "PrzeWOdnik po Polsce
według Michała Ogorka"

8.00 .Dzień dobry" - poranny mag.
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 .Mama i ja"
9.30 "Domowe przedszkOle"
9.55 .Porozmawiajmy o dzieciach"
10.00 "Pogranicze w ogniu· (2)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11 .20 .Przyjemne z pożytecznym"
11.40 Gotowanie na ekranie
12.00 Wiadomości

PROGRAM "
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 Sport - z wiatrem i pod
wiatr - mag. żeglarski
16.55" Pokolenia" - ser. prod.
USA
17.2oPrzegląd kronik filmowych
(pierwsze kroniki radzieckie z 1944
roku)
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Programy lokalne
18.30 "Tajemnicze złote miasta"
ser. anim. prod. franc.-jap.
(powt.)
19.00 Spóźnione premiery: "Noc
myśliwego" - thriller prod . USA
(1 955 r, 89 min.) , reż . Charles
Laughton, wyk.: Robert Mitchum,
Shelley Winters, Lilian Gish
20.30 Rock.steady - koncert Suzanne Vega
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.50 "Dzieciaki, kłopoty i my"
(2) - ser. kom. prod. USA (r. prod.
1985 - 24 min.), reż. John Pasquin,
wyk.: Alan Thicke, Joanna Kerns,
Kirk Cameron
22.15 Muzyka na Trakcie Królewskim - pr. dok.-muz.
23.00 Maraton trzeźwości . Druga rocznica pana Władka" rep. Ewy Cendrowskiej

--

--------

PROGRAM"
8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 "Kapitan Planeta i Planetarianie"
- ser. anim. prod. USA
9.10 "Pokolenia" - ser. USA
9.30 .Świal kobiet"
10.00 "Rock Steady" (4) - ser. muz.
10.50' Teleklinika dr Anatalija Kaszpirowskiego
11 .15 Na życzenie

Sprzedam przyczepę do handlu centrum Kielc. Tel. 31-47-38. 5103-j;j
Siatki ogrodzeniowe. Kielce, Zagórska 103.
4724:1l
Sprzedam ule z pszczołami. Kielce,
2~2.
4803=9
Sprzedam atrakcyjną suknię ślubna,
niemiecką gitarę klasyczną Kielce, tel.
26-076.
5116-g

Wynajmę mieszkanie 2 studentom. Kielce, Pomorska, 28499 lub 421-43.
5111-g

Sklep spożywczy - okazyjnie odstą·
Kielce, Hoża 47/39.
5057=9
Sprzedam 1,4 ha - działl<a budowlana 70 arów (stajnia murowana,
piwnica), w tym 34 ary las. Drugnia,
gm. Pierzchnica. Kielce , 492-40
(wieczorem).
5091=9
Sprzedam działkę budowlaną Włoszczowice . Kielce, 27-884.
5052=9
pię .

16.00, 18.00. 22.00 BBC,14.00, 20.00 Ma·
gazyny informacyJne, 12.05 Kurier ogłosza·
niowy,12.00, 13.00,15.00, 19.00Wiadomoścl,
12.30 Audycja rolna, 13.10 Rozma~ości i mu·
zyka wopr. A. Sambolllkiego, 14.15 Przeboje
Radia Luxemburg, 14.30 ,Trzy spojrzenia na
Kazachstan' - aud. M. 8ednalSkiej. 15.10
Z wielkiej symfoniki, 16.05 Aktuaności dnia
wopr. D. Grabowskiej, 18.30 Magazyn filmowy w opr. M. Bieleckiej, 19.10 Rockowa fala,
20.10 Radio po kolacji, 23.00 Kimały.

.....

'---~

---.-

Młody, energiczny mężczyz
na, prawo jazdy kat. BC - przyjmie każdąpracę . Kielce, 31-1675, 491-58.
5114-g

Kupię przedpłatę .

Tarcze do cięcia, szlifowania stali,
papier, płótno ścieme, krążki fibrowe,
ściemice do lastńka, szczotki druciane - .WENA·, Kielce, Wróblewskiego 4, tel. 61-25-30, wewn. 239.
5083=g
Produkcja drzwi harmonijkowych.
Suchedni6w E. Peck 31 A, tel. 449,
Kielce, tel. 473-44, cena 140 tys.
320/92
.TAUR" - hurtowa i detaliczna
sprzedaż artykułów hydraulicznych
i hutniczych. Kielce, Kolberga 4, codziennie od B do 17. Ceny konkurencyjne.
22IMŁ
Produkuję anteny tv. Suchedni6w,
tel. 470. Kielce, 473-44 (8-15).
4595-9

PRACA!
Prywatna firma zatrudni
na bardzo korzystnych warunkach finansowych lektorów języków: angielskiego,
niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego,

szwedzkiego, norweskiego.
Wiadomość : Biuro Ogło
szeń, Ostrowiec, Rynek 45,
tel. 527-44.
201/92/05.

Kielce, 615115-g1a

ZGUBY

ŻALUZJE. Kielce, 265-41 .

51Cl4-jj
ZALUZJE. Kielce, 26-752.
51Cl4-jj
WIDEOFILMOWANIE NA.JTANIEJ! Kielce, 31-80-98.
166/819
SZYLDY, REKLAMY, TANIO. Kielce,66-26-08.
4932=g
Prowadzenie ksiąg handlowych biegly księgowy. Kielce, 31-51H>3.
5039=g
Wideofilmowanie. Kielce, 6189-54.
5108--g
Wywóz fekaliów - EXPRESS.
Ceny umowne. Kielce, 11-19-16.
5109=g

Kursy języków obcych, kursy
komputerowe i maszynopisania. NOVUM - Kielce, 417-74.
336-k

Wycieczki, wesela i inne usłu
gi autokarowe. Ceny konkurencyjne. Kielce, 31-20-07 (po 16).
5101=g
Holandia - giełda - garaże.
Przewóz osób, samochodów.
Kraj - zagranica. Kielce, 3193-16.
4942
Atrakcyjna 4-dniowa wycieczka do Pragi (bogaty program zwiedzania) . Kielce, 42691.
027HK
Holandia, wyjaZd po samochody. Kielce, ABEX, tel. 42691.
027/AK

Lekarska Specjalistyczna ......
Pracy w Kielcach

Spółdzielnia

ZAPRASZA

do gabinetów stomatologicznych
w Kielcach, ul. Konopnickiej 5 (Bocianek), tel. 31-50-16.
GABINETY WYKONUJĄ:

22-35.

włoskiego,

Program lokalny
na UKF 71.15 MHz

Sprzedam akcesoria samochodowe, akumulatory, wózek
widłowy RAK, typ 7A. Kielce, ul.
Czamowska 22, tel. 66-20-97,
556-41 (7.30-14.30) .
4955=g
Sprzedam "wołgę". Kielce, tel.
31-72-87.
5051 =g
Sprzedam części, szyby "trabanta combi". Bilcza, 11-70-13.
502(}-JJ
Sprzedam LT 28 po remoncie
(1980). Kielce, tel. 473-44.
319/92
Kupię samochód osobowy zachodni (50 mln), najlepiej diesel.
Kielce, 23-371 (do 17); od 17 do
21 - 549-30.
5082=g
Sprzedam
"forda
fiestę"
(1978) 11.000.000. Kielce, '
31-16-75, 491 -58.
5113-g

Anna Bińkowska zgubiła legitymację szkolną ZSE.
5093=il
Grzegorz Kmiecik zgubił legitymację szkolną T. Mech.

5071 =g

.

Paweł Kot zgubił legitymację
sz~olną ZSZ.
506o-g

MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU . Leczenie kamicy żółciowej, nerkowej
(bezoperacyjnie). Informacje,
zapisy: Łódź 37-36-38. Adres
1,
korespondencyjny Łódź przegródka - 1. (Lekarze przyjmują także w Kielcach.)
3361 =g
Dyplomowany bioenergoterapeuta ZYGMUNT RYCZKOWSKI przyjmuje 10 i 24 września .
Kielce , Zagórska 177.
501o-g

• usuwanie i leczenie zębów
w znieczuleniu ogólnym
• pełny zakres usług w stomatologii zachowawczej i protetyce.
Usługi protetyczne wykonywane
są w terminach umownych i ekspresowych.
Zapraszamy do gabinetów codZiennie w godZinach 8 - 20.
"'354-~

BIURO
REKLAM i OGŁOsZEŃ
"ECHA DNIA"

KIELCE
• Tafl;Jowa 1 8
teI./fax 32-45-40
• Sienkiewicza 74
BUT nŁysog6ry'"
tel. 66-24-24

RADOM
• Żeromskiego 65
tel. 235-19

- , fj i!J3: t.l1~ [3.
•

Li poVll"C 2 9
MiejsIaJ 6ibliolelm Publiczna

tel. 71-44

C·iji :t.Mił4W»
• Rynek A5
tel./fax 527-44

Naprawa telewizorów. Przestrajanie. Gwarancja. Kielce,
32-22-45.
5002=g
Zakład Usług RTV - naprawy
sprzętu krajowego, zachpclniego, rosyjskiego. Kielce, Zródło
wa 20 (obok apteki);-tel. 23-371 .
5081 =g
Cyklinowanie, lakierowanie szybko. Skarżysko, 53-10-47.
322/92
Boazerie, parkiety - układa
nie. Kielce, tel. 66-06-75, po 16.
106-MX
Układanie glazury, terakoty.
Kielce , 31-15-18.
507&-9

(i tu ;id'!!<.! i'M• Sokola 2 - Orbis
tel. 51 -25-54

'aJ3':ł,l~ i$tIW
• M. Reic 1

0fr0cW:~~

tel. 219-46

_:iibi!<·i4

t

tt.,.

• pl. Targowy 7
Zakład KoIp. -Hondl.

,Rud."

tel. 38-32
KOŃSKIE
• "zamkowa 17
kino .Antyczne.

-;[';"hfH4i@
Sprzedam ,.AUDI 80" (1981) 25.000.000. Pińczów, 732-27.

5On-g

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

tel. 31-50
Korepetycje 31-60-54.

- - - - - -_ _ _ _

polski. Kielce,
5097=9

-

• Ag. Reki. Po'igr.
.GRAFIKS·
Warszawska 3
~

Zaprtmll1lły

_ _ _ _ _ _ ~~ . • . !

'

••

'."''\e

-

ZAPRASZAMY
DO
REKIAMYW
"ECHU DNIA"

ENERGOOSZCZĘDNE

AUDIO-VIDEO

#~IOKNA
~PlAST~ DRZWI

----•••••••••••••••••••••••••••
PHU
-- POLCHEM
-ul.
4

'UiO/OU

.

:

SALON

Dębowa

Kielce. ul. Sienkiewicza 34
naprzeciwko OT .. Katarzyna"

§

=
::
=

artykuły

chemii
gospodarczej

PPH BUD-MAT"

§

Wrocław, pl. Staszica l

::

"

.

=

. .

tel.jfax 22-45-36

{iodz. 8.00-16.00

E

::

E

ZAKUPI KAZDĄ ILOŚĆ ELEMENTÓW
palet EURO do uzgodnienia.

::

=

::

=

Pożądani stali dostawcy - umowy wieloletnie..
3524
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Zapraszamy

w godz. 8- 17

-NAPRAWCZY
SAMOCHODÓW
"AVIA"
w Kielcach
od 7 września
został przeniesiony
z ul. Wrzosowej
na ul. Kolberga 8.

•••••••••••••••••••••••••••

w godz. 7-15.
W soboty w gbdz. 7-13.
B/192/ R

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

,

MATERIAł.y

oferuje tanio

PODŁOGOWE

•
•
•
•

I ŚCIENNE

QUERCUS

•
STUDIO FOTOGRAFII UŻYTKOWEJ

HUTNICZE

blachy tloczone
• blachy czarne i ocynkowane
stale zbrojeniowe gładkie i żebrowane
stale kształtowe
• płaskie, kątowniki, ceowniki
rury zfsz czarne do 168 i ocynkowane do 3 cale.
,

Stanisław Szumielewłcz

al. 1000-łecia 35, Skarżysko-Kam.,
tel. dom. (po godz. 21.) - 514-002.

Wykonuje zdjęcia
- techniczne, reklamowe, katalogowe.

PRODUKUJE ELEMENTY - KRĄŻNIKI
- do przenośników taśmowych -

- Kielce,
ul. Piotrkowska 12,
p. 516, tel. 412-11
wewn.156.
5112-g

gładkie i tarczowe, wszystkie średnice i długości

przYJml9 zJecerna na roboty ślusarsko-spawalnicze z własnych tanich materia/ów.
Sprzedaż z magazynu Cerekiew k. Radomia, dawna baza SKR.

Duże powiększenia

.

Usługi dźwigowe

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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A

Y

PH U "Wilton" !
t~ dywany. CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY ' ~
~

Zapraszamy w godzinach od 70 do 78.00

10 ton.

34S-klRy

B/195/R

rI\ ... eCHA:INIKI

'C}

"IVMHU

barWne - na papierze, na folii
reklamowe).

(przeźrocza

Codziennie od 8 do 16 - wszystkie soboty od 8 do 14.
Docinanie materiału na życzenie klienta.
Moźliwośćtransportu do odbiorcy.

A

HURTOWNIA.KASET

.

P~~AZDO""_4_'
H. WIECZOREK

Hurtownia: Staszów, ul. Towarowa ~26,
tel. 40-68

y

OFERUJE W
hurt - defal:

WYKONUJE (
saunochod,6w \ osobowych
NAPIlAWY
~R.CEDES':J i ~dt

~

(na

y

• Remonty

A •

t • wykładziny
A
A

* BLOCZKI WAPIENNO-PlASKOWE DRĄŻONE 3MFD
* CEGŁĘ WAPIENNO-PIASKOWĄ 1NF
Zapraszamy do naszej firmy codziennie

Przedsiębiorstwo

OKLEINY KORKOWE,

~

Producent wyrobów silikatowych
Oferuje:

024a1Ml

Bl186IR

~

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

ZAKłAD
USŁUGOWO

soboty8- 14.

