ca są ze sobą spokrewnione).
Sporządzając comiesięczne
Portret przeciętnego polskiego
statystyki, w rubryce "zabójzabójcy: mężczyzna w wieku
stwa" polscy policjanci mogą sobie postawić plus.
35-40 lat, mieszkaniec dużego
Tzw. wykrywalność jest tu , miasta, wykształcenie podstabardzo wysoka - przekracza 90
wowe lub zasadnicze, nie karaprocent, podczas gdy średnia
ny bądź karany (po 50 procent).
wykrywalność wszystkich przesNic dziwnego, że policja rzadko
tępstw oscyluje wokół 50 proma kłopoty z odnalezieniem zacent.
bójców.
Polskie zabójstwa mają nieDwa zabójstwa popełnione
wiele wspólnego z powieścio
ostatnio na południu kraju nie
wymi zagadkami krymin'alnymi.
odbiegają od statystycznej przeSą proste (siekiera, nóż) , zakrociętnej.
pione alkoholem (70 procent piMatka zamordowała syna
janych morderców, tyle samo
4 października w Bulowicach,
ofiar) , często odbywają się w rOniedaleko Kęt , wszambie znaledzinnym gronie (w 75 procenziono zwłoki mężczyzny. Zamortach wypadków ofiara i morderdowanym okazał się 4Q-letni _

Tadeusz P. M i ał na głowie jedną
ranę ciętą i kilka tłuczonych , zadanych tępym narzędziem.
Przed śmiercią zabójca wepchnął w usta ofiary knebel ze
starej szmaty.
Tadeusz P., _permanentny
bezrobotny, należał do wiejskiego marginesu. Często się upijał
i wówczas maltretował swoją
68-letnią matkę . Bił ją zabierał

pieniądze, żądał notarialnego
przepisania domu i gospodars·twa. Sąsiedzi wielokrotnie sły
szeli pogróżki syna wobec matki
i odwrotnie.
- Nie wytrzymałam - powiedziała kobieta policji podczas
aresztowania.
Mąż zamordował żonę

"Seans" .. sztuka życia
.Seans" B. Schaeffera w reży
serii P. Szczerskiego - pierwsza
premiera w nowym ' sezonie teatralnym - ściągn~ do kieleckiego
teatru, w sobotę o godz. 19 tłumy
kielczan. Spektakl, mimo że oparty na jednym znajtrudniejszych
utworów autora, wybitnego kompozytora i dramaturga spotkał się
z niezwykle entuzjastycznym
przyjęciem - wynika z tego, że na
ten rodzaj humoru, absurdu , zabawy, przesłania , istnieje zapotrzebowanie.
Co może dać .Seans" widzowi?
Dużo zależy od tego, w jakim widz
będzie nastroju. Gdy jego myśli
podczas oglądania sztuki będą
chaotyczne, związane z własnymi
kompleksami , to w zasadzie nie
wyniesie nic. Zmieniające się dekoracje, aktorzy, którzy po A nie
mówią B niczego mu nie zakomunikują Przy odrobinie uwagi widz
może zacząć się śmiać sam z siebie. Schaeffer nas do tego prowokuje. Namawia, żebyśmy spojrzeli
na otaczający świat koleiny raz od
nowa. Właściwie zachęca nas, że
byśmy weryfikowali własne stany
i zachowania codziennie. Przyglą
damy się sobie i możemy zobaczyć nasze absurdalne zachowania, pogoń za rzeczami pozornie
niezwykłymi, uzależnienie od fanaberii innych, chamstwo, cynizm,
• nieumiejętność radzenia sobie
z własnymi lękami- Po prostu nie
umiemy żyć , nie mamy pojęcia po
co żyjemy. Tak naprawdę to nawet
nie chcemy tego wiedzieć, mało
nas to obchodzi. Zadowalamy się

przyjaciół, pochwałami niekompetentnych przełożonych , studiowaniem idiotycznej papki z gazet
(głównie o mordowaniu się) , wierzymy podłym, sprytnym szujom
i nawet uważamy ich za geniuszy.
A taki geniusz mistrz, choćby
przywódca pąrtii myśl i o swoich
sympatykach - barany. Wykonując te wszystkie ogłupi ające codzienne czynności nigdy nie dojdziemy do zrozumienia stanu
własnego umysłu , tego kim jesteś
my i co mamy w życiu robić . Mamy
dyplomy, doktoraty, pozycje, pięk
ne kobiety i futra. Cóż z tego, skoro nie umiemy żyć . Większość ludzi wegetuje. Prawdziwe życie wymaga wielkiej miłości , wielkiego
wyczucia ciszy, wielkiej prostoty
połączonej z bogactwem doświadczeń , wymaga zdolności
myślenia z wielką jasnością, bez
obciążenia uprzedzeniami, przesądami, nadzieją i strachem . Tę
prawdę po dwugodzinnym "Seansie" Schaeffera można sobie uś
wiadomić, ale żeby się tego nauczyć, potrzeba całego życia .
DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Jan K. odbywający karę wię
zienia za rozboje i kradzieże
przyjechclł do rodzinnego Tamowa na 3-<lniową przepustkę.
Przywiózłtrochę zarobionych za
kratkami pi eniędzy, za które kupił lalkohol. 35-letnia żona nie
przyjęła go z otwartymi ramionami. Oskarżyła męża o zmamowanie życia całej rodzinie.
"- lepiej się stąd wynoś krzyczała, biorąc na ręce kilkunastomiesięczne dziecko - że
by syn na ciebie nie patrzył, bo
wyrośnie z niego taki sam zbir
jak ty.
•
Pierwszego dnia Jan K. zachowywał się spokojnie. ~ypił
wódkę i położył się spać . Lona
z dzieckiem poszła na noc do
koleżanki.

Nazajutrz zastała męża pijanego. Usiłowała wyrzucić go
z domu. Wybuchła awantura.
W pewnym momencie K. chwycił leżący w łazience młotek
i uderzył zonę w głowę . Raz,
drugi, trzeci. .. Niespełna dwuletni synek ze zgrozą obserwował
śmierć matki.
Policję zawiadorriili sąsiedzi.
Kiedy K. usłyszał dźwięk syren,
zabarykadował się w mieszkaniu. Policjanci sforsowali drzwi
dopiero wówczas, gdy zabójca
podciął sobie żyły.
(IKP)

PRZEMYTNICY I...
GRUBE RYBY

- Zaczyna się zawsze tak samo - opowiada Robert o początkach swojej ryzykownej
pracy, - Kiedy nie mamy żadne
go pomysłu, kupujemy towar,
wsiadamy w samolot i lecimy
w trasę. Pierwszy ,raz pojechał
z Rafałem jeszcze za komuny.
Nie mieli wcześniej żadnych informacji gdzie mogą przekazać
towar, nie znali ludzi, nie zdawali sobie w ogóle sprawy z rosyjskich realiów. Dopiero na
wyjeździe poznali prawdziwych
.. zawodowców" z przemytniczej branży. Właściwie dzięki
nim mogli dalej jeździć , Adresy
i kontakty rosyjskich hurtowników otrzymali zupełnie bezinteresownie, jednak dopiero po
pewnym czasie, kiedy wiadomo
było, że sĄ "pewni".
Po pierwszej handlowej wyprawie następne przyszły bardzo
szybko - tak, że w ciągu roku wyjeżdżali pięt czy sześć razy. Trasy
Kraków - leningrad - Moskwa
c?:1 Kraków - Stambuł - SofiaMoskwa należały do bardziej wyczerpujących.

- Sądzę, że większość ludzi,
którzy mają dziś sklepy, hurtownie

głupimi uśmieszkami fałszywych
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przygotowywało

się

następny.

Wybierali się w objazd po Wadowicach, Andrychowie, Bielsku, zaopatrując się w towar w tamtejszych Sklepach. Jak czegoś brakowało , zawsze można było
dokupić na tandecie - wprawdzie
drożej, ale i tak się opłacało . Prze. bojem były włoskie buty. Dużym
powodzeniem cieszyły się też skórzane kurtki. Były to głównie rzeczy drogie, w oryginalnych opakowaniach.
W stronę rosyjską nie było specjalnych trudności . Zresztą zawsze był alkohol, który pozwalał zapomnieć o dużym napięciu . Każdy
próbował oszukać swój strach. Po
przyjeździe na miejsce do hotelu,
notes i telefon - po czym nastę
powała sprzedaż towaru i wymiana rubli na dolary. Interesowały ich
tylko banknoty o wysokich nominałach - gdyż tylko takie nadawały się do późniejszego peklowania.

Po załatwieniu transakcji, bogatsi o kilka lub czasem o kilkadziesiąt tysięcy dolarów, dalszą
część wycieczki spędzali poznając
uroki nocnego życia Moskwy czy
Leningradu . Prawdziwe problemy
rozpoczynały się dopiero w drodze powrotnej do Polski. Począt
kowo byli pełni obaw, późn i ej była
już tylko rutyna. Na dz i eń przed
wyjazdem rozpoczynały się przygotowania do przekroczenia granicy. Każdy banknot bardzo dokładnie zwijali tak, że otrzymywali
w końcu pakiecik przypominający
cylindryczną kasetkę filmu fotograficznego. Zabezpieczali całość
prezerwatywami. Gorsza sprawa
była ze złotem , które także się peklowało pam iętając jednak
o tym, aby cały pakunek owinąć
jeszcze dodatkowo kalką techniczną gdyż zabezpieczała ona
przed ujawnieniem ładunku w promieniach rentgenowskich. Tak
przygotowany pakunek przekraczał granicę w miejscu,
gdzie normalnie podaje się
czopki. Istotną sprawą była też
dieta, aby zapewnić bezpieczeństwo

przewożonemu

ła

dunkowi.
Kontroli osobistych się nie bali,
choć rosyjscy celnicy potrafią doskonale oddziaływać na psychikę
ludzką To jest gra. Zazwyczaj rozpoczynają od straszenia, że jeśli
znajdą towar, to wyślą na białe niedźwiedzie, że pojedziesz w .tiurmu" i nigdy z niej nie wyjdziesz.
Jeśli to nie skutkuje, próbują innych sposobów - obiecują, że
zostawią cię w spokoju, jeśli wskażesz, kto p,rzewozi walutę i złoto.
DOKONCZENIE NA STR. 3

Nie siedź w domu. Nie narzekaj na zły los.
Masz szansę zostać .reporterem "Echa
Dnia" .

interwencyjny

Nie pytamy o wiek, wyksztąłcenie, miejsce zamieszkania.
Jeśli jesteś dynamiczny, umiesz pisać po polsku
i chcesz zostać dziennikarzem - skontaktuj się
z nami.
Przynieś Wb przyślij do redakcji swoje teksty.

5898

od godz. lO do 15

Niegrzeczny "Max!'
W kieleckim sklepie .Max", przy
ul. Słowackiego , zamówHam zestaw meblowy "wypoczynek", dają.c
dwa miliony zł zadatku, a całosć
miała kosztować . 9.100 tys. zł.
Meble miały być za dwa tygodnie.
Ale nie było ich. I tak mnie zwodzono przez kilka dni. Ostatecznie
termin ustalono na 1 OX , okazało
się, że meble, które zamówiłam
wyeksportowano do Belgii, ",!,ięc
się zdenerwowałam i powiedziałam, co myślę o solidności tej firmy.
Na terminie zależało mi bardzo,
bo akurat mąż wyjeżdżał za granicę i chciałam , aby jeszcze był przy
odbiorze. Ostatecznie oświadczo
no mi, że w tym sklepie mebli już
nie dostanę i mogę sobie odebrać
zaliczkę . Przy odbiorze, na zakoń
czenie tej transakcji handlowej,
usłyszałam , że jestem bezczelna.
Przykro mi, że są jeszcze
przedsiębiorstwa handlowe, traktuj ące klientów jak dawniej, czyli
arogancko. Moje nazwisko ( ... ),
adres ( ... ), telefon (... ).
Widok z okna
Zapraszamy
fotoreportera
.Echa" do naszego biura, z które• go widzimy dokładnie jak wyrostki
okradają ludzi, dobierając się do
ich kieszeni i torebek. A wszystko
to dZieje się przy głównej ulicy
Kielc w okolicy pasazu, prowadząc~go do kina. Romantica". t-1 0 że to też być dobry punkt ?~serwa
cyJny dla policji. A z drugiej s~rony
zaskakujące jest jak łatwo dajemy
się okradać przez kieszonkOWców.
. DO KOŃCZENIE NA STR. 2

dochodzHa do swoich wielkich pieniędzy przez handel ze wschodem
- twierdzi Robert. - Wiesz, kiedy
już masz tam swoich stałych ,
sprawdzonych odbiorców, sprawa
jest już całkiem prost~ nawet dla
hurtowych ilości. Najważniejsze
jest jednak zaufanie. Gdy byłeś
polecony przez odpowiednich ludzi, nie było problemu. W Moskwie czy w Leningradzie ludzi
z podziemia handlowego rozpoznać na ulicy nie było trudno.
Doskonale ubrani, wspaniałe
samochody, piękne dziewczyny
od razu rzucały się w oczy i mówiły w zasadzie wszystko o protesji właściciela .
Scenariusz trasy zawsze ten
sam. Po powrocie z wyjazdu zaraz

WSPOŁPRACUJ

ZNAMIl

Dla najlepszych, najbardziej wydajnych etaty.
CZEKAMY NA CIEąlE w Kielcach: ul. Targowa 18,
V p.; w Radomiu: ul. Zeromskiego 65.
Pierwszy
Lato stulecia prowokowało do
kontaktu z naturą Przyroda
wprawdzie przyw i ędła , ale nastroje były gorące. Na pole namiotowe w ... przyjechało wieczorkiem pięciu nowych gości
z dziewczyną dołączył potem
jeszcze jeden. Namiotów nie
mieli, rozsiedli się na trawie tuż
przy namiocie trzech piętnasto
latków. Tym ostatnim wydawali
si ę dziadkami , o rok albo dwa
przekroczyli już dwudziestkę .
Szósty to istny mamut - . trzydziestoletni.
Gorąco uderzyło im do czuprozpalili d uże ognisko,
g rzały ich również promile. Ryczeli, wtó rując fałszywi e brzdą
kającej gitarze. Kameralne, in-

ryn -

tymne otoczenie.
Było

przyjemnie. więc zaczęli
W genach mie'i zapi-

pić wódkę .

saną staropolską gościnność

i w siedmioro Ole umieli do lUStra. Małolatom też kazali piĆ tę
gorzałę. CI dobrowolnie pociąg
nęli .z gwlnta" f?O !y~u p1eką?eg?
płynu . Nie smlelr. odmowIc.
Zauważyli u Ole chCianych są
siadów, których grzato tak, że

bałwan

musieli porozdziewać się do gatek - całą kolekcję tatuaży : kropek i napisów. Jeden to nawet
miał na plecach kobietę z nierówno amputowanym dołem .
Gdy zaorakło już wódki, delegacja udała się do pobliskiego
objazdowego kiosku spożyw-

czego. Sprzedawca nie zo stał
jeszcze prawdziwym kapitalistą
i nie myślał trwać całej doby na
stanowisku pracy. Jego wina, Jego strata Klienci obsłużyli się
sami, pozostawiając uszkodzone zamki i puste miejsce po _
dwóch kontenerach z piwem
Kontenery też się na coś przydały Poleciały w ognisko I przez
krótki czas nie trzeba było nawet
łam c gałęzi z drzew.
.
Piwa było Morze A sam pijak
morza przeclez nie wypije. Małolaty takie musiały pić tę chmielową gorycz. Jeden protestował,

Fot. A. Piekarski
ale Karol C. , sąsiad z sadystycznymi upodobaniami - założył
mu na szyję pętlę ze swojego
paska. Zaciskając ją dał mu do
wyboru: . Piwo albo życ i e" .
A przedtem wrzucił małolatowi
koszulkę do ogniska. Chłopak
więc wypił, ile kazano. Nie myś-

lał

jednak godzić s ię z sytu acją
z pijackiego rozkosąsiadów.
brykn~
Jarzenia
gdzieś w c iem n oŚĆ. Ruszył poscig, ale kto by złapał gnając ego
jak zając w krzakach?
Teraz pIjący zamteresowal,
się damą, która prZYJechafa z nimi, Mogła być w wieku od 15 ?O
18 lat. Więc śwrezym. To sko!arzenre podziałało na p~n~~
zmysłowo . Karol C. kazał Się jej
rozebrać. Nie chcrała. Wobec tego dosiała po twarzy, a polem
Korzystając

żądający wykonał wcześniejszy
numer z paskiem. 1łumiąc proś-

http://sbc.wbp.kielce.pl

by i szloch dziewczyny zaciskał
go, więc proszona rozbierankę
wykonała. Potem usłyszała komendę , żeby pospacerować wokół ogniska.
Płaczl i wa chuda figura plą
cząca się na tle żółtoczerwonych
płomien i na chęci panów podzia-

łała wznoszącą . I to był sygnał
do spektaklu sexy .Karol C. ?d-

grywał rolę kie rOWni ka alfonsow,
dyrygUjącego przebiewem
wydarzeń, Innym raze,,! b Iorą

raz

cego w nich beZposredm udZIał.
Od czasu do czasu rzucał' .Rob.
bo Clę zabiję!" Trochę ba~Io~o
się na trawie i meco w namro~le,
z którego wygoniono ma'olatow.
Opisy byłyby na lejscu jedynie
w twardych pornograficznych
czasopismach - b~ie i groźby
karalne - nigdzie.
Lokalny i sezonowy posterunek policji wodnej o gwałcie

dowiedział się od
małolatów. Zmęczeni seksem
i :-vódą panowie spali razem
w namiocie z ofiarą stłoczeni

zbiorowym

jak sardynki w puszce. Panów
. zapuszkowano" gdzie indziej .
Ania Z. owo pole namiotowe
z nała jak własną ki eszeń . Wczoraj rano opuściła je po dłuższym
pobycie. Miała wróc ić do domu
i poj ech ać z matką na wczasy.
Stała na przystanku PKS, gdy
nadjechał samochód. W nim powróciła do rodzinnego miasta.
Nie poszła do domu, tylko z nowymi znajomymi na dyskote kę
zakrapia ną a lkoholem Potem
znalazła się w ja k ,mś domu.
gdzie podobno zgwałcono Ją po
raz pierwszy Gdr towarzyS~NO
znalazło Się na ~I/\Ieuzu 11!1a1~
awel okazję ue ec. bo znajom.

_ podobno - pobili Jak ch~
Nremców, a później Ich go II
Spotkała wtedy patrol policyj
i nic nie pisnęla. ł po tym w zyslklm sama zaproponowała prześladowcom przyjazd na op sywane pole nam 010 e.
DKOŃCZENIE

AS

.2

• Prawie 100 wystawców
• Sprzedaż promocyina dla indywidualnych osób
• Nieograniczony .zakres branżowy

WIELKIE HANDLOWANIE
Jutro, w hali sportowej "Błękitni" w Kielcach otwarte zostaną

V Międzynarodowe Targi Swiętokrzyskie. Udział zapowiedziało
blisko 100 wystawców z całego kraju, ponadto spodziewany jest
udział handlowców z zagranicy oraz przedstawicieli firm zacpodnich. Podobnie jak w poprzednich edycjach - obecne targi
będą miały charakter wielobranżowy.
Głównym organizatorem imprezy jest tradycyjnie Przedsię

biorstwo Budowlane .Polned".
Niestety, powołana w lipcu br.
spółka
. Centrum
Targowe
w Kielcach" nie rozpoczęła jeszcze formalnej działalności prawdopodobnie ma 'to nastąpić
od 1 stycznia 1993 roku. Kazimierz Ryk, dyrektor kieleckiego
.Polnedu", pomysłodawca i jak
na razie , najbardziej zaangażo
wany w utrzymanie i rozwijanie
tej imprezy człowiek, tym razem
nie jest osamotniony w organizacji targów. Z satysfakcją podkreśla, że dużą pomoc otrzymał
od prezydenta miasta oraz nie-

których przedsiębiorstw i instytucji, np. Zakładów Energetycznych, Dyrekcji Dróg Miejskich
w Kielcach, MPK, PKS i PKP.
Pomoc ta dotyczyla głównie
ułatwień w załatwianiu wszelkich formalności oraz reklamowaniu imprezy za symboliczną
opłatą bądź nieodpłatnie przez
wspomniane przedsiębiorstwa·
transportowe, ale na początek
dobre i to.
Obecne targi poza funkcją
promocyjną mają także pełnić
rolę imprezy typowo handlowej.
Na niektórych stoiskach każdy
ze zwiedzających będzie mógł
dokonać indywidualnych zaku-

lAI Radomiu

M_uzeum Rzeźby Współczesnej ·
W sobotę, 17 bm. w Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku dokonano otwarcia Muzeum Rzeź
by Współczesnej . W trakcie uroczystości, która zgromadziła
obok ludzi związanych z kulturą
przedstawicieli władz lokalnych
i ministerialnych oraz ks. bp. Edwarda Materskiego, który poświęcił
nowo
wybudowany
obiekt, odbyło się otwarcie wystawy . Nowoczesna rzeźba poiska". Jest ona ideogramem
orońskiej kolekcji obejmującej
dzieła od połowy lat pięćdziesią
tych, czyli umownego końca
epoki socrealizmu w polskiej
, sztuce do czasów współczes
nych - na wystawie znalazły się
prace sygnowane datą 1992 r.
Część rzeźb jest własnością autorów i znajduje się w depozycie, ale ma być sukcesywnie zakupąwana przez muzeum na
własnoŚĆ . Sponsorami wystawy
są: Ministerstwo Kultury i Sztuki
oraz Fundacja Kultury.
Nowy gmach wykonany wg
projektu arch . Wojciecha G~sia-

ka liczy 2400 metrów kwadratowych pow;erzchni i składa się
z hali wystawowej, magazyńów
oraz specjalistycznych" pracowni. Czę~ć wystawiennicza została konstrukcjami krzyżowymi
zwanymi pylonami podzielona
na 9 sal o wymiarach 9x9 m. Odciążają one dach, co pozwoliło
uniknąć budowania potężnej
konstrukcji nośnej i rozwiązało
problem ekranowania rzeźb
przed niepotrzebnym światłem.
Wnętrze jest surowe, ściany
z cegły, posadzka z bruku - to
wynik trudnej sytuacji finansowej
naszej kultury. W trakcie realizacji obiektu obcięto o połowę
środki finansowe. W tej chwili
hala posiada praktycznie tylko
oświetlenie naturalne, wg projektu górne, bezpośrednie, co
podkreśla rysunek rzeźb. Na
zrobienie profesjonalnego oś
wietlenia i wykończenia elewacji potrzeba jeszcze ok. miliarda zł.
ZBIGNIEW BĄK

WAKACYJNE OSTATKI
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Panowie, z których aż 4 pomimo młodego wieku, to już recydywi.ści, twierdzą, że dama
chciała sama i nawet ich chwaliła za działalność. Gwałt jednak
się zdarzył. Prokurator nie dawał
aresztowanym zgody na widzenia, bowiem doszły go wieści
o akcji zmierzającej do nakłonie
nia poszkodowanej do wycofania wniosku o ściganie . Pamię
tał historię sprzed roku , gdy inna
zgwałcona dziewczyna zmieniła
zeznania i twierdztła, że panów
oskarżyła przez pomyłkę. Bo to
nie oni gwałcili, tylko pomagali
się jej bronić przed nieznanymi
sprawcami.
Szesnastoletnia Anna Z. zdaniem biegłych - nie wykazuje skłonności do fantazjowania.
Dziwne jest jedynie to, że pierw-

E interwencyjny

~X45898

szy gwałt pamięta mało , drugi
zaś opisuje w tak drobiazgo- '
wych szczegółach, że wywołał
by rumieniec u zawodowej
puszczalskiej. Ale Ania, chociaż pochodzi z przeciętnego ,
niekryminogennego środowis
ka, jest bardzo zaemoralizowana. Twierdzi także, iż sadystyczny Karol miał na nią
większy wpływ niż pająk na
muchę paraliżował ją samym spojrzeniem , dlatego nie
uciekała . Ale to przecież nie
od niego wyszła propozycja
pojechania na owe pole namiotowe . Faktem jest, że Ania
ma rozrywkowy charakter. Od
skończenia podstawówki nic
innego nie robi, poza szukaniem dla czasu przyjemnych
zastoso'łfań. Zapytana, czy
z tej historii wyciągnęła
wnioski, potwierdziła i skomentowała: • Teraz już patrzę,
żeby nie byli pijani albo nie pili
za dużo".
Cóż, nie każda zgwałcona
musi się urodzić dziewicą

A. POPIELSKI

pów. Po cenach promocyjnych
swoje wyroby obiecują sprzedawać Kieleckie Zakłady Drobiarskie, Zakłady Mięsne, kielecka
• Radostowa", Centrala Rybna
w Kielcach, Zakłady Ogrodnicze
itp. Po raz drugi na targach świę
tokrzyskich obecna będzie sztuka przez duże .S". Krajowe Aukcje Sztuki Adama Wolskiego
przygotowały bowiem ekspozycję obrazów i grafik najlepszych
polskich malarzy i twórców, uznanych w kraju i za granicą Płótna,
akwarele, grafiki 'będzie można
obejrzeć i l<upić na miejscu.
Dla uczestników i wystawców
przygotowano kilka atrakcyjnych
konkursów. Przede wszystkim
. Polned" ufundował trzy symbo. liczne statuetki, które wręczone .
zostaną na zakończenie targów za
najładniejsze stoisko, najlepszy
polski wyrób oraz za największe
obroty handlowe. Ponadto będą
wręczqpe trzy .Medale Targowe"również ufundowane przez głów
nego organizatora. Natomiast
w konkursie .Polskie znaczy dobre" - nagrodę dla przyszłego lau~
reata ufundował prezydent Staropolskiej Izby Przemyslowo-Handlowej w Kielcach.
.
V Międzynarodowe Targi Swię
tokrzyskie trwać będą do piątku,
24 bm. Można je zwiedzać codziennie w godz. 10 - 18. Dla
dzieci i młodzieży bilety wstępu ulgowe. Warto więc w tym tygodniu '
zajrzeć do hali sportowej przy ul.
Ściegiennego.
•
J. PANCZVK

H. Suchocka
w Lublinie
18 bm. premier H. Suchocka
przebywała w Lublinie. Wygłosi
ła przemówienie nt. polskiej polityki zagranicznej, podczas
inauguracji nowego roku akade. mickiego w Katolickim Uniwer. syteckie Lubelskim. W inauguracji uczestniczyli także prymas
Polski kardynał Józef Glemp
i marszałek Sejmu Wiesław
Chrzanowski.
Witając gości rektor KUL ks.
prof. Stanisław Wielgus powiedział, że uczelnia ta, kształcąca
dotychczas blisko 6 tys. studentÓw, przyjęła na pierwszy rok ponad 2 tys. młodzieży - łącznie
ze studentami zaocznymi - czyli
. o 1/4 więcej niż w roku ubiegłym.
(JPA)

,
JELCYN ZNAŁ DOKUMENT O ZBRODNI KATYŃSKIEJ
Przewodniczący Państwowego Komitetu ds. Archiwów prof. Rudolf Pichoja
potwierdził, że prezydent Borys Jelcyn znał treść protokołu Biura Politycznego
I«:: WKP(b) z 5 marca 1940 roku z decyzją o rozstrzelaniu przeszło 21 tysięcy
po.lskich obywateli od grudnia .1991 roku: W rozm0Y'ie z koresponde~te~ Polskiej AgenCji Prasowej, prof. PIC hOJa OŚWiadczył m.m.: - Kiedy 13 pazdziernIka
poinformowałem Jelcyna o znalezieniu dokumentów o Katymu, prezydent powiedział mi, że widział dokument Biura Politycznego 24 grudnia 1991 roku.
Dokument ten - stanowiący wyciąg z protokołu - pokazał mu GOrbaczow
f określonym komentarzem.

a.ge n. c3e
IzafOrm1:L3Q:

PRZYSPIESZENIE PRYWATYZACJI
Wschodnioeuropejskim gospodarkom narodowym grozi załamanie, jeśli
nie nastąpi przyspieszenie prywatyzacji i reform rynkowych. Taki wniosek zawiera studium Londyńskiego Instytutu Adama Smitha. Marzenia o prywatyzacji wszystkich gałęzi przemysłu są samooszukiwaniem się i praktycznie nie są
wspierane konkretnymi działaniami. Przy obecnym tempie Węgły, Polska
i C'zecho-Słowacja potrzebowałyby 28 lat na przekazanie przemysłu państwo
wego w prywatne ręce . Faktycznie jedRak w ciągu pięCiU lat większość z nich
splajtuje i zostanie zamknięta - piszą autorzy studium.
NOWA EMISJA OPCJI NA WYKUP POLSKIEGO ZADŁUŻENIA
Jeden z najWiękSZYCh banków inwestycyjnych na świecie Salomon Brothers
International wypuszcza na rynek papiery wartościowe zawierające opcję na
wykup polskich długów. Bank proponuje zachodnim inwestorom zakup' z emisji nowej tańszej wartości nominalnej 250 tys. dolarów. DziSiejsza cena długu
wynosi około 25 centów za jednego dolara, lecz według analiz i prognoz banku
cena ta pójdzie znacznie w górę , zatem dzisiejsi inwestorzy powinni skorzystać
na wykupie.
.
(opr. JPA)

1200 osób
.za bramy huty
,

14

października

zostało

podpisane między dyrektorem generalnym a związkami
zawodowymi porozumienie
dotyczące grupowych zwolnień w Hucie "Ostrowiec".
Ostatecznie ustalono, że liczba zwolnionych nie przekroczy 1200 osób. Porozumienie
weszło w życie z dniem podpisania, a zwolnienia rozpoczną
się od 1 listopada.
Do końca tego tygodnia zostaną ostatecznie zweryfikowane
listY osób przewidzianych do
zwolnienia wg ustalonych kryteriów. W pierwszej kolejności redukcja obejmie osoby:
• tzw. dwuzawodowców,
• pozostające na urlopie bezpłatnym pow. 3 m-cy,
• które nabyły świadczenia
rentowe i emerytalne,
• prowadzące działalność
gospodarczą
.
• posiadające inne źródło
utrzymania, np. gospodarstwo
rolne pow. 2,5 ha,
• które nie chcą się prze- ,
kwalifikować albo zwalniane
są ze stanowisk likwidowanych, a przekwalifikowanie
jest niemożliwe,
• mało przydatne zawodowo
w opinii przełożonych,
• dojeżdżające spoza Ostrowca, jeżeli są to znaczne odległo

Część ww. kryteriów dotyczy
nie tylko bezpośrednio pracowników huty, ale także współmał
żonków pracowników lub osoby
znajdujące się we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Zwolnienia te znacznie powiększą liczbę bezrobotnych
w Ostrowcu.
TeZ

#
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. Seans" jest sukcesem rf!Ży
sera, aktorów; scenografa i wielu innych. oddanych teatrowi
osób.
Je~eli zatem ktoś wyjdzie
z .Seansu" i stwierdzi: . Nie podobało mi się, nic z tego nie rozumiem" - to znaczy tylko tyle,
że jest uczciwy wobec samego
siebie .
I nic ponadto.
IWONA ROJEK

,
Smierć

na torach
Troje dzieci i trzy osoby dorosłe zgi-

nę}>' wsk\łtek zderzenia .. poloneza caro z międzynarodowym pociągiem towarowym na nie strzeżonym przejeź
dzie magistrali węglowej Sląsk-Porty
w Chełmcach (gm. Kruszwica).

Do zderzenia doszło w niedzielę
o 9.20 rano. Na stojący z niewiadomych powodów na przejeździe wyposażonym w sygnalizację świetlną samochód osobowy z warszawską rejestracją wpadł pociąg relacji AustriaZebrzydowice - Gdynia, który jako je'dyny magistralę pokonuje z prędkoś
cią 100 km/godz. "Polonez". wleczony
przez 500 m zapalił się . Ze szczątków
samochodu strażacy wyciągnęli zwłoki
trzech osób dorosłych oraz dwojga
dzieci. Jedno dziecko, które wypadło
z samochodu w momencie zderzenia,
też poniosło śmierć.

Policja

ma trudności z identyfikacją

zwłok. We wraku .. poloneza" znalezio-

no legitymację ubezpieczeniową policjanta z Komendy Stołecznej. (JPA)

.

SW. Florian nie ugasi
W sobotnie przedpołudnie
kieleccy strażacy gasili budynek
mieszkalny i jego przybudówki
w Wiśniówce. W tym samym
czasie Rejonowe Stanowisko
Kierowania Straży zaalarmowane zostało informacją o pożarze
w centrum Kielc, przy ul., Sło
wackiego. W ogniu stanęło tam
poddasze, niezamieszkałej już
rudery. Sytuacja była jednak
groźna , gdyż żywioł zagrażał pobliskim zabudowaniom. Pomoc
nadeszła w porę .

Dotychczas miejscowej straży dokuczał brak sprzętu. Teraz,
po odejściu na emeryturę grupy
strażaków, dają o sobie znać do-

datkowo niedobory kadrowe.
W sobotę nad bezpieczeń
stwem prawie 25O-tysięcznego
miasta czuwało ... 17 strażaków. '
Gdyby obok pożarów w Wiśniów
ce i przy ul. Słowackiego, trzeba
był0 prowadzić kolejną akcję ga$-'
niczą, konieczne okazałoby się
wezwanie ochotniczych straży
z okolic miasta.
(alp)

ści.

WYPADKI

rym kierował Stanisław G. i zepchnął go na lewą stronę jezdni,

• W Ostrowcu na skrzyżowa
niu ulic Sienkiewicza i Polnej
Wiesław G. (I. 49) kierując .polonezem" potrącił na przejściu dla
pieszych Kazimierę Z. W wyniku
wypadku piesza doznała obra-

gdzie uderł!ył ~fiata 125p", kierowanego przez Dariusza W.
W wyniku wypadku kierowca
.fiata 126p" doznał obrażeń ciała.
.(JPA)

żeń ciała .

Tej rudery przy ul. Słowackiego w Kielcach nikt nie będzie żałoFot. A. Piekarski

wał.

I

Sędowicach , gm. Michałów, Piotr K. kierując .fiatem
126p" przy nie sprzyjających warunkach drogowych wpadł w poślizg, zjechał z jezdni i uderzył
w przydrożne drzewo. W wyniku
wypadku kierujący doznał obra-

•W

"Nysy"

jednąk

szkoda.

żeń ciała.

• W Stopnicy Janusz K. (I.
26), kierując .starem" na skrzy~owaniu uderzył w tył skręcają
cego w lewo .fiata 126p", któ-

DOKO~CZENIE ZE STR. 1

Przykrość

w autobusie

Jestem inwalidą, chodzę o kulach, moje kalectwo jest widoczne, ale wcale się nim nie szczycę, ani nie wymuszam specjalnych względów. Ale przecież
ogromnie mi by/o przykro, gdy
18.X. rano wsiadałem do .4"
przy ul.. Jesionowej w Kielcach,
a kierowca zrugał mnie, że .kupi
sobie taki laskę i pcha się do
przednich drzwi".
(gi)

Pierwsza kolizja drogowa w zimowej scenerii wydarzyła się
wczoraj w podkieleckim Niewachlowie. Ludzie nie ucierpieliJ ale
blacharz do kt6rego trafi ta łada, będzie miał co robić.
Fot.. Ił.- Piekarekl

http://sbc.wbp.kielce.pl

Fot A. Piekarski

Icenne...

Ki
Te ksiąiki to prawdziwe
dzieła sztuki. Oprawiony
w naturalny jedwab tomik
poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, nawónniony zapachem białej
lilii (anais-anais), który

poetka lubila szczególnie. Albo "Sztuka kochania" Owi-

)

diusza oprawiona w skórę
z naturalnymi kamieniami,
pachnąca zmysłowym kouros. Obie pozycje zyskały
miano naj piękniejszych ksią
żek roku na Międzynarodo
wych Targach Książki Artystycznej '91 we Florencji
i Międzynarodowym Festiwalu Książki '92 w CHicago.
Obie zostały wydane przez
Fundację Ochrony Książki,
którą w 1989 r. założyli w Ko~ szalinie Urszula Kurtiak
i Edward Ley.
Ich książki są oprawiane
ręcznie w pergamin, skóry,
jedwabie, ozdabiane kamieniami naturalnymi i srebrem.
Pozostają na pograniczu poligrafii i sztuk plastycznych,
w szczególności grafiki warsztatowej, pozycje są przedmiotem rękodzieła artystycz- .
nego. Mogą być zatem lokatą
kapitału, przedmiotem kolekcjonerskiej pasji i oczywiście
świetną lekturą Walorem jedynego .tego tyf)łl w Europie wydawnictwa jest niski nakład.
Egzemplarze są numerowane, a druk i papier przeważnie
wykonane ręcznie. Książki
wchodzą tym samym w obieg
aukcyjny i antykwaryczny.
Wspomniane już poezje
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej sprzedawane po cenie
promocyjnej 600 tys. zł, dzisiaj warte są 2,4 mln zł.
"Sztuka kochania" Owidiusza miała początkową wartość 3,9 mln zł. Każdy z posiadaczy jednego z 499 egzemplarzy ma pewność, że
drugiego wydania książki nie będzie. To jedyna gwarancja
na to, aby pozycja nie straciła

Przemytnicy i...
grube ryby
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Kiedyś miałem taką kontrolę, że celnicy rosyjscy nie dosyć,
że przeszukali dokładnie moje
. rzeczy, ale pocięli poduszki, poodkręcali w przedziale boazerię ... Podróżni z dwóch wagonów przychodzili później oglą
dać jakich zniszczeń dokonali opowiada Rafał - i tak nic nie
znaleźli - dodaje z uśmiechem.
Koronnym numerem celników jest ten z metalowym
krzesłem. Polega on na tym,
że wystraszona turystka siada
na najzwyklejszym metalowym krześle, jednocześnie
zostaje 'poinformowana, że
jeśli ma ukryte złoto, to zaraz
zapali się lampa umieszczona
nad krzesłem. Więc jeśli sama
dobrowolnie odda ładunek, to
nie poniesie żadnych konsekwencji. Oczywiście wiele
z "kobiet interesu" wierzyło
celnikom i oddawało dobrowolnie towar.
Robert twierdzi, że są dwojakiego rodzaju handlowcy. Jedni
- drobne płotki - przywożą towar do Rosji, sprzedając go póź
niej na bazarach lub handlując
z obsługą hoteli. Ci nigdy nie

-

obracają prawdziwą gotówką

Inni - grube ryby - zawodowi
hurtownicy podróżujący na dalekich trasach, takich jak Rosja Chiny - Rosja. Stać ich, aby wy·
nająć całe piętro w najlepszym
hotelu Leningradu czy Moskwyżeby zamienić je później na wyładowane wszelkimi towarami.
magazyny. Pieniądze zawsze
kusiły do ryzyka. Jednak łatwy
zysk wiedzie nieraz do tragedii.
- Znam przypadek, że studentkę z Polski skusiły duże
i szybkle pieniądze - opowiada
Robert. - Musiała tylko prze·
w i eźć trochę heroiny z Indii do
Polski. Niestety, wpadła. Otrzy·
mała dożywocie. Wy~ok. od~y
wała w strasznym.ind}tjsklm Wlft

zieniu, w którym nikt me lICzył Się
Z prawami czło~ieka. Z:amm adwokaci zdązyh j~ wycl~nąć ...
WIęzIemu.
P owiesiła się w JANUSZ
GALU

swojej wartości. Tomik poezji
powstał w drukami artystycznej przy Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie.
Wszystko w tradycyjny sposób - ręcznie czerpany papier
i skład czcionek. Brak nowoczesnej techniki druku stał się
zaletą elementem nie do podrobienia.
Państwo Urszula Kurtiak
i Edward Ley pokazywali.
swoje książki r:la targach
w Warszawie, Frankfurcie, lipsku i Nowym Jorku. Egzemplarze są tak rozchwytywane,
że wydawcy boją się nieustannie czy zdążą z wydrukowaniem do następnej wystawy.
Ceny jeszcze nie wygórowane,
bo Fundacja Ochrony Książki
dopiero wchodzi na rynki świa
towe. W momencie przejścia
książek w obieg aukcyjny ich
wartość wzrośnie zapewne wielokrotnie. Z myślą o odbiorcach
na całym świecie rozpoczęto
wydawanie książek w wersjach

kiewicza, Andrzeja Czeczota,
Janusza Stannego i Aleksandra Stefanowskiego.
Urszula Kurtiak .. Edward
Ley
prowadzą
rówmez
w Koszalinie pracownię introligatorstwa artystycznego i opraw unikatowych.
Jest to zarazem szkoła dla absolwentów liceów plastycznych, jak i żywe muzeum,
w którym można oglądać eksponaty prosto spod igły. Tu
powstają unikatowe egzemplarze sprzedawane jedynie
w Warszawie, Szczecinie,
Kielcach i za granici\ księgi
rodowe i kroniki, tu można
zamówić cały ozdobny księ
gozbiór domowy.
Jaki cel przyświeca Fundacji
Ochrony
Książki?
Twórcy wydawnictwa twierdzą, iż pragną przywrócić
książce jej ozdobną funkcję,
dostarczając jednocześnie
wartościowej lektury.• Polacy mają kompleks
nie

dwujęzycznych.
Dziełem Fundacji Ochrony
Książek jest również 977 eg-

przeczytanych lektur - mówi Urszula Kurtiak i
przez całe życie z tego pozemplarzy ozdobionej kamiewodu wyrzuty sumienia.
niami w srebrze' Biblii z reproA przecież to naturalne, że
dukcjami obrazów z kolekcji
książki pochłania się od
deski do deski tylko w pewPorczyńskich. Jest też "Trylonym wieku, uzupełniając
gia" Sienkiewicza, w któr.ej
potem lektury jedynie o nobrzegi poszczegóJnych części
złożone razem tworzą wspawości i !,>ozycje fachowe.
Kolekcjonowanie pięknych
niałe malowidło. Do tomików
książek dla samej oprawy
z poezją arabską i japońską
specjalnie opracowano kalinie jest wcale snobizmem.
Nawet nie zdajemy sobie
gramy. Bardzo interesującym
przedsięwzięciem będzie wysprawy, . że między potendanie .Wesela" S. Wyspiań
cjalnym
czytelnikiem
skiego z rysunkami Andrzeja
a książką istnieje pewien
związek
metafizyczny.
Wajdy, wg pomysłu artystycznego Krystyny Zachwatowicz.
Przez 40 lat dzieło przeleży
Artystyczne opracowanie dzieł
w szafie, aż nagle, nie wiadomo 'z jakiej przyczyny,
powierzane jest zwykle ludziom sztuki i teatru. Wystar- - sięgamy po nie, by przeczyczy wymienić nazwiska Xymefać choćby rozdział. Dawny Zaf"liewskiej, Mariusza
niej elita kompletowała księ
Chwedczuka, Adama Hanuszgozbiory pod kolor bibliotek,
gabinetów. Dlaczego my
wstydzimy się elegancji
i estetyki. Piękna książka
przetrwa przecież pokolenia
i to może być jedyny ślad
naszego istnienia."
Aby ślad był wyraźniejszy,
nabywcy dzieł wydawanych
przez
Fundację
Ochrony
Książki mogą liczyć w ciągu
48 godzin na wydruk w jednym
z numerowanych egzemplarzy swoich inicjałów. A swoją
drogą czyż nie podbudowuje
człowieka świadomość , że on
sam na całym świecie posiada
jedyny unikatowy egzemplarz
.Kamasutry" z wytłoczoną
w skórze indyjską płaskorzeź
bą przedstawiającą parę kochanków w erotycznym uścis
Pamiątkowa księga z wysku.
tawy Expo '92 w Sewilli.
MAŁGORZATA PAWELEC
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Dziękuiemy
Zgodnie z prawem prasowym, żądam opublikowania
w " Echu Dnia" niniejszego
sprostowania.
W poniedziałkowym numerze
• Echa"(zdn. 12.10.1992) ukazał
się artykuł pana Tyczyńskiego
pod .handlowym" tytułem "Mandat albo biznes". Czytając go,
chwilami odnosiłem wrażenie,
że przeglądam powieść Ludluma albo Forsythe'a. Rzecz dotyczy tzw. ustawy antykorupcyjnej, dokumentu tyleż nagłośnio
nego, co kontrowersyjnego
i debaty nad nim w trakcie sesji
Rady Miejskiej w Ostrowcu.
Tak więc dociekliwy autor doWiaduje się z "nieoficjalnego
źródła", że wiceprezydent miasta Henryk Gruszka i kilku tajnych
(tu padają 4 nazwiska) "mają
stanowiska w spółkach". Ten
nie wątpliwy sukces nie jest, niestety, pozbawiony pewnej rysy,
ponieważ obdarzonemu żyłką
detektywistyczną
reporterowi
nie udało się ustalić wszystkich
szczegółów, lj. spółek, w których
zasiadają radni Giermasiński
i Wojciechowski. Mimo wszyst.ko odkrycie jest tak rewelacyjne,
że nadaje się na pierwszą stronę
popularnej popołudniówki, specjalizującej się ostatnio w tematyce sensacyjnej. Ponad tytułem
- wybite pytanie (stosowne do
rangi odkrycia): " Wiceprezydent
Ostrowca do dymisji?" W stosunkowo krótkim tekście mamy
zatem wszystko, co lubią tygrysy: prawo, które powinno uregulować "ważny element życia publicznego~ wladzę, która działa
w nie do końca zidentyfikowanych spółkach i wiszącą w powietrzu ewentualność dymisji
Osób Wysoko postawionych,
a wszystko podlane sosem
Tajemnicy - " nieoficjalne źród
la", "nie udało się nam (znamienny pluralis majestatis - dopisek
mój JPK) ustalić".
Ponieważ mam słabość do literatury sensacyjnej i detektywów, postaram się pomóc red.
Tyczyńskiemu w rozjaśnieniu
mrocznej dżungli powiązań ostrowieckiego establishmentu.

to

Regionalne giełdy samochodowe
KIELCE
Na
wczorajszej
giełdzie
. w Miedzianej Górze zawarto
nieprawdopodobnie rekordowo
małąliczbę transakcji. Winna była temu fatalna pogoda. Nawet
oglądaczy byłO niewielu, bo padający śnieg z deszczem również
najbardziej wiemych automobilizmowi skutecznie odstraszał przed
wyjazdem na Miedzianą Górę. Po
godz. 11 na torze było już niedużo
samochodów, a-zanim zdążyliś
my odnotować ich ceny, z sąsia
dującej z obiektem Automobil. klubu Kieleckiego giełdy prywatnej,
odjechały
ciągniki
i samochody dostawcze. Notowania sprzętu, którym zainteresowani są rolnicy podamy więc
dopiero w najbliższy poniedziałek.

Ceny wywoławcze samochodów, zaniżane w trakcie
transakcji o około 10-15 proc.:
MAŁE FIATY: 1991 r.- 40,S
do 43 mln zł. 1990 r. - 34,S do
36,S mln, 1989 r. - 28,S do 33,5
mln, 1988 r. - 25.3 do 28 mln,
1987 r. - 20.5 do 25,5 mln, 1986
r. - 20,S do 22,5 mln, 1985 r.20 mln, 1984 r. - 15,5 mln, 1983
r. - 13,8 mln, 1982 r. - 10,8 do
11,8 mln, 1980 r. - 8,5 mln.
DUŻE FIATY: 1989 r. - 39,S
mln, 1987 r. - 27,S mln, 1986 r.
- 24 .8 do 26 mln, 1985 r. - 21
do 25 mln, 1984 r. - 19 mln,
1983 r.- 14,9do 17,5 mln, 1982
r. - 12,5 do 14 mln, 1981 r. 11 ,5mln, 1980r. - 10d012mln.

POLONEZY: 1992 r. - 85
mln, 1991 r. - 79,5 do 85 mln,
1989 r. - 49 mln, 1988 r. - 37
mln, 1986 r. - 33 mln, 1985 r. 26,5mln,19~r.- 21 do 24 mln,
1982 r. - 20 do 25 mln, 1981 r.
- 17,5 mln.
. ŁADY: 1991 r.- 70mln, 198ę
r. - 38 do 40 mln, 1984 r. - 35
mln, 1983 r. - 26 do 28 mln,
1982 r. - 22 do 25 mln, 1978 r.
- 11 ,5 mln.
. TAWRIJA: 1992 r. - 61 mln ..
OLTCIT: 1990 r. - 68 mln.
DACIE: 1991 r. - 43 mln,
1982 r. - 14,5 mln.
SKODY: 1985 r. - 30 mln,
1984 r. - 29 rT)ln, 1983 r. - 22
do 23 mln, 1982 r. - 20,5 do
23,5 mln, 1981 r. - 19 do 22,5
mln, "favorit" 1991 r. - 83 mln.
SAMOCHODY
DOSTA~
CZE: "renault trafic" 1987 r. 90 mln. 1981 r. 48 mln,
"volkswagen transporter" 1985 .
r. - 90 mln, 1980 r. - 42 mln,
"subaru" 1984 r. - 44 mln,
"ford transit· 1981 r. - 45 mln,
"mercedes 4070" 1979 r. - 50
mln ..,fiał850" 1975r. - 18 mln.
Notowania cen samochodów zachodnich zamieścimy
w

pIątkowym

"Echa".
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sprzedający, którzy skrupulatnie
obok ceny i rocznika samochodu wypisują różnego typu informacje, jak np. ABS, klimatyzacja, pierwszy właściciel, katalizator itp. prawie nigdy nie
informują o radiu . Dlatego też
niektórzy posiadacze aut wymontowują radio i kładą go na
masce samochodu przed przednią szybą próbując sprzedać go
os06no. Złośliwi mówią ile jest
to akt desperacji - jeśli już nikt
nie chce kupić samochodu, to
może chociaż radio.
FIA1Y 126p: 1992 r. nowy 49
mln, 45-47 mln, 1991 r. 37-43

kapitanie Kloss!

Prawda o udziale "nowej nomenklatury" Ostrowca w spół
kach wygląda następująco:
1. prezydent miasta:
a) jest przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki z 0.0.
z udziałem gminy. Telefony Staropolskie" - 'delegowany przez
Radę Miejską - społecznie;
b) jest członkiem Zgromadzenia Wspólników spółki gminy
z 0.0. "Ostropol" - delegowany
przez Radę Miejską - społecz
nie;
c) jest członkiem Zgromadzenia Wspólników spółek gminy
z 0.0. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (KWiK) oraz Miejska
Energetyka Cieplna (MEC) jako
przewodniczący Zarządu Miasta
- społecznie.
W innych spółkach udzjałów
nie ma.
2. I wiceprezydent jest człon
kiem Zgromadzenia Wspólników spółek KWiK i MEC - z racji funkcji członka Zarządu Miasta - społecznie.
Poza pensją prezydencką innych wynagrodzeń nie pobiera.
3. 1/ wiceprezydent
- członek rad nadzorczych
spółek MWiK i MEC - za co
otrzymuje miesięcznie łącznie
1.885.600 zł;
- członek Rady Nadzorczej
spółki z 0 .0. z udziałem gminy
INTERKRAK-OST delegowany
przez Radę Miejską - społecz
nie.
Innych dochodqw poza ww.
i pensją prezydencką - z racji
stanowiska w spółkach - nie
ma.
4. Radny A. Kaczmarczyk tak się składa, że wygrał konkurs
i "ma stanowisko" prezesa zarządu w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja.
5. Radna J. Wnuk - jest
współwłaścicielką spółki .Elektrobit' całkowicie prywatnej i nie
mającej nic wspólnego z gminą
6. Radny M. Giermasiński- jest
członkiem
Rady Nadzorczej
MWiK. Aktualne wynagrodzenie
z tego tytułu 9441ys. złmiesięcznie.
7. Radny Wojciechowski jest członkiem Zgromadzenia

Wspólników Spółki Gminy .Ostropol" - delegowany przez Radę Miejską - społecznie.
Zastrzegam, że nie jest to peł
na lista radnych z Ostrowca, zasiadających w Zgromadzeniu
Wspólników i radach nadzorczych spółek gminy. Wyjaśnić
wypada, iż chodzi o jednoosobową (z wyjątkiem .InterkrakOstu j i " Telstaru" spółki gminy
Ostrowiec,
przedsiębiorstwa
użyteczności publicznej, dla których funkcje Zgromadzenia
Wspólników (wyjątek jw.) speł
nia Zarząd Miasta lub zespoły
radnych. Wynagrodzenie 'miesięczne dla członków rad nadzorczych MEC i MWiK odpowiada 40% średniej płacy w sektorze państwowym; zasiadanie
w "Interkrak-Oście", "Ostropolu", "Tel-Starze" nie wiąże się
z żadnymi profitami.
Odnosząc rzecz bezpośred
nio do wiceprezydenta Gruszki:
zasiada we władzach spółek
z delegacji władz samorządo
wych, nie jest radnym, lecz pracownikiem samorządowym, nie
podlega więc rygorom ustawy
antykorupcyjnej. W jego przypadku dylemat "mandat albo biznes" to wymysł red. Tyczyńskie
go.
Informacje o tym, kto, gdzie
zasiada i ile za to bierze, sąjak
najbardziej jawne i można je
uzyskać w UM bez bawienia się
w poszukiwania nieoficjalnych
źródeł. Składy rad nadzorczych
ww. spółek podała wcześniej
prasa, nie były więc one żadną
tajemnicą Obniża to wartość
" rewelacyjnego" odkrycia red.
Tyczyńskiego, ale takie wpadki
z reguły towarzyszą programowej pogoni za sensacją
W świetle faktów widać chyba
wyraźnie, że mandat radnego to
nie zawsze biznes. Natomiast
biznes szanującej się gazety
musi zawsze polegać na rzetelności i odpowiedzialności. Obu
tych cech zabrakło artykułowi
red. Tyczyńskiego.
Rzecznik prasowy
prezydenta miasta
Jarosław Piotr Kopański

mln, 1990 r. 35-39 mln, 1989 r.
29-32 mln, 1988 r. 28 mln, 1987
r. 19-23 mln, 19,86 r. 18-24 mln,
1985 r. 16 mln, 1984 r. 14 mln,
1983 r. 13 mln, 1982 r. 11 mln.
FSO 1500: 1990 r. 42 mln,
1989 r. 38 mln, 1988 r. 30-34
mln, 1987 r. 25 mln, 1986 r. 2128 mln, 1985 r. 20-.-24 mln, 1984
r. 17 mln, 1983 r. 15 mln.
POLONEZY: 1992 r. "D" 132
mln,.caro"- nowy87-88mln,.caro" marzec 81 mln, 1991 r. 80 mln,
1990 r. 62-65 mln, 1989 r. 48 mln,
1988r. 45 mln, 1987 r. 35 mln, 1986
r. 30-33 mln, 1985 r. 29 mln, 1984
r. 26 mln, 1983 r. 24 mln.
ŁADA: 1991 r. S 79 mln, 1990
r. S 73 mln, 1989 r. 60 mln, 1988
r. 52 mln, 1986 r. 37 mln, 1984 r.
30 mln, 1982 r. 25 mln.
SKODY: 1991 r. F 85-87 mln,
1988 r. 42 mln, 1984 r. 29-32
mln, 1982 r. 21 mln.

VOLKSWAGENY: 1992 r.
"golf' 280 mln, 1988 r. "passat"
155 mln, 1987 r. "golf" 78 mln,
1985 r. "jetta" 8~mln, "passat" 78
mln, 1984 r. "passat" 70 mln,
1982 r.•jetta" 48 mln.
OPLE~ 1992 r. "astra" 200
mln, 1988 r. "omega" 130 mln,
1987 r.•omega" 125-130 mln,
1986 r. "ascona D" 82 mln, 1985
r.• kadett" 79- mln, 1983 r. "ascona" 48 mln.
AUDI: 1992 r. "calibra" 340
mln, 1991 r. ,,80" 190 mln, 1985
r. ,,80 CC" 72 mln, 1982 r. ,,80" 31
mln.
FORDY: 1991 r. "fiesta" 120
mln,)990 r. "sierra" 170 mln,
1989 r. "fiesta" 96-115 mln, "escort" 120 mln, 1987 r. "sierra"
108 mln, 1986 r. "escort D" 79
mln, 1985 r. "fiesta D" 72 mln,
1982 r. "escort" 52 mln.
RENAULT: 1990 r.•21" 145
mln, 1987 r. "9" 85 mln, 1983 r.
,,5" 32 mln, 1982 r. "9" 46 mln.
PEUGEOT: 1992 r. ,,106" 155
mln, 1989 r. •205" 89 mln, 1987
r. ,,205" 74 mln, .309" 85 mln.
FIATY: 1990 r. "uno" 70 mln,
1985 r.• ritmo O" 53 mln, 1981 r.
.ritmo" 31 mln
VOLVO: 1988 r. .740" 148
mln "360" 104 mln. BMW:
1985 r.• 524 TO" 93 mln TOYOTA: 1984 r.• corolla O" 67
mln.

numerze
A. Piekarski.

RADOM
Doświadczenie wykazUje, że
na naszych giełdach obecność
lub brak radia bądź odtwarzacza
w żaden sposób nie wpływa na
cenę samochodu. Nawet ci

HYUNDAI;

.pony·

77

mln. MITSUBISHI: 1989 r.
lancer" 107 mln. MAZDA:
1988 r. • 323 O" 105 mln, 1982
r.• 626" 58 mln.
(zb)

Spod parasola, przy zacinającym śniegu i deszczu trudno zdecydować się na wielomilionowy wydatek.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Fot. A. Piekarski
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* RADOMSKIE

"Napisałem tę książkę, aby
przyszłe

pokolenia

mogły czy-

tać jak kiedyś żyli ludzie" powiedział pan Józef Boczek
Błotnicy k. Radomia, który
właśnie skończył 75 lat. Przez
niemal całe dotychczasowe ży
cie zajęty był pracą na roli, sadem, pszczołami i hodowlą
zWierząt - jego ulubiona klacz
w tym roku wydała 19. źrebię
i w przyszłym roku spodziewa
się następnego. Dopiero nie-

z

Kronikarz
Starei Błotnicy
dawno odszedł na rentę i przekazał gospodarstwo synowi.
Mając więcej czasu zrealizował
marzenie swojego życia : nap i sał
. Kronikę Starej Blotnicy od roku
1237 do 1992".
Prezentuje w niej oprócz dziejów
Blotnicy zwyczaje i obrzędy ludowe,
dzieje dworu , 25 sylwetek ludzi zasłu
żonych dla wsi, a także kult słynnego
w całym kraju obrazu Matki Boskiej,
który również i autora kroniki wyleczyl
w dzieci ństwie z cię~kiej choroby groziła mu utrata wzroku. Gros kroniki
to dzieje Blotnicy w XIX i XX wieku,
które p. J. Boczek spisał na podstawie

- nauczycielką języka
angielskiego w LO w
Busku.
• Jakie są pani związki
Polską?
- Urodziłam się w Warszawie, ale już jako czteroletnie
dziecko wyjechałam z kraju. Zycie moje biegło przez Niemcy,
Brazylię, Meksyk i USA, gdzie
z

w Teksasie mieszkam od 30 lat.
• Co spowodowało, że pomaga pani Polsce, jej młodzie
ży?

-

Kocham ten kraj. Przyjechałam tutaj z potrzeby serca,
za własne pieniądze . Marzę
o przeżyciu osobistej przygody
w kraju przodków.
I
• W Busku pani osoba stała
się swego rodzaju sensacją
- Mam nadzieję , że dobrze
się o mnie mówi.
• Młodzież czuie wielki respekt przed panią.
Zupełn i e bezpodstawnie.
Młodz i Polacy są bardzo zdolni
i dobrze wychowani. Nieco
brak im wiary we własne siły,

ale sąo wiele bardziej zdyscypli* Będzie pani pracować
nówani i grzeczniejsi niż ich rów Busku tylko przez rok. Ja~ wieśn icy w USA. Praca z nimi
kich wyników oczekuje pani
daje mi naprawdę dużo przyjem- - w tym czasie?
ności.
- Chciałabym osiągnąć ma• Niektórzy uczniowie klas
ksymalnie korzystny efekt peda. pierwszych wcześ n iej zetknęli
gogiczny, jednakże dwie jednossi ę z językiem angielskim, inni
tki lekcyjne tygodniowo to bar_wcale. Są różn ice i coś w rodzo mało.
dzaju kompleksu u tych, któ* Czy poza pr ogramowymi
rzy zaczynaj ą od zera.
.
zajęciami lekcyj nymi w prowa- Te róż n ice zaci erają si ę bardza pani coś nowego?
dzo szybko. Staram s ię jak naj- Dla bardziej zaawan?Qwamniej mówić po polsku , co barnych wprowadzam fo rmę debat
dzo korzystnie wpływa na tempo
dyskusyjnych, a konwersacja
przyswajania języka angielskiezmusza ucznia do własnej akgo.
tywności i poszukiwań . W listo* Czy techniczne wyposaże padzie dla 36 uczniów organizunie szkoły w pomoce do nauki
ję tygodniową wyc i eczkę do
języków spełnia pani oczekiAnglii.
wania?
* Jak czuje się pani w Busku
- Niezupę/nie . Samo sprowa- małym polskim mieście?
dzenie podręczników zajęło barWarunki mieszkaniowe
dzo dużo czasu. Dwa tygodnie.
mam bardzo dobre. Ujmująca
Bardzo odczuwam brak urzą
jest życzliwość rodziny, z którą
dzeń kopiujących . W USA rzedz ielę mieszkanie. Odczuwam
jednak ogromny brak placówek
czą nieodzowną jest kopiarka
. kulturalnych: galerii, muzeów,
dająca 50 kopii tekstów w ciągu
teatrów. .
minuty.
• Co chciałaby pani powiedzieć
czytelnikom
"Echa
Dnia" ?
- M i eszkałam niemal całe ży
cie poza granicami. Czuję s ię'
Pol ką bardziej niż Amerykanką
Ucząc młodzież, chciałabym dopieniędzy na ... radar dla policyjłożyć swoją cegiełkę w tej wynej .drogówki". Apel o datki nie
cieczce młodych Polaków - do
pozostał bez echa. Na koncieświata.
Społecznego
Komitetu
na
* Thank you very much.
Rzecz Bezpieczeństwa w Mieś
- Thankyou.
cie i Gminie Białobrzegi jest już
Rozmawiał
10 milionów złotych.
_ (włm)
MICHAŁ IMOSA

W RADOMSKIEM
Trzy oczyszczalnie
Zarząd Gminy w Błędowie zadecydował, że w trzech miejscowościach : w samym Błędowie ,
a także w Lipiu i Wilkowie budowane będą oczyszczalnie ście

relacji i wspomnień ponad 100 mieszkańców wsi i okolicy. Pisanie kroniki
zajęło mu 7 lat.

W Klubie Środowisk Twórczych
.Łaźnia " w Radomiu odbyt się wieczór
autorski, na którym aktor radomskiego
teatru Włodz i mie rz Mancewicz czytał
fragmenty kroniki, a kapela Stanisława
Stępniaka zapewniła oprawę_muzyczną, Na koniec były gratulacje, medale
i dyplomy od władz miasta i województwa.
(zb)
Fot Z. Bąk

ków. W kosztach inwestycji, które pozwolą na odtrucie Mogielanki, partycypować mają zakłady
rzemieślnicze i wytwórcze.
Półmetek

Do gmin, które z powodzeniem walczą z deficytem wody
w gospodarstwach rolnych, należy Belsk Duży. Na 47 wsi już
w połowie działają wodociągi ,
a w tym roku bieżąca woda popłynie z kranów w Wólce Łęcze
szyckiej i Kozielu.
Społeczna

zbiórka

W B i ałobrzegach nad P i licą
zainicjowano społeczną zbiórkę

Sprawy i spravvki
dav.rnych radomian
Upały dokuczały w tym
roku. Afryka, a nie Polska. Ale
przecież w dawnych latach też
skwarno bywało, a wówczas
ludziom odbijało, jak np. kilku
chłopom w latach dziesiątych
naszego wieku, którzy na ,,4
km od .Radomia napadli
A.

na

Dobrzańskiego
wiozącego
wódkę do sklepu monopolowego w Iłży". Cóż, chcieli ugasić pragnienie!
Także w upał, ale już w 20 lat
później , . Dybalska Ma~a (Narutowicza, dom miejski) pobiła

z
niewiadomych
przyczyn
Okrzesik Marię zamiesz~ałą
w tymże domu". Natomiast jeden facet zwariował w lesie. Tytuł notatki brzmiał . Erotyczny
atak wariata w Lesie Kapturskim". Nieudany atak, bo zaatakowana kobieta wyciągnęła nóż
i zaczęła gonić napastnika. Dopadła go dopiero w okolicach
dzisiejszej . Korei" i niestrudzona
zawlokła na policję . Cóż za herod-baba!
Zaś w latacn pięćdzi es iątych
odb ijało również ... dziennikarzom . W kółko bowiem w prasie
radomskiej ukazywaly si ę artykuły o pożarach i ataki na dywer-

santów. Jednej dziennikarce natomiast nie podobało się, iż lud
siedzi w kościołach, a w sklepach puste półki. Otóż, doszła
ona do wniosku, że drugie wynika z pierwszego.
Dopadły one też pewnego wozaka, co znużony wódeczką usnął na skwerku, a w tym czasie
równie znużony koń ruszył z kopyta przez ulicę Żeromskiego.
Goniło konia (ciągnął wóz) kilkunastu milicjantów aż do rynku!
Lata siedemdziesiąte też nie
obeszły się bez skwaru. Tym razem po parnym dniu źle się zrobiło jednemu z mieszkańców
śródmieścia . Zackniło mu się
przy flaszce za kolegą Cóż , kiedy kolega przebywał akurat
w areszcie. Nic to! Nasz bohater
wlazł na dach. Złapał się za komin (dach bardzo spadzisty)
i zaczął krzyczeć , aby przywieźć
mu kolegę . Perswazje przedstawicieli władzy na nic się zdały, toteż przywieziono aresztanta.
Panowie pogadali sobie: jeden
na górze, drugi na dole. Po czym
stęskn i ony obywatel ruszył dachami w kierunku ulicy Traugutta. Tu j uż na niego czekali. Skoń 
czyło si ę wszystko w kolegium.
(sg)

Zespół ten przyj echał do Polski na Festiwal Muzyki latYnoamerykański ej, który odbył s i ę w Warszawie w dniach '10-18 paździ ernika
br. Grali i śpi ewali piosenki ludowe krajów Andów: Ekwadoru, Peru ,

Chile.

,

(ws)
Fot. W.

Słomka
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Koszt oświetlenia ulic Ostrowca w bieżącym roku
zamknie się kwotą 1 ,6 mld zł.
W związku z podwyżkami cen
energii' elektrycznej budżet
. miasta musi się liczyć z dalszym wzrostem wydatków na
ten cel. Trzeba więc oszczę
dzać.
Możliwości jest kilka. Można
skrócić czas oświetlania ulic czy
osiedli w określonej porze.
W praktyce oznacza to, że należałoby uzgodnić z mieszkańca
mi godziny, w któryoh oświetle

nie jest im najmniej potrzebne

i wyłączać w tym czasie np. na
Innym rozwiązaniem
jest
rozrzedzenie
punktów
świetlnych , tzn. wyłączenie co
drugiej żarówki w ci ągu ulicznych lamp. Propozycja ta wymaga również indywidualnych rozw i ązań w zależności od miejsca
i skali natężenia ruchu. Wprowadzenie kosztcwmych regulatorów jest rozwiązaniem dobrym, ale nie przynoszącym natychmiastowych oszczędności .
Najpewniej zrobi si ę w Ostrowcu
po prostu ciemniej.
TeZ
godzinę .

/

Ile wypiiemy, -tyle zapłacimy

Wodomierze W' KSM -i "Domatorze"
Lokatorzy m ieszka ń spół
dzielczych coraz częściej domagają się indywidualnych pomiarów zuzycia wody i ciepła . I trudno s ię temu dziwić: cena wody
i energii cieplnej wzrasta niemal
co kwartał i stanowi poważn e
obciążen i e miesięcznych czynszów. Forma zryczałtowanych
opłat, naliczanych na podstawie
zużywania tych mediów przez
wszystkich m i eszkańców budynku wielorodzinnego albo nawet osiedla, przestaje się podobać .
więc dziwnego, że
więcej spółdzielni myśli o

Nic

coraz
instalowaniu w poszczególnych
mieszkaniach indywidualnych
wodomierzy, termostatów i ter-mo regulatorów. qą to urządze
nia drogie, ale łatwo dostępne,
ponieważ od kilku lat produkuje
się je w kraju. Ocenia się, że zamontowanie np. wodomierza,
łącznie z jego cena. nie powinno obecnie przekraczać 1 mln

latach wodomierze będzie się
kolejno we wszystkich osiedlach administrowanych przez KSM. Koszty pokrywać będą lokatorzy, ale możliwe ,
że zostaną one rozłożone na raty, podobnie jak iN RSM .Armatury".
.
zakładać

Równocześnie wokoło 900
mieszkaniach na Sadach oraz
przy ulicach Piekoszowskiej
i Krakowskiej instaluje się mieszkaniowe termostaty i podzielniki
ciepła. Są to urządzenia pozwalające

mierzyć zużycie ciepła

oraz indywidualnie regulować jego dopływ. Specjalna aparatura
pomiarowa założona zostanie
także w tzw. węzłach cieplnych.
W ten sposób w ciągu kilku lat
opomiarowane będą wszystkie
mieszkania i osiedla KSM.
Wyposażenia swoich lokali
przede wszystkim w wodomie-

rze domaga si ę wielu m [eszkań
osiedli Pod Dalnią i SlichowieI i II, administrowanYch przez SM
. Domator". Są to najmłodsze jednostki urbanistyczne Kielc, a mimo
to nie pomyślano przy projektowaniu budynków o indywidualnych,
mieszkaniowych instalacjach pomiarowych. Prezes spółdzielni
Jerzy Kwiecień nie widzi
wszak przeszkód w instalowaniu wodomierzy przez
poszczególnych lokatorów.
Zaznacza jednak, że koszty
urządzenia i jego założenia
CÓN

każdy będzie musiał pokryć

sam. Pocieszająca jest natomiast informa'Cja, że w projektowanych następnych osiedlach
dzielnicy Zachód uWlględnione
będą indywidualne wodomierze.
W instalacje tego typu wyposażone będą również mieszkania
w planowanym osiedlu Zacisze,
które w całości ma być wzniesio-

ne za pieniądze przyszłych lokatorów.
W "Domatorze" nie myśli.
się na razie o urządzeniach dO
indywidualnego
mierzenia energii cieplnej. Taki system
stworzyłby podobno chaos
w
rozliczaniu spółdzielni
z dostawcą ciepła. Nam wydaje się , że są to obawy niezbyt
uzasadnione: na tej zasadzie
odbywa się przecież rozliczanie
mieszkańców z poboru energii
elektrycznej i chaosu nie ma. Po
prostu ciepłown i cy musieliby
uruchomi ć własne służby do odczytywania
mieszkaniowych
liczników i inkasowania należ
ności. Taki system można uruchomić w ciągu kilku czy kilkunastu miesięcy, pod warunkiem
jednak, że wszystkie mieszkania
w danym osiedlu będą wyposażone w urządzenia pomiarowe.
J.PAŃCZVK

zł.