A

019 , HK '

a 1111111111111111111111111111111111111111111 nilliliiiii.

ofem/e

~~

.. telewizory
.. magnetowidy
.. radiomagnetofony
najlepszych firm światowych.

ZAPRASZAMY

KIELCE, UL ZAGÓRSKA 306

5072-g

26-600 Radom,
tel. 221-59

NA DOGODNE RAlY
I ZA GOTÓWKĘ

PRODUKCJA· SPRZEDAZ

61-88-52
66-18-08

Hurtownia art. chemicznych

OFERUJEMY

~

krajowych i zagranicznych).
• ......... ,

allnlk6w _

ICzynny

~.

produkcji krajowej i zagrc;mlcznej.

częśdach

• Napnlwy

"DARTON"
Kielce, ul. Moniuszki S, tel. 41 S-20

poleca
największy

wybór KASET
z muzykq pop, rock, rap, techno

bkdItce

podwozia

oraz

AKCESORIA MUZYCZNE: teksty; znaczki, pasy, koszulki.

eodziennłe w gedz. 8-161- .

Zapraszamy wszystkich klientów od poniedziałku do y .
w godz. 8-15.30.
51QO-g Y

piątku

Y

.Zapraszamy 0([9 .do 16.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23IMŁ

.4· 1·':.
t

Hurtownia Papierosów

Fair Play

Kielce, 31-30-83

Radom, Chrobrego 35/37

... nauka plywania .
... tenis- ziemny
... piłka nożna
.. koszykówka
... callanetics.
5107-9

tel. 420-44

'-PHP '"MAXXUM"

Korzystne warunki

płatności.

, PPH "GRAFIX"

Bl151/R

organizuje sprzedaż

. .
............................ ............................
Gabinet
Stomatologiczny
.
Kielce,
ul. Zer9mskiego 28, III p.
tel. 66-46-75
czynny
pon., wł., czw., pt.
15.30-17.30
LEK.STOM.
M.IŻOWSKA
LEK. MED.
M. PALUCHOWSKI
- SPECJALISTA
ANESTEZJOLOG

MłfiQ~ł.

OFERUJE
papierosy pochodzenia krajowego
i zagranicznego .

-

.

ZAKŁAD

PRODUKCJI MAKARONU "JARKAL"

w cenach obniżonych o 20 proc. od cen rynkowych tylko dla
szkół i jednostek budżetowych.
.

.. opakowania

. z tworzyw sztucz-

Radom, ul. Wojska Polskiego 48
tel. 525-03, 496-82

MATERI·Ał.Y

OFERU'J E

EKSPLOATACYJNE

nych
.. art, dla 'gastronomii

BEZPLATNIE

punktów spl2edaży

w ciągłej sprzedaży następujące rodzaje makaronów
produkowanych z mąki najwyższej jakości;

~

Zapraszamy do

Termin składania zamówień do 15 października 1992 r.
Uczba kserokopiarek ograniczona.
Radom, ul. Kilińskiego 21. telAax 260-66, tlx 0672717.

NITKA CIENKA I GRUBA
~ ŚWIDERKI

B/l80/R

~ WSTĄŻKI.

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

oferUj-e:

.~KSEROKOPIAREK '

~

Zapraszamy w godz. 7 - 16.
Bl1821R

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

UWAGA DYREKTORZY SZKÓŁ!!!

hurtowej:
Kielce, aL 1000-1ecia
PP 25, tel. 448--88
Ostrowiec, ul. Polna 84
w godz. 9-16

Poszukujemy dystrybutorów,
101EX

,
'/

"I

Zakład

Obuwia
Roboczego
Odzieży

i Rękawic
Ochronnych

~

~

uI.

~~

~y

~~

~

~

Puławska

14/18
2HOD Radom
tel. 529-39,
500-74.

PROPONUJEMY PAŃSTWU
.. obuwie robocze na spodach olejoodpornych,
.. kozaczki i półbuty męskie,
.. rękawice ochronne i robocze (pełny
asortyment),
.. koszule flanelowe,
.. ubrania, kombinezony i fartuchy robocze,
.. onuce,
.. czepki kucharskie,
.. artykuły chemii gospodarczej (hurtownia).
B/1 87/R

~

~ Stacja Obsługi Ilt 15 w Skarżysku-Kam.,
"
ul. Konstytucji 3 Maja 2,
A
A
tel. 53-04-48

A

~

~
y
y

Oferuje

y

zakresie:

y

~ NAJTAŃSZE USŁUGI ~
A

W

~ ~ napraw głównych i bieżqcych .~

~ ~ napraw blacharskich
A ~ konserwacji podwozi
A ~ diagnostyki

~
y
y

A ~ komisu samochodów

y

~ ~ parkingu strzeżonego

~

~A ~Stacla
sE?rwisu .wó.zkó~ ~idło~ch
~
obsługI pOSIada rowmez pomIeszczenia i po- y
A wierzchnie z możliwością wydzierżawienia.

A

y
356-klRyy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://sbc.wbp.kielce.pl

Hurtownia
Leków
MEDIFARM
RADOM, ul. Radosna 4
telJfax 445-04

Oferuje:
- ' szeroki asortyment leków krajowych i zagranicznych,
- ziół,
- parafarmaceutyków,
- opatnanków.

Rabaty, bezpłatny transport.
Zapraszamy w go~. 9-18, w soboty 9-13.
B-188-R

Czy Andrzej Kobylański zagra wBundeslidze?

Obecna, wciąż na etapie pędu w niewiadomym kierunku, !!ytuacja
sportu w Polsce przypomina średniowieczną szkołę pływan'!ł'. DelIkwenta, kt6ry chciał nauczyć się p/ywfIć, wlZUcan!, do ~kleJ ~cx.JY.
Jeśli przeżył - to znaczy, że jest pojętnym uczniem; Jesli utopH się to z kolei znaczyło, że się nie nadawał.
Zgodnie z takjm pedagogicznym poglądem kluby spo'!owe poddane
zostają próbie naukj przetrwania. Te, które .potrafią stać się fab~ka.. hurtownia. spółdzielnia. agencją handlowa. panienką lekkich obyczaJ~w (I przy
okazji nie wygonią wszystkich trenujących sporto.wców) - . n~dają Się! Te,
które nie przeżyją - znaczy, że były jednostkami do ~ellmlnow,!ma!
Przyznam, że z niepokojem odbieram zupełną ,?'SZę wokół sp"!w
kultury fizycznej (w tym sportu) w naszym rozpolitykpwa!lym kraJu.
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w swym majestacie milc.zy (" r6bta co chceta"), Sejmowa Komisja do tych spraw ualctywni!l SIę na ~s
afer (koksowali się nasi piłkarze czy nie?), a generalnie panuje na
szczeblach rDfCIowych stosunek do KULTURY FIZYCZNEJ wyrażaJący się potocznym ZOfVrote.m - ".a jak to. się ~?".
.
.
Zbyt częsta jest rownlez wyrazana m.In. wsród kieleckICh WAZ"!YCH
OSOBISTOśCI teoria . Greka Zorby". Polega ona na zorgamzowamu fascynującej katastrofy, ~~aku/a~o ka~klizn:u. A pote~ ... na ruinach,
na zgliszczach zaczme Się (być moze, byc moze) coś dziać.
Tymczasem kluby sportowe "czymś" pohandlują, "coś" zagospodarują, odbędą krótki stosunek (kilkanaście "!ilionów zł) z ~ urzlt'
du np. miejskiego lub ostatecznie oddadzą się sponsorowI...
STANISŁAW HOJDA

Zyclo

sukces

Andrzej

Kobylański

rozPOCZaJ. w Barceloni~
ona przynaJ-

międzynarodową karierę . Czy będzIe
mniej tak wspaniała jak Bońka?

• Jaki jest naprawdę legendarny
Cam Hou?
Andrzej Kobylański - Przejmuje
dreszczem. Olbrzymia wrzawa 115 tys.
kibiców sprawia, że nic nie słychać na
2m.
• Trzęsą się do tego kolana?
- Na początku tak, ale potem jest
już tylko waika.
• Zkim toczyłeś bezpośredni pojedynek w finale?
- Z Ferero. To gracz Barcelony.
• Cmłeś wielkość pHkarza, mistrza Hiszpanii?
- Nie. To tacy sami ludzie jak my
i gdyby finał rozegrano w innym miejs-

Fanatyk
roweru
CEZARY ZAWADZKI - 17-letni zawodnik
radomskiej Broni, uczeń III klasy Zespołu Szkół
Samochodowych. Niedawno na mistrzostwach
Polski juniorów w kolarstwie torowym zdob~
złoty medal w wyścigu dystansowym oraz WIcemistrzostwo w drużynie. W ubiegłym roku
wywalczył tytuł wicemistrza Polski juniorów
młodszych w wyścigu dystansowym oraz na 3
km.
Kolarstwo uprawia 00 czterech lat, za namową swojego ojca (p. Wiesław także jeździł na
Czarek Zawadzki z radomskiej Broni za kilka dni
rowerze w barwach Broni - przyp. jn). Pierwwyjeżdża na mistrzostwa świata juniorów w kolarszym trenerem Czarka był Jarosław GÓmiak.
stwie torowym. W dalekiej Grecji zmierzy się ze świa
Od dwóch lat trenuje pod okiem Stefana Borutową czołówką Trzymamy kciuki!
Fol J. NOWAK
cza, który wychował sporo utalentowanej młodzieży. Bez względu na to,
czy jest środa czy niedziela
z Kenijczykami , późniejszymi
Czarek codziennie wsiada
medalistami olimpijskimi.
na rower, by przejechać 40,
Obecnie Wojtek "dolecza"
60 lub 100 km. Interesuje się
kontuzję (skręcona kostka i kło
przede wszystkim sportem,
poty z "Achillesem1. Tegoroczlubi posłuchać dobrej muzyne występy zakończy startem
ki, często wieczorami spacew częstochowskiej "złotej Mili".
ruje. Przed rozpoczęciem
W sezonie trenuje raz,
kariery kolarskiej dużo biea w okresie przygotowawczym
gał. Chętnie uprawiałby pły
dwa razy dziennie, pod okiem trenera Sroki. W Kielcach ma dobre
wanie, jednak nie starcza mu
warunki - tartan, siłownia, wymana to czasu. Ze wszystkich
rzony do treningów las na Stadiodyscyplin sportu nie lubi
nie. Brakuje mu jednak partnerów
tylko golfa. Na torze będzie
do biegania. Często wyjeżdża na
występował w wyścigu dysWOJCIECH PELCZAR obozy i zgrupowania na Krym.
tansowym, na 3 km i w drulekkoatleta Budowlanych
Jego stypendium wynosi 1.300
Kielce sprawił w tym roku
żynie .
tys. zł, co wystarcza na wyżywie
dużą niespodziankę zdobynie i witaminy. Większymi piePrzez ostatni rok przeżywał
wając brązowy medal Misniędzmi kuszą go Karpaty Krolekki kryzys, chciał nawet
trzostw Polski w biegu na
sno, ale tam nie ma trenera i tarw pewnym momencie przer1500 m.
tanowej bieżni.
wać treningi i zdać sprzęt. MiMa 25 lat, pochodzi z KroSpółka prowadząca kuchstrzostwo Polski pomogło mu
sna, jest kawalerem, skończył
nię w klubowym hotelu "Bujednak podjąć właściwą decyszkołę gastronomiczną Do
dowlanych" oferuje Wojtkowi
zję . Dużym autorytetem dla
sportu wyczynowego trafił
darmowe obiady. Jednak., by
Czar1<a jest trener, który "trzydość późno. Dopiero w wieku
liczyć się nie tylko w Polsce
ma" odpowiednią dyscyplinę
20 lat rozpoczął treningi w klupotrzeba znacznie więcej
i podtrzymuje go na duchu
środków, konieczny jest bobie Liwocz Jasło. Wcześniej
w najtrudniejszych momentach.
gatszy
sponsor.
wygrał kilka imprez masowych
Obecnie przygotowuje się do
Marzeniem . Wojciecha Peli szkolnych. W czasie służby
wrześniowych mistrzostw świa
czara
jest
zdobycie
kolejnych
wojSkowej startował w barta, które odbędą się na torach
Polski,
medali
na
Mistrzostwach
wach Wawelu Kraków. Po
słonecznej Grecji.
czego mu serdecznie życzymy.
wyjŚCiu z .armii" miał półrocz
JACEK NOWAK
PAWEŁ K01WICA
nąprzerwę , szukał klubu , póź
niej trenował w krakowskim
Hutniku u Mieczysława Sroki. Gdy w zeszłym roku klub
ten popadł w finansowe tarapaty, za namową Adama Jóź
wika przyjechał wraz z trenerem Sroką do Kielc. Na Misna całym świecie. Koszykówkę podBez wątpienia naj popularniejtrzostwach
Polski
szą I najbardziej podziwianą ekinieśli do rangi dziela sztuki. Grali
rozegranych
w
Kielcach
pą na 10 w Barcelonie byli amerydosłownie wszędzie I dla wszystw czerwcu 91 roku był 9 na
kańscy koszykarze z NBA. Ich
kich; w osuszonym basenie,
w stodole, na wypełnionym 80 typoczynania na parkiecie niektó1500 m. Miesiąc później na
rzy sprawozdawcy określali jako
siącami
widzów
stadionie
Memoriale Chromika w Zabgrę XXI wieku.
I w ogrodzie papieża. Swą . grą
rzu zrobił "życiówkę" na tym
Nie jest Jednak tajemnicą że prasprawili, że zespoly występujące
dystansie 3.44,58 (wówwie wszystkie ich zagrania i sztuczw NBA zaczęły angażować graczy
czas 6 wynik w kraju).
ki, to po prostu ulepszona wersja teczamoskórych. Właśnie z .Globetgo, co od ponad 60 lat prezentują
rollersów" wywodzą się tak znakoW czerwcu były mistrzostwa
HARLEM
GLOBETROTTERS.
mici gracze jak mierzący 213 cm
w Warszawie, gdzie oprócz meZespół założony pod koniec lat 20.
Goos Tatum - najlepszy i najdalu zajął 4 m. na 800 metrów
w Chicago przez Abe Sapersteina,
śmieszniejszy koszykarz świata ,
z czasem 1 .50,69. Na mityngu
to prawdziwa instytucja sportowa
Markus Helnz - twórca "magiczw ~strawie, gdzie był na 1500
przynosząca radość milionom ludzi
nego koła", Willis Chamberlaln szosty miał okazję zmierzyć się

Obia~
za medal

-..