Niedawno pisaliśmy o pianach instalowania tego typu
urządzeń pomiarowych wobiektach Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej
. Armatury"
w Kielcach. Okazuje si ę , że są
jeszcze inni właściciele osiedli
zamierzający w najbliższej przyszłości sukcesywnie rezygnować z ryczałtowych rozliczeń
poboru wody i ciepła .
W Kieleckiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w tym roku indywidualne wodomierze podłączy się w 13 domkach jednorodzinnych przy uJ. Orkana.
Prezes spółdzielni Maciej Solarz twierdzi, że w następnych

postanowili poz być si ę z i ęc i a i V)I tym celu powiadomili po licj ę .
Gdy umundurowani funkcj ona ńusze pojawili si ę
w mieszkaniu, niesforny gość prze lał całą swą
agresję na zami e rzających go wyp rowadzić dwóch
Pewnego upalnego dnia tegorocznego lata
policjantów, został następnie obezwładniony i zaZbigniew S. - dziennikarz jednej z warszawskich
kuty w kajdanki, 'ale zdołał uderzyć jednego ręką
gazet codziennych przyjechał do Kozienic, do
w głowę. Nie uspokoił się jeszcze i po przewiezieprzebywającej tam na urlopie u rodziców żony,
niu do siedziby komendy policji, bowiem tam, w pow niezbyt pogodnym nastroju. Zły humor udzielił
mieszczeniu oficera dyżumego zaatakował kolejmu się tak dalece, iż wkrótce po przekroczeniu
nego funkcjonariusza; rękami spiętymi w kajdanki
uderzył go w twarz.
prog u mieszkania teściów, z błahego powodu
wszczął awanturę . Jego zachowanie był J do tego
O wyczynach krewkiego warszawiaka powiadostopnia
aromiony został prokurator, a ten w ciągu 48 godzin
ganckie,
że
• od zdarzenia wydał nakaz aresztowania Zbigniewa
zaskoczeni taS. pod zarzutem dokonania czynnej napaści na
kim
przebiefunkCjonariuszy policji oraz stawiania oporu i uniegiem .wizyty"
możliwiania im wykonywania czynności służbo
gospoda rz e
wych.
(syk)

Krewki dziennikarz

D u ży m zainteresowaniem ci e szyły się występy egzotycznych zes połów. Młod zi Indianie ze szczepu Otawalo z Ekwadoru przez dwa
dni występowali na radomski ry1 deptaku.

Imieniny obchodzą:
- LAURA, PIOTR_
jutro - IRENA, JAN
KIELCE
BIURO OGŁOSZEŃ, tel. 3245-40, czynne w ·godz. 7.3016.00.
TEATRY:
PAŃSTWOWY TEATR im. S.
ŻEROMSKIEGO - nieczynny.
dziś

KINA~

ROMANTICA . Kosiarz
umysłów" - USA, I. 15, g. 11.45,
14.15, 16.15, 19.15.
WIDEO - "Madame Olga i jej
uczennice"- fr. , I. 18, g. 12, 14.30.
MOSKWA . Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków" - USA, bo. , g. 15.30 .•Błę
kitna nuta" - fr.-niem ., I. 15, g.
11, 17.15, .Bez litości"- USA,I.
18, g. 13.30, 19.45.
ECHO - P rzegląd komedii
polskich (.Kochaj albo rzuć" - g.
15.30); .Milczenie owiec" USA,I. 18, g. 18.
A PTEKI - stały dyżur dzienny, nocny i świąteczny pełni apteka prywatna przy ul, Grunwaldzkiej 26 oraz apteka .Cefarmu"
nr 29008 - ul. Sienkiewicza 28.
TELEFONY: '
Po gotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna - 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.,
Elektrycme, RPGM , tel. 46380, czynne w godz. 15.00-23.00
w dni powszednie, w godz.
7.00-23.00 w dni wolne od pracytel. 31-16-47 i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla
młodzieży - Czynny w każdy
czwartek w godz. 18.00-20.00tel. 456-70.
TELEFON ZAUFANIA (dla
ludzi z problemem alkoholowym) - Od pon iedz iałku do
p i ątku wgodz. 18.00-20.00, tei.
573-46.
RADOM
BIURO OGŁOSZEŃ, tel.
235-19, czynne w godz. 9.0017.00.
KINA:
BAŁTYK - .Bingo" - USA,
bo., g. 13; .za horyzontem" USA, I. 15, g. 15.00, 19.30, "Umrzeć powtórnie" - USA, I. 15, g.
17.30.
HEL - .Sztuka kochania" pol., I. 15, g. 15.1 5 (ostatni
dzi e ń), .Kochanek" - ang.-fr., I.
18, g. 11, 13.1 5, 17, 19.30.
APTEKI - stały dyżu r nocny
pełnią nr 67-D1O, 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~ ~91.

J~DRZE~ÓW
DOM KULTURY - • Ferdydurke" - fr.-ang."ilol. , I. 15; g.
16; . J.F.K." - USA, I. 15, g.
18.00.
KAZIMIERZA WLK.
UCIECHA - . Frankie i Johnny" - USA, I. 15, g. 16, . Europa,
Europa" - USA, I. 15, g. 18.
OSTROWIEC
APTEKA DYŻURUJĄCA os. Ogrqdy 28, tel. 252-42.
SKARZYSKO-KAMIENNA
APTEKA DYŻURUJĄCA nr 20-074, ul. Starokunowska
117, tei. 565-45.
POSTOJE
TAKSÓWEK:
Dworzec PKP - tel. 51-3705 , pl. Woln o ś ci - tel. 5379B"; ul. Sienkiewi cza, tel. 28261 .
STARACHOWICE
APT EKA DYŻURUJĄCA nr
27-D76., ul. Staszica 64 J 79.
POSTOJ E TAKSÓWEK tel. 53-10, 58-30.
WLOSZCZOWA
KINO
DOM KULTURY - . Papierowe małże ń stwo" - pol.-ang., I.
15, g. 16.30, 18.30.
UWAGA! Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

'_
http://sbc.wbp.kielce.pl
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.Ostrzetenie naukowców
W kwietniu 1990 r. ówczesny minister ochrony środo
wiska, zasobów naturalnych
i leśnictwa podjął decyzję
w sprawie opracowania raportu o wpływie zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego na obniżenie produkcji
rolniczej, skażenie i zanieczyszczenie żywności oraz
zagrożenie ekosystemów ży
wicielskich.
Opracowanie
koncepcji raportu i kierowanie jego realizacją minister
powierzył prof. dr. hab. Waldemarowi Michnie. Raport opracowano w Instytucie Ochrony
Środowiska.
.
W Polsce powierzchnia ekosystemów żywicielskich stanowi
dwie trzecie powierzchni kraju.
Ekosystemy żywicielskie są 0dbiorcami ogromnej ilości zanieczyszczeń przyrody i środowis
ka. Ulegają też degradacji z innych przyczyn, np. z powodu
nadmiernego wyniszczenia lasów, nadmiernego osuszania
gruntów (w wyniku prac górniczych, osuszania miast, tras ko-

Seks do póinej
ł

•

staroSCI
Ponad jedna trzecia pozostaw związkach małżeń
skich Amerykanów po sześć
dziesiątce, a 10 procent spośród
tych, którzy przekroczyli siedemdziesiąty rok życia kocha się fizycznie przynajmniej raz w tygodniu - podał raport opublikowany w Chicago.
Wyniki ankiety, która objęła
5738 osób wskazują również, iż
wiele starszych osób czerpie radość z seksu poza pieleszami
domowymi, lubi rozbierać swego partnera i brać z nim prysznic. Niektórzy lubią sobie popły
wać z małż.onką "na golasa",
a inni kupować wspólnie ero-

jących

tyczną bieliznę.

Zdaniem Andrew Greeleya,
socjologa i autora bestsellerów,
który napisał raport dla Narodowego Ośrodka Badań Opinii
Publicznej Pl'lY Uniwersytecie
w Chicago, sypialnie starszych
osób kryją znacznie więcej aktywności seksualnej i miłosnych
igraszek niż reszta społeczeń
stwa skłonna byłaby przypuszczać. Ankieta - zdaniem Greeleya - obala definitywnie mit jakoby seks wśród ludzi po
sześćdziesiątce był sporadyczny, niesątysfakcjonujący czy
groteskowy. Zdaniem socjologa,
nie można wykluczye, że to
właśnie ci, którzy jeszcze po
sześćdziesiątce często kochają
się fizycznie - są najszczęśliw
szymi ludźmi w USA.

Andrew Greeley jest rzymskokatolickim księdzem i autorem
24 powieści. Niektóre z nich, jak
na przykład powieść "Grzechy
główne", są soczystą relacją'

o cielesnych słabościach duchowieństwa.
(opr. raf)

munikacyjnych,
niewłaściwej
melioracji),. niewlaściwego użyt
kowania ziemi powodującego

"Ta cała giełda to jedno wielkie draństwo. Jedyne co
tym facetom od skór i futer jest naprawdę potrzebne
to wagon dynamitu, żeby tę zakrwawioną halę targową
i ich kloaczne wytwórnie wypieprzyć w powietrze" mówi młody człowiek o jasnych włosach, który w caffe-barze koło "Lotu" podsłuchuje moją rozmowę na temat "Jesiennej Giełdy Skóry i Wyrobów Skórzanych w Radomiu".

fAJKI OD KOlUMBA

krywcę Ameryki: "SpotkaWidząc za szybą kiosku
liśmy człowieka płynącego
kolorowe opakowania "marsamotnie łodzi~ Miał ze
sów", "cameli" czy "marlboro"
sobą nieco suszonych liś
nie zawsze zdajemy sobie
ci, które są na pewno barsprawę, że gdyby nie pewne
dzo cenione przez obcowydarzenie sprzed pięciuset
krajowców, bo już uprzelat, wystawy sklepów mogły
dnio ofiarowali mi pewną
by wyglądać nieco inaczej.
Ich ilość w San Salvador".
Otóż dokładnie pięć wieków
Być może stąd wzjaJ się zwy- •
temu Kolumbowi, jako pierwczaj częstowania papieroszemu Europejczykowi, posem?
darowano tytoń. Miało to
Obecnie osoba paląca nimiejsce na wyspach Bahakogo zbytnio nie bulwersuje
ma. O autentyczności tego
wydarzenia świadczy notka ' ani nie naraża się na społeczne potępienie. Inaczej
w dzienniku prowadzonym
bywało parę wieków temu.
bardzo skrzętnie przez odKról angielski Jakub I prze-

erozję·

Wielkim i powszechnym zadla rolnictwa, a co za
tym idzie dla całej gospodarki
żywnościowej Polski jest opad
tlenków siarki na powierzchnię
gleb oraz tzw. kwaśne deszcze.
Opady te powodują zakwaszenie gleb i w konsekwencji zakłó
cenie równowagi jonowej (pokarmowej) w biologicznie czynnej warstwie ziemi.
W świetle wyników badań
w woj. katowickim, które jest najbardziej zanieczyszczone, cał
kowicie wyłączyć z produkcji
żywności należy ok. 12"10 użyt
ków rolnych. Na takiej bowiem
powierzchni gleby są nadmiernie skażone metalami ciężkimi.
Szacuje się, że w Polsce całko
witego wyłączenia z produkcji
żywności wymaga ok. 400 tys.
ha użytków rolnych.
Tymczasem brak jest wciąż
podstaw prawnych i systemu
ekonomicznego umożliwiające
go podję€ie działań zmierzają
cych do wyłączenia konkretnych
gruntów rolnych z produkcji
grożeniem

żywności.
Wyłączenie wszystkich gleb
skażonych z produkcji żywności
pogorszyłoby warunki życia ok.
150 tysięcy rodzin chłopskich,
musiałoby zostać zlikwidowanych około kilkudziesięciu tysię
cy gospodarstw. Nie ma źródła,
które mogłoby dostarczyć środ

ków na odszkodowania. Autorzy
raportu sugeruj a" aby środki te
pochodziły z ubezpieczenia się
zakładów przemysłowych od odpowiedzialności
cywilnej za
szkody wyrządzone rolnictwu.
Po lekturze raportu nasuwa
się podstawowy wniosek. Mimo
kryzysu ekonomicznego nie
powinna być odkładana działalność ochraniająca surowce
rolne i żywność od skażeń.
Trzeba chronić gleby i źródła
wody przed zanieczyszczeniami
i degradacją W przeciwnym razie grozi nam utrata możliwości
produkowania zdrowej żywnoś
ci.
Przez Niemcy przetacza się
fala krwawych wystąpień przeciwko cudzoziemcom. To już nie
pojedyncze ekscesy, jakie zdarzały się od dawna, ale zorganizowana akcja neohitlerowskich
bojówek, które licznymi grupami
zjeżdżają s ię w zaplanowanym
miejscu na apel przywódców.
Najgorsza w tym wszystkim jest
nie tyle ślamazarność policji,
krytykowana przez władze

Pod brunatnq
i znaczną część opinii publicznej, co wyraźny aplauz widzów
tych zajŚĆ. W Rostocku tłum
klaskał widząc szturm bojówkarzy na dom azylantów. Znaczy
to, że, jak oceniają komentatorzy, nastroje w Niemczech

"Ja niczego nie włożę na
siebie, co jest wykonane z zabitego zwierzęcia W Warszawie działałem w Animai Uberation Front, ale zrezygnowałem.
Schodziło się same gówniarstwo. Tacy co to przez cały wieczór ględzą o pokoju, miłości do
zwierząt, czystej atmosferze, po
czym na drugi dzień w szkole
palą pety w kiblu, a na drugie
śniadanie wcinają bułkę z szynką Z jednym tylko kumplem
Grzywą dobrze się rozumiałem.
Razem chodziliśmy na akcje kasowania futer. Denerwują mnie
paniusie co to bułkę przez bibuł
kę, spowiadają się co tydzień,
wąchają l<wia!ki na łące, a następnie każą wymordować stado
lisów, bo chcą się pokazać na
mieście w futrze. Akcje polegały
na tym,' że oblewaliśmy na ulicy
futra
kwasem
siarkowym.
W końcu jednak kumpel potKnął
się na krawężniku i dostał rok
w zawiasach i kilka milionów
grzywny. Nasi koledzy na Zachodzie ·dostają łagodniejsze
'wyroki za wysadzenie rzeźnhCo
prawda miał pecha, bo skasowane futro było sztuczne.
W Radomiu nie ma atmosfery
do takich działań - prawie każdy
ma w rodzinie kaletnika. Na dodatek mieszkają tu sami padlinożercy. Od pięciu lat jestem wegetarianinem. Gdy wchodzę do
ciemnego pokoju to zawsze się
zastanawiam czy zapalić żarów
kę: żeby uzyskać prąd na jej
świecenie trzeba w elektrowni
spalić kilka kg węgla, po którym
zostają w powietrzu siarka, dwutlenek'węgla i popiół. Ludzie boją się trupów albo horrorów, na
których umarły wstaje z grobu,
a
tymczasem
codziennie
w swoich żołądkach składują
ciała martwych zwierząt. Sągor
si od czerwi, które toczą zgniłe
mięso, bo te przynajmniej spełprzesuwają się na prawo. Inni
twierdzą, że faszyzm ma trwalsze korzenie niż myślano
i może odrodzić się w zatrważających rozmiarach i tempie.

Rozmaici polityczni esteci zarzucali minionej władzy celowe

pokrywką

kipi

straszenie Polaków rzekomym
niebezpieczeń
brunatnym
stwem, bo przecież należało
przymilać się Zachodowi, w tym
Niemcom, puszczając przeszłość w niepamięć .
(MN)

niają higieniczną funkcję

w przyrodzie.
Ty też jesteś padlinożercą Widać to po twojej gębie - zwały
zwierzęcego tłuszczu wiszą ci
pod brodą. . ."
Notował
BĄK

ZBIGNIEW

śladował nałogowców

po-

datkami i niełaską W Rosji
za palenie groziła kara przecinania nozdrzy. Papież Urban VIII był bliski ogłoszenia
bulli grożącej e)<skomuniką
palącym w kościele. W obliczu prawa nałogowcy popeł
niali wykroczenie równe
zdradzie małżeńskiej i oba
przestępstwa karano tak samo. Np. w Szwajcarii groziła
grzywna, pręgierz i więzie
nie.
Obywatele, których pań
stwo starało się sprowadzić
na dobrą drogę, reagowali
różnie. Jedni zrywali z niebezpiecznym nałogiem, inni
przeciwnie - palili jeszcze
więcej.

Ciekawe, czy gdyby Kolumb miał dar jasnowidzenia,
przyjąłby'"groźny podarunek,
przez który cierpieli kiedyś
i wciąż cierpią (choć może
w inny sposób) nałogowi palacze? A może "pięćsetne
urodziny" papierosów skło
nią niektórych do rzucenia
w kąt paczki "radomskich"?
MAJA

Na dobranoC
Krzyżówka nr 205
W warszawskim Parku Szczęśliwickim odbył się wyścig rowerów
terenowych. Obok profesjonalistów dysponujących naj nowocześniej
szym sprzętem wystąpili również amatorzy.
Jednym i drugim nie było lekko. Jak lepiej: z górki czy pod górkę?
Sądząc po minach startujących jazda na rowerze może być również wyższą szkołą jazdy.

Uśrniechnii
Cerbelik wróci/do domu wcześniej niż zapowiedział, otworzy/szafę
i zobaczył w niej nieznajomego mężczyznę.
- Co pan tu robi? - zapytał zdziwiony.
- Jeśli powiem , że czekam na tramwaj, to i tak mi pan nie uwierzy.

•••

- Jakie ćwiczenia muszę wykonywać, panie doktorze, by stracić
parę kilo?
- Kręcić głową
- Ile razy?
- Zawsze, gdy panią czymś częstują
ks.
POZIOMO: 4) stare wino
I otóż, aby tych kompleksów
się pozbyć, idziemy z panienką
do hotelu. Okazuje się, że są ko-

(8)

szą rozprawę, zdobytą przecież

Właściwie porada zatytułowa
na jak powyżej, winna była znaleźć się na samym początku cyklu tych wykładów. Wydawało mi

się jednakowoż, że potrzeby
zdrady nie trzeba nikomu uzasadniać, ponieważ rozumie się
ona sama przez się. Niestety,
liczne telefony, utrzymane najczęściej w kategorycznym tonie,
a nachalnie zasięgające informacji, w jakimż to mianowicie
celu rozpowszechniam wiedzę
zdradologiczna" zmusiły mnie do
udzielenia jednoznacznej odpowiedzi. Podkreślić należy, że były to przede wszystkim telefony
od oburzonych niewiast, które
usiłowały wmówić, że ich Bolek
do chwili rozpoczęcia mojej działalności naukowej był kwadratowym pierdołą, któremu ani
w głowie powstała myśl o- jakiejkolwiek zdradzie, a ostatnio został przyłapany in flagranti z koleżanką córki - maturzystki.
Po pierwsze, chcielibyśmy zapytać uprzejmie, po jakiego
grzyba zaglądają niewiasty do
dzieł przeznaczonych wyłącznie
dla mężczyzn? Czy widzi!łt ktoś
kiedyś

chłopa

czytaJące~o

Przyjaciółkę" alqo ,.Zwierciadło"? ( Kobietę i Zycie" czytają

dla ~S~tyry w krótkich majt~z
kach" i felietonu Radgowskle::
go) Chcielibyśmy przy okazji
zw;ócić się do naszych Wsp~
niałych czYtelnikóW, aby mnlej-

przez nich z niemałym trudem,
trzymali gdzieś pod kluczem.
Każdy przecież ma jakąś zamykaną szufladę, jak nie w domu,
to w pracy. Zamknąć i spokój.
Po co babę denerwować? Przecież to stworzenie -bezrozumne,
szukające tylko pretekstu do
awantur. Komu to potrzebne?
Rzecz jasna, zdradzanie żony
nie jest nam konieczne ze wzglę-

kopie nie robotnik osobiście ło
lecz mechaniczna koparka: Takoż i z seksem. Po co osobiście, skoro wynaleziono wideo?
Pewnie, że jak sytuacja tego
wymaga, to już trudno, trzeba
się poświęcić, ale nacisku na fizyczne dopełnienie zdrady kłaść
nie należy. Zdrada małżel\ska
potrzebna jest nam bowiem
przede wszystkim w celu dowar-

patą

cz
dów fizjologicznych. Gdyby o to
chodzi/o, wystarczyłby onanizm
albo jeszcze lepiej oglądanie na
wideo pomosów. Ci na ekranie,
w końcu zawodowcy, i tak zrobią
to o niebo lepiej niż my, a daleko
przyjemniej niż angażowanie się
samemu w - umówmy się ciężką
fizyczną pracę
jest
usiąść wygodnie w fotelu. z parującą filiżanką kawy i zapalonym papierosem w ręku i spokojny, rozluźniony, obserwować
szarpaninę, pot i łzy fachowców
zatrudnionych w przemyśle pornograficznym. W końcu oni
otrzymują za to pieniądze, a my
co z tego mamy? MożelJlY się
naj~ej za.słlPaó spociĆ czy
zasmarkać·. W XX wieku rowy

prącę, to i dwie kochanki. Co
tam dwie! Trzy, a nawet cztery!
Są fanatycy, którźy mają i więbiety zachwycone naszą uroda"
cej, ale to już męczące .
inteligencja" męską sylw9tką
'"
i postawą Kobiety, które patrzą
~o trz~~le, drzemie w kazdy'"!1
w nas, jak w słońce. Jak takiej / m,!zc~~~le. ~?trzeb~ czułoś~I,
nie kupić kwiatów czy torebki?
tkłlw~scl Jak~ej~. Nalezy nam. s~ę
Człowiek by jej nieba uchylił,
w koncu od ~cla, ~ nasząclęz:
a nawet - jak już mus _ odbył
ką pracę chocby, z~by nas ktos
pocałował, przytulił, pogłaskał
z nią pozamałżeński stosunek
płciowy, choć, jeśli już mogę coś
czy nawet us.zczypnął. T~ud~o
doradzić, najlepiej w pozycji fatego wymagac od ~ony, ktorą Inchowo nazywającej się .na
tereslye wyłączOle . wysokość
jeźdźca", a po ludzku "na leniunasz~j, przy~oszonej do do~u:
cha", aby się niepotrzebnie nie
penSJI, a swoJe po~~dy CZ~S<?I
przemęczać. A one, kobity, mają
przelewa w ca~OS?' na dZieCI,
końskie zdrowie im to nawet
chol~ry. N<;isze: z~c~e wewnęts:z,
ne me zajmuje Jej absolutnie,
a próby karesów spotykają się
z brutalnym odtrącaniem, najczęściej połączonym z odzywkami typu: "Dalej mi jazda",
.Czegoż to się zachciewa staruchowi", .zgrzybiały zbereźnik! "
albo też .Paszoł won z łapami".
W tej sytuacji musimy mieć kochankę, która by nam przytoczosprawia . przyjemność, takie
ną wyżej potrzebę zabezpieczaujeżdżanie; to czegóż im zabra-

I

tościowania własnej osoby. Megiera, z którą podczas chwilozaćmienia umysłowego
zawarliśmy nieopatrznie zwią
zek małżeński , powtarza nam
meustannie i dzień po dniu, niekiedy przez dwadzieścia parę

wego

lat, jacy to jestesmy nieudani, do
czego Się nie weźmiemy, to nam
nie wychodzi (a te troje dzieci to
co, niepokalanie poczęte. tak?),
Kowalska ma futro I nowy dywan, Jesteśmy safandułami
I nieudacznikami. a ona przecież miała takie wspaniałe propozycje, ale z htości i chrzeŚCI
jańskiego milos erdzia wybralu
nas, czego teraz gorzko żałuje.
To może Tarzana wpędzić
w kompleksy.

niać?

Po drugie, zdrada potrzebna
jest nam w tym mianowicie celu,
aby mieć jakiś sekret. Nie może
tak być. żeby zona wiedziała
o nas wszystko. nie pozostawiając nam ani miligrama swobody
dla zachowania własnej indywidualności. A więc musimy mleć
zaskomiakl, skrzętnie przed mą
ukryte, lecz przede wszystkim
kochankę . Żona nam talkuje
(lwowskie) jakieś bzdury przy
barszczu, a my się pod nosem
złośliwie uśmiechamy - co ty
wie z, duma kobieto? A my mamy w środę randkę! A jak mamy
większe zaskómiaki i luźniejszą

ła .

węgierskie , 5) Stanisław (zm.
1826), ksiądz, rzecznik reform
społecznych w okresie Sejmu

Czteroletniego ("Przestrogi dla
Polski"), 6) stosowane jest
w zegarach jako regulator
chodu, 10) pruski szlachcicobszamik, 11) Simon Oe (zm.
1546), jeden z najwybitniejszych typografów fr. XVI wieku
(Colette, Colines czy Collett?),
12) domena sądów.
PIONOWO:
1) gąszcz,
chaszcze, 2) zmartwienie,
zgryzota, 3) siła przyrody i jej
przejaw, zwłaszcza potężny,
6) służba żołnierska, rzemiosło wojenne, 7) kupiec uliczny,
przekupień, 8) elastyczny materiał o splocie oczkowym, 9)
rabuś , zbój.
Rozwiązanie
krzyżówki
przesyłać należy.pod adresem
redakcji .EO" wyłącznie na

kartach pocztowych w terminie 7 dni od daty niniejszego
numeru. Pomiędzy prawidło
we odpowiedzi rozlosujemy
nagrodę książkową Na karcie
pocztowej prosimy dopisać:
.Krzyżówka nr 205".

Jak więc wynika jasno i jak na
dłoni z publikowanych tu wywodów, zdradzanie żon nie wynika
ROZWiązanie krzyżówki nr
z jakiegos osobliwego zamiło
190;
wania mężczyzn do grzechu cuPOZIOMO: mustang kwodzolóstwa, ale z uzasadnionych
kacz, Rut. trylion. strażak, era,
moralnie; psychiczme pobudek.
przybór. koniarz.
Gdyby żony były mne. to i męzo
PIONOWO: mikst, szory.
Wie nie potrzebowaliby Ich zdraAmati, gazon, kuluary, ryt, osa.
dzać. Ale one nigdy inne nie bę
szpik, rezon , zabka. kurcz.
da" bo tak już zostały ukształto
wane, że jedynym Ich celem
życiowym jawi się zatrucie nam
ciężkiego i bez tego życia. Więc
maja" na co zasłużyły.
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POLSCY INDIANIE

Aleksander
Gawronik
chce ujawnić nazwiska kilkunastu osób, które nie chciały
dopuścić do zawarcia przez
niego pewnych zagranicznych transakcji.
Gawronik
po
wyjściu
z aresztu powiedział: "Czułem się jak człowiek stojący
na przystanku i czekający na
normalny pojazd, ale w pew-

Polski Ruch Przyjaciół
Indian wraz z krakowską
grupą Federacji Zielonych
zorganizowały pod siedzibą konsulatu generalnego
USA w Krakowie pikietę
protestacyjną przeciwko tzw.,
odkryciu Ameryki. Man ifestowano pod hasłem: ,,500 lat
opor)J, 500 lat martyrologii".

Uczestnicy protestu rozdawali ulotki, w których
przypomniano, że 500 lat
temu rozpoczęła się tragedia Indian rdzennych
i prawowitych mieszkań
ców kontynentu amerykań
skiego. "Tragedia ta, masowe niszczenie, mQrdowanie
i pozbawianie Indian praw

Za goliznę
zakaz występów
- Władze Malezji wydały
miejscowej aktorce, która kilka lat temu pozowała nago do
zdjęć, bezterminowy zakaz
występowania w radiu i telewizji. _

Słoń zabił
turystę
-

Słoń

samiec w szale mizaatakował 72-letnie-

łosnym
go amerykańskiego turystę
w północnej Tajlandii. Męż
czyzna zginął na miejscu - tragedia rozegrała się na oczach
grupy. amerykańskich turystów,
w tym żony zamordowanego.

. Jerry Burton z Los Angeles,
zwiedzający matecznik słoni
w północnej Tajlandii, został zaatakowany przez rozszalałego
z miłości słonia. 4-tonowe zwierzę po zadeptaniu ofiary kilkakrotnie podrzucało ciało Burtona

w powietrze. Nieznaczne obrażenia' odniosło dwóch innych

Informując o tym, minister informacji Mohamed Rahmat oś
wiadczył, iż pragnie w ten sposób wykazać, że ministerstwo
traktuje poważnie troskę o wysoki poziom moralny wśród artystów. Nagość jest całkowicie
zabroniona w Malezji, która jest
krajem mahometańskim.
Komisarz policji w stolicy kraju Kuala Lumpur powiedział, że
policja prowadzi dochodzenie
w sprawie rozpowszechniania
zdjęć nagiej muzułmańskiej aktorki Zariny Zainuddin. .
22-1etnia aktorka oświadczy
ła w wywiadzie prasowym, ' że
pozowała nago cztery lata temu,
namówiona przez fotografa, który zapewnił ją iż w ten sposób
zyska sławę. Późn iej jednak wycofała swą zgodę i fotograf spalił
w jej obecności zwitek negatywów, myślała więc, że sprawa

została zakończona.
W ubiegłym tygodniu Zarina
poinformowała policję, że jej
zdjęcia nago są rozpowszech-

niane w Kuala Lumpur, twieroszukana.

dząc iż została

gości.

Na miejsce tragedii sprowadzono policyjne helikoptery, którymi ewakuowano pechowych
wycieczkowiczów. Wyjaśniono,
że rozszalały słoń jest prywatną
własnością - został wypuszczony do matecznika w momencie,
gdy ogarnięty żądzą znalezienia
partnerki zaczął sprawiać właś
cicielowi poważne kłopoty.

Wikary palił
haszysz
-

opiekujący się
młodych
chł0Pc:ów

Wikary

grupą

w regionie Namur (Belgia)
został aresztowany za nakła
nianie 14-1atka do palenia haszyszu.
33-letni ksiądz Philippe Renard pojechał z jednym ze
swych podopiecznych do ~aa
strichtu w Holandii. Tam nabył
haszysz, który częściowo obaj
wypalili w drodze powrotnej.
Resztę chłopiec zabrał ze sobą
do domu.
Rodzice znaleźli jednak narkotyk w jego p'okoju i zawiadomili policję. Sledztwo doprowadziło do wikarego. Prokurator
przedstawił duchownemu zarzut
wwozu, posiadania i zażywania '
środkówodurzając ,ch. Okolicznością obciążającą jest nakła
nianie nieletniego do zażywania
narkotyków. Księdzu grozi kara
do 5 lat pozbawienia wolności.

.

"Biały
Siedziba prezydentów
Stanów
Zjednoczonych
"Biały Dom" obchodziła
we wtorek 20o-Iecie istnienia. Jego obecni mieszk~ńcy uczcłli tę rocznicę

XXIX Ziazd KPZR
W przyszłym
Członkowie

roku

rozwiązanej

w listopadzie 1991 r. przez Borysa Jelcyna KPZR postanowili zwołać XXIX zjazd partii
w pierwszym kwartale 1993 roku - poinformował o tym szef
komitetu organizacyjnego Konstantin Nikołajew.
W lipcu tego roku inna grupa
komunistów zorganizowała tak:
że XXIX zjazd KPZR , w czasie
którego delegaci wykluczyli Michaiła Gorbaczowa z partii. .
Ostatni legalny zjazd odbył się
w .czerwcu 1990 roku pod przewodnictwem Michaiła Gorbaczowa.

ludzkich trwa już 5 stuleci,
Indianie obchodzą odkrycie
Ameryki jako dzień żałoby" stwierdza ulotka.
Konsulowi generalnemu
Krakowie przekazano list do prezydenta St.
Zjednoczonych , domagając
się "przyznania Indianqm
właściwego im miejsca na
ich własnej ziemi oraz pełni
praw ludzkich". Tzw. odkrycie Ameryki przez Kolumba
było spotkaniem dwóch kultur, a nie odkrywaniem riieznanego świata. Protestujemy przeciwko "odkrywaniu
Ameryki",
bo już
w samym słowie "odkrycie"
mieści się europocentryczne podejście do tamtego
wydarzenia - wyjaśnił Andrzej Zwawa z Federacji Zielonych.

usA w

Gawronik.,chce
•
ulawnic
nazwiska
nym momencie podjeżdża
samochód i bryzga na mnie
śmierdzącym błotem ".

Wyraził przypuszćzenie ,
że przyczyną jego aresztowania była chęć zatrzymania

go "w ekspaosji zagranicznej, aby pokazać, że z wła
dzą nie ma żartów". "Myślę,
że naraziłem się paru ludziom" - dodał Gawronik,
zapowiadając szersze wyjaśnienia na konferencji prasowej za kilka dni.

Środki
antykoncep~yine

dla królikó""

za dokonanie aborcji. Pozostałe kobiety zapłacą za zabieg cenę 10-krotnie wyż
szą niż dotychczas, czyli
300-500 lewa (13-20 dolarów) w zależności od dochodów. Do tej pory za usunięcie ciąży w szpitalu pła
ciło się 30-50 lewa.

II

Pani Barbara Bush pódzięko
wała młodym artystom za . udział
w naszych obchodach dnia kamienia węgielnego , nawet jeś li
nadał nie możemy dojść do tego,
gdzie I)asi przodkowie go poło
żyli" . Ow kam i eń , położony 13
paździemika 1792 roku, nigdy
później nie został odnaleziony,

Pięcioraczki .
W

dWie minuty

W zaledwie 2 minuty
znacznie powiększyła się
w czwartek nad ranem
pewna nowojorska rodzina, kiedy w szpitalu CoI u m.bia-P res byterian
przyszły na świat pięcio
raczki - trzech chłopców
i dwie dziewczynki. Poród
nastąpił.11 tygodni przed terminem i dlatego musiano zastosować cięcie cesarskie.
Noworodki, które ważą od
0,84 do 1,35 kg czują się
dobrze i zdaniem lekarzy bę
dą mogły opuścić szpital za
10 tygodni.
Jeden z lekarzy dr Harold
Fox ujawnił, że szczęśliwi rodzice poddali się kuracji
zwiększającej prawdopodobieństwo posiadania licznego potomstwa .

Przerażenie

narodów

m 200 lat

wystawą obrazów malowanych przez dzieci niepeł
nosprawne.

"Rozpruwacz z Rostowa" został w czwartek skazany na karę śmierći.
57-letni obecnie An.driej
Czykatilo zamordował w cią
gu 12 lat 52 osoby. Gwałcił
i torturował swe ofiary pped
pozbawieniem życia, aresztowano go w 1990 r.
Władze rosyjskie przyznają
obecnie, że zanim ujęto faktycznego mordercę, aresztowano,
skazano i stracono niewinnego
człowieka , obciążając go zbrodniami, które - jak się okazało
poniewczasie - popełnił Czykatilo. Przyznają też, że prawdziwy
"rozpruwacz" był aresztowany
wcześniej, w 1984 r., ale zwolniono go, kiedy badania krwi

Cd n?I~ i,,, ;11·' 3tA ;i-

dla uczennic i· studentek
\

skazany na śmierć

26 mln dolarów australijzwiertąt. Jednakże, raz wproskich przeznaczył rząd w Canwadzony do przyrody, wirus ten
berze na ograniczenie populanie będzie mógł być z niej wjcocji królików.
fany i może doprowadzić do cał
kowitego ' wyginięcia królików
Króliki sprQwadzone do Australii w 1960 r. do celów spożyw
w Australii.
czych i łowieckich, są dziś najProgram obejmuje również
większą plagą tutejszego rolnicpopulację lisów, które są po krótwa. Mimo masowych polowań,
likach największą plagą australijskich hodowców. Ich rozmnaw których zabijano setki tysięcy
żanie zostanie zahamowane pokrólików, ich populacja osiągnę
ła ponad 300 milionów. Gdyby
dobnym wirusem, atakującym
ustawiono je wszystkie w jed- • tylko ten gatunek zwierząt.
nym szeregu, miałby on 90 tys.
km długości, czyli dwa razy wię
cej niż obwód kuli ziemskiej.
Ocenia się, że roczne straty
rolnictwa z tytułu nadmiernej populacji królików wynoszą 90 mln
dolarów australijskich (64 mln
USD).
.
Program sterylizacji biologicznej tych zwierząt, na który rząd
przeznaczył 26 mln dolarów
australijskich, ma polegać na
wprowadzeniu do systemu immunologicznego królików wirusa atakującego komórki rozrodcze, a w konsekwencji zapobiegającego
zapłodnieniu.
"Czarnosiecinna, ksenofobiczna, skrobankowo-przemytNaukowcy z Australian Nationicza Polska, leniWił na dodatek, pełna żalu i pretensji do
nal University, twórcy programu,
świata nie stanie się nigdy niczym innym, jak przerażeniem
zapewniają że wirus może zaanarodów, jak kiedyś chcialabyć ich natchnieniem". Te słowa
takować tylko zwierzęta jednego
wypowiedział poseł Antoni Małachowski. Do takiej charakterys- .
gatunku i nie stanowi zagroże
tyki naszego kraj/:} chyba niewiele można dodać. Tych kilkanaście
nia dla cyklu rozrodczego innych
słów doskonale oddało nasze narodowe cechy.
Premier Hanna Suchocka przedstawHa program rządu na najbliższe lata. Pani premier wzywa do ... zaciśnięcia pasa na 'co
najmniej pięć lat. Dzięki takiemu posunięciu w ciągu 10 lat podwoimy dochód narodowy. Jak państwo przyjmujecie taką perspektywę? To proste, już samo założenie jest niezgodne z przeszłością narodu. Czekać nie można! Poprawa? - owszem, ale
zaraz! Historia niechęci narodu do czekania jest długa. Na przykład ponad 10 lat temu generał Jaruzelski wezwał naród do 90
spokojnych dni. Nie wytrzymaliśmy. Ostatnie strajkowe lato to
Zakazem dokonywania abortąkże wynik niecierpliwości. Naród żąda efektów prywatyzacji nacji, niezbyt rygorystycznie przetychmiast. Jeśli jest kapitalizm - to od razu mamy mieć wystrzeganym, objęte są w Bułgarii
pchane dolcami partfele i pełne sklepy. Nie możemy zrozuwyłącznie kobiety zamężne, któmieć, że do dobrobytu dochodzi się latami, ba, na wysoki poziom
re nie mają dzieci lub urodziły tylrozwoju gospodarczego pracują pokolenia. U nas - w Mielcu ko jedno dziecko. Bardziej resfirma dostała obiecane pieniądze na rozwój, przemiany, łatwiej
trykcyjne zasady obowiązywały
szy start. Pracownicy wyczekali się całe 3 miesiące. Efektów nie
do 1973 r., kiedy ówczesne mibyło. Skandal! Teraz strć}jkują Oby nie było to ich na długi czas
nisterstwo zdrowia zliberalizoostatnie zajęcie.
wało przepisy do tego stopnia,
Łatwo czynić mi zarzuty niecierpliwym. Jak jednak mają wyże aborcja stała się powszechtrzymać owe pięć. lat, bez środków do życia, w kraju w którym
nym zabiegiem .
śmierć z biedy jest praktycznie zalegalizowana. Tak właśnie zalegalizowana. Bo bezrobotny po roku traci prawo do zasił
ku. Od tego momentu jego los nikogo nie interesuje_ Nikogo
także nie interesuje los emerytów. Oni przecież całe swe ży
cie oddali PRL. Po co więc III Rzeczpospolita ma sobie nimi
zaprzątać rozkład jazdy?
A jednak są w kraju tacy, którzy czekać lubią wprost czekanie
mimo wielokrotnie ponawianych
celebrują Do tego nie chcą wcale zajmować się drażliwymi spraprób.
wami życia codziennego i marnymi perspektytNami na jutro. W
W "Białym Domu" rezydowali
piątkowy ranek Sejm przez trzy godziny nie mógł ustalić
wszyscy prezydenci Stanów
dziennego porządku obrad.
Zjednoczonych , z wyjątkiem
Bogaty świat demokracji zachodniej także lubi czekać. Na rapierwszego Jerzego Wazie poklepują pocieszają chwalą obiecują nęcą, kuszą .. W miszyngtona.
nionym tygodniu zachodni eksperci stwierdzili, że polska gospoTematem wystawy, która zosdarka już okrzepła że wychodzimy z dołka. Jednak pani premier
tała otwarta w tzw. wschodnim
nie ~wyżabrała" na tą dobrze zapowiadającą się gospodarkę ani
pokoju, jest .życie w Białym Dogrosza. Dziura w budżecie straszy. Tymczasem oni tam czekamu". Każdy stan i terytorium, jak
ją - z pieniędzmi_ A my - na nie.
również stolica, reprezeRtowane
PAWEŁMJJAS
sąjednym obrazem.

Bezpłatna aborcia
Rząd bułgarski zadecydował, że uczennice i studentki nie będą musiały płacić

"Rozpruwacz zRostowa"

http://sbc.wbp.kielce.pl

i spermy nie dostarczyły jednoznacznych dowodów.
_
Podczas sześciomiesięcz
nego procesu Czykatilo
przyznał się do kolejnych zabójstw (oprócz tych, o które
go oskarżano) i wskazał
miejsca, w których zak.opał
ciała. W środę próbował jednak
wycofać
zeznania
i twierdził, że jest niewinny.
Wykonanie kary śmierci
następuje w Rosji przez
strzał w tył głowy.

Dziedziczne
alkoholiczki
Cechy dziedżiczne są
alkoholizmu u kobiet. Takie
wnioski
opublikowane
zostały w październiko
wym wydaniu amerykań
skiego czasopisma stowarzyszenia lekarskiego.
Cechy genetyczne były
przyczyną choroby alkoholowej u 50-62 proc. badanych
kol;>iet uzależnionych od alkoholu. Nieco mniejszą rolę
przypisuje się natomiast
czynnikom społecznym , takim jak po'chodzenie społeczne, wychowanie czy tradycja rodzinna.
Według
dr.
Kennetha
Ken.dlera ostatnie badania
wykazują, że czynniki biologiczne i genetyczne odgrygłówną przyczyną

wają również

istotną rolę

w chorobie alkoholowej
u mężczyzn. Constance
Weisner z instytutu badaiI
naukowych w San Francisco
wykazała, że kobie1y częś
ciej niż mężczyźni popadają
w alkoholizm z powodu depresji nerwowej lub stanów
lękowych .

Dr David Goldman, szef laboratorium neurogenetycznego amerykańskiego instytutu badań nad alkoholizmem uważa, że ostatnie
badania potwierdzają tylko
potrzebę kontynuowania badań zmierzających do wyodrębnienia genów odpowiedzialnych za alkoholizm.

Pogrzeb
niemieckiego
kierowcy
W piątek w Neuzelle koło
Eisenhuettenstadt odbył
się pogrzeb niemieckiego
kierowcy Wilfrieda Fronzcka, który został zabity na
parkingu pod Krakowem.
Poza członkami najbliż
szej rodziny, w pogrzebie
wzięli udział m.in. jego koledzy - kierowcy z firmy przewozowej "Brandt".
W. Fronzeck pozostawił
żonę i troje dzieci. Przed pogrzebem pracownik przedstawicielstwa ambasady RP
w Berlinie wręczył wdowie
kwiaty i złożył kondolencje .
W krótkiej rozmowie pani
Fronzeck stwierdziła, że
nie wszyscy Polacy są tacy, a poza tym, to samo ma
miejsce w Niemczech.
Wspomniała
przy tym
o dwóch Polakach z Zielonej Góry, którzy też padli
ostatnio ofiarami podobnego napadu.
Nigdy nie miała nic przeciw Polakom i w ogóle obcokrajowcom/Wprost przeciwnie. W Polsce ma wielu znajomych i często odwiedzała
nasz kraj.

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ
STAROPOLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
RADOMSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ

Wydawane
pod
patronatem

NR 39(47)
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Integracja europejska

Czego ' boią
się ',Po acy?
Śledząc prasę oraz wypowiedzi polityków, łatwo ulec
Polak pragnie szybkiego zjednoczenia naszego kraju z państwami wysoko rozwinięty
mi. I chociaż logika wskazuje na taką konieczność w praktyce istnieją liczne obawy u naszych rodaków,
a także swego rodzaju opór.
złudzeniu, że każ~y

Badania wykazały .głęboką
Polaków o problemach stowarzyszenia Polski
z Europą, o Wspólnotach Europejskich i układzie o stowarzyszeniu. Wykazały także lęk i poczucie zagrożenia wobec .nieuchronnego" stowarzyszenia.
Polacy z reguły (wykazały badania) dostępne informacje
uważają za abstrakcyjne i nieprzydatne w życiu codziennym.
OdczuwająDrak informacji praktycznych o możliwościach, korzyściach i zagrożeniach zwią
zanych ze stowarzyszeniem,
informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł, za jakie uz-

nali profesjonalistów np. prawników. Badani deklarują brak zaufania do dziennikarzy i polityków.
Respondentami badań przeprowadzonych miesiąc temu
przez firmę SMG/KRC POLAND
na zlecenie rządowego biura ds.
integracji europejskiej oraz
przedstawicielstwa Wspólnot
Europejskich w Warszawie byli
przede wszystkim przedstawiciele . grup interesu" (przemysłowcy, handlowcy, rolnicy, także liderzy związkowi), które od-

Zawód: handlarz
samochodami

Podobno każda podpacykowana potwora znaJdzie na
giełdzie swego amatora ...
Fot. A. Piekarski

niewiedzę"

.

Tomasz Maj - laureat "Srebrnago Asa '92 i jego posiadłość we Wsoli pod Radomiem.

Fot. A. Piekarski

I

" S re b rny

A s '92"

I,Niesp,~koiny

duch
pols'k.iego' rolnictw'a"
Tak nazywają go znajomi oraz wszyscy, którym sztuka
Jlospodarowania na roli nie jest obca. 1 nie ma w tym
określeniu ani krzty przesady. Bo jak można inaczej ocenić człowieka, który w styczniu tego roku przejął zadłu
żony na 65.miliardów zł Ko,,!binat PGO Mysiadło, by już
w połowie roku spłacić znaczną częśc długu, wprowadzając pionierskie metody uprawy warzyw i ich nowe
asortymenty. 1- co bardzo ważne - ni~ pozbawił nikogo
pracy z przejętej w spadku po bankrucie 600-0sobowej
załogi.
.
TOMASZ MAJ - bo o nim tu
rozpoczął eksperyment. Wybrał
mowa - jest odważnym człowi e
sprawdzoną technologię holenkiem . Odważnym i nowatorskim.
derską Z Izraela, Norwegii i HoWłasną firmę w pod radomskiej • land ii sprowadził specjalne pomiejscowości Wsola założył bę
żywki , nawozy i mikroelementy.
dąc jeszcze studentem olsztyń
Zastosował komputer do dozowaskiej Wyższej Szkoły Rolniczej.
nia tych środków. Dla zapylenia
Był jednym z pierwszych w Polsroślin sprowadził specjalne trzmiece, którzy zakładali tunele foliole, a na szkodniki nasłałwyspecja
we. Postawił od początku ńa wielizowane owady - entomofagi. Jedzę i doświadczenie . I dlatego
go metody stawiały w osłupienie
odwiedził' najlepsze gospodarsnawet fachowców wśród załogi ,
twa ogrodnicze w Holandii, nawią
którzy nigdy dotąfl nie spotkali się
zując z nimi intensywną współ
z takimi metodami uprawy wapracę·

Kiedy w 1991 r. ogłoszono
przetarg na przejęcie kombinatu
MYSiaOto, nie zawahał się wziąć
w tej cozgrywce udziału. Wygrał!
Przejął gospodarstwo w tzw. leasing. Podjął się dzieła niebywałe
go. Mysiadło to jedno z najwięk
szych gospodarstw ogrodniczych
w Europie - pod szkłem znalazło
się tutaj 36 hektarów gruntów.
PGO wyceniono na 155 miliardów
zł. To olbrzymi majątek, wymagający wielkiej odpowiedzialności .
Zeby wyprowadzić firmę "na prostą" Tomasz Maj postawił przede
wszystkim na nowoczesną technologię . 60 proc. potrzebnych na
jej rozwój środków uzyskał zwłas
nej produkcji. Na spłacenie pierwszych 65 mld zł dano mu dwa lata.
Zainwestował własne .3 miliardy,
w Banku Gospodarki Zywnościo
wej pożyczył 20 mld zł i na 16,5 ha

rzyw.
Pierwszy zbiór miał miejsce
w maju br. Rynek został wzbogacony produkcją opakowaną w kartony opatrzone napisem "EKO
MYSIADŁO"; znakomite pomidory, papryka, bakłażany i ogórki.
Dzienna produkcja pomidorów
wynosi obecnie 3(}-4() ton i wkrótce osiągnie liczbę 100 t. 90 procent tej produkcji trafia na rynek
polski~ reszta wędruje za granicę do Anglii, Austrii, Francji, Niemiec
i Szwecji. Tak oto odważny rolnik
ze Wsoli zadziwia świat nowoczesnymi metodami gospodarowania.
. Interesy" odwiedziły gospodarstwo ogrodnicze Tomasza Maja
we Wsoli pod Radomiem. Ładny,
duży budynek murowany, pod
szkłem pół hektara.
- To dzięki temu gospodarstwu
- mówi pan Tomasz - udało mi

MAty KOWNIK BłZN~5M~NA
SEKTOR PRYWATNY - wszystkie transal<cje ekonomiczne
podejmowane dobrowolnie przez poszczególne osoby indywidualne lub w stowarzyszeniu z innymi ludźmi.
SEKTOR PUBLICZNY - działalność rządu federalnego, rzą
dów stanowych i samorządów lokalnych.
SIŁA MONOPOUSTYCZNA - zdolność firmy do podnoszenia cen rynkowych wytwarzanych przez nią dóbr lub usług poprzez zmniejszenie produkcji.
.
SIlA MONOPSONOWA - zdo l ność producenta do zmiany
ceny zasobu poprzez zmianę wielkości zatrudnienia.

ANGIELSKO - POLSKI
NA1l0NAL INCOME - dochód narodowy.
INCOME TAX - papier wartościowy przynoszący znaczne do-

ch~bEMNITY -

odszkodowanie, rekompensata.

(J.)

się odnieść
n i zowałem

sukces. Kiedy modergospodarstwo w Mysiadle, tutaj rosły potrzebne rozsady. Tutaj miały też początek nowoczesne metody uprawy roślin.
Teraz gospodarstwo we Wsoli prowallzi moja siostra. Ja, razem
z żoną i dwoma synami (II klasa
LO i siódma klasa SP) zamieszkałem w Mysiadle.
- Najbliższe plany? - Plany,
a zarazem marzenia - mówi mło
dy rolnik - to dalsza modernizacja
gospodarstwa, doskonalenie metod uprawy, stworzenie wzorcowej
fabryki warzyw na miarę europejską I ciągła walka o wysoką jakoM produkcji. Cieszę się , że moimi zainteresowaniami zaraziłem
swoich synów. Obiecują, że po

będą

i stotną

rolę

zdobyciu odpowiedniej wiedzy rolniczej pozostaną w gospodarstwie .. .
Tomasz Maj twierdzi , że o prawdziwym sukcesie można będzie
mówić za okoloo półtora roku. Ale
już na wipsnę zaprosił . Interesy"
do odwiedzenia Mysiadła. Pewnie
pojedziemy. Na smaczne pomidory, ogórki, a może i na coś wię
cej .. . ?
Tomasz Maj jest laureatem
.Srebrnego Asa '92" przyznawanego przez Polish Promotion Corporation z..a nowatorskie metody
rozwoju polskiego rynku. Gratulujemy i życzymy w listopadzie br.
.złotego Asa"!
JERZY KOSOWSKI

Każdego dnia kilkunastu z nich pojawia się w biurach
ogłoszeń kieleckich gazet. Zależy im na pilnej publikacji
w rubryce "motoryzacyjne". Jednocześnie w soboty
i niedziele stanowią sporą grupę bywalców giełd samochodowych. I choe w dowodach osobistych mają wpisa-

ne różne profesje, łączy ich jedno: zawód - handlarz samochodami ...
Stanisław P. ukończył tech-

grywać

w procesię zjednoczeniowym .
DOKONCZENIE NA STR. '}

kapitałem, którym nieustannie

nikum, lecz nigdzie nie pracuobraca. Proceder wcale nie
je, z prostej przyczyny - dla
~ależy ao trudnych. Owszem ,
niego pracy nie ma. Nawet się
nie zarejestrował w .pośred
niaku", gdyż robi uniki przed
wojem. W domu bywa rzadko,
jeździ powiem po Polsce, skupuje i sprzedaje samochody.
Nie jest zresztą jakimś hurtownikiem - wystarczy, że w cią
W zwi ązku z decyzją parlagu miesiąca kupi i sprzeda 4mentu węgierskiego o podjęc i u
5 . bryczek" i zarobi na nich
się przez Węgry zorganizowania
20-30 . baniek". Owszem, byw 1996 r. Swiatowej Wystawy
wają i straty, bo i w tej profesji
. EXPO '96", rząd ustalił zasady
obowiązuje ryzyko zawodowe.
i warunki przygotowania tej imprezy.
Ta przykrość spotyka go jedTermin otwarcia wystawy nak rzadko. Wszystko zaczęło
11 maja 1996 r., a zamknięcia
się dwa lata temu. Przyjrzał się
1 paździemika 1996 r. Oczejak to robiąjego starsi koledzy.
kuje się ok. 12 m ln osób zwieTo fakt, na rozruch trzeba m i eć
dzających. Łączny koszt wystate 40-50 milionów, żeby kupić
wy wyniesie ok. 1,5 mld dolacoś godnego uwagi. Ojciec
rów, z czego budżet państwa
sprzedał akurat kil k uletnią ./apokryje jedynie 200 mln doladę" i miał parę złotych na kurów. Źródłem finansowania
pce. Zaufał synowi i pożyczył
będą m.in. fundusze samorzą
mu te p ie ni ądze . Teraz pan
dowe, kredyty Banku Świa
Stasio dysponuje już własnym
towego, koncesje, a także in-

trzeba się znać na samochodach, by nie trafić na podpacykowane.
Ostatnio pan Stasio nabył
na giełdzie w Lublinie .skodę"
za 41 .baniek". W Lublinie, bo
tutaj jest podobno najtańsza
giełda w Polsce. Nic więc
dziwnego, że w niedzielę spotyka się tu . kwiat" kieleckich
handlarzy, samochodami.
OOKONCZENIE NA STR. 3
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Naibogatsi
Amerykanie
Bill Gates mając 36 lat jest naj·
rńłodszą osobą na szczycie najzamożniejszych ludzi USA. . Forbes"
ocenia jego fortunę na 6,3 miliarda
dQlarów. W ciągu roku jego fortuna
powiększyła się o 1,5 mld dolarów.
Z pięcioma i pół miliardami dola·
rów 7/Hetni John Kluge .okupuje"
drugie miejsce. Strac~ ostatnio 400
mln dolarów. Znajdował się on na
czele listy naj bogatszych Amerykanów przez trzy lata.

Budapeszcie!

węstycje przedsiębiorstw zagranicznych.
Dla zorganizowania wystawy
Budapeszt odda do dyspozycji
tereny o łącznej pow. 80 hektarów. Organem opiniującym. koordynującym

9raz decyzyjnym
będzie powołana przez rząd 1.0-

osobowa Rada Wystawy SWlaPolskie przedsiębIor
stwa budowlano-montażowe ,
działające na terenie Węgier,
zainteresowane są otrzymaniem zamÓWień na wykonanie
obiektów, robót i usług zarówno jako wykonawcy samodzielni, jak i POdwY onawcy. Niektóre
przedsiębiorstwa złożyly już do
Biura Radcy Handlowego natowej .

Bill Gates - założycielli nny inlonnacyjnej MICRO-SOFT CORP.
- jest najbogatszym Amerykaninem. Wyprzedził magnata w dziedzinie łączności - Johna Kluge podało amerykańskie pismo . For-

szej ambasady materiały informacyjno-promocyjne, które
wraz z rekomendacjami przedłożone będą

komisarzowi wys-

tawy.

Węgrzy podkreślają. że pIerwszeństwo przy otrzymywaniu zamówień będą miały te przedSJę

b iorstwa ,

które

przynajm n Iej

w części udzielą kredytu na realizowane obiekty. Biuro naszego
radcy handlowego w Budapeszcie oczekuje dalszych zgłoszeń
polskich przedsiębiorstw zainteresowanych ubieganiem się
o uzyskanie zleceń na roboty,
dostawy i usługi związane
z .EXPO '96".

(bs)

Samorzqd

O

prywatyzacji

Własność państwowa staje się przeżytkiem. To co należy do
wszystkich, w rzeczywistości jest bowiem niczyje. Dotyczy to
zakładów produkcyjnych, ziemi. Coraz częściej mówi się np.
o gospodarstwach rodzinnych jako sposobie wyjścia rolnictwa
z kryzysu. Podobnie jest z fabryka~i, .za~~da!""i usługowymi.
Od lipca 1990 r., to jest od czasu weJścIa w zycIe usta~y o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, w całym kraJu rozpoc~to proces zmian własnościowych.

Wśród kilku hurtowni zajmujących się sprzedażą artykułów chemicznych z branży budowlanej, na szczególną uwagę zasługuje
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Solter" mające siedzibę w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9. PW "Solter" - to laureat głównej nagrody
statuetki "Klucz do sukcesu", którą to firma otrzymała na I Targach
Chemiczno-Metalowych odbywających się w dniach 24-27.1X.1992
r. w Radomiu. O pracy przedsiębiorstwa rozmawiam z jej właścicie
lami: Stanisławem Doboszem i Dariuszem Kwietniem.

• Czy nagroda Grand Prix Tar:.
gów jest wyróżnieniem na miarę
oczekiwań?
~ Na pewno tak. Działamy od
1990 r. i jest to największe nasze
wyróżnienie. Nagrodę otrzymaliś
my za prezentację i promocję polskich materiałów budowlanych.
Nasza działalność polega na

szybkim zaopatrywaniu sklepów
i hurtowni działających na terenie
całej Polski. Posiadamy dwa samochody ciężarowe, którymi rozwozimy nasze artykuły na zamówienie telefoniczne.
• Jaki produkt w tej trudnej
sy1uacji handlu cieszy się największym popytem?
- - Jednymi z najbardziej poszukiwanych artykułów są klej do
mozaiki i parkietu .pronilent", klej
do tapet "pronicei W" i klej .wikol".
Oprócz tych podstawowych wyrobów posiadamy w sprzedaży klej
.Iatex" do płytek i wykładzin PCW,
klej "mapex" do glazury, farby, lakiery oraz całe oprzyrządowanie
malarskie. Od września wchodząc w porozumienie z d~strybu
torem niemieckiej firmy DUFA pojawiły się na półkach naszych magazynówekologiczne
farby
i lakiery, które uzupełniają braki
w tym asortymencie na naszym,
krajowym rynku.
.
• Czy ograniczacie się tylko
do działalności handlowej?
- Wychodząc naprz~ciw bezrobociu, a w szczególności bezrobociu osób niepełnosprawnych,
którzy mają największe problemy
w zdobyciu pracy, uruchamiamy
produkcję
odzieży
roboczej.
W tym celu tworzymy 30 nowych
miejsc pracy dla inwalidów. Już teraz prowadzimy nabór pracowników.

• Podejmujecie panowie potemat, czy podołacie wymogom, jakie na was spadną?
- Zdajemy sobie sprawę, że
zatrudniając inwalidów musimy
stworzyć im odpowiednie warunki
pracy wraz z lepszym zapleczem,
które przy zatrudnieniu psób
sprawnych nie je$t tak rygorystyczne. Mamy nadzieję, że wła
'dze miejskie pomogą nam ruszyć
ten temat. Głównym naszym problemem jest baza lokalowa. Obecnie nasze pomieszczenie dzierża
wimy od Przedsiębiorstwa . pólsurwis", które jest w likwidacji.
Niebawem zostaniemy zmuszeni
do wykupu zajmowanych pomieszczeń lub do ich opuszczenia. Z tego powodu wstrzymaliś
my prace adaptacyjne pod planowaną działalność. Mamy nadzieję,
. i:e stając do przetargu władze
miejskie będą brały pod uwagę nie
tylko zasobność kieszeni klientów,
ale również korzyści jakie przyniesie miastu firma, która przejmie te
budynki.
• Czy jesteście przygotowani
do przetargu?
- Największym problemem jest
zgromadzenie dużej gotówki. Kredytujemy wielu odbiorców, a stąd
niejednokrotnie wynikają problemy z terminowym ściągnięciem
należności co znacznie ogranicza
ważny

możliwości działania.

• Czy dotychczas zrobili panowie coś dla naszego miasta?
- Tak. Firma bierze czynny udział w działalności Fundacji Bezpieczeństwa. W ubiegłym roku dofinansowaliśmy posterunek policji
na os. Południe. W 'br. przekazaliśmy fundacji kwotę 12 mln zł na
remont nowego posterunku przy
ul. Maratońskiej. Mając na uwadze

trudną sytuację finansową

klubów
sportowych, dotujemy jednego
z zawodników Radomiaka, maratończyka Zbigniewa Janiszewskiel
go. Klub Sportowy Start Radom
otrzymał od nas jednorazowo kwotę 10.000.000 zł oraz materiały na
remont obiektu. Wspieramy również wiele imprez na terenie miasta
m.in .•Dar Serca" dla dzieci niepeł
nosprawnych, .Miss lata '92", przekazaliśmy paczki świąteczne dla
dzieci z domu dziecka przy ul. Kolberga. Można by wyliczyć wiele,
przede wszystkim chodzi o to, aby
zachęcić inne firmy do czynnego
wspierania tych, którym w tym
okresie jest ,najtrudniej.

...

Obserwując inicjatywy . Solterug, możemy życzyć sobie, aby inne firmy postępowały podobnie,
wówczas życie może stać się łat
wiejsze.

•

Dziękuję

za rozmowę.
SŁAWOMIR BAĆKOWSKI
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dla nieekologicznego prze-

Wśród zagrożeń respondenci
wyliczają
przede
wszystkim upadek rolnictwa, przemysłu oraz
wykup ziemi przez obcokrajowców. Wyrażano opinie, że
zachód kieruje się tylko
swoimi interesami, szukając
w Polsce rynków zbytu, taniei siły roboczei i miejsca

,

~t t.·.·

.

mysłu.

Nadzieje wiązane ze stowarzyszeniem - to racjonalizacja
i stabilizacja życia, uporząd
kowanie sytuacji w kraju poprzez dostosowanie polskiego
prawa do norm europejskich,
a także napływ zachodniego
kapitału i nowoczfjinych technologii. Objęci baM:miami spo-

"INTERESY" - NR 39(47), \9-25.X. \992 r.
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stwo Usług Inwestycyinych
w Kielcach zostało sprzedane.
. Dlaczego proces prywatyzacji
tak rozciąga się w czasie? Zaporą
są przede wszystkim przepisy.
Wiele zakładów nie ma prawa
własności ziemi i budynków. Za
przyklad może posłużyć zakład nr
5 skarżyskiego "Fosko". Teren,
na którym stoją budynki zakłado
we jest własnością skarbu pań
stwa. Ale żeby to-udowodnić, trzeba było sięgać do dokumentów
sprzed ponad 100 lat. Są również
przypadki upominania się o włości
dawnych właścicieli, którym odebrano majątki w wyniku reformy
rolnej .
Rok ustawy reprywatyzacyjnej
blokuje jakiekolwiek poczynan!a.
Jeśli już uda się przezwyciężyć te

cią "Buskopol"~ Przedsiębior-

trudności, pojawiają się następne

Co czytajq menedżerowie?
(zachodni)
Najpopularniejszą
gazetą
wśród zachodnioeuropejskich
menedżerów jest.. . .National

Geographic" - a więc nie pismo
poświęcone ekonomii czy robieniu interesów, lecz raczej odkrywaniu świata . Tak wynika z sondażu przeprowadzońego niedawno na zamówienie wydawcy
prasy międzynarodowej wśród
blisko 8 tysięcy przedstawicieli
kadr kierowniczych firm zachodnioeuropejskich. Ocenia się, że

reprezenb:Jją oni przeszło 5 milionów osób . •
Wspomniany magazyn czyta
regularnie tylko (?) 10,4 proc.
ankietowanych, ale następny na
liście naj popularniejszych gazet
dziennik nFinancial Times" ma
zaledwie 5,2 proc. wiernych czytelników wśród zachodnioeuropejskich menedżerów.
Z przeprowadzonych badań
wynika, że większość biznesmenów interesuje się przede

kać mogą rozbieżności pomiędzy

jej Rrzebiegiem w różnych zakła
dach.
- Jak temu wszystkiemu zaradzić? Jak wobec kłopotów z jakimi
borykają się zakłady zmieniające
właściciela wyglądać będzie pro-

ces. powszechnej prywatyzacji,
o której coraz głośniej się mówi?
Fakt, że wybrane są do niej tylko
firmy najlepsze, z kieleckich-jedynie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego.

Bez regulacji prawnej o sprawnym przebiegu prywatyzacji nie
można nawet marzyć.
Problemy prywatyzacji mienia
państwowego i komunalnego były
głównym tematem X plena mej sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Kieleckiego, zorganizowanej w miniony poniedziałek.

Ook)

wszystkim prasą własnego kraju, chociaż ponad jedna trzecia
czyta regularnie
publikacje
o charakterze międzynarodo
wym, zarówno magazyny, jak
i dzienniki. Przed czterema laty
zainteresowanie prasą między
narodową zdradzało zaledwie
29 proc. ankietowanych.
Kolejne miejsca na liście najpopularniejszych tytułów zajęły
magazyny i~formacyjne: francuski ,L'Express", amerykański
.Time", następnie mniej .poważ
ny" .Paris Match", potem .Newsweek" i popularnonaukowy
.Scientific American". Dalekie
miejsca przypadły rywalom ,FinanciaJ Times", takim jak .International Herald Tribune" czy eu- '
ropejskiemu ' wydaniu .Wall
Street Journal".
(RAF)

l

~/Technika

Z

elementamr informatyki"

Jeszcze całkiem niedawno, kiedy komputer w szkole,
a szczególnie w szkole podstawowej, należał do rzadkości i jak
przystało na przedmiot drogi i tajemniczy, traktowany był "z całym nabożeństwem". Wśród informatyków krążył taki .dowcip:
na lekcji matematyki w drugiej klasie pani nauczycielka mówi do
dzieci:
- Dodawania będziemy uczyć się na komputerach - i prowadzi rozentuzjazmowanych m~lców do zamkniętej na siedem
spustów pracowni, gdzie w oszklonych _szafach stoją dwa nowiuteńkie komputery.
.
- Popatrzcie - zwraća się do gromadki. - To jeden komput~r
i to jeden komputer. Razem dwa komputery. A teraz grzecznie
wrócimy do klasy i zapiszemy to działanie w zes~ch.
Myślę, że taka sytuacja nie zdarzy się w radomskiej Szkole Pod-

stawowej nr 3, w osiedlu Michagdzie komputer coraz częś
ciej
staje
się
codziennym
narzędziem pracy. Co prawda na
razie tylko dla administracji, ale już
w jednej z sal szkolnych trwa
montaż sieci Novell z 10 stanowiskami; za kilka dni, najpóźniej do
końca tego miesiąca powinny być
włączone do niej dwa pierwsze
komputery do .powszechnego
uczniowskiego użytku".
- No może nie aż tak bardzo
powszechnego - zastrzega dyrektor, mgr inż. Albert Bobrowski. - Będziemy wykorzystywać
je przede wszystkim na lekcjach
przedmiotu .Technika z elementami informatyki", który do programu
szkoły podstawowej wprowadzony został za sprawą byłego ministra edukacji narodowej prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Od tego się właśnie zaczęło. Udało mi
się W!edy przekonać kolegów na-

łów,

Prezes firmy, Stanisław Dobosz na tle statuetki "Klucz do
sukcesu".
Fot. Z. ęąk

W woj. kieleckim w stan likwidacji postawionych jest 40 spośród 100 przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim jest
wojewoda. 19 w samych Kielcach.
Są wśród nich m.in. "Budopol"
-Kielce, "Łysogóry",
ZPOW
w Pińczowie, PTHW Jędrzejów,
Ostrowiec, Skarżysko, PHU
i RPM w Starachowicach.
W wielu z nich postępowanie
przygotowawcze wszczęto w listopadzie i grudniu 1990 r. Przez
dwa lata udało się sprywatyzować
tylko dziewięć, np. Biuro Projektowe Budownictwa Komunalnego Vi Kielcach przekształciło się
w pracowniczą spółkę akcyjna"
Rejonowe
Przedsiębiorstwo
Melioracyjne w Busku w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnoś

- ograniczone możliwości sprzedlłży mienia likwidowanych przedsiębiorstw i wreszcie brak przepisów wykonawczych do ustawy
o przedsiębiorstwach państwo
wych. Właściwie każdy likwidator
sam decyduje o sposobie przeprowadzenia likwidacji. Stąd wyni-

dziewają się , że stowarzyszenie nastąpi najwcześniej za 10
do 15 lat. Pesymistycznie nastrojeni rolnicy twierdzili (biorąc pod uwagę różnice w technice i czas załatwiania
nas
spraw legislacyjnych) , że stowarzyszenie. nastąp~ w ... XXII
wieku!
Fachowcy oceniają, że zbyt
mało jest informacji prasOwych, że są one zbyt abstrakcyjne i bardzo lakoniczne.
Prasa koncentruje się na
ideologicznych i polltycz-

u

-

uczycieli, że minęła już epoka tradycyjnych .prac ręcznych", a informatyka to bardzo ważny dla przyszłoścj uczniów przedmiot. Jednak nie można uczyć się go tylko
teoretycznie. Więc postanowiliś
my kupić komputer.
Skąd wziąć pieniądze na taki
wydatek.•Trójka" to duża szkoła,
bodaj największa w mieście . Uczy
się tu prawie trzy 1Ysiące dzieci.
Dobrowolne i niewygórowane nawet stawki opłat na Komitet Rodzicielski zasilają szkolną kiesę wcale niemałymi sumami.. I to Komitet
Rodzicielski
właśnie
podjął
w ubiegłym roku uchwałę, że
część sumy pochodzącej z tych
składek dyrekcja przeznaczyć
może
na skomputeryzowanie
szkoły.