--

-~- ---

-~

-.--- - -

•

•

Dzisiejszy felieton traktować będzie o ... prostytucji. Proszę jedn~ zbyt
wiele sobie nie obiecywać, ani też bać się popełnienia grzechu meczy~
tości. Bo nie o faktycznych panienkach lekkjch obyczajów będzie"!y sobie
gaworzyć. P~agnę jedynie zwrócić uwagę Szanownych C.zytelmków na
obecnie dośc powszechna. szczególną obyczaJpwość klu.bów spo,!owyfh
i ich sekcji. W swym wyścigu o tzw. sponsorow (czytaj - daWCX?w pIeniędzy) przypominają panienki stojące na ulicy i szukające kllf!llt6w.
Decydenci klubów sportowych niejednokrotnie w sposób lekW, Ia~
i przyjemny oddają się przygodnym (przyf!8dkowym)."lTlecenasom ~portu
tzn. posiadaczom mamony. Są kluby, ktore mogą meco pogrymaSić przy
wyborze swego ... właściciela(?), sponsora(?),. klienta(?),. partnera, ale
zdecydowana większość sportowych teamów bierze co leci. Bywa ta~, że
. partnerskie" przygody są krótkj~, namię1!'e i.!l~'altowne. .Bywa też I ta~,
że kończą się spektakulamyml rozstamaml (tj. aferami finansowymi) .
• Przygody" dotyczą klubów i sekcji o krajowym poziomie ~unsztu sportowego, rzadziej - tych mogących w regionalnych rywaltzaqach roz~wlać
imię sponsora. Tenże dając pieniądze własne(?) lub firmy ma prawo żąd~~
pozycji decydenta lub uzyskać inne gwarancje zrsków lub choćby moz!,wość reklamy. Z drugiej strony - zarząd klubu, działacze, sportowcy także
mają prawo oczekjwać z "przygody" ze ${JOnsorem określo.nych korz~CI.
Oczekjwanie tychże korzyści z obu stron jest ze wszech miar zrozumiale.

....' - -

Andrzej Kobylański - wychowanek ostrowieckiego KSZO wystąpił
w meczu finałowym o olimpijskie złoto na Camp Nou przeciwko Hiszpanom. Do niedawna nieznany szerszej publiczności napastnik Siarki Tarnobrzeg, w ciągu kilku miesięcy zrobił oszałamiającą karierę. Trafił do
najlepszej jedenastki II grupy II ligi (w podsumowaniu sezonu) i olimpijskiej reprezentacji Janusza Wójcika. Z Barcelony przywiózł srebrny medal.

cu, wynik mógłby być korzystny dla
nas.
• To przeczy mitowi zachodniego
profesjonalisty.
- Najlepszy przykład, to mecz
z Włochami. Mistrzowie Europy.
Gwiazdy serie A, a spokojnie ich ograliśmy. To tylko szczęście, że urodzili się
we Włoszech i od razu trafili na takie
pieniądze .

• Co najbardziej pamiętasz zfinału?
- Był taki moment. Poszedłem od
połowy na przebój, minąłem kilku rywali i zagrałem do Juskowiaka, gdyby
mi odegrał na klepę, wyszedłbym sam
na sam z bramkarzem .. .
• Żałujesz tej szansy?
- Nie było rozpamiętywania straconego złota i rozdrapywania ran. Trener Wójciknle miał do nikogo pretensji,toznaczy,
że zagraliśmy dobrze.
• Ale kiedy przegrywa się złoto se·
kundy przed końcem ...
- Jedynie tuż po meczu leżeliśmy
zmęczeni w szatni, laty się łzy, nikt nie
wiedział, jak to się stało, ale zaraz wpadlt
trenerzy z okrzykiem: .Panowie! My mamy srebro· i pozbieraliśmy się. Po dekoracji ostatecznie puściło napięcie . Był
szampan i. .. trener w basenie.
• Aż tak zawinił?
- Wręcz przeciwnie. Wczasie godzinnej odprawy przedmeczowej, potrafił n!e
tylko świetnie ustawić zespól, ale także
maksymalnie zmobilizować. Mawia/:
"Panowie daliście z siebie maksa, ale
w tym meczu musicie dać jeszcze 120
proc. " I dawaliśmy.
• Czy Samaranch coś wam mówił
wręczając medale?
- Nie. Tylko uśmiech i uścisk ręki.
• Ile waiy srebrny medal?
- Dokładnie nie ważyłem, ale czuje się
go na szyi, tym bardziej że przez całą drogę zBarcelony do Ostrowca miałem go na
piersiach.
• Jaki wymiar finansowy ma wasz
sukces?
- Na druży~ przypada równo 80 tys.
dol. i .. polonez dla każdego . Dyrektor
FSO stwierdził po obejrzeniu finału, że zasłużyliśmy na złoto i wszystkie mają być
w kolorze złotym .
• A sam medal?
- Każdy sportowiec marzy o olimpijskim medalu. To mój największy sukces
życiOWY, nagroda za pracę i pewien waż·
ny próg w karierze, po pokonaniu którego
poczulem się pewniej.
• Wzrosła też twoja cena rynkowa.
- Wokół kręciło się dużo menażerów.
Brzęczka kusiło Udinese, Stańka Real
Oviedo, Kowalczyka Barcelona ...
• A Andrzeja KObylaliskiego?
- Nachodzili mnie tylko tureccy
dziennikarze, choć transfer do Galatasa-

ray (prawie zaklepany) nie doszedł do
skutku.
• Jak mieszkało ci się w wiosce
olimpijskiej?
- To po prostu duże, obliczone gdzieś
na 15-18 tys. mieszkańców osiedle nad
morzem, tyle że na czas olimpiady zamknięte. Wewnątrz kursował autobus, amy
mieszkaliśmy w jednym z bloków. Mieszkania te mająjuż swych właścicieli, którzy
zapłacili 2,5-5 tys. dol. za mi wprowadzą
się tam po igrzyskach.
• Otarłeś się o gwiazdy?
- W wiosce najczęŚCiel spotykalem
tenisistów: GraH, Beckera, Cuńera na
otwarciu zauważyłem Pippena, "Magiu" I Robinsona, bo to ... Wjsocy chłop
cy.
Najzabawniejsze wydarzenie
w czasie pobytu w wiotce.
• - Chłopcy zrobili numer Kłakowi.
Przynieśli zupełnie poważnie , rzekomo
prosto z misji, numer telefonu me~ażera
z Sewilli, który miał być bardzo zalntere-

-

-

http://sbc.wbp.kielce.pl

.Tato wstań!"

Cóż

• Slarlla Tarnobrzeg to nie jest szczyt
twoich marzeń ...
- Oczywiście. Nawet nie wiem, ile będę tam grał. ..
.
(W tym miejscu Andrzej Kobytańskl ,
nie chcąc zapeszać , nawet prywatnie, odmówił odpowiedzi na pytanie, kto prowadzi z mm rozmoWj, ale dzienmkarski nos
pOdpowiada, że to dobry, solidny klub
Bundesligi - przyp. TeZ).
Rozmawiał Z. TYCZVŃSKI

Rozmowa z sędzią piłkarskim WITEM ŻELAZKO .
• Kilka tygodni temu przestał
pan sędziować mecze I ligi, a co
pan teraz porabia?
- Zostałem kwalifikatorem sę
dziów piłl<arskich. Pocz~kowo bę
dę obserwował i oceniał arbitrów
klas niższych i mam nadzieję, że
po około roku zostanę kwalifikatorem I ligi. Nadal pełnię funkcję prezesa w Okręgowym Kolegium Sę
dziów w Warszawie.
• Ile meczów przesędziował
pan w swojej karierze?
- Dokładnie 1169, około 150
meczów w I lidze, gdzie byłem arbitrem ponad 10 lal.
• Na chleb więc sobie pan odłożył?

- I tak, i nie, aktualnie prowadzę
hurtownię

sprzętu

piłkarskiego

w swoim rodzinnym Karczewie.
• Uważany był pan za sędzie
go - aktora manego ze SWych
teatralnych gestów, potrafiące
go też w najbardziej zaciętym
meczu dowcipkować na boisku,
czy utrudniało to pracę?

Gienadij Szitik i Aleksander B~erdows~ grający w po~~edni~
sezonie w drużynie Granatu Skarzysko byli bardzo wartosclowyml
elementami zespołu. Kiedy skończyły im się kontra~, t~ener PIotr
Kuszłyk otrzymał .zadanie" znalezienia na Wschod~le ICh zas~ę~
ców. Podczas pobytu skarżyskich piłl<.arzy na obOZie w B~esclu
sprawdzono przydatność trzech młodych piłkarzy. Ostatecznie nad
Kamienną przyjechał tylko jeden - WASILIJ FEDORIW.

do dziś dzierżący rekord 100 pkt.
w jednym meczu. Film, "Harlem
Globetrotłers - 60 zaczarowanych lat" ogląda się z zapartym
tchem. Ma on jednak poważną wadę - !iwa tylko 60 minut. Ale po
obejrzeniu wystarczy przecież
przewinąć taśmę, by narrator
Lolus Gosset jr. znów poprowadził nas przez zaczarowany świat
basketu, w rytmie "Sweet Georgia Brown" .
"HAR LEM
GLOBETROTTERS - 6 DECADES OF MAGIC", prod. USA, 1988 r.
Scenariusz i reżyseńa Robert
N. Brand. Czas 60 min. Kasetę
udostępnia wypożyczalnia VIDEO AS, Kielce ul. Romualda
319.
(sts)

rozpłakała się I krzyknęła:
było robić? Wstalem.

Dowc'pniś

Papin le... 5kar~5ka
19-1etni pomocnik lI-1igowego
Chimika Kalusz jest jednym
znajzdolniejszych piłl<arzy Ukrainy. Już jako piętnastolatek wyst~~
pH w młodzieżowej reprezentacji
tej republiki, która zdobyła wicemistrzostwo b. ZSRR. Z kadrą seniorów województwa Iwanofrankowsk zajął pierwsze miejsce
w mistrzostwach Ukrainy.

sowany naszym bramkarzem. Alek przez
dwa dni próbował a.fiamie dodzwonić się
do interesanta.
• Myślałeś o rodzinie?
- Bardzo za nią tęsknHem . To moi najwlemieJsi kibice. Żona wyJechala na lotnisko.
więc widziałem się z nią zaraz po powrocie
do kraju. Córeczka musiala Jeszcze trochę
poczekać, ale wiem, że przeżywała moją nieobecnoŚĆ. Oglądając jeden z meczów I widząc mnie po ostrym starciu na murawie,

Dla Granatu okazał się
prawdziwym
"strzałem
w dziesiątkę". W dziewięciu meczach (łącznie
z towarzyskimi), w których zagrał, zdobył dziewięć goli, z czego .czte~
w lidze. "Strzelanie goli
dla Granatu nie jest trudne - mówi Wasia - jeśli
się ma takich partnerów
jak Chołuj, Przybycień,
Wawrzyńczak czy Opara. Ja po prostu wykań
czam Ich akcje. Swoją
grą chcę podziękować za
serdeczne przyjęcie Jakie
spotkało mnie w klubie.
Moim celem w Polsce
jest awans z Granatem
do II ligi, bo drużynę stać
na to. Przynajmniej na
grę w czołówce III ligi.
W ogóle, w przyszłości
chciałbym grać jak Jean
Pierre Papin, Marco van
Basten czy Gary Lineker.
Oni zawsze wiedzą gdzie
trzeba się ustawić żeby

- Wprost przeciwnie, ogromnie
temu zawodnicy i trenerzy darzyli mnie
w więksZOŚCI sympatią Kiedy
podczas meczu zawodnik chciał
mnie przekonać, że byłfaulowany,
dlatego też upadł - a ja bylem innego zdania, wtedy tłumaczyłem
mu, że prawdopodobnie potknął
się o linię - najczęściej podobne
powiedzonka rozładowywały napiętą sytuację na boisku.
• Coraz głośniej mówi się
o rewolucji w przepisach piłki
nożnej, zniesieniu spalonego,
powiększeniu bramki?
- Ostatni przepis dotyczący gry
bramkarza z zawodnikami Z pola
był słusznym pociągnięciem. Sam
podczas swojej kariery spotykałem się z wielkim kunktatorstwem
w grze zawodników, było to .okradanie czasu gry". Nie wiem jak bę
dzie ze spalonym, jednak uważam, że każdy przepis, któ~ ma
uatrakcyjnić grę jest jak najbardziej wskazany.
• Którego z sędziów regionu
Kielce - Radom pan ma?
- Widziałem Kazimierza Gllewskiego z Radomia, bardzo mi
się podobał sposób jego sędzio
wania. Zresztą Polskie Kolegium
Sędziów powierza mu sędziowa
nie bardzo ważnych spotkań w II
lidze, a to już o czymś świadczy.
Wiele dobrego słyszałem o Andrzeju Koblersklm z Kielc, który
jest aktualnie sędzią I ligi. Krążą
o nim dobre opinie I powinien sukcesywnie ugruntowywać swoją
pozycję w ekstraklaSIe, aby zadomowić się w niej na dłużej .
PIOTR SZPAK
pomagało . Może dzięki

WaslliJ Fedorlw,

choć m~ ~ro 191a1,.J6sI

jedenasIId.
Fot. S. T. Sijer

już prawdZIWą gwiazdą Skarzysk16J

zdobyć bramkę" .

Dodajmy tylko, że Wasia
FEDORIW po 4 kolejkaCh
rozgrywek przewodził wspólnie z Jackiem Paw likiem
strzelcom III ligI. Obaj zdobyli
po 4 gole.
S. T. SIJER

.t;;:tl~~"~

Kielczanin wśród najlepszych karateków świata

Gdyby nie to stłuczone dwadzieścia parę lat temu lustro, to, znając zaangażowanie i podejście do treningów
KRZYSZTOFA BOROWCA, można śmiało stwierdzić, że
Kielce straciły prawdziwego mistrza boksu. Natomiast
zyskały dzięki temu •.• Ale po kolei.
Od naj młodszych lat interesowały go wyłącznie sporty walki.
Mając zaledwie 8 lat rozpoczął
bokserskie treningi w Błękit
nych. Właśnie na jednym
z pierwszych rozbujany przez
Krzysztofa worek treningowy
trafił w lustro. Rozgniewany trener wyrzucił chłopca, każąc mu
przyjść z ojcem. Ze strachu
Krzysztof nie pojawił się więcej
w salce bokserskiej i rozpoczął
naukę judo. W sekcji Lechii
spędził 8 lat, dochodząc do
stopnia mistrzowskiego pierwszego dana. Judo było
jednak dla niego za mało agresywne. Przez rok trenował judo
i karate, by w końcu wybrać to
drugie. Fascynacja stylem kyokushinkai zrodziła chęć wyjazdu
do Japonii, by tam, będąc przez
kilka lat uChi-deshi, czyli uczniem samego Masutatsu Oyamy, doskonalić sztukę walki.

Przeszkoda finansowa była jednak nie do pokonania. Za to
prawdziwą pasję wykazał regularnie dojeżdżając na treningi
prowadzone w Krakowie przez
Andrzeja Drewniaka. Zdobyte
tam doświadczenia oraz morderczy trening (3 razy dziennie)
sprawiły, że Krzysztofa Borowca uznano za karatekę najlepiej
w Polsce posługującego się wysokimi technikami nożnymi,
zwłaszcza ushiro-mawashi na
strefę jodan. W roku 1982
Krzysztof pomyślnie przeszedł
egzamin i uzyskał pierwszego
dana w karate kyokushinkai.
W następnym roku został mistrzem Polski w kat. 70 kg i od
tamtej pory w mistrzostwach już
nie startował. Sporadycznie brał
udział w turniejach, za to całko
wicie poświęcił się pracy szkoleniowej w Kieleckim Klubie Karate Kyokushinkai. W 1986 roku
stanął przed komisja"
której przewodniczył
ówczesny prezydent
Europejskiej Organizacji Karate Kyokushinkai,
posiadacz 7 dana,
Loek Hollander, uzyskując drugi dano
KKKK pod jego
szkoleniową opieką
urósł do potęgi na

Efektowny pokaz techniki nożnej
w wykonaniu senseia Borowca.
Fot. (sts)

arenie krajowej. Od
siedmiu lat kielczanie należą do ścisłej
czołówki
Polski,
zdobywając medale
drużynowe i indywidualne. W klasyfikacjach zawodników
wysoko
notowani
są: Mariusz Mazur,
Jerzy Bugajski, Robert Hornik, Jan 50bierajski, Zenon Rejdak, Marek Prasek,
Tomasz Kęćko, Dariusz
Raczyński.
Trzydziestu instruktorów KKKK prowa-

Nie rezygnuiq! ~
Kiedy w 1989 roku rozwiązano pięściarską drużynę ligową
Broni, wielu sądziło, że boks na zawsze zniknął ze sportowej
mapy Radomia. A jednak ... Co prawda seniorzy przenieśli się do
innych klubów (głównie do KSZO Ostrowiec) bądź zmienili zawód, ale pozostała jeszcze nieliczna grupa juniorów.
Zaopiekował się

nimi trener
Kazimierz BUTKU S doprowadzając kilku z nich do niezłych
wyników.
Obecnie ćwiczy około 15
chłopców. Niektórzy mogąposz
czycić się dobrymi osiągnięcia
mi, jak np. Waldemar Gałecki,
który zwyciężył. w Ogólnopolskim Turnieju w Zywcu.
- Ze względu na szczupłość środków finansowych,
jakimi dysponujemy - mówi
trener Kazimierz BUTKUS - nie
organizujemy imprez w Radomiu i rzadko wyjeżdżamy na
turnieje. We wrześniu chce~y
wziąć udział w turnieju w Zywcu o "Góralski Kapelusz".
Pojadą tam zawodnicy, którzy
już sporo potrafią: Waldemar

ligowe Gwardii (pierwszy już we
wrześniu z Zagłębiem Konin)
i jedno spotkanie międzynaro
dowe. Dochód z tych imprez ma
zostać przeznaczony na szkolenie młodzieży.
(Pas)

dzi zajęcia w Kielcach, Opatowie, Jędrzejowie, Staszowie,
Busku, Skarżysku, Stąporko
wie i Sędziszowie. Tajniki kyo1<ushinkai poznaje blisko 1500
osób w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
W szerokim zakresie prowadzona jest także działalność wychowawcza na treningach, na co
zwraca szczególną uwagę prezes klubu Andrzej Konopacki.
W liJ'lCu br. senseia Borowca
spotkało duże wyróżnienie. Na
zaproszenie Brytyjskiej Organizacji Karate Kyokushinkai przebywał w Ipswich na światowym
obozie karateków.
• Kto był na tym zgrupowaniu i jaki był jego cel?
- Z Polski poza mną był sensei Jan Gruba z Warszawy.
W ogóle przyjechało do Ipswich
150 karateków, m.in. z Nowej
Zelandii, Francji, Belgii, Australii.
Zajęcia prowadziło kilkunastu
szkoleniowców z shihanem Steve Arneilem - 7 dan - na czele. To jeden z najlepszych nauczycieli na świecie, autor wielu
książek na temat technik karate,
kata . Przekazał nam wiele inte-

siał.

Zawody będą ostatnim
sprawdzianem przed czekający
mi nas w październiku eliminacjami Mistrzostw Polski JunioróW.
Wiosną tego roku pomoc dla
pięściarzy Broni zadeklarowała
warszawska Gwardia. W Radomiu mają odbyć się dwa mecze

DUŻY LOTEK
3,11 , 12,34,36,45

Wrażenie zrobiła na nas architektura Londynu. Byliśmy też
w prywatnym dojo (sali treningowej) Arneila. Mimo wysokich
kosztów, jakie poniosłem - wyjazd ten pochłonął moje
wszystkie oszczędności - nie
żałuję niczego.
.

Konflikt w

zaangażowanie
trenujących,
wiara, że to, co robiąjest najlep-

sze.
• Co

zyskałeś

w Ipswich do
pracy szkoleniowej?
- Aby się rozwijać, trzeba
brać przykład z najlepszych
i wyjazd ten był bardzo potrzebny. Wszystko, czego się nauczyłem będę przekazywał na zaję
ciach. Zmienią się nieco treningi
w klubie: będą intensywniejsze,
ale dające większą satysfakcję·
Zwiększymy rolę wychowawczą i w różnym stopniu rozwijać będziemy sprawność fizyczną i psychiczną Nakręci
łem też kilka kaset, które
wykorzystam. Shihan Arneil zezwolił mi na filmowanie, ufając ,
że nie będę powielał taśm i tak
będzie. Mogę jednak przekazywać zawarte na nich efekty jego
długoletnich przemyśleń i treningów. Złożyłem mu też propozycję, przyjętą z zadowoleniem,
przyszłej

nawiązania współpracy pomię

dzy KKKK a londyńskim klubem
Crystal Palace.
• Pozasportowe wrażenia
z pobytu w Anglii?
- Przez kilka dni przebywaliś
my w Londynie, gdzie zwiedziliśmy m.in. ogrody i rezydencje
króleWskie, Muzeum Brytyjskie.

Głównym celem obu drużyn z naszego regionu występują
cych w I lidze (seria B) jest utrzymanie się w gronie najlepszych.
Pierwsze mecze potwierdziły obawy, że zadanie będzie niezwykle trudne. Poniżej przedstawiamy sytuację finansową i kadrową w obu drużynach: żeńskiej ALPOL AZS Kielce i męskiej BRONIli Radom oraz terminarz gier.

Kielczanki zostały trochę
.zaskoczone" awansem do I ligi
na miejsce wycofujących się
drużyn. Na szczęście udało się
znaleźć sponsora - firmę ALPOL zajmującą się sprzedażą
wapna. Pomocy udzielił też
Urząd Miasta i dzięki temu powinno wystarczyć pieniędzy
w I rundzie. Do faworytów rozgrywek należą zespoły AZS Politechnika Wrocław, AZS WSP
Olsztyn.
Oto kadra ALPOLU AZS: Danuta Kaczmarska (1950) - trener tzw. grający, Ewa Bomba

rozwoju

w

Kielcach

tego

wciąż

niezgłębionego, najlepszego na świecie stylu ka-

rate.
S.T.SIJER

radomskim Starcie

Łucznicy do odstrzału?
W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wypowiedzeniu pracy trenerowi łuczników Startu Radom Józefowi Trześniewskiemu
z dniem 31 sierpnia. Wypowiadającym był zarząd klubu reprezentowany prżez prezesa Andrzeja Falkiewicza i jak się powszechnie
uważa, był to finał narastającego konfliktu pomiędzy trenerem a prezesem.
Chcąc należycie i bezstronnie przedstawić sytuację w Starcie poprosiliśmy o wypowiedzi obie strony.

* Prezes - ANDRZEJ FALKIEWICZ:
.JeŚIi ktoś uważa, że jest to konflikt prywatny, jest w błędzie! Ja peł
nię w klubie funkcję prezesa, a pan
Trześniewski jest pracownikiem. Nie
należy nigdy zapominać o zakresie
obowiązków i kompetencji, które nas
obowiązują Zwolnienie pana Trześ
niewskiego jest konsekwencją
wcześniejszych zdarzeń. Trener prowadził zajęcia w sposób niezorganizowany, na ogól w godzinach przedpołudniowych, w związku z tym mieliśmy pewne kłopoty. Jednak klub
zrobi wszystko, ' żeby odejście p.
Trześniewskiego nie obniżyło wyników osiąganych przez sekcję. Podejmujemy starania, by kontynuować
szkolenie. W tym celu wysłaliśmy
jedną z zawodniczek na kurs instruktorski, w przyszłym tygodniu rozpoczynamy pracę na torach łuczni
czych chcąc poprawić warunki treningu. Najważniejszą rolą trenera
jest organizowanie zajęć i szkolenie
zawodników, a nie spełnianie swoich
ambicji, które nie są możliwe do zrealizowania ze względu na kiepską
sytuację finansową klubu. "

• Trener - JÓZEF TRZEŚNIEW
SKI:
. Prezes Falkiewicz chce rządzić
wszystkimi, zwalnia niewygodnych
mu ludzi, a otacza się krewnymi lub
przyjaciółmi. Konflikt w zasadzie rozpoczB/ się już przed 15 laty, w momencie, gdy w Starcie powstała sekcja judo. Jedną dyscyplina w krótkim
czasie rozbiła sekcje piłki nożnej, tenisa ziemnego i st%wego. Teraz
próbuje się rozbić łucznictwo. Mialem zagwarantowane, że przez 6 lat
nie będę miał żadnych problemów
z prowadzeniem sekcji łuczniczej.

Pozostać W I lidze! ~
ALPOL AZS Kielce

Nawiązałem
kontakt ze
ścisłą czołówką światową, co
jest bardzo ważne w dalszym

resujących przemyśleń dotyczą

cych sposobów i przyczyn stosowania technik.
• Jak wyglądał wasz dzień?
- Pierwszy trening zaczynał
się 06- 10 km biegu, ćwiczenia
ogólnorozwojowe z elementami
karate. Najintensywniejszy trening, 2,~odzinny był po śnia
daniu i 2-godzinny po południu.
Wieczorem prowadzone były
wykłady na temat przepisów sę
dziowskich. Zajęcia na najwyż
szym światowym poziomie.
Uderzyło mnie wręcz fanatyczne

Gałecki, Michał Leśniewski,

Wojciech Waśniewski, Grzegorz Osóbka i Mariusz Mu-

Krzysztof Borowiec (z prawej) i Jan Gruba w roli policjantów na londyńskiej ulicy.
Fot. S.T.S.

(1960), Monika Cedro (1974) ,
Katarzyna Mogielska ('75),
Magdalena Szymura ('75) ,
Agnieszka Malmur ('77),
Ewa Gumułka ('72), Małgo
rzata
Błach-Wróblewska
('67).
TERMINARZ: 13 września
AZS - SKS 40 Warszawa, 3
października Start Nowy Sącz
AZS, 10 października AZS Gorzovia Gorzów, 17 paździer
nika Spółdzielca II Płock AZS, 24 października Ogrodnik
Bielsko - AZS, 7 listopada AZS
- AZS WSP Olsztyn, 14 listopada AZS - AZS Politechnika
Wrocław.
(sw)

BROŃ" Radom

Główny

problem to kłopoty finansowe. Z tego powodu na
pierwszy mecz do Poznania zawodnicy pojadą bez trenera
(upoważniony do opieki nad drużyną został Wojciech Grzegorczyk). Zgłoszenie zespołu do
rozgrywek było możliwe dzięki
wsparciu prywatnych sponsorów - firm IZOMAR, INWBUD
oraz p. Kazimierza Krzyściaka
właściciela warsztatu blacharstwa samochodowego. Pomoc
obiecał również Urząd Wojewódzki.
Głównym faworytem rozgrywek grupy B wydaje się Wawel
Ruda Sląska, który pozyskał
trzech zawodników z Baildonu
Katowice: (Roman Domagała,
Igor Gudilkin i Wiesław Leś
niak). Do drugiego miejsca premiowanego awansem pretendu-

Tymczasem cały czas walczę o jej
przetrwanie. Od klubu otrzymałem
jedynie drobne kwoty. Większość
pieniędzy dla łuczników pochodzi ze
środków urzędów Miasta i Wojewódzkiego oraz od prywatnych
sponsorów. Mamy sukcesy. Jeśli
chodzi o uczestnictwo w kadrze, jesteśmy na drugim miejscu za Ger/achem Drzewica w województwie radomskim. Chyba to o czymś świad
czy. Przy lepszym sprzęcie kilku
moich zawodników ma szansę jechać na mistrzostwa świata: Joanna
Lesisz (seniorek), Agnieszka Dąb

rowska, Barbara Lesisz i Dariusz
Parzeiski Guniorów młodszych).