- Po zakupy nie musieliśmy
chodzić daleko, okazało się, że
-mąż jednej z naszych nauczycielek jest pracownikiem radomskiego .Microtechu", przedsiębiorstwa

nych aspektach zjednoczenia, pomijając jego wymiar
ekonomiczny i realny mechanizm działań.
"Wyniki polskich badań nie
odbiegają od rezultatów analogicznych sondaży w Europie
zachodniej" - stwierdził ambasador komisji Wspólnot Europejskich przy rządzie RP Alexander Rijckmeester. Według niego, polskie władze niewystarczająco informują społeczeństwo o kwestiach integracji.
(CH)

.

zajmującego się m.in. sprzedażą
tych urządzeń.
- Zaczęliśmy od jednego IBM,
który poza edytorem tekstu ~ ciekawym programem graficznym
wyposażony ' jest też w program
wspomagający zarządzanie szkołą Wszystkie dane o uczniach, ich
postępach w nauce - gromadzone są w pamięci komputera. Tam
też znajdują się informacje o nauczycielach i innych pracownikach szkoły. Wypisanie więc jakiegokolwiek dokumentu ucznia czy
nauczyciela zajmuje kilka chwil.
Przekonały się o tym panie z sekretariatu. I tak między nami mówiąc - stały się wielkimi orędow
niczkami komputeryzacji.
O udogodnieniach wynikają
cych z pracy z komputerem przekonali się też ci nauczyciele, którym przyszło konstruować tegoroczny plan lekcji w szkole.
StworzeRie takiego dokumentu
tradycyjnymi metodami trwa zwykle 10 dni, dwa tygodnie. W.trójcę"
wprowadzono do pamięci komputera odpowied(lie dane i po dwóch
dniach każdy z wychowawców
otrzymał wydrukowany plan zajęć
dla swojej klasy.
- Dla mnie to też wielkie ułat
wienie - dodaje dyrektor Bobrowski. - W sytuacjach .awaryjnych",
kiedy muszę znaleźć szybko nauczyciela podczas lekcji - -wystarczy, abym podał komputerowi odpowiednie hasło, aby po kilku
chwilat;:h otrzymać informację,
w której sali, z jaką klasą prowadzi
lekcję poszukiwany pedagog.

Ale przecież Komitet Rodzicielski .trój~i" nie po to asygnował miliony, aby ułatwiać pracę adminis- ,
tracji. A przynajmniej nie tylko po
to.' ChodzHo o coś ważniejszego zapoznanie dzieci z najnowocześ
niejszą techniką, przybliżenie jej
im i wreszcie, jeśli nie nauczenie,
to oswojenie ich z nią,
- I cel ten na pewno spełnimy
- zapewnia dyrektor. - Gdy tylko
zakończy się montaż sieci rozpoczniemy, poza programowymi
zajęciami, kurs obsługi komputerów dla nauczycieli. Musimy bowiem przekonać ich, że nie jest to
żadna .wiedza tajemna", a ta .maszyna" może nie tylko uatrakcyjnić
lekcje, ale pomóc w ich prowadzeniu. Bo kilka programów edukacyjnych już upatrzyliśmy sobie
w przedsiębiorstwie .Wulkan",
z którym współpracujemy, jeśli
idzie o oprogramowanie. Zeby je
kupić potrzebne będą pienią
dze, a te zarobimy prowadząc w oparciu o uczestników koła
komputerowego, na które Wydział
Oświaty przyznał nam dwie godziny tygodniowo własny kurs
komputerowy dla wszystkich chęt
nych z osiedla. Wrócimy też do organizowania giełd komputerowych, które . urządzaliśmy już
w zeszłym roku. Plany więc mamy
ciekawe i to na najbliższą przyszłość. Uchwała Komitetu Rodziciel- skiego zobowiązUje nas bowiem
do tego, aby komputeryzację
szkoły zakończyć do 30 paździer~
nika ...
MAREK NIWlŃSKI

o takim komputerze marzy chyba każdy młody człowiek •..
Fot. W. Słomka

.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Na ostatniej Giełdzie Skóry i Wyrobów Skórzanych radomski
"Sofix" zadbał nie tylko o ładną ekspozycję obuwia •••
Fot. A. Piekarski

czyć .

No więc pan Stasio sprowadził do
Kielc .skodę" z 1988 roku. Była trochę sfatygowana, należało jąpodpa
cykować. Pan Stasio ma swoich
fachmanów - jeden poprawił nieco
blącharkę, drugi pod lakierem ukrył
ubytki i zatuszował tu i ówdzie pojawiającą się rdzę. Kosmetyka kosztowała półtorej .bańki" i w najbliższą
niedzielę wio do Gliwic. Tutaj z kolei
- tak twierdzą fachowcy z branży samochody idą po cenach najwyż
szych.
- Na Śląsku opłaca się .żenić" auta - mówi pan Stasio.- Naród ma
jeszcze trochę grosza ...
I rzeczywiście, podrobiona .skoda" poszła za 45 .baniek". Tym razem na czysto wpadło więc do kieszeni 2,5 miliona. To niewiele, ale dobre i to. za tydzień może będzie
lepiej ...
Pan Stasio nie należy do handlującej śmietanki, on zadowala się 45-milionowym utargiem na czysto
w ciągu tygodnia. Ale są faceci
w Kielcach i okolicy, którzy na handlu
samochodami zrobili .kokosy". Ci zaczynali jednak sporo lat wcześniej,
kiedy jeszcze cło i podatek na samochody zagraniczne były dużo niższe,
a popyt większy. Chociaż i teraz nie
jest najgorzej. Zwłaszcza że funkcjonują jeszcze przedpłaty, które zwalniają od cła. zamiast płacić 3,5 tys.
"zielonych" za kilkuletnie auto, rezygnuje się ze świeżo nabytej przedpłaty
za 18-20 milionów. Zysk łatwo wyli-

A bywają przecież cwaniacy,
którzy nawet przedpłaty nie potrzebują. by .wykolegować" fiskusa. Sposobów jest kil)<a ...
PIEFlWSZY: Powraca Polak z za'
granicy samochodem tal]l kupionym
na numerach, dajmy na to, niemieckich lub holenderskich. Na granicy
nie odprawia wozu ijakby z zamiarem powrotu). Póżniej na miejscowym cmentarzu sprawdza kogo dopiero co pochowano i za parę mijionów łapówki wyrabia papiery na
nazwisko nieboszczyka. Na tej podstawie rejestruje samochód. Po jakimś czasie .denat" sprzedaje wóz
np. jego inwestorowi. za tę .transakcję" się w zasadzie nie odpowiada,
bo wóz nie był kradziony. W razie
wpadki , policja poszukuje nieboszczyka ...
SPOSÓB DRUGI: W Polsce
krad(1ie się samochód obcokrajowcowi lub kolesiowi z branży, który dopiero co wrócił samochodem z zagranicy i pozostawił go nieopatrznie
przed domem. Dalej - jak w sposobie pierwszym ... Tyle tylko, że to rozwiązanie dla złodziei. ..
SPOSÓ TRZECI: Z zagranicy sprowadza się eleganckie, drogie auto. Jest
to wóz zakupiony legalnie, rejestruje się
więc go zgodnie. z wszelkimi przepisami. Potem odkręca się od samochodu
tablice rejestracyjne i zgłasza ich kradzież wraz z dokumentami. Na tej podstawie rejestruje się pojazd po raz drugi.
Teraz auto można sprzedać i wychodzi
się na niewielki zysk. Ale w zanadrzu są
drugie papiery. Wyjeżdża się więc po-

w pobliże granicy, gdzie wyspecializowane finmy rozmontowują wóz na częś
ci, które następnie .na raty" sprowadza
się do kraju. Oczywiście , potrzebne są
rachunki na poszczególne podzespoły
ale, iak powiedzieliśmy, to nie probleTń.
Cło i podatek od podzespołów są
znacznie niższe od samochodu przywiezionego w całości. Fachowov
z handlowej branży mówili. że w ten
sposób na jednej sztuce można zarobić
20-30 milionów złotych .
•• *
Na jednej z ostatnich giełd w Gliwicach bytem świadkiem, jak handlarz kupił białego .mercedesa" 200 D z 1980 r.
za 38 milionów zł. Następnie przestawi!
go w inne miejsce i w kilka godzin póź
niej .ożenił" go za ... 48 milionów. W cią
gLl kilku godzin, bez .roboty" i kombinowania zarobił osiem .baniek". Opłaca
się być handlarzem samochodów?
Pan Stasio ma na ten temat swoją
filozofię życia: - Panie, ja do normalnej
roboty? Za dwie ."bańki" miesięcznie?
Śmierć frajerom!- woła, wcinając pi&czone udo kurze oa kieleckiej giełdzie.
- Do zobaczenia w Gliwicach!!1

wtórnie za granicę, gdzie trzeba nabyć
tak~ sam wóz, w tym samym kolorze i. ..
przykręcić do niego polskie tablice. Na
granicy na ogól nie sprawdzają numerów
podwozia czy silnika. Grunt, że tablice
i kolor samochodu zgadzają się z papierami. Gdyby handlarz chciał sprzedać pojazd, musi go zarejestrować jako skła
dak. Trzeba tylko przedstawić kilka rachunków na kupno części i podzespołów,
np. na szrotach, z uzyskaniem czego nie
ma na ogół problemu. Na takiej operacji
zarabia się kilkadziesiąt milionów z10tych
za nie zapłacone cło i podatek od drugiego pojazdu. Proste?
SPOSÓB CZWARTY: Trzeba mieć
dojście do Wydziału Komunikacji (najlepiej w jakieś nieWielkiej gminie). Za kilkumilionowy "prezencik" otrzymuje się
lewe papiery na pojazd wwieziony do
kraju bez cła . Kto to sprawdzi?
Najbezpieczniej jest jednak ze skła
dakami. Dowód takiego wozu różni się
od innych tylko tym, że w rubryce .rok
produkcji" wpisuje się słowo .skladak".
Oznacza to, że samochód składa się
z różnych podzespołów od różnych pojazdów. Ale to na ogół teoria. W praktyce wygląda to tak, że zakupionym (bądź
ukradzionym) pojazdem podjeżdża się

JERZY KOSOWSKI

II
Rozmowa z dr Piotrem Gruszką, realizatorem
programu "Technopolska" w wójewództwie radomskim

z Radomia, m.in. dr Jan Rejczak, który wtedy jeszcze nie był
wojewodą Po kilku miesiącach
działania okazało się, że istnieje
konieczność powołania spółki

• ·D la wielu ludzi " Technopoiska" -jest pustym dźwię
kiem. Skąd wziął się pomysł
stworzenia tego programu?

W 1989 r. zostało stworzone towarzystwo polsko-włoskie
pod nazwą Polska '89. Weszli do
niego również przedstawiciele

Nie uniknie się przekształ~eii
własnościowych ...

,E"nergetyka
zmienia oblicze
Kiedyś,

przy poszczególnych
energetycznych, istniały
samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycji, które specjalizowały się w budowach i remontach
obiektów i urządzeń dla tzw. energetyki zawodowej. W 1976 r. w ramach ówczesnego Wschodniego
Okręgu Energetycznego powołany
został ZakJad Wykonawstwa Sieci
Elektrycznych w Kielcach, któremu
zakładach

podporządkowane zostały oddziały

kieleckie oraz w Radomiu, Lublinie
i w Skarżysku.
Oddział w Skarżysku, zatrudniający 130 osób, prowadzi roboty
na rozległym terenie. To też wyznacza jego specyfikę. Większość
pracowników, z reguły przez cały
tydzień, delegowana jest do innych miejSCOWości. Zajmują się
wykonawstwem i modemizacją
sieci, linii kablowych, stacji i wszel. kich innych obiektów niskich, śred
nich i wysokich napięć, łącznie
z tzw. GPZ (główny punkt zasilają
cy) i WRS (wolno stojąca rozdzielnia sieciowa).
W przypadku skarżyskiego
ZWSE, głównym inwestorem jest
miejscowy Zakład Energetyczny.
Na jego zlecenie, w Starachowicach dobiega końca remont sieci
niskiego napięcia w os. Żerom
skiego i na ul. Dr Anki oraz do rozruchu przygotowywany jest GPZ.
Z Szydłowca do Miława prowadzona jest linia 15 kV, a w Jeleniowie instaluje się stacje oraz sieć
niskiego i średniego napięcia . Ponadto skarżyski oddział realizuje
zamówienia ZE z Bielska-Białej,'
Łodzi i Rzeszowa. Jego ekipy pracują obecnie w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Koluszkach i w Opatowie. W najbliższym czasie rozpoczną roboty w Malogoszczu
i Prokocicach (rejon Miechów).
- Na razie na brak zajęćJlie narzekamy - mówi .kierownik ~SE
w Skarżysku - Mirosław Kanll!' .zawarte dotąd umowy zapewniają
pracę na pełnych obrotach do końca
pierwszego kWartału przyszłego roku. Co dalej, zobaczymy..
.'
ZWSE w Skarżysku nte ma ~Iększych kłopotów finanso~ch. NI~ po- .
siada zadłużeń, w termlnte płacI. załodze, wygospodarowanO środki na

"

podwyżki w granicach 250-300 tys.
zł. Przewiduje się, że na koniec roku
firma osiągnie lO-procentową rentowność i zysk w wyskości około 2
mld zł.

I w tej firmie kładzie się nacisk na
zmniejszenie kosztów. Aby to osiąg
nąć, wykorzystuje się wszystkie
możliwe zapasy materiałów. Te mniej
.chodliwe" przerabia się do produkcji
pomocniczej. Ogranicza się zakupy
sprzętu i środków transportowych.
Parter biurowca przy ul. 1 Maja wynajmuje się spółkom i przedsiębiors
twom piywatnym. Z dzierżawy tej co
miesiąc do kasy zakładu wpływa 8,5
mln zł.
Dziś, po 16 latach działania, zakład Wykonawsta Sieci Elektrycznych
znów staje wobec konieczności
zmian. Na pewno nie uniknie przekształceń własnościowych . W jakim
kierunku one pójdą? Czas pokaże.
BARBARA PIĄTKOWSKA

polsko-włoskiej. Tak powstała
spółka z kapitałem włoskim pod
nazwą .Prosvi-Polska". Dostrzegła ona konieczność pilnego

znalezienia katalizatora, który
połączyłby wiedzę z wysokiej jakości praktyką życia gospodarczego. Odpowiedzią na to była
.Technopolska" oraz idea powstania parków technologicznych.
• CZYql są parki technologiczne?
- Na Zachodzie są to centra
naukowo-badawcze,
będące
motorem napędowym wielu
branż i rynków. Technoparki grupują z jednej strony instytucje
naukowo-badawcze, uczelnie,
gdzie powstaj~ nowe pomysły
dotyczące technologii, organizacji i zarządzania, z drugiej zaś
przedsiębiorstwa, które mogą
w ten sposób zagospodarowywać efekty ich pracy.
• Jakie miejsce widzi Pan
, u nas dla technoparków?
Mogłyby znaleźć swoje
roiejsce w sferze .organizacji
produkcji, doradztwa i informacji. W tej chwili poziom wykorzystania majątku produkcyjnego przedsiębiorstw waha się
w granicach od 10 do 80 proc.
Już samo zoptymalizowanie wykorzystania tego majątku, to
wielkie zadanie, którego nie zrobi się chałupniczym sposobem.
• Ale to, że majątek produkcyjny nie jest wykorzystywany, nie wynika tylko ~e złej organizacji pracy?
Nikt nie mówi, że trzeba
optymalizować poprzez zwięk-

szenie p~odukcji. .Radoskór",
który ma 10-procentowe wykorzystanie majątku, nie zaistnieje
jako przedsiębiorstwo produkujące pełną mocą obuwie. W tym
przypadku. naszym zadaniem
. byłoby opracowanie koncepcji
zbytu ich produktów. Gdyby okazało się to niemożliwe , wtedy
trzeba by było zastanowić się, co
można produkować. A może
przerobić hale produkcyjne na
hurtownie? _Nie jesteśmy w stanie opracować koncepcji przestawienia całej gospodarki, możemy natomiast dostosować org~nizację i technologię firm pod

konkretne potrzeby rynku.
• Na jakim etapie są prace
wdrożeniowe?
- Jesteśmy na etapie identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw,
które mogłyby być zaspokajane
przez .Technopolskę". Rozpoczęliśmy ankietowanie przedsię

biorstw, którym przedstawiamy
ideę programu. W oparciu a analizy zostały wybrane branże, które
mogą okazać się głównymi naszymi klientami w przyszłości.
Pieniądze na realizację projektu
pochodzą zarówno od rządu
włoskiego, jak i od agend EWG.
Otrzymaliśmy zgodę na realizację wstępnego etapu projektu,
tzn. identyfikację potrzeb. Mamy
również obietnicę na finansowanie drugiego etapu, konkretnej
pomocy dla przedsiębiorstw.
Stworzyliśmy odpowiednie podmioty, które będą realizować te
założenia. W Radomiu i województwie jest to Centrum Promocji i Rozwoju.
Program
• Technopolska" jest obecnie jedynym programem realizo\\lanym
przez EWG w naszym kraju.
Rozmawiał:

IRENEUSZ KULlŃSKI

Do góry czy w dón
bezrobocie z tendencją
wzrostu i deficyt budżetu.
U nas trzy miesiące rządu premier
Suchockiej upływają w nastroju niemal euforycznym. Zaszczepka gospodarczegD optymizmu, pozostawiona przez niefortunny rząd Jana
Olszewskiego, który zapowiadał
wzrost gospodarczy, najwyraźrńej
się przyjęła. Już w przyszłym roku
mamy mieć powstrzymanie recesji
i przyrost produkcji, czego gwaraRcja ma tkwić w rozrośnięciu się sektora prywatnego do połowy ogółu
zatrudnionych w gospodarce.
Do pogodnych, rządowych oś
wiadczeń już przywykliśmy, jak też do
rzeczywistości nicującej te zapowiedzi
czamą podszewką do góry. Kto chce
niech wierzy, a najlepiej po prostu 12fT
czekać na wynik.
SUPERACIK

Ulubionym polem przyszłościo
wych dociekań jest ciągle gospodar- .
ka. Tu się planuje nie tylko na użytek
rzeczywistych potrzeb ekonomiki,
ale także dla celów politycznych.
Chodzi o uspokajanie gniewnych nastrojów w społeczeństwach, toteż
prognozowanie bywa ~ tym przypadku zaprawione optymizmem.
Rzeczywistość nader często niweczy te zabiegi.
Nie tak dawno stawiano Węgry za
wzór postkomunistycznych rełorm.
Wszystko zaczęło tam szybko rosnąć, na czele z przypływem obcego
kapitału. Teraz nosy nad Dunajem
zaczynają opadać. Dochód narodowy miał wyraźnie wzrastać, a maleje,
produkcja miała pójść w górę,
a według już nie prognoz lecz bieżą
cych danych - idzie w dół. Obrazu

dopełnia

"Wesła" W"Polskim lOOU
odszkodowań.

Do programu • Polskie Zoo" trafialudzie i wydarzenia o istotnej randze, toteż pojawienie się w nim
• Westy" nie powinno budzić zdziwienia. Groźba upadłości, jaka zawisła
nad tą firmą warta jest uwagi co najmniej z dwóch powodów.
Pierwszy to ten, że zachwianie się
spółki uf}ezpieczeniowej, której tysiące ludzi powierzyło ochronę swojego majBlku, podważa zaufanie do
tego typu instytucji. • Westa" decyzją
Ministerstwa Finansów została
ubezwłasnowolniona i jej klienci lę
kają się o realność zawartych umów,
zwłaszcza, że już zapowiedziano

Drugim powodem, 'jaki wzbudza wokół • Westy" swoi~
sensację, jest jej przegrana w kon/wrencji z niezniszczalnym P.zu. Fjynek ubezpieczeniowy miał ulec oi.)'wieniu dzięki wprowadzeniu-nań j,..
my będącej prywatną sp~ :a la
pogrążyła się w kłopotach, kt6ieTIłB
gą mieć dla niej katastrofalny końiec.
Pośrednio jest to więc -cios w i _
prywatyzacji. Państwowe okazaJiJ
się pewniejsze.
Należy spodziewać się fali klieR- .
tów do kas PZU, zwJaszr;a że stowarzyszona z • Westą" .,polonia" możs
podzielić los tej pierwszej.

ją

nieekwiwalentność wypłat

z

tytułu

(Mtł)

To v#arto ' Yliedzieć

Zdarza się, że mimo dużej staranności, jaką przykładamy do
tworzenia w firmie maksymalnie nowoczesnych i efektownych
systemów płacowych, odbiór tych starań przez załogi i dozór
nie jest taki, jakiego spodziewaliśmy się, a praktycznie skutki
usprawnień w tej dziedzinie odbiegają od oczekiwań. Dobrze
jest wtedy zastanowić się, gdzie leży tego przyczyna: w wadliwości samych wdrażanych w przedsiębiorstwie rozwiązań czy
też w błędach, jakie popełniamy, próbując system zastosować
w praktyce?
Ta druga przyczyna jest nie mniej
powodem oporów i niedostateczneJ skuteczności nowych, teoretycznie lepszych systemów motywowania do
pracy. Najczęściej popełniany błąd
polega na tym, że uważamy za stratę czasu wszelką dyskusję nad celami, jakie przez zm~nę sys,temu
zamierzamy osiągnąc. Uwazamy,
częstym niż,.blę<ti konstrukcjI·
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że skoro sami wiemy, o co chodzi,
to wystarczy. Inni powinni po
prostu wykonywać to, co postan~
wiliśmy. Po pierwsze - w rezultaCIe
unikania zasięgnięcia oplnu imych możemy coś w systemie przeoczyć,
nikt nie jest przecież nieomylny, po
drugie - odsuwając WSPÓ!Pracownlk6w od określenia celów wytwarzamy
sytuację, w kt~j ~e iden~kują. się
oni z zadanl9m, jakie przeoez realizować powinniśmy wspólnie.

Kolejny, najczęściej popełniany
błąd to przekonanie, że nie ma

po-

1rzeby dostosowywania systemu do
konkretnych warunków fi(l'Tly, w jakiej ma być on wdrożony. Ze wystarczy przejść system, wypróbowany
już z dobrymi rezultatami w innym
przedsiębiorstwie , a wszystko bę
dzie . O.K.· Uczba . wzorców" jest bowiem ograniczona. RzeczywiŚcie ,
generalne schematy powtal2ają się
i trudno w każdej firmie wymyślać je
od początku . różne Jednak bywają
np. kwalifikaCJe pracownIków. różne
tradYCJe zacł1owań , różne style zarządzania - i stosownie do nich, róż
ne mogą być wananty systemu dla
danego zespołu I danego przedSIę
biorstwa optymalne
Płace to .domena specjalistów",
niech się nimi zajmują słuzby pracownicze, nie ma potrzeby angażo
wania kogokolwiek Innego, np.•kierowników liniowych" (mistrzów, brygadzistów itp.). To następny często
powtarzany błąd. Oczywiście, "pt8cowcy" są fachmanami i im przypada główna ro_
la, lecz zespołami

http://sbc.wbp.kielce.pl

ludzkimi
bezpośrednio kierują
"Iiniowcy" i nikt lepiej niż oni nie
zna załogi. Nieskorzystanie ze,
współpracy .Iiniowców" powoduje
niebezpieczeństwo . przeteoretyzowania" systemu, a przez to uczynienia go nie czytelnym i niezrozumiałym dla tych, dla których Jest przeznaczony.
Inne, najczęściej zdarzające SIę

błędy. wywołujące opór wobec dokonywanych- zmian lub niedopracowanIe systemu. to np. utrzymywanre
w tBjerJInicy prac nad nowym. pl2eWIdzianym do wdrozen/a systemem
(załoga jest wtedy zaskakiwana d&-

cYZJami kierownictwa, co budzI od.'uchową niechęć), unikanie pllotazowej weryfikaCji Jego rozwiązań (to są
.zmiany OCZł'WlSte· i nie ma co sobie
zawracać głowy sprawdzeniem
w praktyce), oszczędzanie na szkoleniu I propagowaniU systemu (kierownicy i załoga i tak go Się .nauczą" , po co tracić czas i pieniądze)
itp.

Bardzo niekorzystnie

wpływa

na

atmosferą towarzyszącą' dokony-

wanym zmianom przypisywanie sobie wyłącznych zasług za jego opracowanie, natomiast traktowanie
wkładu
wspćłpracowJlików Jako
rzeczy , OCZywIstej". za którą ruc SIę
nie należy: aru dobre słowo. ani gratyfikacja. Podobny skutek wywo/u]e
odgradzarue SIę 00 zalogl wydawanie np. sekretarce polecerua:
18
ma mme dla nikogo. niech mo głowy

nie zawracaJą '. Być może uwagi
zastrzeżenia. Jakle do nowego
systemu chcą ZgłOSIĆ pracoWIlICY.
których nowy systemfflolywaCjI d0tyczy, nie mają wlększ:ego sensu
I

i wynikają z konserwatyzmu, lecz
znacznie lepiej jest pOŚWięCIĆ trochę czasu na wyjaśnienie spraw budzących ich wątpliwości niż okazywać załodze lekceważenie . Wartość tzw. dobrych kontaktów
z załogą jest często wyżej przez
pracowników ceniona niż same tylko pieniądze.

.

.
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Propozycie

eksperci z rosyjskiej giełdy walutowej, którzy na zlecenie banku
walutowego Rosji opracowali
prognozę rozwoju sytuacji finansowej .
.
Na podstawie tendencji, jakie
zarysowały się w okresie letnim
na rosyjskim rynku walutowym,
eksperci stwierdzili, że jeśli sytuacja ekonomiczna kraju będzie się
nadal pogarszać, a inflacja przekroczy 15 procent, to już w paź
dzierniku cena dolara znacznie
przekroczy 300 rubli. W razie
gdyby te najgorsze prognozy potwierdziły się, przewidywana jest
interwencja rządu Rosji i Centralnego Banku Rosji mająca na celu
stabilizację oficjalnego kursu rubla.
WĘGRY I POLSKA

POLSKA NA TARGACH
BUDOWNICTWA W LłPSKU
Polska będzie najwi ększym zagranicznym wystawcą na targach budownictwa w lipsku (od 30 paździer
nika do 4 listopada br.) - poinformował na konferencji prasowej dyrektor
targów Uwe Goerlt. Swoje produkty
i usług i przedstawi 1I1 polskich przedsięb i ors tw, w wię kszo ści prywatnych.
Targi w Lipsku są największymi
targami budownictwa w Niemczech.
Wbr. zaprezentuje tam swoje produkty 1758 wystaw~ów z Niemiec i z 18
innych krajów. Po raz pierwszy w targach wezmą udział firmy z Bułgarii,
Grecji, Tajwanu i USA. Największa
liczba firm- 63'1, zaprezentuje na targach konstrukcje oraz materiały do
budowy dachów, ścian i elewacji. Pod
względem powierzchni największy
obszar zajmie ekspozycja maszyn ,
sprzętu i narzędzi budowlanych.

Suchocka. Premierzy powiedzieli, że z uwagi na podział
Czechosłowacji, który hamuje
utworzenie planowanej trójstronnej strefy wolnego handlu,
Polska i Węgry zamierzają realizować umowę dwustronną
Podkreślili przy tym, że sprawy
polityczne w dalszym ciągu
mają nadzieję koordynować
z Czechami i Słowakami w ra-

ma:ch .trójkąta wyszehradzkiego".
BRYTYJSKIE I DUŃSKIE
STATKI POD
POLSKĄ BANDERĄ

Pod polską banderą pływa
28 statków obcych armatorów.
Ich właścicielami są brytyjskie
i duńsko-niemieckie konsorcja, a eksploatacją zajmuje się
największy. polski armator Zegluga
Morska
Polska
w Szczecinie. Jest to flotylla
o łącznej nośności pół mln ton.

ZAMIERZAJĄ ZAWRZEĆ

POROZUMIENIE
O WOLNYM HANDLU
Węgry i Polska zamięrzają
podpisać porozumienie o wolnym handlu w przyszłym roku oświadczyli
premierzy obu
państw - Jozsef A.ntall i Hanna

DOLAR ZA 600 RUBLI?
Pod koniec tego roku kurs dolara może w Rosji wzrosnąć nawet do 600 rubli - przewidują

(Opr. RAF)
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W jednym ze sklepów spona Słonecznym
Wzgórzu w Kielcach nad ladą, na której wyeksponowane są butelki z zawartością
"ognistej wody" widnieje ~to
sowny napis: "Alkohol szkodzi". Po bliższym przyjrzeniu
się cenom proponowanych
do sprzedaży trunków moż
na zrozumieć intencje zapewne posłannika Frontu
Odrodzenia, który wymalował to ostrzeżenie. Za likier
z owoców cytrusowych trzeba płacić tu o 10 tys. drożej
n i ż w sklepach prowadzą
cych sprzedaż hurtową Na
dłuższe wgryzanie się w cenowe zawiłości nie ma już siżywczych

"NOTOWANIA
WALUTOWE
.
W KIELCACH
Sprzedaż:

Kupno:

Bank Śląski
14.070
14.270
9400
9800
2800
2950
10.000
11.100
23.000
24.600
Bank PKO
14.000
14.200
dolar:
9700
9550
marka niem.:
2780
2870
frank fr.:
10.850
10.650
frank szwaje.:
23.700
24.400
funt ang.:
1380
1350
szyling austr.:
Bank PKO SA
14.453
dolar:
14.025
marka niem.:
9614
9957
2929
frank fr.:
2843
frank szwaje.:
10.818
11.148
24.554
funt ang.:
23.828
1416
szyling austr.:
1374
Kantor wymiany walut, ul. Sienkiewicza 28a
,
14.020
14.170
dolar:
9600
9700
marka niem.:
2860
2780
frank fr.:
10.700
10.850
frank szwaje.:
23.400
24.000
funt ang.:
1350
1390
szyling austr.:
475
460
korona czeska:
160
175
forint:
50
80
rubel:
(MAF)

WARSZAWSKA
GIEŁDA
,
,
PAPIEROW WARTOSCIOWYCH
.Tonsil"
.Próchnik"
"Krosno"
.Exbud"
.Kable"
.Swarzędz"

.Wólczanka"
.Żywiec"
.Wedel"
.Okocim"
.Elektńm"

.Irena"
.Mostostal"
. Universal"
BRE
BIG

13 października
14.500
0,0%
19.000
-5,0%
16.500
+3,1%
250.000
-3,8%
24.500
+4,3%
30.000
+3,4%
28.500
0,0%
130.000
-4,4%
135.000
-3,6%
-3,8%
100.000
181.000
-2,7%
34.000
+1 ,5%
205.000
+2,5%
6400
0,0%
177.000
-9,7%
33,000
+1,5%

15 października
13.500
-6,9%
17,500
-7,9%
16.500
0,0%
255.000
+2,0%
24.000
-2,0%
31000
+3,3%
28.500
0,0%
130.000
0,0%
138000
+2,2%
105.000
+5,0%
190.000
+5,0%
33.000
-2,9%
223.000
+8,8%
5800
-9,4%
180.000
+1,7%
32.000
-3,0%

Warszawska Giełda Papierów Wartościowych wraca do normy. Po
ubi egłotygodniowym spadku większości notowań akcji, sesje z 13
i 15 października pokazały, że była to tylko krótkotrwała bessa. Wśród
akcji, których ceny wzrosły, znalazły się wszystkie giełdowe .Iokomotywy", a także takie firmy, jak chociażby kielecki . Exbud" czy .Swarzędz". Ten ostatni przekroczył magiczną granicę 30 tys, zł. Ciekawą
sp ra wą jest spadek notowań "Próchnika", który osiągnął minimalną
wartość akcji od momentu wejścia na gi ełdę. Ma to prawdopodobnie
związek z problemami Towarzystwa Ubezpieczeniowego .WESTA",
które było głównym udziałowcem tej spółki. Na decyzje inwestorów
będzie miało wpływ ogłoszenie wyników finansowych firm za trzeci
kwartał br. Jeżeli wyniki ich będą się zgadzały z ogólnymi odczuciami,
ci, którzy kupią akcje na najbliższych sesjach będą wygrani.
(bk)

,
~-

LUh.',

"INTERESY" - NR 39(47) 19-25.X.1992 f.
-

---~

'~

----

._~'

\

***
Stało się j u ż niemal reg ułą
to, że po efektownym wejś
ciu na rynek małe lokale gas-tronomiczne
spuszczają
z tonu. "Jadąc" na zapoblęg-

liwie wyrobionej opinii nie zabiegają już. tak
bardzo
o klienta. I tak w popularnym
"Bim-Bomie" wybór słyn
nych kiedyś deserów zmniejBaterie nabywane w kiosszył się do symbolicznych
kach "Ruchu" często nie narozmiarów. Widok fruwają
dają się w ogóle do użycia;
cych nad stertą drożdżówek
sprzedawcy chcąc wyekspoos odbiera apetyt. Jeszcze
nować towar przechowują'je
nie tak dawno serwowano tu
tuż przy szybie wystawowej
smaczny kebab. ' Dziś pod tą , narażając na szkodliwe dzianazwą kryje się konsumpcyjłanie promieni słonecznych .
ne "nie wiadomo co" za 12 t yNajlepiej więc kl,Jpować ba. sięcy zł. W spieczonej, czerterie w sklepach elektryczstwej bułce (to zapewne ' nych wyposażonych, w odefekt oszczędności) można
powiednie urządzenia do
dostrzec kawałki mięsa w ymierzenia napięcia. Takich .
mieszane z resztką sałatki
sklepów jest jednak w Kielwarzywnej (której porcja
cach niewiele.
kosztuje 5 tys. zł), a więc
M.G.