Uważam, iż szkoleniowiec (prezes Falkiewicz jest trenerem judo)
nigdy nie powinien być prezesem,
ponieważ z reguły tworzy to konflikt.
Ze strony prezesa Falkiewicza nigdy
nie było żadnych podziękowań za
sukcesy, zawsze słyszałem tylko wymówki. Jest to dla mnie i dla zawodników bardzo przykre.'
.

Wysłuchał

JACEK NOWAK

przekrzykiwać, zaszła konieczność

wybrania kogoś, kto będzie rządził
(to chyba prezes?). Tenże ustalił
pewne zasady, w tym premie za mecze zwycięskie Geden bawół 'za mistrzostwo szczepu) i tak oto .. . zaczął
funkcjonować
pierwszy
w historii ludzkości KLUB SPORTOWY!
STANISŁAW HOJDA

.
?
Zaręczyny ....
Jak się dowiadujemy, istnieje szansa, aby dwie ligowe
drużyny p~ki ręcznej: żeńska

Być może od pierwszych
spotkań sezonu 1992/93 hala
.Iskry" będzie gromadzić na

hali!.

meczach ligowych sympatyków obu drużyn. Na razie trwają rozmowy między przedstawicielami obydwu klubów,
OZPR i władz sportowych.
Rzec by można, że pierwsza
ją: San Poznań, Pogoń Lębork
już poza obydwoma
.randka"
i Stal Stocznia Szczecin.
. klubami. Czy ogłoszone zostaOto kadra Broni II (w nawianą "zaręczyny"? Czy po .zarę
sach rok urodzenia): Wojciech
czynach" możliwe byłoby
Grzegorczyk ('63), Dariusz
.małżeństwo"? O efektach
Świątek ('70), Marek Bedyński
rozmów poinformujemy.
('61), Ra~osław Wabik ('68),
Mariusz Zurowski ('75), Jerzy
Przypominamy, że pierwPiotrowski ('75), Michał BukaIsze mecze nowego sezonu
ski ('72), Michał Gutowski
19-20 września (mężczyźni)
('75).
i tydzień później kobiety.
Żaden z zawodników nie jest
(s)
klasyfikowany na ogólnopolskich listach rankingowych.
TERMINARZ: 5 września San Poznań BROŃ, 13
września BROŃ - Stal Stocznia, 3 paździęmika Pogoń Lę
bork - BRON II, 10 paździemi
ka BROŃ 11- Wawel Ruda Ślą
Zrzeszenie
Sportowe
ska, 17 paździemi~ Kormoran
"START" w Kielcach zapraOstróda - BRON II, 24 paź
sza na naukę pływania dzieci
dziemika Broń II - AZS RZEi dorosłych. Zajęcia będą odSZÓW, 7 listopada BROŃ II bywać się w każdą sobotę; na
zwycięzca barażu (Uni-Coplet
małym basenie w g. 13.00-Zielona Góra II, Narew Łomża
14.30,
na dużym 14.30lub PKT Pabianice) , 14 listopada
16.00. Informacje: ul. ZamGórnik Pszów - BROŃ II, 28
kowa 4 w siedzibie "STARlistopada BROŃ 11- AZS WrocTU"
lub
telefonicznie
ław.
423-60,488-59.
(sw)
(pas)
"siódemka" Budowlanych
Kielce i męska ekipa Iskry
trenowały i grały w jednej
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Zapraszamy Szanownych Czytelników do wspólnej wędrówki
przez minione wieki. Proponujemy poszukiwanie w historii (przede wszystkim Europy) przejawów
takiego zjawiska, jakim jest
SPORT.
Na początek żart o powstaniu
pierwszego w historii ludzkości KLUBU SPORTOWEGO. Oto w czasach
wspólnoty pierwotnej siedzą przy ognisku czlonkowie jednego z ówczesnych plemion. Mężczyźni po udanym
polowaniu i zgromadzeniu dużych
zapasów mięsa - nudzą się . Oj, nudzą się! Wtem jeden z nich, niejaki
Prakowalski począł żartować z drugiego, Pranowaka, wyśmiewając jego niecelne strzały z łuku w trakcie
łowów. Wykpiwany .wkurzył się", po
czym sięgnął po łuk i strzelił wprost
w drzewo. Sprowokował w ten sposób tego, który z niego kpil, do oddania strzału w to samo drzewo. Tenże
- chybił! Próbowali ponownie i. ..
pierwszy mecz w historii łucznic
twa wygrał Pranowak. Porażka nie
dawała Prakowalskiemu spokoju.
W wolnym od łowów czasie, w ustron(lym miejscu, oddawał dużo
strzałów (to chyba
trening?).
Wreszcie doszlo do rewanżu. Rywale ustalili prymitywne zasady meczu,
tj. odległość, cel, liczbę strzałów, kolejność strzelania itp. (to chyba przepisy?). Ponownie wygrał Pranowak.
Rozsierdzony tym Prakowalski .pogłówkowaf' i. .. poprosil najlepszego
łucznika z całego plemienia, by ten
poduczył go nieco (to chyba trener?). Po kolejnym okresie ćwiczeń
kolejny pojedynek przyniósł Prakowalskiemu upragnione zwycięstwo.
Rywalizacja spodobała się kilku
innym ludziom .w skórach", wobec
czego rozegrano mistrzostwa plemienia. Niestety, zakończyły się one
totalną bójką! Wszyscy zawodnicy
mieli pretensje o wyniki. To krwawe
doświadczenie nakazało znaleźć kogoś, kto będzie rozstrzygał spory (to
chyba sędzia?).
Mijał czas. Nasi łucznicy znudziwszy się wreszcie rywalizacją między
sobą, zaproponowali sąsiedniemu
plemieniu ... mecz łuczniczy. Oczywiście ... wygrali, lecz po kilku miesiącach tych Iltarczek przeciwnicy
dorównali im. Gdy do rozgrywanych
w wolnym od łowów (roboty) czasie
pojedynków przystąpito kolejne plemię, do organizowania tych bojów
wyznaczono jednego z bardziej cwanych naszych przodków (to chyba
działacz?). Prakowalski, Pranowak
i inni, gdy zaczęli w tych zawodach
przegrywać , umyślili, że wspólnie,
podczas zebrań przy ognisku będą
omawiać sprawy ćwiczeń i startów.
Po złym doświadczeniu pierwszego
zebrania, gdy wszyscy zaczęli ~

Nauka pływania

Redaktor dyżurny:
Tomasz Głębocki
prowadzący:
Czesław Chałat

Redaktor

Trener Kuszłyk płakał I rozpaczy...

Zabóicze kontry

Mecz sezonu

w Pińczowie

W

Fatalna aura popsuła piłkarskie widowiska w kilku miejscowoś
ciach. Kibice wystraszeni przenikliwym zimnem, wiatrem i deszczem
nie przyszli na stadiony. Stracili wiele! Wszystkie nasze drużyny zagrały świetne mecze, a szczególne powody do zadowolenia mogli
mieć nieliczni kibice w Pińczowie, Chmielniku i Busku. Oto komplet wyników czwartej kolejki ligi międzyokręgowej i aktualna tabela:
• Star Starachowice - Sokół
Nisko 2:2 (1 :0). DariuszŁosic
ki i Marcin Glibowski. Dwie należące do słabszych w IV lidze
drużyny stworzyły przeciętne widowisko. Było jednak sporo goli,
co zawsze podoba się kibicom.
• Nida Pińczów - Pogoń
Staszów 6:1 (2:0). Jerzy Kajzer
3 (22, 64 i 70 min.), Marcin Galus 2 (18 i 86) i Zdzisław Maj
68. Pogoń prezentowała się
w Pińczowie przyzwoicie, ale
kontry gospodarzy były zabójcze. Wszystkie gole piłkarze Nidy strzelili po szybkich atakach.
Bardzo skuteczny był 27-letni
Jerzy Kajzer oraz 17-latek Marcin Galus. W dotychczasowych
4 meczach strzelił 6 goli.
• Zenit Chmielnik - Stal II
Stalowa Wola 3:0 (2:0). Piotr
Idzik 4, Andrzej Molenda 44
i Artur Wesołowski 65 min.
Świetny mecz, bez fauli. Zespół
Zenitu wzniósł się na wyżyny
swoich umiejętnośCi i był lepszy
od rezerw II-ligowej Stali, chociaż grało tam kilku znanych zawodników, m.in. Mulawka, Stelmach.
* AKS Busko - Stal Nowa
Dęba

2:0 (0:0).

Paweł Ciepliń

ski w 82 min., Sławomir Równiak w 90 min. Bardzo dobra
gra z obu stron. Zwycięstwo
AKS JTlogło być znacznie wyż
sze, ale w 88 min. Jarosz nie wykorzystał karnego. Pięknego gola w ostatniej minucie strzelił
Równiak. Głową.strącił" piłkę po
centrze z rogu .przeczesując"
bramkarza gości. Dobre wystę
py byłych l-ligowców z Krakowa
Zawadzińskiego i Ple",!niaka.
• Sparta Dwikozy - Pogoń
Miechów 1:0 (0:0). Niestety,
miechQwianom nie udało się

4. ŁYSICA
5. ZENIT
6. Sparta
7. NAPRZÓD
8. Stal II
9. Stal NO.
10. Czarni
11. Sokół
12. Pogoń S.
13. Janowianka
14. STAR
15. QRLĘTA

4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2

5 7: 4
5 6:. 3
5 5: 5
5 6: 9
4 13: 8
4 7: 7
4 5: 5
3 2: 3
3 5:10
2 2: 5
~
7:13
1 3: 5

o:

16. METALCHEM 3 O
7
Strzelcy: 6 - Galus i Kajzer
(obaj Nida), 4. - Kumor (Busko) i Szymanek (Pogoń Miechów), 3 - Idzik (Zenit), 2 Rubinkiewicz, Graba (obaj Ły
sica), Maj (Nida), Równiak,
Mazanka (obaj Busko), Molenda (Zenit).
(sw)

Zmianal3l!!!~

lidera!
Rywalizacja w kieleckiej lidze okręgowej jest bardzo ciekawa.
Wczoraj wszystkie trzy czołowe drużyny przegrały swoje mecze
i nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Nowym przodownikiem jest jedenastka Partyzanta Wodzisław , w której gra kilku doświadczonych
piłkarzy występujących kiedyś w kieleckich drużynach II-ligowych.
Oto wyniki trzeciej kolejki i aktualna tabela:
• Orlicz Suchedniów - Czarnovia
Kielce 2:0 (1 :0). Adwent, Zuba. Gospodarze odmlodziłi zespół, ale zaprezentowal on przyzwoitą grę i pewnie
wygrał. Zwycięstwo moglo być bardziej
efektowne, gdyby jeden z pilkarzy Orticza wykorzystał .jedenastkę" w pierwszej połowie meczu.
• Spartakus Daleszyce - Górnik
Miedzianka 1:0 (1 :0). Samobójcza Sarnat. Mimo fatalnej pogody trenerzy
obu drużyn zgodnie stwierdziłi, że był to
jeden z ciekawszych meczów rozgrywanych w ..okręgówce" . Dużo było akcji, strzałów, parad bramkarzy. W sumie
ciekawe widowisko.
• Piaskowianka Naprzód II - Hetman Włoszczowa 1:0 (0:0). Jakimiec.
Oba zespoły potwierdziły dobre przygotowanie do sezonu. Nieco lepsza okazała się Piaskowianka.
• Ruch Skarżysko - Sparta Kazimierza Wielka 1:2 (1:0). Niestety, wichura·zerwała linię telefoniczną i nie
udalo nam się ustalić strzelców goli.
• Partyzant Wodzisław - Błękitni
Kielce 2:0 (0:0). Adamski 2. Młodzież
Błękitnych broniła się do 70 min. Potem
górę wzięło doświadczenie gospodarzy.
• Unia Sędziszów - AZS Politechnika - przeleżony.
1. Partyzant
3 4 10: 3
2. Orlicz
3 4 6: 4
3. Hetman
3 4 4: 2
4, Piaskowianka 3 4 3: 2

5. Błękitni II
6. Spartakus
7. Czarnovia
8. Sparta
9. Górnik
10. Ruch
11. Unia
12. Politechnika

3
2
3
3

3
3
3
3
2 1
3 1
2 O

5: 3
2: 1
3: 4
5:10

2: 3
5: 7
O: 6
(sw)

Sprinteln
. • Na mistrzostwach świata juniorek w Modenie polskie pięcio
boistki wynikiem 15.162 pkt. zdobyły srebme medale, Zwyciężyły
RO~janki - 15.505 pkt. Indywidual~le czwarte miejsce zajęła Sylw!a Skorupska, pierwsza była
Inna Krasnowa (Rosja).
~ Mistrzami Europy juniorów
W.slatkówce zostali Włosi przed
HISzpanią Brązowy medal zdobYła ekipa WNP. Polacy zajęli
w PoznanIu siódme miejsce.
opr. (sts)

GRANAT Skarżysko
- RADOMlAK 3:2 (1:1)
1-<l Bilski w 1 min., 1-1 Rysiewski 32 min. 1-2 Jakóbczyk w 49, 2-2 Wawrzyń
czak w 76, 3-2 Kobus w 81 .
Sędziował Piotr Kozyra
z Tarnobrzega. Widzów ok. 1
tys. Czerwona kartka:Zolech
(R), Żółte: Jakóbczyk, Zolech, Rysiewski (R), Jaskólski, Fedoriw.
Granat:
Klimek
6,5,
Szóstak 6, Wawrzyńczak 6,
Jaskólski 5, Przybycień
6,5, Opara 4,5, Chołuj 6 (od
54 Telka 1), Fedoriw 4,5,
Bąk 5,5, Siu dek 5, Bilski 6
(od 77 Kobus 1)
Radomiak: Minda 5,5,
Wachowicz 5, Baćmaga 5,
Czupryn 5, Siara 5, Rysiewski 5, Oczkowski 6, Zolech