--

\

.Gazeta Wyborcza" (nie mylić
.Gazetą Lokalną'7 obsząrnie
opisała Kielce w wymiarach: po-

szmuglowaniu alkoholu w czasach prohibicji. Oczywiście
umiejętne pranie brudnych pieniędzy pozwoliło tym, i setkom
litycznym, ekonomicznym, socinnych rodów, zyskać miano poialnym i kulturalnym. W sporej
rządnych ludzi interesu.
części poświęconej ąiznesowi
Co do prania brudnychpienię
wyliczono wszystkie ujawnione
dzy sprawa stała się aktualna
tu afery, których od Acumenu,
również w Polsce. W wywiadzie
nfirmy" Andrzeja T. po prżedsię
udzielonym niedawno radiowym
biorstwa Wojciecha K., nie licząc
nSygnałom • Dnia" miarodajny
pomniejszych, jest w proporcji
przedstawiciel NBP oświadczył,
do wielkości miasta tyle, że już
że bank szykuje skuteczne środ
można nie wstydzić się jego zaś
ki przeciwko potencjalnym praciankowości. Przeciwnie, w wyczom finansowych brudów. Mają
miarze aferowym Kielce stają
teraz przy. wpłatach wyższych
się potęgą
niż 200 mln zł podawać swoje
Tak więc sięgamy po lĘJ.ury. Na
imię, nazwisko i miejsce zapocieszenie, co dedykujemy
mieszkania. Na pytanie dzienninazbyt moralnie wrażliwym kielczanom, warto -przypomnieć
karza czym to się różni od dzisiejszej metody polegającej rówpewne fakty z historii biznesu
nież na ujawnianiu personaliów
amerykańskiego, Otóż wielka
- odpowiedź brzmiała, że wfaś
kariera milionerskiego klanu
ciwie niczym.
Vanderbildtów wzięła si~ z mocMożemy
spać
spokojnie.
no oszukańczych spekulacji terenami pod budowę linii kolejo- - Wszystko ułoży się według pol- .
,skiej, partyzanckiej metody: na
wych, zaś szanowana rodzina
tygrysy mamy yisy...
MN
Kennedych zbiła fortunę na

"Prognoza walutowa Banku Handlowego

Marka coraz silnieisza
Niemiecka marka będzie coraz silniejsza, a kurs funta spadnie. O złotówkę chyba nie musimy się martwić, nie ma podstaw
do przeprowadzenia skokowej
dewaluacji złotego.
Tak przynajmniej sądzą eksperci Banku Handlowego, którzy
opracowali prognozę kursów
warut na październik. Bank
Handlowy SA jest największym
polskim bankiem dewizowym,
obsługuje ok. 80 proc. rozliczeń
z zagranicą
Bank Handlowy nie wyklucza
w swojej prognozie skokowej
dewaluacji złotego, do której
może dojść w przypadku zmiany
polityki gospodarczej na proeksportową
premiującą
firmy
sprzedające za granicą Wzrost
rezerw dewizowych i dobre wyniki w handlu zagrani~znym na
razie nie stwarzająjednak takich
przesłanek - uważają eksperci
banku.
Przyczyną dewaluacji złotego
mógłby też być wzrost cen we
wrześniu i październiku o mniej
więcej 12-14 proc., ale tO 'również jest mało prawdopodobne.

sprzeczna z przedwyborczymi
deklaracjami ożywienia amerykańskiej gospodarki.
Według ekspertów banku,
kurs dolara w październiku bę
dzie się zawierał w granicach
1,40 - 1,50 marki.

MARKA
Pozycja niemieckiej waluty
jest tak silna, że nawet skoordynowarie działania banków centralnych nie są w stanie zahamować wzrostu jej kursl,l wobec
innych walut - twierdzi Bank
Handlowy.
Marka jest silna, bo Bundesbank w obawie przed inflacją
utrzymuje wysoki poziom oprocentowania kredytów.
Dalsze umacnianie się marki
może doprowadzić do dewaluacji lira lub franka francuskiego.

FUNT
Wycofanie funta z europejskiego Mechanizmu Kursu Walutowego (ERM) zmniejszyło zainteresowanie inwestorów angielską walutą

Pozostawanie Wielkiej Brytanii w ,ERM zmuszało ją do utrzymywania wysokiej ceny kredytu
DOLAR
na rynku, co było sprzeczne
z koncepcją ożywiania gospoMimo sygnałów o poprawie
darki. Wzrastająca presja na obsytuacji gospodarczej w USA,
recesja trwa tam nadal, a deficyt ' niżenie kursu funta do marki może doprowadzić do przekroczebudżetowy jest jednym z poważ
nia granicy 2,5 marki za funta.
niejszych problemów. SposoZdaniem ekspertów Banku Hanbem na jego zmniejszenie było
dlowego, kurs funta będzie się
by m.in. zwiększenie stóp prowahał w granicach 2,47 - 2,54
centowych, co spowodowałoby
marki.
wzmocnienie dolara. Koncepcja
podrożenia kredytów jest jednak
(Na podstawie "GW")

MIĘSO i WĘDLINY
.
Kiełbasa wiejska - 35 tys. zł, szynka mielona 95 tys., kiełbasa podhalańska - 48 tys., baton

65 tys., polędwica
z indyka - 58 tys.,
pasztetowa- 20 tys., parówki- 31 tys., kaszanka.- 13tys., kurczaki
- 24 tys., kury rosołowe - 20 tys., wołowina - 30-40 tys., wątroba
wieprz. - od 24 do 28 tys., wątroba woł. - 18 tys., schab - 46 tys.,
boczek wędzony 'T 33 tys., słonina - · 8 tys.
OWOCE
Śliwki .węgierki" - 7-8 tys" jabłka: .koksa" - 5 tys., nmcintosh"3,5 tys., .pńma" - 3 tys., .grabsztyn" - 4 tys., gruszki - 5-6 tys.,
orzechy włoskie - 10 tys., orzechy laskowe - 25 tys., winogrona20-23 tys., pomarańcze- 15tys., cytryny- 18tys., banany- 12-14
tys., grejpfruty -; 15 tys., kiwi - 4 tys. za sztukę.
.
WARZYWA
Pomidory- 12-16 tys., papryka czerwona - 18tys., papryka zielona - 5-6 tys., marchew - 2,5 tys., sałata - 3 tys., pietruszka
korzeń - 5 tys., pietruszka zielona - 1,5 tys., koperek - 2,5 tys.,
kalafior - 10 tys., seler - 8 tys., por - 2 tys., brukselka - 10 tys.,
cebula - 2,5 tys., buraki - 3 tys., kapusta biała - 3 tys./kg, kapusta
czerwona - 5 tys., ziemniaki - 2 tys.
Jajka - 1000-1300 zł/szt.
(MAF)

"

,
Oto analiza wrześniowych
cen w porównaniu do cen
w sierpniu br., dokonana przez
Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Kielcach.
ARTYKUŁY

Na kielecki,m bazarze

PRZEMYSŁO

i odzieżowe bawełniane. Śred
nio o 7% wyższe były ceny tkanin odzieżowych wełnianych
oraz bieliźnianych lnianych. Okrycia z tkanin podrożały średnio
o prawie 16%, w tym znacznie
wyższym wzrostem cen, bo
o ok. 25%, charakteryzowcłły się

były niższe średnio o 6%, w tym
o ponad 10% tańsza była bielizna dziecięca.
.
Bielizna os6bista z dzianin
podrożała nieznacznie (2%),
w tym o prawie 8% podrożała
bielizna dziecięca sezonowa.
Bielizna domowa z tkanin była

WE
Odbiorniki telewizyjne ezarno-białe były nieznacznie droż
sze, natomiast do odbioru programu kolorowego były.tańsze .
średnio o ponad 2%. Srednio
o 15% podrożały magnetofony
oraz tunery i amplitunery.
W granicach 1-3% niższe były
ceny
radiomagnetofonów
i gramofonów.
okrycia męskie. W grupie okryć
droższa o prawie 3%. Ceny wyNaczynia stołowe, kuchenne
męskich o ponad 30% podroża
robów pończoszniczych były
i szkło gospodarcze, szkło stoło
ły okrycia jesienno-'Zimowe.
wyższe średnio o 3%, w tym
we i gospodarcze oraz naczynia
pończochy i rajstopy damskie
W grupie towarowej - ubioryubiory z tkanin były droższe
podrożały nieznacznie (ok. 1%),
porcelanowe podrożały w granicach 5-6%. Nieznacznie potaśrednio o 7%, a z dzianin natol\liast ceny rajstop i skarpet
dziecięcych były wyższe o poo prawie 5%.
niały wyroby z drewna 9'a gonad 5%.
Najmniej wzrosły ceny ubiospodarstwa domowego. Srednio
Obuwie - ceny obuwia skóo prawie 4% wyższe były ceny
rów zarówno z tkanin, jak
i z dzianin - dziecięcych, najrzanego damskiego były niższe
artykułów metalowych, a wyrowięcej zaś damskich - średnio , o ponad 5% (niższe ceny dotyby z tworzyw sztucznych podrożały o prawie 13%,
o 11 %. Ceny wyrobów futrzarczyły obuwia wiosenno-IetnieTkaniny, okrycia i ubiory skich oraz odzieży skórzanej bygo). Obuwie męskie podrożało
ceny tkanin wzrosły średnio
ły niższe o ponad 6%.
o prawie 5%, a dziecięce o poo prawie 4%, w tym najmniej poBielizna osobista i domowa
nad 8%. Obuwie tekstylne podrożały tkaniny stołowe i dekooraz wyroby pończosznicze drożało o 3%, a z tworzyw
racyjne lniane oraz bieliźniane
ceny bielizny osobistej z tkanin
sztucznych o 7"10. O prawie 10%

Ceny we wrześniu

tańsze byłO'

obuwie gumowe
i tekstylno-gumowe.
Pozostałe towary nieżyw
nościowe - w grupie towarów
wyposażenia mieszkania ceny
mebli i wyrobów stolarskich były
wyższe średnio o ponad 2%,
w tym meble tapicerowane wykazywały

niższą

tendencję

wzrostu cen. bywany i chOdniki oraz wykładziny podłogowe podrożały
średnio o ponad 2%. W grupie
mateńałów opałowych - węgiel
był droższy o ponad 7%,
a koks opałowy - o prawie

4%.
Ceny

materiałów pędnych
utrzy~ się na względnie nie

zmienionym poziomie, natomiast oleje silnikowe i smary podrożały o ponad 5%. Nieznaczny wzrost cen odnotowano dla
galanterii papierniczej i przyborów piśmiennych oraz środków
farmaceutycznych i opatrunkowych. O ponad 4% droższe były
wyroby kosmetyczne i przybory
toaletowe oraz środki chemii
gospodarczej.
Ceny sprzętu sportowo-turystyeznego były wyższe o ponad 11%.
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ZŁOTY

Bank Ziemi Radomskiej, ul. Żeromskiego 75
dolar USA:
14.100
14.400
marka niem.:
9500
9900
funt ang.:
23.800
24.500
frank fr.:
2700
2950
PKO BP, ul. Traugutta 31
14.400
dolar USA:
14.100
marka niem.:
9800
9500
funt ang.:
24.500
23.700
frank fr.:
2900
2800
frank szwaje.:
10.800
10.500
szyling austr.:
1400
1300
PKO SA, ul. Struga 26128
dolar USA:
14.050
14.400
marka niem.:
9500
9900
funt ang.:
24.600
23.600
frank fr.:
2800
2950
frank szwaje.:
10.300
11.150
(kul)

ły, bowiem alkohol szkodzi
rzeczywiście ... nerwom.

Visy na tygrysy

.. .1 RADOMIU
Sprzedaż:

***
Do punktów naprawy rtv
klienci
przynoszą
radia,
magnetofony, dyktafony, podejrzewając poważne uszkodzenia, tymczasem przyczyna złego funkcjonowania
okazuje się nieraz bardzo
prozaiczna - słabe baterie.
Właściciele sprzętu odp,owiadają wówczas na sugestie fachowca: "Jak to, przecież te baterie kupiłem n,ie
dalej jak wczoraj!" No właś
nie, nieważne kiedy, ale
gdzie!

.An#'y&i~nes

dolar:
marka niem.:
frank fr.:
frank szwaje.:
funt ang.:

Kupno:

skrawki pomidora, papryki
i białej kapusty. Czy do takiego dania zostanie wymyślo
na nowa nazwa?

Konsumenckie ABC •••

,,'"

.. ,

http://sbc.wbp.kielce.pl
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E chinacea-ratiopharm®

PARTNER

ziołowy

preparat leczniczy w kroplach i w tabletkach
W naturalny. sposób podnosi odporność
organizmu na_ infekcje bakteryjne i wirusowe.

Spółka z 0.0.
20-102 Lublin
Zamojska 24
tel./fax 0-81/272-25

oferuje odbiorcom
hurtowym po atrakcyjnych
cenach:

EchiIlacea-ratiopharlll@
skutecznie zabezpieczy Ciebie i Twoje dziecko
przed wszelkimi infekcjami .i wirusami!

Warszawa
tr.IAD 32-21 -12
tU. 32-47-<16

o

0d<U. ICraków
Id. S5-41 -76

o

IMmX
012tyD
IleUfn 236-710
tel 2TI-S80

o

PAJUI(ACOL

"I)dty
td. 27-111-2S

o

27-53-49
CAR.BO

JClIIowice
teł. 15S--36-33

o

roR.MAY

w.rsmw.

'"'- 3J.OO.lO. 33-00-38

ID 33-1

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jeśli wypoczynek zimą - jedź z namil!! ~

"GROMADA" Kielce
proponuje
• wczasy • zimowiska • święta i sylwestra Czechy, Słowacja Austria, Polska

Atrakcyjne warunki narciarskie.
-

płyty sufitowe ekstrudowane 5Ox50
cm w kilkunastu wzorach
lekką sztukaterię wnętrzową oraz rustykalne
belki podsufitowe
wykładziny z korka naturalnego dwuwarstwowego na ściany i podlogę
kryształowe płytki lustrzane i zestawy luster
komponowanych z podlewem teflonowym
w odcieniach srebra, brązu i miedzi
estetyczne i funkcjonalne drzwi harmonijkowe "MARLEY" w trzech rodzajach i ośmiu Rolorach
wysokiej jakości materiały wypełniające i
uszczefniające: pianki poliuretdnowe, silikony, masy akrylowe - do użytku domowego
i przemysłowego.

o ozdobne

DVSTRYBUTORZY

PROSPf!Jl.ftłAlt MĄ

PJ4!l(PJ{'E1}( - pomysE na estety~
i nowoczesność.

"cz 1251516" 1991

. sprzedam.
ACERBIS
tel. 22-729 Kielce po 16.
588
Błotniki

ł..GI
CSAUPAu.

42O-k

Kielce (Herby) - ul. Górnicza 490
tel. (0-41) 507-30, 506-88
fax (0-41) 506-86
tlx 61-24-40 LGRSC PL

Terminy i ceny - przystępne i dogodne.

Bezpośredni importer odzieży

Ponadto:

z Indonezji, Tajlandii, Chin

Sardynia- wyjazd 7.X1.92 r. - cena 3.600.000 zł
Wiedeń - 25-29.X. (3 noclegi + śniadania + kolacje)
Paryż -19-25.X.92 r. (3 noclegi + śniadania), cena 2.050.000

- dla grup szkolnych 1.800.000 zł
Praga - 23-26.X.92 r. (2 noclegi + śniadania + kolacje), cena 650.000 zł- dla grup szkolnych
580.000 zł
'
\
- Londyn - terminy różne (noclegi w hotelu), cena 2.800.000 zł
- Mecz PEMK Slovan Bratysława - AC Milan wyjazd 20.X.92 r.
Przejazdy:

MIĘOZVNARO

POCZTA
KURIERSKA
KIELCE,
ul.

13

pok.24
tel. 420-55
(9-13.00).

zaprasza do hurtowni.
Kielce (Herby), Górnicza 49a

codziennie 8-16,
sobota 9-14.

•

Wesoła

BZYM, PARYZ, LYON, LONDYN, BRUKSELA.

ul.

OST "GROMADA" O/Kielce,
Targowa 18, tel. 322-971, 321~231
oraz placówki w terenie.

10/0F
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Gabinet
Stomatologiczny
Kielce,

ul. żeromskiego 28, III p.

tel. 66-46-75
czynny
pon., wt., cZW., pl.
15.30-17.30

LEK.STOM.

M.IŻOWSKA
LE~. MED.
M. PALUCHOWSKI
- SPECJALISTA
ANESTEZJOLOG

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

I
16.00
16_05
17.00
17.20
17.50

Program dnia
.Luz" - pr. nastolatków
Teleexpress
"Alf" - ser. kom. prod. USA
"Fotogram" - mag. fotograficzny
18.10 "Magazynio"- pr. satyryczny K.
Jaroszyńskiego i S. Friedmana
18.20 ,;z Polski rodem" - mag. polonijny
18.45 "Polska z oddali" - Jan Nowak-Jeziorań

19.00 Wieczorynka
19.30 WiadomOŚCI
20.05 "Antena"
20.30 Teatr Telewizji - Sofokles:
"Król Edyp", reż. laco Adamik, wyk.: J. Frycz, T. Budzisz-Krzyżanowska, J. Tre-"
la, J. Peszek
21.35 .Tama" - film dok. Jerzego
Kaliny
22.00 Wiadomości
22.15 "Pogranicze VI ogniu" (8) ser. TP
23.10 "Mam n adzieję , więc Jestem"
- rep. Andlzeja Pankiewicza
o wsi Brudniec nad Wkrą
23.25 Zako ńczeni e programu

PROGRAM II
16.25 Powitanie
16.30 Panorama
16.40 "Sport" - .Z wiatrem i pod
wiatr"
16.55 "Tajemnicze zfote miasta" ser. anim. prod. jal'l.
17.20 Przegląd Kronik Filmowych
17.50 "Polska K roni )ę Filmowa"
18.00 Program lokalny
18.30 "Pokoleniav - ser. prod. USA
19.00 .Tusitala" (2) - ser. pro<!.
ang.-austral.

8.00
8.10
8.40

20.00 "Dzieciaki, kłopoty i my" (8) ser. kom. prod. USA
20.25 "Nie ma się z czego śmiać" 
pr. rozrywkowy, wyk.: zespól
Teatru "Rampa"
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 "Bez znieczulenia" - pr. Wiesława Walendziaka .
22.00 Koncert Wielkiej Orkiestry
Symfonicznej PRiTV w Katowicach pod dyrekcjąAntonie
go Wita, soliści : Jerzy Knetig,
Aleksander Teliga, narrator
Krzysztof Kolberger, chór
mieszany Państwowej Filharmonii Śląskiej w Katowicach
- Hektor Bertioz: monodram
liryczny .Leiło"
22.55 Jazz Jamboree 92 - Goście
festiwalu
23.10 "To nie jest sprawiedliwe":
"Dzieci porzucone" - rodziny
zastępcze , rodzinne domy
dziecka
0.00 Panorama

JUTRO
PROGRAM I
8.00
9.00
9.10
9.25
9.50
10.00

5985-g

Sprz'edam owczarki nie·
mieckie. Ostrowiec, tel. 26817 (wiec,zorem).
23319210str.

Sprzedam
przedpłatę.
Kielce, 32-32-35.
Sztucer ZZK·600 z
Kiełce 220-65 po 16.

5979-jl
lunetą

PROGRAM II

o
DZiŚ
PROGRAM I

Sprzedam suknię ślubną,
wzrost 160. Kielce, Norwida
4/22.

Dzień

dobry - poranny ma-

gazyn

rozmaitości

Wiadomości

Mama i ja
Domowe przedszkole
Porozmawiajmy o dzieaach
"Pogranicze w pgniu" (8) senal TP (poW!. z poniedział
ku)
11.00 Giełda pracy, giełda szans
11.20 Przyjemne z pożytecznym
11 .40 Gotowanie na ekranie - magazyn kulinamy
12.00 Wi adomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja Edukacyjna

Panorama
Program lokalny
.Kapitan Planeta i Planetarianie" - serial animowany
prod. USA
9.10 "Pokolenia" - serial prod.
USA
9.30 ŚWiat kobiet - ;,Jagazyn
10.00 Język wioski dla początkują
cych (3)

10.15

Język

angielski w nauce
i technice (3)
10.30 Język francuski (3)
11.00 Na życzenie - "Ojczyznapolszczyzna"
(12.00-16.25 przerwa)
11.15 "Bezludna wyspa· - pr. N.
Terentiew z udziałem M. Niezabitowskiej , I. Santor i D.
Stalińskiej

Żaluzje. Kielce, 265-41.
5745-g

Żaluzje. Kielce, 267-52.
5745a-jl
Układanie

parkietu. Polecam tanio suchy parkiet bukowy. Kielce, 61-51-03.
Usługi transportowe - rachunki. Kielce, 568-87.

5904-g

44-69.

Program lokalny
.~

12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Wiadomości, 12.05 Kurier
ogłoszeniowy, 12.30 Audycja Z. Heńka, 12.40 W ludowych rytmach , 13.10 Rozmaitości i muzyka wopr. A.
Samborskiego, 14.00, 20.00
Magazyny
informacyjne,
14.15 Przeboje Radia Luxemburg, 14.30 "Święto
krzyskie skrzydła" - aud. B.
Gumowskiego, 15.10 Z wielkiej symfoniki, 16.00, 18.00,
22.00 BBC, 16.05 Aktualnoś
ci dnia, 18.30 Magazyn filmowy wopr. M. Bieleckiej,
19.10 Rockowa fala, 20.10
Radio po kolacji, 23.00 Klub
progresywnego rocka.

~1/KO

Produkcja drzwi harmonijkowych, cena 150 tys. Suchedniów, E. Peck 31 A, tel. 449, Kielce 47:}-44.
384/92

5988-g
Zatrudnię blacharza samochodowego. Kielce, Podlasie 6.

5984-g

Sprzedam plac w Suchedniowie. Rozpoczęta budowa. Wia·
domość; Michniów 6.
5957.:..g

BIURO
REKLAM i OGŁOSZEŃ

"ECHA DNIA"
KIELCE
Tare~

-

18
teL/fax 32-..4.5-40

-

S i e n k i _ i = 74BUT nŁysog6ry'"'

tel.

66-24-2.4
ELEKTRONIK
Sienki_i=
17

RADOM
Żeromskiego 65
tel. 235-19

•

_ilj;1·t3:t·Wt3Li po'lN'O 29
Miejsl<o Biblioleka Publiczno

-

tel. 71-..44

59OQ-g

Zaopiekuję się dzieckiem
u siebie W domu. Kielce, 66-

. n'tlUKF71.15MHz

Flaczarki - producent Warszawa, 58-87-58.
419-k
SKLEP MEBLOWY .CDN" Kielce, Solna. Zapraszamy.
5574-jl
Dystrybucja
kosmetyków.
Możliwość wysokich zarobków.
Dodatkowy zysk w przypadku
zachęcenia do współpracy następnych dystrybutorów. Kielce,
tel. 266-61 po 16.
598O=g
Siatki ogrodzeniowe na wymiar. Kielce, Zagórska 103.
5519-g
Kążdemu udostępnię superdochodowy interes - znaczek 6
tys. Elżbieta Grubarek. Jacentów 11, 26-230 Radoszyce.

TELEWIZORY - naprawa,
przestrajanie. Kielce, 11-16-47.
Naporowski.
5715-jl
Naprawy, prz.estrojenia telewizorów, radiomagnetofonów.
Kielce, 31-21-43.
5714-jl

,;~, NI·] jl!; ,.r~w; II ł

••t1 i:t.iQJ ii4l1»
•

Rynek 45

tel./fax 527-.44

(1 tłj ;$fi1 t<.! ttiX.
•

Sokola 2 - Orbis
tel. 51 -25-54

• :f$a ':;11 ą j$J.I1• M_ Reio

1

0WdeIc Ksmłaria ~

tel. 219-46

WIDEOFILMOWANIE. Montaż elektroniczny. Kielce, 3240-26.
5693-jl
Wideofilmowanie - najtaniej.
Kielce, 31-80-98.
5778-jl

_:!itt<·.a·jif·'.
• pl. Targo-wy 7
Zakład

Kolp.-Hondl. .,Rud.-

tel. 38-32

KOŃSKIE
Sprzedam części , silnik
2105" (1985). Kielce,
61-70-78.
"łady

5978-g

.. Golf 1,6 D" (1981) 44.000.000. Kielce, 566-27.
5872-g

Chandzel StanIsław zgubił
bilet wolnej jazdy MZK.

http://sbc.wbp.kielce.pl

5989-g

• "Zamkov.ra 17
kino .,Antyczne-

MEDIN - MEDYCYNA DALEKIEGO WSCHODU . Leczenie kamicy żółciowej , nerkowej
(bezoperacyjnie), łysienia . Zapisy - Łódź 37-36-38. Adres korespondencyjny: Łódź 1 przegródka - 1. (Lekarze przyjmują
także w Kielcach) .
5295-jl

RedakcJ nie
odpowiada zo
treść Ogłoszeń

tel. 31-50
• Ag_ Rekl_ Poligr.
"'GRAFIKS....

WarszCJW'ska 3

• ifj4·';):<·W.
-

Kultury
22 Li pc::::a,
tel. 141 - 086
DOrTl

u I.

-fi.·:!-VJ\9
•

SkI~

CASSIE"

ul. Kielecka 1 2

Zap1'tlSZlUlly

SKLEP MUZYCZNY
Kielce, ul. Sienkiewicza 60
tel. 66-39-23
poleca:
- instrumenty muzyczne
firm zachodnich
i krajowych
(sprzedaż na raty
. i za gotówkę)
- akcesoria muzyczne
- kasety, płyty

Kielce, ul. Sienkiewicza 70, tel. 66-19-50

SZEROKI WYBÓR MEBLI
- zestawy wypoczynkowe
- ekskluZVY4ne kredensy
- narożniki, kanapy, fotele
- stoliki, ławy, szafki pod RTV
- meblościanki

Spożywczych
26-110

EKSPORTOWE WERSdE MEBLI

PROWADZIMY

czynna 8-20.

NA ZAMÓWIENIE 22

Oferujemy

poleca:
oe, PŁYTY

5.700 zł

z browarów: Żywiec, Okocim , Tychy,
Bydgoszcz,
Wrocław i zagraniczne oraz
napoje, artykuły spożywcze
po atrakCyjnych cenach.

gardła

.. przy chryppe
- przy zapiJJeniu jamy USIn8j I

Kielce, ul. Sienkiewicza (OH Puchatek, I piętro)
KIELCE, UL. WESOŁA 46 (WEJŚCIE Z BRAMY)

w szerokim asortymencie piwo krajowe" już od

Nie tylIco przy allflinie, al. także•••
- przy b6Iach

Skarżysko-Kam.,

ul. Grottgera 10,
tel. 537-858,

Czynny w godz. 16-18; soboty 16-14

SPRZEDAŻ

SKLEP MUZYCZNY

HURTOWNIA
PIWA
i Artykułów

Salon Meblowy SABA

dzitIseł

oe,
oe,
oe,

CD (ok. 1000 tytuk)w)
kasety audio i video
inne akcesoria muzyczne
KOMIS PŁYT CD
~mocyjne ceny!!

PRZYJDZ! ZOBACZ! KUP'

Przy zakupie większej
udzielamy bonifikaty (+ bezpłatny transport na terenie miasta).
ilości

STOSUJ!

Z5i1P'.J(Jt5ZMtfy

Zapraszamy.
398-k1RY

w:

. STOISKO KOSMETYCZNE
Kielce, ul. Sienkiewicza (OH PUCHATEK, I piętro)

leczenie i usuwanie
,

poleca

Z~BOW_

kosmetyki firm:

RIMMEL, PIERRE ROBERT, JEAN-PAUL SAND
kosmetyki z MORZA MARTWEGO

w narkozie

oraz

Czynne codziennie

I od poniedziałku do pią!ku I

....

I
I

DYSTRYBuTORZY

. . . ..ftWO(A

łd6a 32.·21·U
lICi. 32-41.

L- - --

l*L~
~76

iii

W godz. 16-17.
Lek. storn. M. Gromek
Lek. spec. anesl P. Szpak
Kielce, os. Ślichowice,
ul. Kowalczewskiego 411,
tel. 561-16, 491-{)O.
5525- 9

I
I

l

największy

wybór kosmetyków,SORAVA

zapraszamy w godz. 16-19 (soboty 16-15).

ZAPRASZAMY W godz. 8-17,
W soboty 8-14.

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

A

~

OFERUJE:

Radom, Batorego 34 tel. 63-93-53
.

• CAŁY ASORTYMENT MROZONEK
• PAMPUCHY (nowość na rynku)
• lody importowane i krajowe
• sprzęt chłodniczy importowany - zamrażarki, lady chłodnicze itd.
Czynne 8-16, soboty 8-14.
DLA STAl YCH ODBIORCÓW - BeZPŁATNY TRANSPORT!
B/200lR

Y

Spółdzielnia Pracy Metalowców ;

t .
t
~
t
A

A

"RADOMET"
Radom, Tartaczna 20,
t I. 245-85, 212-23

;
;

;Y

Oferuje:

; -

klamki drzwiowe (pełny asortyment)
~ ~ klamki okienne
~ ~ lustra samochodowe
A

A

·: ...................••.......•......•......•...............

Artykułów
Spożywczych

Radom, Klejowa 24, tel. 412-81

"ROMAN"

oferuje:
• usługi w zakresie bieżniko
wania op1m samochodów
osobowych
• środki piorące bezdetergenowe,
• wyroby gumowe techniczno-formowe, wycieraczki,
weka Feniks do kontaktu ze
. środkami
spożywczymi ,
uszczelnienia z gumy poro- watej, olejoodporne, termoodporne.

Radom,
Niedziałkowskiego

25,

tel. 269-81.

~ Hurtownia Leków ~
··
··
·
E, MEDIFARM ··
·..·· RADOM, ul. Rad'osna 4, ·
tel./fax 445-D4
··

Oferuje:

oferuje:

szeroki asortyment leków. krajowych
i zagranicznych, .

>: cukier paczkowany - 8100 zł,
~ mqkę poznań
ska - 5150 zł

Ceny onkurencyjne
Wysoka jakość usług

- ziół,
- parafarmaceutyków,
- opatrunków.

B/2071R

Rabaty, bezpłatny transport.
Zapraszamy w godz. 9-18,
w soboty - 9-13.

czynna
w godz. 8-18.

BIURO OGŁOSZEŃ
"ECHADNlA"

Y

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

Hurtownia

§SPOiVłO§

';
;

~~y

A

SPÓŁDZIELNIA

Y
y

~

tel. 32-45-40.

B1219/R

-

20b/BO

~oszukujemy ~ecjalistów od

importu. :B/197/R:

......................................................... ~
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe

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

oferuje tanio
•
•
•
•

MATERIAł.y

HUTNICZE

, PPHU MAK.ROTEX
RADOM,
pl. Stare Miasto 11

blachy tlo~~ne
. .• blachy czarne i ocynkowane
stale zbrOjeniowe gładkie I żebrowane
stale kształtowe
• płaskie, kątowniki, ceowniki
rury z/sz czarne do 168 i ocynkowane do 3 cale.

Usługi dźwigow~

:••••••••••••••••••••••••••••:
:
:
:
:
:
:

·
··

·E•:
:
:

.
:

.::

Hurtownia
. art. chemicznych
ul. Dębowa 4,
26-600 Radom,
teJ. 221-59

qfende
ARTYKUŁY

.
..
:

:
:

E
•

:

.:E

CHEMn
: GOSPODARCZEJ:
:
:
:
:

Zapraszamy
:
wgoclz.8-17.
:
soboty 8-14.
:
Bl211IR:

·••••••••••••••••••••••••••••.

10 ton. _

B/209/R

B/224/R

.. Ś~ODKI USZCZELNIAJĄCE
.. DACHOLEUM, ABIZOL, FAR-

BY emulsyjne i inne

Sklep FAIR PLAY
Radom, Zbrowskiego 106,
tel. 420-44 '
(budynek Urzędu Skarbowego)
prowadzi sprzedaż
wydawnictw tematycznie związanych
z działalnościq gospodarczq.
Czynny W godz. 8-15.

HURTOWNIA PAPłEROSÓW
FAIR PLAY
Radom, Chrobrego 35/37, tel. 420-44.
oferuje:

• papierosy pochodzenia krajowego i zagranicznego,

Czynna w godz. 8-16.
Ceny konkurencyjne.

PPH "GRAFIX"
organizuje sprzedaż

KSEROKOPIAREK
w cenach obniżonych o 20 proc. od cen rynkowych tylko dla
szk& i jednostek budżetowych.

MIRWA"

RADOMSKIE ZAKŁADY
WAPIENNo-PlASKOWE

tel. 233-03

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

OFERUJE

• RAJSTOPY
CENY FABRYCZNE.

NĄCY

OFERUJE:

Radom, ul. Struga 29,

Zapraszamy w godz. 811 i 15-20; soboty 7-14.
Bl212JR

.. OKNA I DRZWI
.. MATERIAŁY BUDOWLANE
.. STYROPIAN SAMOGAS-

B/2201R

t/ obuwie g~mowe i gumotilcowe w pełnym
asortymencie (prod. Stomil Grudziądz, ceny
fabryczne, hurtownia patronacka)
t/ odzież i obuwie robocze
t/ wyroby pończosznicze - ceny fabryczne
. Nawiążemy współpracę
Z zakładami pracy i hurtowniami.

HURTOWNIA ·

Elastic, Strech, Polyamid, Lycra
- szeroki wybór skarpet

poleca:

tel. 259-43

PRODUKUJE ELEMENTY - KRĄŻNIKI
- d~ przenośników taśmowych - giadkie i tarczowe, wszystkie średnice i długości
Ptzy}ml6 zlec81lla na roboty ślusarskcrspawałnicze z własnych taróch materia/ów.
Sprzedaż z magazynu Cereloew II. Radomia, dawna baza SKR.
Codziennie od ~ do 16:- wszystkie soboty od 8 do 14.
Docinanie malenału na życzenie kHenta.
Możtiwość Iransportu do odbiorcy.

Kielce, ul. Zagnańska 72,
tel. 484-19

Producent wyrobów silikatowych

OFERUJE:
* BLOCZKI WAPIENNO-PIASKOWE
DRĄŻONE 3MFD

*

CEGł..Ę WAPIENNQ....PIASKOWĄ 1NF

Zaprasz my do naszej firmy codziennie
w godz. 7-15.
W soboIyw godz. 7-13.
B/205/H
http://sbc.wbp.kielce.pl

ATERIAI.Y
EK PLOATACYJ E
BEZPŁATNIE
Termin składania zamówień do 15 października 1992 r.
Uczba kserokopiarek ograniczona.
Radom, ul. Kilińskiego 21. tel.lfax 260-66, tlx 0672717.
U 20·~ H

j

"Gdy podczas ostatnich wakacji byłam w domu,
W Pienzie przyszedł do mnie trener i prosił, żebym
znów grała W Spartaku. Odpowiedziałam, że zostanę,
jeśli zapewnią mi warunki takie same, jakie miałabym
w Polsce, czyli 10 tys. rubli miesięcznie".
NADIA NOWIKOWA przyjechała do naszego kraju
• W 1990 r. Przez dwa lata grała w ekstraklasie koszykarek w zespole StirOn Gorzów. Obecnie ta wysoka (183
cm) i doświadczona koszykarka występuje w pierwszej "piątce" STARU STARACHOWICE.

DAREK STRÓivK został przed dwoma tygodniami
wicemistrze'm Polski w górskich wyścigach samochodowycH. Jeździ "rasowanym" maluchem, ale tylko podczas
zawodów. Na co dzień "dosiada" kupionego po saksach
w Niemczech "audi 80". Od blisko 1O lat ściga się na torach. Najpierw w kartingu, a od 2 lat w wyścigach samochodowych.
Przed laty ojciec Darka p.
Wiesław Stróżyk jeździł w kartingu. Nic dziwnego, że od najmłod
szych lat zarażał syna wszystkim,
co związane z motorami i mechaniką Mlłjąc 10 lat Darek po
raz pierwszy zasiadł za kierownicą karta. Wkrótce zaczął odnosić
sukcesy, aż w 1987 roku został
w klasie MŁODZIK 01 wicemistrzem Polski. Niestety, miał już
ponad 14 lat i nie mógł ścigać się
wśród młodzików, a na starty
w klasie wyścigowej rodziny
Stróżyków po prostu nie było
stać, Po roku otrzymał upragnione prawo jazdy i rozpoczęło się
samochodowe szaleństwo. "Zaraziłem się wyścigami w kartingu, nie mogłem się więc do- czekać, kiedy wystartuję w samochodach. Ale najbardziej
podobają mi się rajdy. Na nie
potrzeba jednak masę pienię
dzy, czyli niezbędny jest sponsor, poza tym ojciec nawet nie
chce o tym słyszeć. Boi się
o mnie" - mówi Darek.
KOSZTOWNA ZABAWA
Chociaż starty w wyścigach
samochodowych są tańsze od
poważnego - .dorosłego" kartingu czy rajdów, to i tak pochłaniają
masę pieniędzy. Wprawdzie pomaga trochę kielecki AUTOMOBILKLUB, w barwach którego
jeździ Darek, ale większość wydatków pokrywa sponsor ...
Wiesław StróŻYk. Właściciel zakładu mechaniki samochodowej,
w którym często pracuje po lekcjach Darek, pomagając ojcu

i ucząc się fachu, Ponadto w każ
de wakacje wyjeżdża do pracy
w Niemczech. Stamtąd przywiózł
zielone .audi 80", którym trenuje,
Gdzie? Najczęściej po ulicach
miasta w nocy, kiedy jeździ mało
samochodów. Wiąże się to co
prawda ze sporym ryzykiem, ale
jak dotąd nie było większych zatargów z policją Ile kosztują starty

ry

Nie boję się jeździć, co
wyniosłem z kartingu.

chyba
Mam
"ciężką nogę", ~dy jadę sam lubię przycisnąc do 17~180.
W Polsce najszybciej jechałem
210 km/h. Ale gdy kogoś widzę
jadę ostrożnie I wolno. Podobnie w mieście. Nie mogę sobie
wyobrazić jak można jechać ulicami powyżej 120 na godzinę.
SZKOłA

ówkę

I SAKSY

Darek pierwszy raz pojechał prado Niemiec, gdy miał 16 lat.
Od tego czasu w każde wakacje
dwa miesiące pracuje i zbiera pieniądze na starty w wyścigach.
Przez ostatnie lata pracuje
w warsztacie Citroena i jak mówi
potrafi to auto (zakład specjalizuje
wwyścigach? Przeglądsamocho
du i silnika ok. 1-2 milionów w za- . się w słynnych .cytrynach - 2 CV")
rozmontować na części pierwsze
leżności od tego co trzeba wymiew ciągu kilku godzin. Nie gorzej zna
nić. Na szczęście jest to połowa
"malucha", którego wielokrotnie
normalnej ceny, ale pan Zdzisław
rozbierał i składał w warsztacie ojKałuża godzi się nadal przygotoca. Być może dlatego jest uczniem
wywać silniki. Przegląd robi się po
Technikum Mechanicznego. każdym starcie. W wyścigach jeź
Uczę się średnio - mówi Darek co
dzi się na paliwie lotniczym - litr
związane jest z wieloma wyjazok. 10 tys. Dalej - opony, stroje
dami. Ale nigdy nie miałem probitd., itd. W sumie jest to bardzo
lemów z uzyskaniem promocji
dr~gie zainteresowanie.
do następnej klasy. Wiele pomaga mi nauczyciel TM pan Marek
WYŚCIGI
Gola - szczególnie w przed- Podobają mi się wyścigi
miotach zawodowych. Co zagórskie - mówi Darek.. - Są pomierzam robić w przyszłości?
dobne do rajdów, prowadzą po
Chciałbym ukończyć szkołę
normalnycb drogach i są ciemenedżerską i ... wystartować
kawsze. Nie ma tej monotonii,
w rajdach, choć wiem, że trudno
.ciągłego jeżdżenia w kółko po
będzie przekonać ojca.
torze. Czy zdarzają się wypadki? Tak, ja dwa razy leżałem na
STANISŁAW WRÓBEL
dachu. Szczególnie nlellezpiecznie było na Miedzianej Górze, podczas wywrotki ściąłem
korek wlewu paliwa I zaczęło się
wylewać. Nie mągłem się wydostać z samochodu i nikt nie
chciał mi pomóc. W końcu udało mi się wyjść przez szybę. Kilka razy palił mi się silnik, ale
wtedy nawet nie zauważyłem, że
jestem wIliebezpieczeństwie.
cować

• Kiedy zaczęłaś interesować
się piłką koszykową?
- W szkole początkowo trenowałam gimnastykę. Do koszykówki namówiła mnie starsza
siostra, która w piątej klasie była
najwyższa w szkole i trenowała
w Spartaku. Kiedy wstąpiłam do
klubu byłam dopiero w drugiej
klasie i do momentu wyjazdu
z Rosji nie grałam w innym zespole, choć propozycji mi nie brakowało. Spartak w tym czasie
był zespołem grającym na przemian w pierwszej lidze i ekstraklasie. Mój debiut w pierwszej
drużynie wypadł właśnie w ekstraklasie. Miałam wówczas niespełna 16 lat.
• Trafiłaś pewnie do kadry
juniorek?
Niezupełnie.
wprawdzie wyjechać

Miałam

na obóz
.sbornej", ale zanim się rozpoczął, uznano, że za dużo przytyłam. W tym czasie działY się róż
ne dziwne rzeczy w sporcie. Trenerzy powoływali przeważnie

Z Piotrem Skierskim o pieniądzach

Jesteśmy

zawodowcami

Dariusz Stróżyk w wyścigowym "maluchu".

Za~rlań5ki
"lapie"
Gornik Zabrze uważany był za jedyny

zespół pierwszej ligi mogący przeszkodzić Lechowi Poznań w zdobyciu mistrzostwa Polski. Prognozy te były uzasadnione, bowiem prezesem zabrzańskiego
klubu został zamożny biznesmen Wła

dysław Kozubal. Zamiar Górnika się nie
powiódł, ale pan Kozubal nie stracił cierpliwości. Niedawno został właścicielem
sekcji piłkarskiej, a graczy sponsoruje je-

go firma" Kristex·.
Nowy szef Górnika kieruje klullem
W. dość specyfi~zny sposób. Na co dzień
pilnUje Inter.es.ow ośmiu swoich spółek
w Szwajcarii I Llchtensteinie, i jedynie
w weekendy bywa w Zabrzu Właśnie
podczas ostatniego meczu przeprowadziliśmy z nim rozmowę.
• Kiedy znów nadejdą w polskiej pił
ce czasy wielkiego Gómika?
- Jesteśmy na dobrej drodze. by na
wiązać do gry Górnika sprzed ponad dwudziestu lat Jeszcze w tym roku możemy
zdObyć mistrzostwo i Puchar Polski. Zawodnikom teraz niczego już me brakuje.
Premie są bardzo wysokie. Zaczynamy
stosować wynagrodzenie zb l iżone do stawek zachodnich.
• Czy obejmując funkcję prezesa
Gómika nie obawiał się pan przejęcia
bagażu kłopol6w po swoich poprzednikach?
- Nie spodziewalem się jednego, że aż
tyle kosztuje Górnik. Gtly funkcję mojego
zastępcy objął w Zabrzu Zbigniew BorM\> dowiedziałem się dopiero, ile mu-

szę

w ten klub zainwestować. Człowiek
otworzył mi oczy na pewne sprawy.
Kiedyś wystarczał telefon do ministerstwa, dzisiaj trzeba sięgać do portfela.
• Pan pewnie nie poskąpi pieniędzy,
by przyszły oczekiwane wyniki?
- Na razie pieniądze w Górniku są

ten

i wątpię w to. by była w Polsce druiyna,
której płaci się 70 procent tego, co my
płacimy.
• Może

pan ujawnić, ile kosztuje pana inwestycja o nazwie Gómik?
- Zabrzańska piłka miesięcznie będzie
mnie kosztować ok. 100 tys. dolarów.
Miesięczna gaża pierwszoligowego gracza wynosi 10 mln złotych. Premie za wygrany mecz - 10 lub 8 mln zł na osobę .
Za zdobycie mistrzostwa Polski kaid'{ pił
karz Górnika może otrzymać 100 mln zł,
za wywalczenie Pucharu Polski - 90 mln.
Ogólnie rzecz biorąc , jeśli ktoś w Polsce
płaci więcej , to chciałbym mu uścisnąć
rękę

• Czy nadal zamierza pan zbudować
w Zabrzu klub na europejskim poziomie?
- Górnik ma wszystko, by ten poziom
osiągnąć . Ma nazwę , utalentowanych pił
karzy i dobrych trenerów. Reszta nalezy
do mnie. Jeżeli nie doprowadzę do tego,
żeby Górnik znów był wielki - zrezygnuję ·:·
Rozmawiał

JACEK KMIECIK

Bokserski mistrz Związku
Radzieckiego ALOSZA NEWMAN wyemigrował do Stanów
Zjednoczonych po tym, jak
trener kadry Malinowski odmówił mu prawa występu
w reprezentacji. W Nowym
Jorku nie powodzi mu się najlepiej. Zmywa garnki w restauracji, lubi często wypić.

• Co skłoniło cię do zmiany klubu?
- Górnik Czerwionka przeżywa
kłOpoty finansowe i nie był w stanie
zapewnić mi odpowiednich warunków. To co zaoferował mi pan Kłys
zadowala mnie.
• Ile więc zarabiasz w Euromireksie?
- To jest VJYłącznie sprawa mię
dzy mnąa sponsorem. Jesteśmy zawodowcami i żaden z nas nie wie, ile
zarabia kolega. Poza tym wraz
z lesz~iem Kucharskim i Marcinem Kusińskim dostaliśmy do dyspozycji "mercedesa 230" . Mieszkamy na co dzień w Gdańsku i jest to
dla nas duże ułatwienie w dojazdach
na mecze i turnieje.
• Czy zmieniając klub odniosłeś
także korzyści uysto sportowe?
- Oczywiście. Młoda drużyna radomska jest bardzo przyszłościowa.
Razem z Leszkiem podpisaliśmy
kontrakty na 3 lata, bowiem pan Kłys
zakłada zdobycie mistrzostwa Polski
najpóźniej w następnym sezonie,
a potem starty w puchdrach europejskich.
• Ajeśli nie uda się wygrać ligi?
- Z tym nie powinno być problemów. Remis z Baildonem był raczej
przypadkowy. Zawiódł Marcin Kusiński, który jest w stanie wygrać
z każdym w Polsce, ale jest zawodnikiem słabym psychicznie. Akurat był
w słabszej dyspozycji, bo kilka dni
wcześniej brał ślub. Do dziś zresztą
odczuwa skutki tego (śmiech). DOjście do zespołu Grześka Adamiaka
jeszcze bardziej wzmocniło zespół.
• Przed sezonem wzmocnienia
radomskiej drużyny wzbudziły sporo kontrowersji, a nawet oburzenia
w środowisku pingpongistów.
- Owszem, w takim tonie była
notatka w katowickim "Sporcie". Całą sprawę ~ nakręcili" chyba działacze
"Baildonu", którzy chcieli zatrzymać
Leszka i pozyskać mnie. Pisało tam

też, że do Radomia przyjdzie lu cek.
Błaszczyk, a nikt z nim nawet nie
rozmawiał na ten temat. Oferta" Baildonu" była gorsza niż to, co zaoferował pan Kłys.

• To znaczy?
- Już mówiłem, że to sprawa
między nim a mni
* Jako członek kadry i olimpijczyk miałeś zagwarantowane jakieś minimum finansowe?
- Przed igrzyskami w Barcelonie
było to 1,5 średniej płacy krajowej.
Dla porównania Leszek miał 2 śred
nie, a Andrzej Grubba 2,5, jako zawodnicy rokujący większe nadzieje
na medal.
• Na zakończenie pomówmy
o przyszłości polskiego ping'1longa.
- Przyszłość należy do zawodników młodych . Wprawdzie Andrzej
Grubba jeszcze przez kilka lat będzie
grał na wysokim poziomie, ale Leszek jest już za wolny w międzynaro
dowych konfrontacjach. Teraz gra
się dużo szybciej.
W superlidze obok
Andrzeja powinno

"swoich" zawodników. Nie wys'tarczyło być w czymś dobrym.
Trzeba było zapłacić "wpisowe"

szkoleniowcowi. Nie wyjechana obóz kadry, bo klub za
mnie nie zapłacił. Pojechała moja koleżanka, ale nie starczyło
już na .dopłatę" i zamiast grać
w mistrzostwach świata, została
w domu. Niektórzy trenerzy lubili
też jak się chodziło za nimi i prosiło o wyjazdy. To nie było w moim stylu. Jak nie, to nie. Wśród
seniorów było podobnie, ale
chodziło już o duże pieniądze
i zawodnicy sami płacili za siebie. Mój chłopak Igor Udot był
czołowym pięcioboistą w .Sojuzie". W 1988 r. , był czwarty
w mistrzostwach ZSRR i należal
mu się wyjazd na igrzyska do
Seulu. Nie pojechał, bo był "za
biedny". Tak się załamał, że
wkrótce potem zaprzestał uprawiania sportu. Kilka razy trener
w klubie brał ode mnie paszport
i wyjeżdżała z nim na mecze inna dziewczyna. Ale takie praktyki zdarzały się wszędzie, także
u i was.

łam

• W jaki sposób trafiłaś do
Polski?
- To był zupełny przypadek.
Siedziałam w domu _na walizkach" z biletem do Doniecka na
Ukrainie, gdzie miałam grać, kiedy nagle przyszedł telegram
z Moskwy. Pewien człowiek ktoś w rodzaju menażera - załatwił mi wyjazd do Pabianic
z drużyną Stilonu. Trochę się
bałam, ale pojechałam. Testy
wypadły pomyślnie i podpisałam
kontrakt najeden sezon. Później
na następny, a po jego zakoń
czeniu odeszłam, bo chciałam
grać w drugiej lidze. Trafiłam do
Starachowic i podpisałam kontrakt, a zespół ... awansował do
ekstraklasy. Prezesi Staru szukają teraz sponsorów, żeby zapewnić nam warunki takie, jakie
powinny być w I lidze.
• Nie lepiej byłoby więc wródo Spartaka?
- Kiedy podczas ostatRich wakacji byłam w domu, przyszedł do
mnie trener i prosił, żebym znów
grała w Spartaku. Odpowiedziałam, że zostanę, jeśfi klub zapewni ni w.arunki takie same, jakie
miałabym w Polsce, czyli 10 tys.
rubli miesięcznie. Sport w Rosji
też przeżywa kryzys i obecnie
jest to niemożliwe .

cić

występować
dwóch młodych.
Coraz częściej dajemy dowody, że powinno się nam zaufać . Ostatnie mię

dzynarodowe
mistrzostwa Rumunii wygrał lucek Błaszczyk, ja
byłem
czwarty,
a Tomek
Krzeszewski
ósmy.
Sukces naszej ekipy dostrzegli trenerzy z Francji i Niemiec, uznając Andrzeja
Giersza
najlepszym trenePiotr Skierski - "podpora" drużyny pingrem w Europie.
pongowej radomskiego Euromirexu.
S. SIJER
Fot. W. Słomka

o przyjeździe do Stanów bokserskiej reprezentacji ZSRR
elektryzuje Aloszę. Powoduje,
że obaj .jego" zawodnicy dostają
szansę występu przeciw RosjaPrzypadek sprawia, że zostanom. Wykorzystują ją i zostają
je trenerem dwóch początkują
powołani do kadry USA. Jeden
cych bokserów: .białego" i .czarz nich, Tim, staje w ringu nanego". Nienawiść jaka dzieli
przeciw Suworowa. Walczy dla
chłopców przeradza się w ich ry- • siebie i dla Aloszy, gdyż Suworowalizację na treningach. Pod
wa trenuje Malinowski ...
mistrzowską ręką Aloszy przy"Ulice w złocie", to oponosi to dość szybko efekty. Obaj
wieść prawdziwa. W rolę Alostają się coraz lepsi, znika też
szy, w tym
doŚĆ sprawnie
wzajemna niechęć. Wiadomość
zrealizowanym obrazIe, wcielił

http://sbc.wbp.kielce.pl

się

znakomIty
aktor
Klaus
Maria Brandauer ("Mefisto").
"STREETS OF GOLD", prod.
USA, rok 1986. Reż. Joe Roth,
scen. Heywood Gould, Richard Proce, Tom Cole. Wystę
pują: Klaus Maria Brandauer,
Adrian Pasdar, Wesley Snipes, Angela Molina f inni. Czas
90 min.
Kasetę udostępniła wypożyczalnia wideo AS w Kiel-

cach, ul. Romualda 319.

(sts)

• Jak czujesz się w Starachowicach?
- Przyjęto mnie dobrze. Kło
potów językowych już nie mam,
a poza tym we wszystkim pomaga mi Natasza Tkaczuk. Jest ze
mną też Igor. Inaczej byłoby
smutno. Pienza leży 700 km. za
Moskwą i z rodziną widuję się
raz w roku.
* Co sądzisz o drużynie?
- Tak szczerze, to myślę, że
na I ligę zespół jest trochę za sła
by. Są jednak drużyny do pokonania i w tym jest szansa Staru.
Jeżeli w klubie uznaja" że jeszcze się przydam, zostanę na
następny sezon. Chyba już ostatni w mojej karierze.
Z Nadią Nowikową rozmawiał

SŁAWOMIR

SIJER

Na zdjęciu: Nowikowa w Roszulce Staru.
Fot. (sts)

Van lain
ft' ł

Im rlntlOwa

Czołowym strzelcem kieleckiej futbolowej IV ligi jest
napastnik Nidy Pińczów MARCIN GALUS. W dotych~zas rozegranych meczach
zdobył on 8 bramek. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Marcin ma dopiero ••• 17 lat!

Swe ósme trafienie młody
snajper zaliczył w meczu, który obserwowałem: Nida - Naprzód Jędrzejów. Wspaniałym strzałem, godnym telewizyjnej
kamery,
w
samo
okienko bramki. Przypieczęto
wał w ten sposób zwycięstwo
pińczowian. Miał też kilka innych sytuacji, ale do uwień
czenia ich golami zabrakło rutyny. Warto dodać, że Galus
wraz ze swym partnerem z napadu Jerzym Kajzerem zdobyli 15 z 18 bramek Nidy
w tym sezonie.
W lidze zadebiutował jako
14-latek i od razu dobrze
przyjął się 'Ń drużynie. Jest
najmłodszym
zawodnikiem
w składzie, a mimo to wszyscy
grają .pod niego". Mocną stroną Marcina jest gra prawą nogą, szybkość, start do piłki, bojowość. Nieco słabiej uderza
piłkę lewą nogą i głowa" ale jak
sam mówi ciągle nad sobą
pracuje. Solidnej pracy na treningach nauczył go pierwszy
trener Przemysław Jaskólski.
Gra w IV lidze nie jest szczytem marzeń bramkostrzelnego 17-latka. Marzy mu się jakaś dobra drużyna , chciałby
dorównać

umiejętnościami

van Bastenowi

i Papinowi.

Marcin Galus na co dzień
jest uczniem, 1II klasy o profilu
biologlczno-chemicznym liceum
Ogólnokształcącego
w Pińczowie. Po maturze chce
studiować na
krakowskiej
AWF, czego mu serdecznie ży
czymy.
PAWEŁ KOTWICA

Dziewięc .sekund

G~BURA
~bramkarlem!

.do' zwycięstwa

Były piłkarz Staru Starachowice i Błękitnych Kielce - MICHAŁ
GĘBURA przekwalifikował się na bramkarza! Podczas derbowego pojedynku Lech - Olimpia czerwoną kartkę za faul taktyczny
otrzymał bramkarz Olimpii Grzegorz Stencel. Ponieważ wcześniej
wyczerpano limit zmian między słupkami stanął stoper - Michał Gę
bura. Już w pierwszych minutach obronił kilka groźnych strzałów, ale
w końcówće meczu skapitulował po uderzeniach z bliska Trzeciaka,
Podbrożnego i Araszkiewicza. Derby były w Poznaniu wielkim wydarzeniem. Na stadion przyszło 15 tys. widzów, którzy obejrzeli njezłe

AZS Toruń - STAR Starachowice

62:60 (29:32)
AZS: Kapucka 11, Lipińska 17, Siołkow
ska 6, Borkowska 0, Chełczyńska 2, Celusta 0, Łach 3, Racko 23, Danielewska

°

widowisko i wiele goli.
Mimo efektownego zwycięstwa . Kolejarz" nie zwiększył przewagi,
gdyż wicelider, rewelacyjny zespół ŁKS wysoko pokonał 0:3 Wisłę
w Krakowie. Podczas tego meczu efektownym hal-trickiem popisał
się Tomasz Wieszczycki. Potwierdził nieumiejętność gry w ostatnich minutach Widzew. Łodzianie prowadzili już 3:0, ale w ostatnich
minutach rywale z Chorzowa zdobyli trzy gole doprowadzając do remisu.
Oto wyniki 12 kolejki i aktualna tabela:
Szombierki Bytom - Zagłębie lu'bin 1:1 (1:1). Krygier 26 - Baziuk 40.
Widzów 500.
Wisła Kraków tKS lódt 0:3
(0:0). Wieszczycki 3 (64, 79, 86) . 3tys.
GKS Katowice - legia Warszawa
1:1 (1:1). Szewczyk 9 - Gmur6. 2tys.
Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 1:1
(0:0). Cygan 47 - Sermak 69.1,5 tys.

WIRÓWKA
sportowa nr 34
Litery w polach oznaczonych czyta·
ne od 1 do 15 utworząrozwiązanie krzy·
żówki - imię i nazwisko naszego spor. towca, członka złotej drużyny z 10
w Barcelonie.
PRAWOSKRIiTNIE (pierwsza literaow polu oznaczonym, wpisujemy
naokoło liczb w polu pogrubionym):
1) Teresa, lekkoatletka, płotkarka , mistrzyni olimpijsk" z 1964 r. , 2) Agniesz~,
pływaczka, brązowa medalistka olimpij-.
ska w 1980 r., 3) w pijce nożnej: okreś
lenie stosowane dla członków kadry narodowej lub reprezentacji Polski w kat.
wiekowej od 19 do 21 lat, 4) atrakcja
Ciechocinka, część zakładu warzelniczego, 5) Adam; pijkarz obrońca , srebrny medalista MS 1974 r. (3 m), 6) Lew,
radziecki pnkarz-bramkarz, mistrz olimpijski 1956 r., 7) Aleksander, radziecki
łyżwiarz figurowy - pary sportowe, jego
partnerką była I. Rodnina, 8) Jacek,lek·
koatleta - skoczek wzwyż, zloty medalista 10 w 1976 r. i srebrny w 1980 r.
Rozwiązanie to wystarczy nadesłać
bez konieczności podawania wyrazów

Widzew lódt - Ruch Chorzów 3:3
(2:0). Michalczuk 2 (35 i 59), Koniarek
24 - Dąbrowski 2 (86 I 89), Gęsior 77.
4 tys.
Śląsk Wrocław - Stal Mielec 0:2
(0:1). Bociek 2, Czyrek 79. 1,5 tys.
Pogoń Szczecin - Siarka Tarnobrzeg 0:0. 4 tys.
lech Poznań - Olimpia Poznań
6:1 (2:0). Podbroiny 2 (33 i 85), Trzeciak 2 (38 i 83) , Skrzypczak 50, Araszkiewicz 90 - Mielcarski 61. 15 tys.
Zawisza Bydgoszcz - Jagiellonia
Białystok 4:3 (2:2).
1. Lech
12 21 31:5
2. ŁKS
12 20 22:10
3. Widzew 11 17 24:12
4. Ruch
12 16 22:12
5. Legia
.12 16 17:12
6. Katowice 11 13 16:9
7. Stal
1113 15:10
8. Zagłębie Ll2 12 20:15 '
9. Szombierkt2 11 16:18
10. Wisła
12 10 18:15
12' 10 16:15
11. Hutnik
12 10 16:20
12. Siarka
11 9 10:14 .
13. Górnik
12 9
9:18
14. Pogoń
15. Olimpia 12 8 ,11:24
16. Zawisza 12 7 11:25
12 6 10:31
17. Śląsk
18. Jagiellonia 12 4 12:32
Najlepsi strzelcy: 11 - Koniarek
(Widzew), 10 - Podbroiny (Lech), 9Oyluś (Zagłębie) , 8 - Śliwowski (Legia) , Wieszczycki (ŁKS); 6 - Gilewicz
(Ruch), Iwanicki (Widzew), Skrzypczak ąe.ch) , Trzeciak (Lech); 5 - Basow (Sląsk), Orzeszek (Szombierki),
Kobylański (Siarka).
(sw)

STAR: Legut 5, :rkaczuk 15, Lisowska
0, Nowikowa 14, Złobecka 5, Pocheć 2,
Zajączkowska 19.
Sędziowali : Marek Nowicki i Janusz Rusinek z Wrocławia. Widzów ok. 400.

Barbara Zajączkowska zdodla Staru najwięcej punktów. Mimo to nie może zaliczyć
występu w 10runiu do najbardziej udanych - wiele jej rzutów
nie znajdowało drogi do kosza.
Nasza koszykarka walczyła jednak z ogromną ambicją co widać na zdjęciu.
Fot. S.T. SIJ~R
była

Znów bramkarki
BUDOWLANI Kielce - ChKS Łódź 35:19 (17:11)

Budowlani: Marcinkowska, Wicha - Kosowska 1, Rębosz 1,
Oleksza 2, Kaczorek 1, Wieczorek 5, Tuz 6, Durlej 3, Januszek 5,
Wychowaniec 11, Pożarowska O.
ChKS: Najwięcej bramek: Zajewska 8, Bartoszewicz 5, Jaster 3.
Sędziowali fJlariusz Kałużny i Tomasz Stankiewicz ż Opola.
Pierwsze minuty nie zapowiadały tak łatwego zwycięstwa
drużyny Budowlanych . Kielczanki grały bardzo nerwowo,
gubiły często piłkę, lub rzucały
nieskutecznie. Nic więc dziwne-

go, że prowadzenie objęły przyjezdne i przez 15 minut pierwszej potowy utrzymywały przewagę. Dopiero w 16 minucie
.budowlanki" doprowadziły do
remisu i uzyskały przed przerwą

Bis Oremisu

nr 31:
WYRAZY Conley, Legień, Moreno, Garcia, Iwanow, Kasapu, Milian,
Oarnyi.
W wyniku losowania kasetę wideo
ufundowaną przez wypożyczalnię
AS w Kielcach , ul. Romualda 319,
otrzymuje Ireneusz Wiejacz z Miechowa.

Występujące
w
serii
B I ligi tenisa stołowego
zespoły: żeński AZS AL:
POL Kielce i męski BRON
II Radom poniosły tym razem porażki, ch.,ć korzystniejsze rezultaty były w ich
zasięgu.

SPÓŁDZIELCA II Płock

Na mecz

przez... pole
Piłkarzy Granatu spotkała ciekawa
przygoda w drodze na meczz Pogonią,
Kiedy do rozpoczęcia pojedynku pozostawały 2 godziny, a do Siedlec było
ponad 60 kilometrów, ich autokar utknął w wielkim korku spowodowanym
karambolem na drodze E-77 między
Białobrzegami a Grójcem. Kierowca
pokazał duży kunszt zjeżdżając z głów
nej drogi i prowadząc autokar przez
około 5 kilometrów polnymi drogami.
Skrót był udany, aulobus ominął korek
i na czas dotarł na stadion Pogoni.
(pisz)

AZS ALPOL Kielce 7:3
Punkty dla kielczanek zdobyły: Ewa Bomba 1, Danuta'
Kaczmarska 1, debel E~
Bomba - Monika Cedro 1.
Przed tym meczem zespół
z Płocka zajmował ostatnie
miejsce w tabeli mając gorszy
stosunek setów. Była więc szansa na odniesienie przez AZS
pierwszego zwycięstwa w lidze.
Spotkanie miało zacięty przebieg i niewiele brakowało do
uzyskania przynajmniej remisu.
O porażce kielczanek zdecydował bardzo nie równy poziom, jaki prezentują poszczególne zawodniczki. W f\Z.S po raz pierwszy
wystąpiła
Agnieszka
Malmur, ale w jej grze widać wyraźnie brak ogrania.
KORMORAN Ostróda BROŃ II Radom 6:4
Punkty dla Broni: "tomasz
Plewiński 2, Dariusz Swiątek
1, Radosław Wabik 1. Mecz
bardzo wyrównany. Radomianie mieli duże szanse na remis
lub nawet zwycięstwo. Brakujące punkty mógł zdobyć Marek Bedyński , ale oba swoje
pojedynki przegrał po bardzo
zaciętej walce, o czym najlepiej świadczą wyniki rozegranych przez niego setów:
19:21, 21 :23 oraz 20:22,
20:22.

Koszykarki Staru były bliskie
pierwszego zwycięstwa w ekstrakiasie .. Na 9 sekund przed
końcem prowadziły 60:59. Niestety, rywalkom udało się trafić
za dwa punkty oraz dodatkowo
z rzutu wolnego i uzyskać 2punktową przewagę. Starachowićzanki zdążyły jeszcze wyprowadzić kontrę, ale po rzucie Bar-

bary Zajączkowskiej piłka za-toczyła się po obręczy i nie
wpadła do kosza.
Początek meczu nie zapowiadał tak nerwowej końcówki.
. Gospodynie tylko w pierwszych
minutach prowadziły (w 3 min.
8-2). Potem przewagę uzyskała
drużyna Staru, prowadząc w 6
min.- 13:12,w12- 23:16 iwygrywając

krzyżówki.
Rozwiązania wirówki przesyłać należy pod adresem redakcji . ED" wyłącz:

nie na kartach pocz1owych w terminie
siedmil-l dni od daty niniejszego numeru. Pomiędzy prawidłowe odpowiedzi
rozlosujemy nagrodę książkową Na
karcie prosimy dopisać : . SPORT NR
34".
Rozwiązanie krzyżówki sportowej

(40:42), ŁKS Łódź - Polonia Warszawa 83:84 (44:53).
4 7 392:276
1. ŁKS
2. Włókniarz
4 7 351:298.
. 3. Ślęza
4 7 341:311
4. Spójnia
4 7 311:282
5. AZS T.
4 6 253:278
6. AZS P.
4 5 305:348
7. Polonia
4 5 315:361
8. STAR
4 4 258:342

Pozostałe Wyniki i tabela gru,
py B mężczyzn:
Wawel Piotrowski Ruda Sląska AZS Politechnika Wrocław 9:1, Stal
Stocznia Szczecin - SKTS Łomża 5:5,
AZS Kozak Rzeszów - Pogoń Wenta
Lębork 8:2, San Poznań - Górnik Wodzisław 1:9.
1. Kormoran 5 10 32:18
2. Wawel
5 9 38:12
3. AZS Kozak 5 8 29:21
5 6 31:19
4. Pogoń
5. Stal
5 5 26:24
6. Górnik
5 4 26:24
7. BROŃ II·
5 4 25:25
8. San
5 3 21:29
9. SKTS
5 1 13:37
10. AZS Polit. 5 O
9:41
(SOY)

zdecydowaną przewagę , którą
powiększyły w II połowie. Mimo
wysokiego zwycięstwa trudno
być zadowolonym z gry jaką zaprezentowały nasze
piłkarki
ręczne. Masa niecelnych podań,
nieskuteczność - to wszystko
gdy gra się ze słabym przeciwnikiem nie ma większego znaczenia. Jeżeli jednak nasz zespół
myśli poważnie o występach

w I lidze musi jeszcze wiele pracować na treningach. W sobotę
były tylko momenty dobrej gry,
którą chciałoby się oglądać zaw. sze w wykonaniu .budowlanek".
Dopry mecz rozegrały bramkarki. Szczególnie M01lika Wicha popisała się kilkoma bardzo
udanymi interwencjami i kolejny
mecz była podstawową bramkarką i najlepszą zawodniczką
w zespole.
.
Następny mecz dopiero 21 listopada w Tarnowie z Pałacem
Młodzieży.
(sw)
Oto pozostałe wyniki 4 kolejki
II ligi piłkarek ręcznych:
AZS Kraków - PM Tarnów
24:22, Gościbia Sułkowice AZS Warszawa 19:15, MKS
Lublin - JKS Jarosław 31:18.
1. MKS Lublin
4 7 108:73
2. BUDOWLANI 4 6 99:83
3. Gościbia
4 5 87:69 '
4. AZS W-wa
4 4 103:72
5. JKS Jarosław 4 4 86:84
6. AZS Kraków 4 4 78:91
7. ChKS
4 2 94:107
8. PM Tarnów
4 O 67:121
(sts)

pierwszą

połowę

32:29. Po przerwie przewaga
Staru utrzymywała się i dopiero
10 minut przed końcem torunianki wyszły na prowadzenie
51 :50. Do końca toczył się dramatyczny pojedynek, ostatecznie wygrany przez zawodnic.zki
AZS, w czym . zdaniem bezstronnych obserwatorów, trochę
pomogły tzw. ściany czyli. .. sę. dziowie.
Trudno jednak zrzucać winę na
arbitrów. Nasz zespół gdyby zagrał skuteczniej mógł W}'soko wygrać. AZS zdecydował się na wyłączenie z gry Nataszy Tkaczuk,
poświęcając temu dwie, a nawet
czasem trzy zawodniczki. Nasze
rozgrywające nie potrafiły tego wykorzystać. Próbowały, ale procent
skutecznych rzutów - znacznie
poniżej 50, świadczy o słabej dyspozycji.
Oto wyniki 4 kolejki ekstraklasy koszykarek:

GRUPA A

AZS Poznań - Ślęza Wrocław
78:62 (54:36), Spójnia Gdańsk Włókniarz
Pabianice
79:82

DUŻY LOTEK
15,18,19,22,27,47

spółka

'"

"Przetarg/IoGalusa
Osiemnastoletni piłkarz
Nidy' Pińczów - MARCIN
GALUS należy do najlepszych piłkarzy klasy między
okręgowej. W tym sezonie
strzelił już 8 goli i nic dziwnego, że zainteresowały się nim
kluby wyższych klas. Jak się
dowiadujemy, ochotę na utalentowanego gracza ma kielecka Korona, która zaraz po
przyjściu gotowa jest zaoferować miejsce w podstawowym składzie. Podobno jest
również prywatny sponsor
gotowy do sfinalizowania tej
transakcji i utrzymania piłka
rza w Kielcach.
Jednak władze Korony nie będą
miały łatwego zadania. Na Galusa
"zarzucają sieci" także Błękitni bramkostrzelny napastnik brał jwi
udział w treningach policyjnej drużyny i zrobił bardzo korzystne wrażenie.
(sw)

~

175), Aneta Jopkiewicz (20,
178), Bożena Solska ('18,176),
Brygida Fijałkowska (28, 175),
Katarzyna Kowalczyk (22,
172). Trener - Tadeusz Bal\nik. Prezes klubu - Janusz Ku-

Po dwuletniej nieobec-

liński.