O,

Ogorzałek

4,5,

Łopata

4,

Jakóbczyk 3 (od 75 Machnio).
Początek spotkania należał do
gospodarzy, którzy po pięknej zespołowej akcji i strzale Arkadiusza
Bilskiego zdobyli prowadzenie.
Po zdobyciu bramki gospodarze
zostali zepchnięci do defensywy,
mimo to ich obrona zachowywała
się bez zarzutu. W 22 minucie
Chołuj po indywidualnym rajdzie
i minięciu obrońców oraz bramkarza strzelając do pustej już bramki
trafił w obrońcę. Był to przełomo
wy moment pierwszej części spotkania. W 32 minucie miała miejsce
kontrowersyjna sytuacja. Klimek
dwukrotnie bronił silne strzały
zawodników Radomiaka, przy
trzeciej dobitce sparował piłkę
i stojący na linii bramkowej Dariusz Rysiewski głową uzyskał
wyrównanie dla Radomiaka.
Wszyscy byli przekonani, że sę
dzia odgwiżdże pozycję spaloną. Stało się jednak inaczej,
trzeba dodać, że arbiter liniowy
pan Skórski początkowo zasygnalizował
"spalonego", po
chwili opuścił chorągiewkę .

u.':I!:' Zwolenianka
L--.--IIiui prowadzi
Mecze 4 kolejki ligi okręgowej rozgrywane były w fatalnych warunkach
atmosferycznych, które odstraszyły kibiców od przyjścia na stadiony, stąd
mecze oglądała zaledwie garstka najzagorzalszych sympatyków.
Nie odbył się mecz w Garbatce,
gdyż sędzia Artur Pawlak ze względu
na bezpieczeństwo zawodników nie dopuścil do gry na rozmoklym boisku.
NoWym liderem zostala Zwolenlanka. która pokonała na wyjeźdZie słabiut
kiego Gerlacha Drzewica aż 7:2! Do
przerwy prowadzili jednak gospodarze,
szybciej dostosowując się do trudnych
warunków na boisku. Zaraz po wznowieniu gry w ciągu zaledwie 5 minut
Zwolenianka strzeliła aż 4 bramki i ambitni drzewiczanie oddali całkowicie inicjatywę gościom. Bardzo dobrze grał
w tym spotkaniu Marcin Kowalski ze
Zwolenia. Nie strzelił gola, ale umiejęt
nie rozgrywał pilkę i z jego podań padały bramki.
Dotychczasowy lider Proch Pionki
wygrał w Szydlowcu po dobrym spotkaniu z Szydlowianką W drugiej połowie
przeważali gospodarze, lecz kontry
Prochu okazały się bardzo skuteczne.
Znowu dwa gole zdobył Marcin Janik.
26-1etni pilkarz, który przyszedł do Prochu w tym sezonie z Unii Skaryszew.
Nadal rewelacyjnie spisuje się beniaminek Blask Odrzywó/. Tym razem
pokonal w Warce Pilicę 4:2 kontrolując
grę przez cały czas. Podopieczni trenera Arkadiusza Skoniecznego awansowali dzięki temu zwycięstwu na trzecie miejsce w tabeli.
Nie rezygnuje z walki o czołowe lokaty Orzeł Wierzbica. Po ciężkim boju
zwyciężył rezerwy Radomiaka, mimo
że już w pierwszej minucie radomianie
objęli prowadzenie. Najlepszy na boisku byl Artur Stąpor z Ol1a, 19-1etni pomocnik, zdobywca pierwszej bramki dla
swojej drużyny.
MG MZKS Kozienice - Mazowsze
Grójec 1:0 (0:0) - Piłat 75; Szydło
wianka - Proch Pionki 1:2 (1 :0) dla
Szydłowiankl- Sasal (15 dla Prochu
Janik 61 I 83); Pilica Warka - Blask
Odrzywó/ 2:4 (1 :3), dla Blasku Pillch
20, Stobieniecki 3D, Bednarczyk 40
i 60; Gerlach Drzewica - Zwolenlanka 2:7 (2:1), bramki dla Zwolenlanki
Waniek - 4, Ostrowski - 1 i Wiączek
- 2; Pilica Białobrzegi - Broń II 1:1

Skariysku!

llHetni Tomek żela
zowski dobrze zaaklimatyzował się w zespole KSZO po przejściu
z
MOKS
Opatów.
W każdym niemal meczu należy do wyróżnia
jących się zawodników
i jest w czolówce "Piłka
rza «Echa»".
Fot. Z. Tyczyński

utrzymać na czele tabeli po porażce w Dwikozach. Trzeba jednak przyznać, że piłkarze Pogoni mieli parę dogodnych do

strzelenia goli sytuacji.
• Czarni Połaniec Naprzód Jędrzejów 1: 1 (1 :0).
Piotr Albin (karny). Obie druży
ny zmarnowały po kilka tzw. stuprocentowych okazji do zdobycia goli. Wynik nie krzywdzi żad
nego zespołu.
• Metalchem Rudki - Łysica
Bodzentyn 0:3 (0:1). Rubinkiewicz, Graba, Lipiec. Łysica
zdecydowanie lepsza, choć gospodarze mogli zdobyć gole.
Mecz toczył się w fatalnych warunkach, w błocie niemal po
kostki.
* Janowianka Janów Lubelski - Orlęta Korona II Kielce,
spotkanie przełożone ze wzglę
du na zły stan płyty boiska.
1. AKS BUSKO 4 6 10: 2
4 6 15:11
2. NIDA
3. POGOŃ M.
4 5 6: 2

3·LIGA

(1 :0), dla Pilicy samobójcza w 15, dla
Broni W. Muc 48; Radomiak 11- Orzeł
Wierzbica 2:3 (1 :1), dla Orła StĄpor
30 (kamy), Wilarski 80 i Gołda 85.
W zaległym meczu MG MZKS Kozienice pokonał Pilicę Warka 3:0 (2:0).
1. Zwolenianka
4
8 17- 5
2. Proch
4
8 12- 2
3. Blask
4
7 ~ 3
4. Plon
3 .6 5- O
5. Orzeł
4
6 5- 4
6. Kozienice
4
5 5- 3
7. Mazowsze
4
4 6- 5
8. Broń \I
4
3 7- 5
9. Szydłowianka 4
2 4- 6
10. Radomiak II
4
2 6-11
11. Pilica B.
4
2 2- 8
12. Pilica W.
4
1 3- 7
13. Unia
3
O 3-10
14. Gerlach
4
O 3-15
(pas)

ANGLIA
Wyniki meczów ekstraklasy i I ligi
angielskiej objętych zakładami na 56.09.92 r.:
'
1. Aston Villa - Crystal Palace 3:0,
2. Blackbum - Nottingham 4:1, 3. Uverpool - Chelsea 2:1 , Manchester
United - Leeds 2:0, 5. Norwich - Southampton 1:0, 6. Oldham - Coventry
O: l , 7. Queens Park - Ipswich 0:0, 8 .
Sheffield Wed. - Manchester City 0:3,
9. Tottenham - Everton 2:1, 10. Wimbledon - Arsenal 3:2, 11. Miłwall Swindon 2:1. 12. Southend - Leicester
3:l, 13. Sunderland - Charlton 0:2.
Kolejne dwie bramki zdobył najdroż
szy napastnik ligi Shearer z Blackbum. Po dwa trafienia zaliczyli także
White z Manchesteru City i Wright
z Arsenalu. White został dzięki temu
samodZielnym przodownikiem wśród
najlepszych strzelców, z 7 golami.
1. Norwich
2. Coventry
3. Blackburn

7 16 14- 9
7 15 ~ 6
6 14 11- 4

Drugą część spotkania piłkarze
Radomiaka rozpoczęli od .mocnego uderzenia" i w 49 min. Jakóbczyk z ewidentnego moim zdaniem spalonego zdobyłprowadze
nie dla gości. Po zdobyciu
kontrowersyjnej bramki gra się zaostrzy/a, na boisku dochodziło do
przepychanek i licznych fauli. Fedoriw ze strony gospodarzy oraz
Zolech z Radomiaka powinni uj·
rzeć czerwone kartki , a że tak się
nie stało powinni podziękować sę
dziemu (Zolech za kolejny faul
otrzymał drugą żółtą kartkę i został usunięty z boiska). Po opanowaniu nerwowej sytuacji do głosu
doszli gospodarze. Uzyskali nieznacznąprzewagę, której efektem
były dwie bramki zdobyte przez
Wawrzyńczaka i Kobusa.
Spotkanie mimo deszczu i wiatru stało na wysokim poziomie
w czym zasługa obu drużyn . Trener Granatu Piotr Kuszłyk rozpła
kał się w końcówce spotkania. Nie
ze szczęścia, lecz z rozpaczy reagując w ten sposób na niektóre fatalne decyzje sędziego .
PIOTR SZPAK

BUCOVIA Bukowa BROŃ Radom 2:0 (0:0)
Bramki: Toporek w 47 min.
i Pawlik w 66 min.
Widzów ok. 200. Sędzio
wał W. Pater z Tarnobrzega.
Żółte kartki: Mroziewicz,
Jackowski,
Koniarczyk,
TIszkow - wszyscy Broń ,
czerwona kartka Jackowski.
BUCOVIA: Sroka 4 - Ło
dej 4; S. Malaga 5,5; L. Malaga 4; Wesołowski 4 - J.
Pawlik 5,5; Wilk 4 (81 Libera)i Toporek 6; Kozłowski 6
- Slusarczyk 4, A. Marcisz

4.

BROŃ: Grabowski 2 Mroziewicz 3; Czortek 4,5;
Kowalczyk 3; Ruszkowski
4 - Kolanek 3; Jackowski
2; Stępniewski 3; Koniarczyk 3; Tiszkow 2; Bilke 3.

Od pierwszego do ostatniego
gwizdka piłkarzom towarzyszy/ ostry,
porywisty wiatr, wiejący wszerz boi·
ska i skutecznie ograniczający poczynania obu drużyn.
Po dość wyrównanej grze
w pierwszych 45 minutach, od początku drugiej polowy ostrzej zaatakowali gospodarze. W 47 min. w zamieszanIu pod bramką Broni do
odbitej piłki dobiegł pierwszy kapitan Bucovii LECH TOPOREK
i mocnym strzałem uzyskał prowadzenie. Piłkarze z Bukowej nie
zwalniając tempa, raz po raz stwa·
rzali groźne sytuacje. W 62.główka"
Ślusarczyka poszybowała minimal·
nie nad poprzeczką Pięć minut póź
niej strzał Łodeja obron~ Grabowski, a dobitka Pawlika minęła slu• pek. W 66 minucie, wychodzący na

4. Manchester U. 7 13 8-6
5. Queens Park
7 12 8-5
6. Manchester C. 7 11 11- 8
7. Middlesbrough 6 10 10- 9
8. Arsenal
7 10 10- 9
g. Everton
6 9 7-4
10. Aston Villa
7 9 ~7
11. Leeds
7 9 13-12
9 10-9
12. Chelsea
7
13. Ipswich
7 9 8-7
9 9-10
14. Liverpool
7
15. ToHenham
7 9 7-11
16.0ldham
7 7 12-13
17. Sheffield W.
7 6 ~12
18. Southampton
7 6 ~8
19. Wimbtedon
7 5 7-10
20. Crystal P.
7 4 8-13
21 . Sheffield U.
7 4 7-14
22. Nottingham
6 3 6-16
WŁOCHY
Zainaugurowała rozgrywki najlepsza i naj droższa liga świata wioska SERIE A Na początek miła niespodzianka. bowiem Udinese, w którym grają

http://sbc.wbp.kielce.pl

czystą pozycję Pawlik został przewrócony przed polem kamym Broni.
Rzut wolny wykonywal sam poszkodowany. Plasowany strzał tuż przy
murze radomskich zawodników
trafił do bramki, obok źle ustawionego Grabowskiego. Gospodarze
osiągnęli w tej części gry sporą przewagę i mogli zdobyć kolejne gole.
Młodym radomianom nie zawsze
starczało umiejętności, aby zatrzymać szybkie szarże Kozłowskiego
lub, by odebrać piłkę Toporkowi.
Stąd też mnożyły się faule. za które
sędzia pokazał aż cztery żółte i jedną
czerwoną kartkę. W całym meczu
piłkarze Broni oddali tylko jeden celny strzał na bramkę Marka Sroki
i nadal sąjedyną drużyną w lidze bez
zwycięstwa i bramki.
(S. T. Sljer)

STAL Gorzyce PILICA N. M. 3:0 (3:0)
1-<l Złotek 4, 2-<l Sylwoń 8,
3-{) Kluczek 33. Sędziował
Ryszard Kutyła z Lublina. Widzów ok. 300.
PILICA: Lech 5 - Wawrzyńczak 4, Toczyski 3,
Szczepaniak - nie sklas.
(od 36 min. Duliasz 2), Korczak 5 - Gierek 3, Różański
3, Grot 5, Waluś 2 - Wojtal
4, Kopytowski 2.
Gospodarze wykorzystali sprzyjawiatr i strzelili już w pierwszych
minutach dwa gole, a do końca
pierwszej polowy pogrążyli Pilicę trafiając po raz trzeci. Po przerwie gra
się wyrównała, goście stworzyli kilka
sytuacji, po których mogli zdobyć gola. Jednak w drugiej połowie było to
niezwykle trudne. Ulewa sprawiła,
że boisko pod koniec meczu było
jednym wielkim bajorem, stąd
w zagraniach piłkarzy obydwu
drużyn było wiele przypadkowoś
ci. Trudno się temu dziwIć, skoro
warunki pozwalały raczej greć
w piłkę ... wodną, a nie nożną
(sw)

jący

LUBLIN lANKA KSZO 2:1 (1:1)
1-<l Jarociński 13,1:1 Pastuszka41, 2-1 Holc 73 (karny).
KSZO: Styczyński· (4),
Pietrzyk (4), Wrona (4), Otręba (4), Gądek (4), SeJdziń
ski (od 25 min. Dziułka) (3),
Płatek (5) (od 70 min.

Pastuszka (6),
(5), Frejlich (4),
Zelazowski (5).

Wróbel),

~iełozerski

Nie sprawdziły się przedmeczowe
opinie o tym, że KSZO lubi grać .. na
mokro" i dwa punkty pozostały w lubelskim błocie. Rzęsisty deszcz, porywisty wiatr wiejący ze zmiennych
kierunków i kałuże wody na płycie
boiska nie ułatwiały gry piłkarzom
obu drużyn . Lepiej zaczęli gospodarze . Przez pierwsze 10 min. mieli
przygniatającą przewagę · W 11 min.

piłkarze Lublinianki krótko rozegrali rzut rożny, zbyt lekko wybita
przez Otrębę piłka trafiła na wysokości linii pola karnego do nadbiegającego Jarocińskiego I ten atomowym strzałem w samo "okienko" bramki nie dał szans
Styczyńskiemu . Po utracie gola ini·
cjatywę przejęli piłkarze KSZO
i stworzyli kilka groźnych sytuacji.
W 23 min. obrońca gospodarzy
w ostatniej chwili ubiegł Pastuszkę
w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Kilka minut pó~niej obslużony
podaniem Pastuszki Zelazowski tramw bramkarza, po czym zrewanżo
wał się Pastuszce dobrym podaniem, ale oslry kąt uniemożliwił pomocnikowi
KSZO
trafienie.
Wreszcie w 41 mln. wykonując
rzut rożny Bie/ozerskl chytrze zakręcił piłkę, która wypuszczona
przez bramkarza spadła na linię
bramkową Najbliżej akcji był Pastuszka i wepchnął ją do siatki. Druga połowa zaczęła się od strzału Biełozerskiego w boczną siatkę . Gdyby
piłkarze KSZO utrzymali Inicjatywę, wywieźliby z Lublina dwa
punkty. Niestety, jakby zadowoleni
z remisu pozwolili na wyrównanie
gry i do 73 min. piłka najczęściej
znajdowała się w środku pola W tej·
że minucie w niegroźnej sytuacji
skiksowal Pietrzyk, a potem Styczyński i znajdujący się przed bramkarzem KSZO Hole w teatralnym geście upadł na murawę . Sędzia
z pewnym wahaniem jednak wskazał Jedenastkę". Główny " aktor"
tego przedstawienia PAWEŁ
HOLC, pomimo Interwencji Styczyńskiego zdobył drugą bramkę

dla gospodarzy. Wynik meczu,
choć okazje do zdobycia bramek
mieli Ble/ozerski I Pastuszka, do
końca nie uległ już zmianie. W KSZO
dobre spotkanie rozegrał Płatek, który do momentu zmiany zupełnie wyłączy/ z gry najgroźniejszego napas·
tnika gospodarzy, Holca.
Z. TYCZVŃSKI
W pozostałych meczach
uzyskano
wyniki:
Pogoń
Siedlce -:- Granica Chełm 2:1
(2:0), Orlęta Łuków - Siarka \I
Tarnobrzeg 4:1 (2:0), Górnik
Łęczna - Podlasie Sokołów
Podlaski 0:0, AZS AWF Biała
Podlaska - Wisła Sandomierz

3:2 (2:0).
1. Stal G.
2. GRANAT
3. BUCOVIA
4. RADOMlAK
5. Orlęta
6. Lublinianka
7. Pogoń
8. AZS BP.
9. KSZO
10. Granica
11. Siarka II
12. Górnik
13. Podlasie
14. PIUCA
15. Wisła S.

4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7 15: 1
7 13: 5
7 7: 1
6 10: 5
6 9: 4
6 10: 7
5 4: 3
4 5: 6
3 4: 5
3 3: 5
3 4:13
2 2: 5
2 2: 7
2 5:13
1 5: 9

16. BROŃ
4
O O: 9
Najlepsi strzelcy: 5 - Pawlik
(Bucovia), 4 - Fedoriw (Granat) , 3 - Ogorzałek i Jakóbczyk (Radomiak).
(sw)

~ Remis i porażka
Z naszego regionu w Serii
A I ligi występuje Euromirex, natomiast w B (mówiąc prościej "
liga) wśród kobiet AZS Kielce.
wśród mężczyzn Broń II Radom.
Oto wyniki naszych zespołów:
• Zawodniczki ALPOLU AZS Kielce przegrały w Lubartowie z Lewartem 1 :9. Jedyny
punkt zdobyła grająca trenerka
Danuta Kaczmarska.
Pani Danuta powiedziała nam
po powrocie z Lubartowa:
dwaj Polacy: Marek KOŻlniński i Piotr
Czachowski, pokonalo faworyzowany
Inter Mediolan 2:1 (bramki Balbo i Contratto - Schillaci z karnego). Mistrz AC
Milan pokonał tylko 1:0 Foggię po samobójczej bramce Grandiniego. Pozostałe wyniki: Atalanta - Parma 2:1
(Ganz, Rambaudi - Meni), Cagliari Juventus 0:0, Fiorentina - Genoa 1:1
(Effenberg - van't Schip), Napoli Brescia 0:0, AS Roma - Pescara 0:1
(Nobile), Sampdońa - Lazio 3:3 (Fuser,
sam. Mancini 2 - Signori 2, Buso sam.),
Torino - Ascona 4:1 (Casagrande 2,
Gadda. Sci10 - Detali).
NIEMCY
Po sześciu kolejkach niemieckiej
Bundesligi, na prowadzeniu znajduje
się Bayem Monachium. który rozegrał dopiero pięć meczów. Tym razem Bawarczycy odprawili HSV
Hamburg z .bagażem" czterech goli.
Nie zwalnia tempa Bayer Leverkusen. Zwycięstwo 5:t nad Karlsruhe
awansowało ich na drugie miejsce.
Pozostałe wyniki szóstej kolejki: VfB
Stuttgart - Schalke 04 1:0, Saarbruecken - Kaiserslautem 2:0, Wattenscheid - Fe Koeln 4:2, Nuernberg - VfL Bochum 2:1, Werder Brema - Bayer Uerdingen 2:1.
(sts)

"Jeszcze mamy braki kondycyjne. Nie spodziewaliśmy
się, że będziemy grać w II lidze, a przygotowania do sezonu II-ligowego dopiero miałyśmy rozpocząć" .

W innych meczach I kolejki:
Start Nowy Sącz - Ogrodnik
Bielsko 4:6, SKS 40 Warszawa
AZS Politechnika Wrocław
5:5, Spółdzielca II Płock - AZS
WSP Olsztyn 1 :9. Nie grała Grybovia, 10 zespół I ligi zostanie
wyłoniony w turnieju barażo
wym.
* Tenisiści stołowi Broni" po
wyrównanym spotkaniu zremisowali 5:5 z silnym zespołem
Sanu Poznań. O wyniku meczu
zadecydował ostatnj pojedynek,
w którym Dariusz Swiątek wygratpo pasjonującej walce z Mrozińskim 2:1. Dobrze zaprezentował się Wojciech Grzegorczyk
zdobywca 2 punktów.
Punkty dla Bronj zdobyli:
Grzegorczyk 2, D. Swiątek 1,
Bedyński 1 i debel Grzegorczyk - Świątek 1.
W innych rozegranych meczach: PM Wenta Pogoń Lębork
SKT Łomża 9:1, Górnik
Pszów - Kormoran Nidzica 3:7.
(pas)

I~l

,

Emocie

Pingpongowy show w hali Broni

~_w błocie
Chociai pogoda podczas weekendu
była- fatalna, spotkania 7 kolejki I ligi
były ciekawe. Najlepsze mecze obej-

rzeli kibice w Krakowie i Warszawie.
Pojedynki Wisła - Lech i Legia - Stal
dostarczyły najwięcej emocji. Piłkarze,
mimo ze boiska przypominały bajora,
szybko biegali, tworzyli wiele sytuacji
pod bramkami, strzelali. Szkoda, że tak
rzadko spotykane w naszej lidze dobre
widowiska oglądało tylko po 4 tysiące
kibiców.
Wyraźnie utworzyła się 5-zespolowa czołówka, w której zupełnie niespodziewanie jest ŁKS . Transfer Janusza
Kaczówki okazał się prawdziwym
"strzałem w dziesiątkę" . Były piłkarz
Igloo polu "rządzi" w środku boiska,
a akcje wykańcza utrzymujący się
w wybornej formie Tomasz Cebula.
Pierwsze zwycięstwo odniosła Olimpia. Poznaniacy wzmocnili skład i za-

GRUPA II
Polonia Warszawa - Karpaty
Krosno 0:0. 1 tys.
Stomil Olsztyn - Hutnik Warszawa 1:0 (1 :0). Baca 40. 2,5

tys.
Stal Rzeszów - Hetman Zamość 0:3 (0:1) . Kobzew 15, Pło

szaj 84, Jurkowski 88. 1 tys.
Avia Świdnik - Resovia Rzeszów 0:0. 500.
Bełchatów - Motor Lublin 1:2
(0:1) . Banasik 72 - Banaszek
30, Pisz 72. 2 tys.
Boruta Zgierz - Górnik Konin
0:1 (0:1). Karbownik 25 - karny. 1. tys.
Stal Stalowa Wola - Petrochemia Płock 1:0 (1 :0). Nieradka 10.2 tys.
Wisłoka Dębica - BŁĘKITNI
2:'0 (2:0); KORONA - Chemik
3:1 (3:1).
& 10
5:1
1. Polonia
2. Motor
6 9 12:4
3. Stal SW
6 9 10:6
4. Karpaty
6 8 13:3
5. Hetman
6 7
9:5
6 7
7:5
6. Wisłoka
7. Stal Rz.
6 7
6:5
8. Resovia
6 7
4:5
6 7
7:9
9. Stomil
10. Bełchatów 6 6
9:7
11. Avia
6 6
5:5
12. Górnik
6 6
6:8
t3. Hutnik
6 5· 3:5
14. Boruta
6 4
9:8
5:8
15. BŁĘKITNI 6 4
0:5
16. PeIrochemia 6 2
17. KORONA 6 2
4:14
18. Chemik
6 2
7:18

GRUPA I
Polonia Bytom - Polger Police 0:0. 500.
Zagłębie Sosnowiec - Sokół
Pniewy 0:1 (0:1). Michidarjan
33. 1 tys.
Lechia
Warta Poznań Gdańsk 2:0 (1 :0). Kasperski 16,
Cejrowski 73. 2,5 tys.
Arka Gdynia - Górnik Pszów
3: 1 (O: 1). Saltyński 49, Czycierski 52 - karny, Dukiewicz 58 Kubica 11 . 1,5 tys.
GKS Tychy - Lechia Dz ierżo
niów 0:1 (0:1). Siwik 5. 2,5 tys.
Stilon Gorzów - Bałtyk Gdynia3:0 (1 :0). Osiecki 2 (68 i 87),
Janczylik 44. 1 tys ..
Miedź Legnica - Slęza Wrocław 0:1 (0:1). Fudali 6. 3 tys.
Raków Częstoch.owa - Igloopoi Dębica 1:0 (0:0). Synoradzki 83. 1 tys.
Zagłębie Wałbrzych Naprzód Rydułtowy 1:1 (0:1).
Wierzbicki 71 - Dybiec 45. 0,5
tys.
1. Warta
6 11 14:3
6 11 14:4
2. Ślęza
3. Sokół
6 9
7:3
4. Arka
6 7
7:6
5. Lechia G. 6 7 12:14
6. Bałtyk
6"
9:12
7. Miedź..
6 6
8:4
8. Naprzód 6 6
9:10
~ Stilon
6 5 11:10
10.lgloopol
6 5
7:7
11. Tychy
6 5
9:10
12. Zagłębie W. 6 5
8:9
13. Lechia D. 6' 5.
5:6
1A. Górnik P. 6 4
7:10
15. Zaglębie5. 6 4
3:7
16. Polonia B. I) 4
2:6
17. Raków
6 4
7:12
6 3
7:13
18. Polger
Najlepsi strzelcy: GRUPA II: 4
Kawecki, Kempa, Kudyba,
Traczyk, Kobzew. GRUPA I: 5
- Osiecki (Stilon), 4 - Dziar-

powiadają walkę o
wśród najlepszych.

utrzymanie

I

się

Oto wyniki 7 kolejki i aktualna tabe-

Euromirex Radom - Górnik
Czerwionka 9: 1.

la:
Zawisza Bydgoszcz - Górnik Zabrze 1:0 (0:0). Arndt 61 . Widzów 2 tys.
Jagiellonia Białystok - Widzew
Łódź 0:3. Koniarek 44, Bartnowski samobójcza 46, Iwanicki 59. Widzów
1 tys.
Pogoń Szczecin - Szombierki Bytom 2:1 (1:1). Studziński 23, Szubert
88 - Orzeszek 17. 3,5 tys.
ŁKS - GKS Katowice 1:0 (1 :0. Ce·
bula 39. 3,1 tys.
Siarka Tarnobrzeg - Śląsk Wrocław
3:1 (1 :1). Kucharski 42, Tyburski 47karny, Sadowski 55 - Gałkowskl15.
3,5 tys.
Zagłębie Lubin - Hutnik Kraków 1:0
(1 :0). Stachurski 35. 1,3 tys.
Olimpia Poznań - Ruch Chorzów
1:0 (0:0). Borowko 56. 1 tys.
Wisła Kraków - Lech Poznań 0:0. 4
tys.
Legia Warszawa - Stal Mielec 1:0
(1 : O) . lętocha 20 - samobÓjCza. 4 tys.
1. Lech
7 13 17:2
2. Widzew
7 12 15:5
3. 'regia
7 11 13:6
4. ŁKS
7 11 12:8
5. Ruch
7 10 13:5
6. Katowice 6 7
9:6
7. Stal
7 7 10:8
8. Siarka
7 7 11:11
9. Zagłębie 7 7
8:8
10. Hutnik
7 6 12:9
7 6
9:7
11. Wisła
12. Zawisza
7 5
9:8
13. Górnik
6 4
7:11
14. Szombierki 7 4
5:10
15. Śląsk
7 4
8:16
7 4
5:15
16. Pogoń
17. Jagiellonia 7 3
6:18
7 3
3:15
18. Olimpia
Najlepsi strzelcy: 7 - Śliwowski
(Legia), 6 - Gilewicz (Ruch). Koniarek (Widzew), 5 - Dyluś (Zagłębiel'
Podbroźny (Lech), Iwanicki (Widzew .
4 - Waligóra (Hutnik).
(sw)

Punkty dla Euromirexu zdobyIi:Leszek Kucharski 2, Piotr Skierski,
Marcin Kusiń.ski 2, Tomasz Plewiński
1, Krzysztof Swiątek 1 oraz debel Kucharski/Skierski 1, dla gości - debel
KalinowskVPiotryszyn 1.
Widzów: 1000, sędziował: Zdzisław
Waśkowski (Lublin).
.Magiczne" serwy Leszka Kucharskiego były wielką atrakcją dla
publicmośc ~ licznie zgromadzonej
w hali radomskiej Broni.
Fol W. Słomka

·T·l......·IIE1 .1. _

Olimpiiczyk

Grzesik w 5, 2-{) Fendrych w 27., 3-{) Szulc w 32,3-1

Kępa w 33 . Sędziował Krzysztof Wylot z Warszawy. Żółte kartki:

Kozubek, Grzesik (K) i Milewski (G). Widzów ok. 300.
KORONA: Gil 6 - Szpiega 4,5; Borycki 4,5; Stefański 4 (Od
86 Januchta); Fendrych 7 - Kozubek 4; Heinrich 3,5; Kozak
7; Grzesik 5 - Zagórski 1 (Od 46 min. Wicha 2); Szulc 5.
CHEMIK: Retlewski - Bogdziński , Milewski, Kilanowski,
Burkiewicz - Kępa, Gostkowski (od 51 min. Burlikowski),
Grabiński , Gliniewicz - Kosmala, Seipoli.

Ale największym zaskoczeniem była
gra. Od początku gospodarze zaatako·
wali i na efekty nie trzeba było długo
czekać . W 5 min. piękny strzał Grzesika, w 27 Fendrycha, w 32 ładna
.. główka " Szulca i już było 3:0. Zapowiadał się pogrom Chemika i z pewnością tak by się stało , gdyby piłkarze
normalnie trenowali w okresie przygotowawczym. W sobotę , po 30 minutach dobrej gry, kielczanie opadli z sił.
Na sZC?ęście zespół gości był wyjątkO
wo Słaby i mimo wielu okazji, tylko raz
zdołał pokonać Gila. Na Koniewa po·
wiało jednak optymizmem, a "stara
gwardia" pokazała młodzieży jak się

gra. Szczególnie pOdobali się Kozak
i Fendrych, niewątpliwie najlepsi piłka
rze meczu.
S. WROBEL

rkIil

Zupełnie niespodziewanie koszykarki Staru Starachowice
mogą zagrać w ekstraklasie koszykówki. Jak nas poinformowano, 23 września w Krakowie ma się odbyć mecz barażowy
pomiędzy Starem Starachowice i Glinikiem Gorlice.

dodatkowy mecz.

Rozpocznijmy od Zamościa. O ogromną niespodziankę postarał się SEBASTIAN BĄTOR ze Steli i. Pokonał
wszystkich rywali, bezpośredni o wy.
grał z olimpijczykiem Konradem
Kwietniem. To była największa sen·
sacja imprezy!
Oczywiście Sebastian był najlepszy
w swojej kategorii wiekowej - junio-

sklas.), Megier 4, Kosela 3, Zajac 6 - Stocki 4, Graba 6, Sulite
4, Hajduk 4 - Lipka 3 (od 46 Wołoszyn 2), Zając 5.

Gospodarze dyktowali w tym
meczu warunki gry. Od początku
przeważali i szybko zdobyli dwa
gole. W 16 min. Czernicki popisał się pi ęknym strzałem, po którym piłka wpadła w samo okienko bramki Gorczycy. Kilkanaście
minut później obrońcy tym ra-

Glinik w poprzednim sezonie
spadł z I ligi. Z drużyny odeszło wiele
zawodniczek m.in. Rosjanki i podobno zarząd tego klubu zastanawia się ,
czy zagrać ze Starem! Decyzja ma
być podjęta w najbliższych dniach.
W starachowickim zespole mogłaby
już wystąpić nowa zawodniczka Nowikowa , co byłoby dużym wzmocnieniem.
(sw)

z iuniorem Stelli!

Wczoraj w Toruniu odbyła się
czwarta eliminacja wyścigowych sa·
mochodowych mistrzostw Polski oraz
wyścig o "Grand Prix Torunia". Starto·
wali w nim zawodnicy jeżdżący w klasach E-1 (do 1300 ccm) i E-2 (do
1600 ccm). Zwycięstwo odniósł ANDRZEJ GOOULA z Automobilklubu Kie·
leckiego (E-2) przed Federkiewiczem
(Rzemieślnik Warszawa) i Szmidtem
(A. Toruńsk i).
Podczas wyścigów eliminacyjnych
Godula raz jeszcze zwyciężył w klasie
E-2 (do 1600). Równie dobrze spisali
się dwaj następni kielczanie. Jarosław
Podsiadło wygrał rywalizację samo·
chodów o pojemności do 1300 ccm,
a Tomasz Krukowski w klasie do 850
ccm (A-1).
Automobilklub Kielecki okazał się
także najlepszy w klasyfikacji zespołO
wej gromadząc 75 pkt
(sts)

Niezwykle udanie startowali zawodnicy Stelli Kielce
i Astry Piekoszów podczas mistrzostw Polski młodzików
w Lublinie oraz mistrzostw Zrzeszenia LZS w Zamościu.

WISŁOKA Dębica - BŁĘKITNI Kielc~ 2:0 (2:0).
1-0 Czer~icki 16, 2-0 Szczepański 29. Sędziował p. Gilewski
z Radomia. Zółta kartka Stocki. Widzów ok. 1 tys.
WISŁOKA: Podgórski - Stawarz, Podsiadło, Gosek, Pienią
żek - . Czernicki, Szczepański, Pietrzak (od 74 min. Szewczyk), Bendyk, Bąk, Podlasek (od 81 min. Lipke).
BŁĘKITNI: Gorczyca 6 - Bilski 4 (od 75 min. Walski - nie

ekstraklasę!~

Skąd wzięło się jedno wolne miejsce w I lidze? Z występów wśród najlepszych z powodu braku środków finansowych zrezygnował zespół AZS
Gdańsk, przypomnę , będący rewelacją turnieju baraiowego w Stalowej
Woli. gdzie odniósł zwycięstwo . Wtej
sytuacji Polski Związek Koszykówki
zaproponował wymienionym klubom

przegrał

Gorczyca ostoią ...

Star ",alczy

o

wa Kłysa , który sprowadził do Rado·
mia niemal 3/4 reprezentacji Polski
i zadbał o artystyczną oprawę zawodów. Przed spotkaniem dali pokaz
swojego kunsztu radomscy karatecy,
a na zakończenie całej imprezy widzowie mogli podziwiać jedną z naj-

--=.

KORONA Kielce - CHEMIK Bydgoszcz 3:1 (3:1).

Najwierniejszych kibiców Korony, którzy mimo fatalnej pogody w liczbie 300, przybyli w sobotę na stadion przy ul. Koniewa,
czekały
same
niespodzianki. Na boisko wybiegło kilku zawodników z tzw.
starej gwardii m.in. Kozak, Fendrych, Szulc, Zagórski, w dodatku piłkarze ustawieni byli inaczej niż zazwyczaj. Fendrych
na lewej obronie, Szpiega na
forstoperze, Heinrich jako
ofensywny pomocnik.

W sobotnie popołudnie w hali
Broni tenisiści stołowi Euromirexu
Radom zainaugurowali rozgrywki
serii A I ligi. Po raz pierwszy radom·
scy kibice zobaczyli prawdziwy sportowy show. WszystIlo dzięki stara·
niom szefa Euromirexu - Mirosła-

lepszych formacji tanecznych świata
.Akant". Głównych bohaterów wie·
czoru - zawodników obydwu drużyn
- przywitali trębacze młodzieżowej
orkiestry dętej. Zawodnicy Euromirexu pokazali się z dobrej strony, tra·
cąc W całym spotkaniu tylko dwa se·
ty. Najbardziej zacięty mecz stoczyli
Piotr Skierski z Mariuszem Pietry·
szynem. Zwyciężył zawodnik gospo·
darzy, Wysoką klasę pokazali Kucharski ze Skierskim w deblu, deklasując swoich rywali. Dobrze
zaprezentowali się również w grach
indywidualnych młodzi radomianie:
Tomasz Plewiński i Krzysztof
Świątek, którzy zdecydowanie wygrali swoje pojedynki.
Wysokie zwycięstwo Euromirexu jest zapowiedzią walki o mistrzostwo Polski. Za dwa tygodnie
w Radomiu zobaczymy najtrudniejszego rywala radomian - zespół
Baildonu Katowice.
J. NOWAK

Grand Prix
dla Goduli

Brawo stara
gwardia!
1~

ex

zem nie upilnowali Szczepań
skiego, który silnym strzałem
w górny róg zdobył drugiego gola. W pierwszych 45 minutach
kielczanie praktycznie nie stworzyli groźnej sytuacji , po której
mogliby pokonać bramkarza Wisłoki.

Po przerwie nadal zespół
z Dębicy był zdecydowanie lepszy. Kilkakrotnie miejscowi zawodnicy strzelali minimalnie niecelnie, a Pod lasek trafił w poprzeczkę.
Dobrze
bronił
bramkarz Błękitnych Gorczyca,
który oprócz kilku groźnych
strzałów wygrał pojedynek .sam
na sam" z Lipke w ostatnich minutach meczu. Jedyną okazję
mieli także Błękitni , ale strzał Jarosława Zająca zablokowali

rów. Wygrałteż Andrzej Wolański , tak·

że ze Stelli w gronie juniorów' młodo

szych. Równie udanie zaprezentowały
się kielczanki, Dorota Zapała wygrała
wśród juniorek, a w gronie juniorek
młodszych Anna Jawor była 2, Katarzyna Zawadzka - 3.
Natomiast w Lublinie wielki triumf
święcili młodzicy Astry Piekoszów
i Stelli Kielce. Wśród dziewcząt mistrzynią Polski została Aneta Ciok, a wio
cemistrzyniąAneta Gołuzd (obie Stel- .
la). Złoto przypadło też kielczankom
drużynowo (Ci ok, Gołuzd, Justyna
Szczerek, Alicja Wróbel).
Nie gorzej zaprezentowali się chłop
Etapem jazdy indywidualnej na
cy. Dublet ustrzelili zawodnicy Astry.
czas na trasie Nysa ~chołazy - NyZłoto "wystrzelał" Andrzej Walczyk,
sa, dł. 39 km, zakończył się 49 Tour de
srebro Cezary Habior. Drużynowo wyPOlogne. W klasyfikacji generalnej zwygrała Astra (Walczyk, Habior, Grzeciężył kolarz Soni Górnik Wałbrzych DA·
gorz Włodarski, Waldemar Kublć)
RIUSZ BARANOWSKI i w nagrOdę
przed Stellą (Rafał Sęk, Robert Kaotrzymał samochód marki "polonez". Na
niowski, Marcin Urbanowski i Paweł
siódmym miejscu zakończył wyścig kietOszczyński ). Młodzież przygotowali do
czanin Mariusz Bilewski, jadący podobzawodów trenerzy w Stelli, p. Kazinie jak jego kOledzy zKorony, wbarwach
mierz Jawor, w Astrze p. Waldemar
zespołu PRIV-BUD Łódź. RegulaminoMołda .
wa nagroda za siódme miejsce wynosi
Gratulujemy!
(sw)
2,5 mln zł - (Ilinus 20 proc. na podatek
dochodowy.
Do ostatniego etapu prowadził
w wyścigu Litwin Rumsas. Wczorajszą
wspaniałą jazdą na czas, Baranowski
zdołał odrobić prawie dwuminutową
stratę i w efekcie wyprzedził on Rumsasa o 9 sekund.
Klasyfikacja generalna 49 Wyścigu
Dookoła Polski: 1.0. Baranowski (SOnia Górnik Wałbrzych) - 29:11.05,2.
Rumsas (Litwa) - strata 9 sek., 3.
Pastuchowicz (Białoruś) - 1.09,4. Pi·
wowarski (Legia Warszawa) - 1.44, 5.
Korab (Damis - Szurkowski) - 3.05,
6. Gałkin (Ukraina) - 3.31 ,7. Mariusz
Bilewski (Priv-Bud Łódź) - 4:37.
(sts)

Baranowski
z Polonezem

Mariusz Bilewski - naJlepszy z kielczan w 49 Tour
de Pologne.
Fol A. Piekarski

obrońcy.

Po tej porażce kielczanie
zbliżyli się niebezpiecznie do

tzw. strety spadkowej. Coraz
głośniej mówi się o zmianie
szkoleniowca. Podobno trener Adamus nie może znaleźć
z drużyną linii porozumienia
i w najbliższych dniach ma
powrócić do pracy Janusz Batugowski .
(sw)

http://sbc.wbp.kielce.pl

Rekordy!
Podczas minionego weekendu poprawione zostały dwa .stare" rekordy świata. Amerykanin
Dan O'Brian uzyskał w 1O-boju
8891 pkt. Do tej pory najlepszy

wynik (8847 pkt.) należał od roku
1984 do Brytyjczyka Daleya
Thompsona.
W Rie wspaniale pobiegł na
1500 m Algierczyk Noureddine
Morceli i czasem 3.28,86 wymazał z tabel ustanowiony
w 1985 roku rezultat (3.29,46)
Marokańczyka Saida Aqulty.
(sts)