W sezonie 1992/93 rozgrywki w drugiej lid~e toczą się
w dwóch grupach po osiem

TERMINARZ GIER

AZS Słupsk - RADOMKA
17-18 października ,
RADOMKA - AZS Białystok
drużyn. Zespoły grają "każdy
z każdym" po dwa mecze
24-25 października (sala SP 9),
u siebie i dwa na wyjeździe.
Gawex Szczecinek - RAZwycięzcy grup awansują do _ DOMKA 7-8 listopada,
serii B pierwszej ligi. Dwa osRADOMKA - Calisia Kalisz
tatnie zespoły spadają do ligi
14-15 listopada (sala II LO),
makroregion~lnej.
Nike Węgrów - RAOOMKA
21-22 listopada,
KADRA
RAOOMKA- AZS AWF PozDorota Jopkiewicz (23 lata,
nań 5--6 grudnia (sala II LO),
180 cm), Anna Beresińska (17,
RADOMKA - Skra Warsza180), Ewa Skorupa (30, 179),
wa 12-13 grudnia (sala II LO).
Ewa Wojtalik (17, 175), Joanna
Runda rewanżowa : 16--17
Dobosz (24, 179), Izabela Pastycznia, 23-24 stycznia, 30-31
sek (18,176), A,\na Skorupska
stycznia, 13-14 lutego, 20-21
(16, 184), Katarzyna Górka (24,
lutego, 27-28 lutego, 6--7 mar170), Monika Dutkowska (20.
ca.
(jn)

z 00. Kielce, ul. Targowa 18. DRUK: Prasowe Zakłady Graficzne - "Drogowiec" Sp. z 00. Kielce, ul. Sienna 2.

http://sbc.wbp.kielce.pl

r

Radomka przystępuje do rozgrywek w dobrych nastrojach. Z lewej trener Tadeusz Bartnik, pierwszy z prawej prezes Janus~ KuJińs.ki.
Fot. J. Nowak
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Olimpia PozStilon Gorzów
- Start Lublin 82:70 (44:33), Lech
Poznań Stal Bobrek Bytom
110:62 (52:30), Stal Brzeg Włókniarz Białystok 89:79.
1. Olimpia
4 8 368:266
2. lech
4 8 397:305
3. Wisła
4 7 288:284
4. Start
4 6 303:301
5. Stilon
4 6 327:337
6. Stal Brzeg
4 5 307:318
7. Włókniarz
4 4 275:348
8. Stal BObrek
4 4 263:371
(sw)

"

ności na drugoligowych par-

kietach kibicom zaprezentują się ponownie siatkarki
RADOM KI. Miejmy nadzieję,
że nie powtórzy się sytuacja
z roku 1990, kiedy zespół
wycofany został z rozgrymi rozgrywek są drużyny Nike
wek z powodu fatalnej sytuWęgrów i Skra Warszawa. Poacji finansowej i kadrowej
zostałe zęspo/y prezentują pow klubie.
ziom zbliżony do radomianek.
Radomka przygotowywała się
Trudno obecnie powiedzieć wię
do rozgrywek w Radomiu i na
cej na temat ich formy, rozegrały
ll-dniowym obozie w Brennej.
bowiem zbyt mało spotkań konWystępy na boisku definitywnie
trolnych. Jedynymi sparingpartzakończyła wieloletnia rozgrynerami Radomki były siatkarki
wająca Radomki Jolanta KobyBroni i. .. siatkarze Czarnych. Ze
larczyk. Brak tej doświadczonej
względów finansowych radozawodniczki może mieć wpływ
mianki nie wzięły udziału w turna grę drużyny. Powróciła do
nieju Pucharu Polski i turnieju
zespołu rozgrywająca Katarzyw Węgrowie.
na Kowalczyk oraz Brygida FiRadomka liczy więc na kibijałkowska z Siarki Tarnobrzeg.
ców, którzy przychodząc na meTrener Tadeusz Bartnik liczy na _ cze, zapełniać będą klubową kazajęcie przez drużynę miejsca
sę. Drugpligowe spotkania rozw środku tabeli. Będzie to jedgrywane będą w
salach
nak trudne zadanie. Fawory1kagimnastycznych SP nr 9 i II LO.

GRUPA B
Wisła Kraków nań 60:88 (39:51),

Redaktor

prowadzący:

Czesław Chałat

.,

, '

Łysica BocIzenły!'

Piłkarze III ligi na długo zapamiętają minioną niedzielę. Fatalna pogoda
spowodowała, że kilka spotkań rozegrano w anormalnych warunkach.
W Bukowej tuż przed meczem spadł śnieg, piłkarze Bucovii i KSZO grali
po kostki w białym puchu. Natomiast prawdziwe błotne kąpiele "zafuQdowali" sobie gracze Pilicy w Tarnobrzegu i Radomiaka w Białej PodJaskiej. Oba boiska praktycznie nie nadawały się do gry, jednak sędziowie
nie chcąc narażać przyjezdnych na koszty zgodzili się na prowadzenie
' zawodów. W przyzwoitych warunkach odbywały się mecze sobotnie. Liderem III-1igowej tabeli po szczęśliwym, mimo przygniatającej .przewagi
remisie, zostali piłkarze Radomiaka. Oto relaoJe ze spotkań.

lideremi

Pieniądze

(sw)

od wóita
Mimo~rzenikliwego zimna i deszczu 10 kolejka ligi międzyokręgo
wej była bardzo ciekawa. Zmienił się lider! AKS Busko po porażce
w Dwikozach ustąpił miejsca Łysicy Bodzentyn. Piłkarze Łysicy
po nieco słabszym początku teraz grają równo wygrywając bądź remisując. Dobra gra została zauważona i Urząd Gminy postanowił zainwestować w stadion. Remont rozpocznie się w najbliższych dniach.
Mają być wybudowane trybuny i poszerzone boisko. Być może przy
dużej pomocy sympatyzującego ze sportem wójta Piotra Buczka do
Bodzentyna zawita III liga?

Bardzo dobry mecz oglądali kibice
w Pińczowie, gdzie kandydat do awan.su - Stal Nowa Dęba sttacił kolejny
punkt Iz Nida., Ppdczas tego spotkania
sędzia nie uznał, zdaniem większości
obserwatorów; prawidłowo zdobytej
bramki. Bardzo to zdenerwowało piń
czowskich kibiców, którzy byli bliscy
pobicia arbitra. Na szczęście porządko
wi nie dopuścili do tego.
Oto komplet wyników i aktualna tabela:
... Nida Pińczów - Stal Nowa Dęba
2:2 (1:1). Szczygieł, Maj dla Nidy. Bardzo dobry występ Szczygła i Maja.
Mecz szybki. Obfitujący w strzały, .ciekawe akcie i parady bramkarskie.
W końcówce Galus mógł.strzelić zwyCięSkiego gola, ale piłka trafiła w słu
pek. Poza tym sędzia' nie uznał bramki,
mimo że piłka przekrOCzyła linię bramkowa.,
• Pogoń Staszów - Łysica Bodzentyn 1:1 (0:1). Dla Łysicy Świetlik
z wolnego. Mecz wyrównany i remis
nie krzywdzi żadnej z drużyn. Łysica
zdobyła prowadzenie po pięknym
strzale z wolnego Dariusza Świetlika.
Piłkarz z Bodzentyna pięknie "przymierzył" w okienko bramki Pogoni. Gospodarze wyrównali po problematycznym karnym na Bminut przed końcem.
• Sokół Nisko - Naprzód Jędrze
jów 0:0. Naprzód pojechał na ten mecz
praktycznie juniorami. Kontuzje, choroby i inne losowe przypadki osłabiły
zespół. Jednak młodzież zagrała w Nisku bardzo ambitnie, remisując po dobrym meczu.
• Sparta Dwikozy - AKS Busko 3:1
(0:1). KOClowski, Kargulewicz 2 Zawadziński. Przez 70 minut prowadzili 1:0 goście. Wyrównująca pramka
Koczowskiego zmieniła obraz gry. Zespół AKS rzucił się do ataku chcąc za
wszelką cenę odnieść zwycięstwo. Wykorzystali to gospodarze. Kargulewicl
strzelił celnie w 75 i 86 min. zapewnia- '
jąc Sparcie cennę zwycięstwo.

• Janowianka Ja'nów lubelski Metalchem Rudki 2:0 (1:0). Wyraźna
przewaga gospodarzy, którzy pewnie
pokonali drużynę z Rudek.
• Pogoń Miech6w - Orlęta Korona
II Kielce 4:0 (0:0). Mazur 3, Tkaczewski. Do przerwy nic nie zapowiadało tak
wysokiej porażki Orląt. W II połowie
grający bez wzmocnień z drużyny II-ligowej goście opadli z sił, co w pełni
wykorzystali gracze Pogoni.
• Star Starachowice - Zenit
Chmielnik 1:3 (1:2). Wesołowski,
Idzik, Słomka . Telewizyjna bramka
Idzika z 35 metrów w samo okienko.
Dobra gra Zenitu inaczej poustawianego z Idzikiem na środku obrony.
• Czarni Połaniec - Stal Stalowa
Wola 0:3 (0:1).
W zaległym meczu Janowianka Orlęta Korona II 0:0.
1. ŁYSICA
10
2. AKS BUSKO 10
3. Stal NO
10
4. Pogoń M.
10
5. Sparta
10
6. NA~RZÓD
10
7. Stalli
10
8. NIDA
10
9. Pogoń S.
10
10. Janowianka 10
11. ZENIT
10
12. Sokół
10
13. Czarni
10
14. "ORLĘTA
10
15. METAlCH. 10
16. STAR
10

14 16: 8
13 20: 8
13 20:10
13 14: 5
13 13:11
13 12:12
11 22:14
11 21:18
9 11:18
9
6:10
8 15:15
8 ' 8:10
8
9:16
6
9:20
6
6:18
5 17:27

Najlepsi strzelcy: 9 - Kumor
(Busko); 8 - Galus (Nida); 7 - Kajzer (Nida); 6 - ItIzik (Zenit), 5 - Mazur (Pogoń), Spadło (Star); 4 - Albin (Naprzód); Szymanek (Pogoń);
3 - Równiak, Zawadziński (Busko);
Stępniewski (Orlęta); Kutrys, Nowak
(Łysica); Szczygieł, Maj (Nida); Orczyk (Star); Wesołowski (Zenit).
(sw)

KIELCE

SPARTA

bankrutem?
Coraz większe kłopoty mają kluby ligi okręgowej . Widmo bankructwa wisi nad Spartą Kazimierza Wielka. I5lub ma już 100 milionów
długu i działacze noszą się z zamiarem wycofania drużyny z rozgrywek Po zak9ńczeniu ruridy jesiennej. Mamy jednak nadZieję, że burmistrz i Rada Miasta Kazimierza Wielka wezmą przykład choćby
z gmin Bodzentyn czy Miechów i pomogą sportowcom. Za kilka tygodni, 8 listopada Sparta będzie obchodziła 65-lecie istnienia. W tym
dniu wypada ostatni mecz rundy jesiennej z Unią Sędziszów, oby nie
był ostatni w bogatej historii klubu.
W 9 kOlejce bez więkSZYCh niespodzianek. Uderzy wygrali swoje mecze
zwiększają<: przewagę nad pozostałymi
drużynami. Oto wyniki i aktualna tabela:
• Piaskowianka - Górnik Miedzianka 0:2 (0:2). Marszałek, Pawlikowski. Przeciętny mecz. Na wyróżnie
nie zasł~żył stoper gości - Sornat.
• Ruch Skarźysko - Partyzant Wodzisław - mecz nie odbył się. Sędzia
uznał, że boisko nie nadaje się do gry.
Goście byli zbulwersowani tą decyzją
i głośno protestowali narzekając na
koszty Przyjazdu. Nasz reportet udał
się na boisko i zdecydowanie uznał rację sędziego - boisko było fatalne.
• Orlicz Suchedniów - Unia Sędzi
sz6w 2:0 (1 :0). Adwent 2. Niezły mecz.
W ostatnich minutach goście niezadowolen! z sędZIowania obrazili arbitra
słownie, za co otrzymali czerwone
kartki.
• Czarnovia Kielce - Spartakus
Daleszyce 1:2 (1:2). Wilk - Kraiński
~. Czarnovia prowadziła, ale przeważa
Jąc~ do przerwy goście odpowiedzieli
dWIema bramkami. Po zmianie stron
mimo dużej przewagi gospodarze ni~
zdołali strzelić ~dnego gola, w czym
przeszkadzały fatalne warunki atmosferyczne.
•

• Sparta Kazimierza Wielka - AZS
Politechnika Kielce 2:1 (1:0). Zięta
ra, Tabor - Kocieliński. Wyrównany
mecz. Zwycięskiego gola zdobyli na 5
minut przed końcem gospodarze, ale
przy dużej pomocy obrońcy f\lS Serwańskiego.

• Hetman Włoszczowa - Błękitni
II Kielce 5:0 (1 :0). W Błękitnych zagrali młodzi piłkarze, w drugiej połowie
opadli z sił i wysoko przegrali.
1.
2.
3.
4.
5.

Spartakus
9
Hetman
9
9
Sparta
8
Partyzant
Górnik
9
6. Politechnika 9
7. Błękitni II
9
8. Piaskowianka9
9. Orlicz
9
10. Czarnovia
9
11. Unia
9
12. Ruch
8

15
14
14
11
11
8
7
7
7
5
4
3

18: 6
22: 5
18:14
25: 7
11: 8
10:12 .
24:15
7:26
9:16
9:16
7:15
9:27
(sw)

ANGLIA.
Wyniki meczów ekstraklasy I I ligi
angielskiej objętych zakładami na
17-18 października 1992:

two'=~naIowego wyśCIgu o .... strzos.

ochodów sportowych na dys-

tanSIe 500 km triumfowali: Marlo Baldi I Philippe Altiot (Włochy, Francja) jad~y samochj)dem _peugeot 90S-. 118 okrążeń toru
w Ma9,ny-COUrs pod Paryżem pokonali oni
w cz3Sl82:44.19.617. co dało im śm<i1iąpręd
kość 183.11 km/h.
• Piłkarskim mistrzem Rosji ~ie zesPół

~_~jk' ' kłólY Zapewni sołlie tytuł
"'"

I

przed końcem rozgrywek.

1. Chelsea - Ipswich 2:1 , 2. Crystal Palace - Manchester City 0:0, 3.
Everton - Coventry 1:1, 4. LeedsSheffield Utd. 3:1, 5. Norwich _
Queens Park 2:1, 6. Nottingham _
Arsenal 0:1, 7. Sheffield Wed. - Oldham 2:1, 8. Southampton - Wimbledon 2:2, 9. Tottenham - Middlesbrough 2:2,10. Cambridge- Bristol
- City 2:1, 11. luton - Derby 1:3,12.

SIARKA II Tarnobrzeg PIUCA Nowe Miasto O: 1
(0:0)
Rafał Kupidura z
strzelił już cztery gole .

Broni '
0- 1 Kopytowski w 75 min. Sę
dziował I. Banasiewicz z Lublina.
Widzów 50. Żółte kartki: Sikora (P),
Kozłowski (S).
PILICA: Bilski 6,5 - Wawrzyń
czak 5, Toczyski 5, Sikora 5,5; Korczak5- Skalski 5 (od 82 Taborowski), Różański 5, Krot 6, Gierek 5Wojtal5 (od 88 Szymański) , Kopytowski 6.

Fot. J. Nowak

AZS Biała Podlaska RADOM lAK 1:1 (0:0).
1-0 Huzarski 77. 1-1 Jakóbczak 90. Sędziował P. Klimek
z Lublina. Widzów 30. Żółte kartki
Machnio i Wiel!llls (R).
RADOMlAK: Wróbel 7 - Procki
4, Baćmaga (od 74 Jakóbczak) 5,
Siara 4, Wiei gus 5 - Czupryn 4,
Oczkowski 6, Ryslewski 4 - Łopa
ta 2 (od 64 Rogala), Machnio 3,
Ogorzałek 5.

Według zgodnej opinii obserwatorów
spotkania, piłkarze Obydwu drużyn

stworzyli dobre widowisko. Wpierwszej
połOWie zdecydowaną przewagę mieli
gospodarze. Dwóch idealnYCh do zdobycia goli sytuacji nie wykorzystali
Krzepkowski i Kukiełka . Ich strzały
W pierwszej połowie Radomiak
w pięknym stylu obronił znakomicie
mógł zdobyć co najmniej dwa gole, ale
wczoraj grający Bilski. Po przerwie zespiękne strzaty..Machnlo i Baćmagi obpół Pilicy uporządkował grę i na efekty
nie trzeba było długo czekać. Goście cał
ronił znakomicie usposobiony bramkarz f\lS. Goście mieli przewagę,
kowicie opanowali środek boiska, a ich
przewaga z każdą minutą wzrastała, aż
a bliżsi zdobycia gola byli akademicy.
iN 29 min. po fatalnych zagraniach w 75 min dobrze grający Kopytowski
Siary I Baćmagi gospodarze egzekwozdobył gola. Po stracie bramki drużyna
Siarki rzuciła się do odrabiania strat, ale
wali rzut karny obroniony przez Wróbnatrafiła na bardzo dobrze i.mądrze brola. W drugiej połOWie znów "zieloni"
nie wykorzystali paru wyśmienitych
niących się graczy z Nowego Miasta,
okazji, m.in. po strzale Łopaty piłka toktórzy zasłużenie wygrali wTarnObrzegu
cząca się do siatki stanęła w błocie,
pokazUjąc iednocześnie futbol na przyOgorzałek nie trafił w pustą bramkę, ' zwoitym poziomie. Na wyróżnienie zaRysiewski strzelił w Słupek.
słtWli w Pilicy: Bilski, Sikora, Krot
Zaangażowanie radomian wykorzyi Kopytowski.
(sw)
stali piłkarze f\lS i po jednej z nielicznych kontr zdobyli prowadzenie. Kiedy
BROŃ Radomwydawało się, że Radomiak przegra,
POOLASIE Sokołów
.wprowadzony parę minut wcześniej
Podlaski 3:1 (1:1)
Jakóbczak wyrównał w Qstatnich sekundach, wpychając piłkę do bramki
po dośrodkowaniu z rogu Rysiewsklego.
(sw)
• 1-0 Kupidura w 5. 1-1 Ambrozlak w 27, 2-1 Pawłowski w 56, 3-1
Pawłowski w 75 min. Żółte kartki:
POGOŃ Siedlce Pawłowski (B), Chodaj i Szybka
GRANAT Skarżysko 3:2
(P). Sędziował J. Weselak z Tarno(2:2).
brzega. W~dzów ok. 400.
BROŃ: Grabowski 5 - Tlszkow 4;
Jackowski 5; Kowalczyk 4,5; Rusz1-0 Krawczyk 11, 2-0 Czabaj25,
kowtki 4,5 - Koniarczyk 5; Kolanek
2-1 Szustak 36, 2-1 Bilski 40. 3-2
4 (od 85 min. Małek); Stępniewski
Fiuk 70 (karny).
5; Pawłowski 7 (od 87 min. MajSędziowal A. Samulak z Zamoś
kowskl) - Kupidura 6; Bllke 4.
cia. Widzów 800.
GRANAT: Klimek 5 - Wawrzyńczak 5; Jaskólski 5; Gaweł 4, SzusMłodzi piłkarze Broni kontynuują
tak 5,5; Fiedoriw 5, Stępniewski 4
zwycięską passę. W sobotę wygrali ko(od 82 Bąk) ; Chołuj 5, Opara 5; BilJejny, piąty mecz! Już jedna zpierwszych
ski 5.5; Telka 4 (od 75 Dziewit).
akcji przyniosła "metalowcom" prowa<lzenie. W 5 min. dokładne podanie od
Koniarczyka otrzymał Jakub Bllke. MiKibice, którzy zasiedli na trybunach
nąl dwóch obrońców i wyłożył piłkę bę
stadionu w Siedlcach byli uradowani,
dącemu tuż., przed bramkarzem Rafało
ponieważ po bardzo dobrym meczu pił
wi Kupidurze, który nie miał najmniejkarze Pogoni pokonali lidera 3:2.
szych kłopotów z pokonaniem
W pierwszej części z furią atakowali . Bołbotowskiego.
gospodarze, którzy po 25 minutach proRadomianie dalej atakowali, niestety
wadzili 2:0, a prawdziwym majstersztymało skutecznie. W 27 min. jedna z niekiem był przepiękny strzał Czabaja z ok.
licznych kontr Podlasia zakończyła się
25 metrów który wylądował w "okienku"
zdobI/ciem wyrównującego gola. Jedybramki Klimka. Nie zrażeni takim obrony w całym meczu błąd popełnił Jactem sprawy piłkarze Granatu w ciągu 15
kowski i napastnik Podlasia Ambrozlak
minut wyrównali zdobywając bramki ze
będąc sam na sam z Grabowskim
strzałów Szuslaka I Bilskiego. Niestety
umieścił piłkę w siatce.
'drugą część meczu popsuli sędziowie
W II połowie pHkarze Broni nadal amz Zamościa, którzy swoimi dyskusyjnybitnie atakowali. W 56 min. Wojciech
mi werdyktami wprowadzili dużo nerwoPawłowski zdObył gola kuriozum. Będąc
wości w poczynaniach obu drużyn .
w narożniku boiska kopnął piłkę w stroW 70 minucie faulowany był zawodnik
nę bramki. Bramkarz gości spodziewaGranatu Wawrzyńczak, a sędzia ku ogjąc się dośrodkowania wybiegł nieco
romnej radości widzów podyktował karz bramki. a piłka odbijając się od słupka
nego dla .. Pogoni. Gospodarze wykowpadła za jego plecami do siatki. Najleprzystali ten prezent i zdobyli zwycięskie
szy gracz na boisku - Pawłowski za kilgo gola.
ka minut zdobył kolejną bramkę wykoPiłkarze Granatu ..rozegrali narzystując dokładne podanie Kupidury.
prawdę dobre spotkanie, a mimo to
Wynik mógłby być wyższy, gdyby Kolazeszli z boiska pokonani. Po raz konek i Bilke potraktowali futbol jako grę
lejny okazało się, że gospodarzom
zespołową i dostrzegli dobrze ustawio"pomagają nawet ściany" i Pogoń
nych partnerów.
wykorzystała tę pomoc.
Za tydzień derby! RADOM lAK BROŃ.
JACEK NOWAK
PIOTR SZPAK

Swindon - Notts County 5:1, 13.
Wolverhampton - Portsmouth 1 :1.
W tabeli na prowadzeniu p~karze:
Norwich - 26 pkt, przed Blackburn 24 i Coventry - 22.

NIEMCY.
Wyniki meczów 10 kolejki Bundesligi: FC Saarbruecken - Bayern Monachium 1:1 (Kristl- Kreuzer), Bayer
leverkusen - Kaiserslautern 2:0
(Kirsten. Rascł1uweit), FC NumbergEintracht Frankfurt 1:2 (Olivares Bein 2). Borussla Dortmund - Hamburger SV 3:1 (flumennige, Povlsen,
Chapuisat - Spoerl), VfB Stuttgart - .

Dynamo Drezno 4:0 (watter. Knup.
Sverisson 2), Werder Brema - Fe Koeln 2:0 (Beiersdorfer 2), Sc Karlsruhe
- Bayer Uerdlngen 4:0 . (Bender,
Reich. Roiff, Szmarow), Vfl BochumSchalke 04 0:1 (Christensen), Borussia Mgbch -Wattenscheid 4:1 (Ptlipsen 2. Dahlin, Max - Neuhaus).
W tabeli nadal na prowadzeniu Bayern z 15 punktami, ale przewaga Bawarczyków stopniała już tylko do jednego punktu nad Bayerem Lever1<usen
i Eintrachtem Frankfurt. Ostatnie miejsce nadal okupuje FC Koeln. Najskuteczniejszym strzelcom przewodzą:
Andreas Thom (Bayer L.) i Anthony
Yeboah (Eintracht) - po 7 goli.
WŁOCHY.

Wyniki 6 kolejki. Seńe A: Atalanta Torino 0:0, Juventus - Brescia 0:0,
Foggla - Genoa 2:2 (Petrescu, Biagio-

http://sbc.wbp.kielce.pl

BUCOVIA Bukowa KSZO Ostrowiec 0:0
Żółte kartki: Malaga (B), Dąb
rowski (K). Widzów - 100.
BUCOVIA: Giermasiński - 4;
D. Marcisz - 4,5; Wesołowski 5,5; Łodej - 4,5; S. Malaga - 5,5;
Ślusarczyk - 5,5; Wilk - 5; Toporek - 5, Kozłowski - 4,5; Staniec
- 4;5 A. Marcisz - 4,5 (od 83 min.
libera).
KSZO: Tereszkiewicz - 4; Gą
dek - - 4, Biełozerski - 6; Wr6bel
- 4; Karwacki (od 37 min. Dąb
rowski - 4); Pietrzyk - 5; Otręba
- 5; Żelazowski - 5, Wrona - 5;
Pastuszka - 5; Frejlich - 5.

Płytę boiska w Bukowej pOkryła
przed meczem kilkucentymetrowa
warstwa śniegu. Miało do decydujący
wpływ na przebieg gry. Do czysto futbolowych zagrań Vi tym meczu moina
było jedynie zaliczyć efektowne wślizgi
i pojedynki główkowe Malagi z Pastuszką. Poza tym było bardzo dużo
walki i przypadkowości. Pierwszą
groźną akCję przeprowadzili gospodarze, ale Tereszkiewicz wyłapał piłkę
spod nóg szarżującego Toporka. Goś
cie mogli zdobyć bramkę w 20 min.,
kiedy to Frejlich ograłŁodeja i wyłożył
piłkę Pastuszce. Ostry kąt i interwencja Obrońcy uniemOżliwiły jednak kapitanowi KSZO trafienie. W 24 min. za
zbyt długie przetrzymywanie piłki przez
Tereszkiewicza sędzia podyktował rzut
wolny pośredni z 5 metrów, ale sam
sprawca zamieszania wybiegł i wybił
piłkę po strzale Malagi. Dziesięć minut
później Kozłowski minął kolejno: Wronę i Karwackiego, a jego, ni to dośrod
kowanie, ni to strzał, trafił w słupek.
KSZO grał dobrze, podobał się ruchliwy Frejlich oraz aktywni na skrzydłach
Pietrzyk i Wrona, ale akcjom gości
brakowało tego ostatniego podania
otwierającego drogę do bramki. Znacz-

nie groźniejsi byli gospodarze. W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmianie. Powiększyła się tylko przewaga
Bucovii. Dwukrotnie Malaga i raz Ślu
sarczyk nie trafili z najbliższej odległo
ści (gdyby był Pawlik ... ), w pozostałych sytuacjach udanie interweniował
najlepszy w KSZO - Biełozerski .

Z. TYCZVŃSKI

Oto wyniki pozostałych spotkań 10
'kolejki i aktualna tabela: Granica Chełm
- Wisła Sandomierz 0:0, Orlęta Łuków
- Lublinianka 0:0, Stal Gorzyce - Górnik Łęczna - mecz nie odbył się ze
względu na fatalny stan płyty boiska.
1. RADOMlAK
2. GRANAT
3. BUCOVIA
4. Pogoń S.
5. Stal G.
6. Orlęt!!
7. BRON
8. Lublinlanka
9. PILICA
10. Górnik
11.-KSZO
12. Podlasie
13. Siarka II
14. AZS BP.
15. Granica
16. Wisła

10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
10

16
15
14
13
12
12
10
9
9
8
8
8
8
7
7
2

20: 8
24:12
13: 5
14: 7
21: 7
12: 7
18:18
14:16
15:21
7:11
7:12
5:11
7:23
10:15
4: 9
9:19

Najlepsi strzelcy: 6- Pawlik (Bucovia), Fiedoriw (Granat), Jakóbczak
(Radomiak); 5 - Wojtal (Pilica), Kolanek (Broń); 4 - Pastuszka (KSZO),
Machnio (Radomiak), Bilski (Granat).
Duliasl i Kopytowski (obaj Pilica),
Wydra i Kupidura (obaj Broń); 3 Ogorzałek i Łopata (Radomiak), Przybycień i Siudek (Granat), Pawłowski
(Broń).

Uwaga! OZPN w lublinie prowadzący rozgrywki III ligi rozesłał oficjalne komunikaty weryfikujące wynik

z boiska Siarka II - Bucovia 2:1 na
korzyść Bucovii. Przyznano druźynie
z Bukowej walkower 3:0, gdyż w Siarce grał nie uprawniony zawodnik.
(sw)

"Strzelanina"
w Kozienicach

RADOM

Mimo padającego deszczu i przenikliwego zimna, kilka spotkań
radomskiej "okręgówki" stało na dobrym poziomie. Najciekawsze mecze rozegrane w Pionkach i Odrzywole, gdzie zwyciężali faworyzowani liderzy rozgrywek.
• Proch Plonkl- Broń II Radom 3:2
(2:0).

rozpaczliwej interwencji bramkarza
Blasku.
• Pilica Warka - Pilica Białobrze
Janik 30, Cierzuch 38, Nowak 50 gi
0:0.
Przeciętne spotkanie.
Zakrzewski 80, Kaczmarczyk 90. Od
• Szydłowianka - Radomiak 112:1
początku meczu przewaga należała do
(1:0).
piłkarzy Prochu. Wysokie prowadzenie
Szydłowianka przeważała PRZEZ
"uśpiło" jednak zawodników wicelidera
CAŁE SPOTKANIE i tylko znakomite ini w końcówce "metalowcy" napędzili
terwencje Edwarda Mindy uchroniły
im sporo strachu zdObywając dwie
Radomiaka przed wyższą porażką
bramki. Tym razem w zespole Prochu
• MC MZKS Kozienice - Unia Maw pierwszoplanowych rolach wystąpi
kowiec 6:1 (2:1).
li: Adam Drotdzikowski, najstarszy zaSeremak 20, 48, Piłat 55 i 70. Jawodnik drużyny i Jacek Nowak strzeneczek
30, Czerwiński 65. Prowadzelec trzeciej bramki.
nie już w 2 minucie zdobyła Unia, ale
• Blask Odrzywół - Zwolenianka
później na boisku "istniała" już tylko
0:1 (0:0). Waniek 69. Nie sprawdziły
drużyna gospodarzy.
się przedmeczowe przepOWIednie tre• Plon Garbatka - Gerlach Drzewinera Blasku Arkadiusza Skoniecmeca 2:3 (0:3).
go, który zapowiadał niespodziankę .
Ambitnie walczący o utrzymanie
Trzeba jednak przyznać , że piłkarze
Gerlach prowadzii już 3:0, lecz od 60
z Odrzywołu zagrali dobre spotkanie
minuty inicjatywę przejęli gospodarze
i byli bliscy zdobycia jednego punktu.
i niewiele brakowało , aby mecz zakoń
Szczęście uśmiechnęło się do dojrzalczył się podziałem punktów.
szej i lepszej technicznie drużyny Zwo• Mazowsze Grójec - Orzeł Wierzlenianki. W 69 minucie po składnej akbica 2:0 (0:0).
cji całego zespołu Waniek mocno
1. Zwoleniankal0 19 28- 8
strzelił z 16 metrów, piłka odbiła się od
2. Proch P.
10 17 27-11
nogi obrońcy i wpadła do siatki mimo
3.0rzełW.
10 14 15- 9
4. Kozienice 10 11 17-10
5. Szydłowian. 10 10
8-8
6. Plon
10 10 llHl
ne - Panucci. Borolazzi), AC Milan 7. Radomiak 1110 9 15-15
lazlo 5:3 (Papin. Gulllt, van Basten 2,
Simone - Winter. Fuser, Signori). Par8. Blask O.
10 9 14-15
ma - Ancona 3:0 (MelIi. Pizzi. Minotti),
9. Pilica B.
10 9 11-15
Pescara - Fiorentlna 0:2 .(Beltrami,
10_ Mazowsze 10 8 12-15
Baiano), Roma - Inter 4:1 (Benedetti.
11. Broń II
10 7 17-18
Haessler, Giannini. Rizzitelll - Sam12. Pilica W.
10 6 12-20
mer), Sampdoria ~agliań 2:0 (Corini
13. Gerlach
10 6 14-30
2, Udlnese - Napoll 2:0 (Branca.
dell'Anno).
•
14. Unia
10 5 16-25.
Znów znakom/te widowisko stworzy(pas)
li swoim kibicom piłkarze Milanu. Zwycięstwo

nad Lazio było 39 kolejnym
meczem bez porażki w lidze mistrzów
WIoch. Dobry mecz Udinese z Kaź.
mińskim I Czachowskim i pewne
zwycięstwo nad Napoli. Na górze tabeli
bez zmian.
Prowadzi Milan z 10 pkt (jeden mecz
zaległy), po 8 pkt mają: Juventus, Tońno
i Sampdoria.
(STS)

DRESZCZOWCE
Kucharskiego
EUROMIREX Radom - AZS AWF Gdańsk 8:2
Kibice tenisa stołow..ego obejrzeli
w sobotni wieczór interesujący pojedynek oraz ... dobrze się bawili obser, wując zabawowe gry leszka Kucharskie.go z Mirosławem Ktysem - głów
nym
sponsorem,
szefem
"Euromirexu". Zawodnicy ftJ.S Gdańsk
okazali się bardzo trudnymi rywalami.
Wszystkie gry z wyjątkiem dwóch ostatnich były bardzo zacięte . Najdłuższy
i najciekawszy pojedynek stoczyli leszek Kucharski i Piotr Szafranek.

Przez 40 minut utrzymywali kibiców
w napięciu dostarczając wielu emocji.
Po przegraniu pierwszego seta, w drugim "Kucharz" wykazał się dużą odpornościąpsychicmą broniąc przy stanie
20:19 dla Szafranka piłkę meczową
i wygrywając tego seta, a przy ogłu
szającym dopingu publiczności także
następnego i mecz. Nie mniej zacięte
było spotkanie Kucharskiego z Michałem Dziubańskim . Wdrugim secie Kucharski prowadził już 20:13, gdań
szczanin "wyciągnął" na 20:20. Jednak
"Kucharz" wygrał dwie następne piłki
i pokonał Dziubańskiego .•
Po meczu kibice obejrzeli ciekawy
pojedynek Kucharskiego z Mirosła
wem Kłysem , wygrany przez p. Leszka
21 :19. Wcześniej obaj gracze "rozgrzewali się" grając z kibicami mecze do 3
punktów. Najlepszy zawodnik kibic p.
Jerzy Piotro\lfski otrzymał nagrodę
w wysokości 200 tys. zł.
Wyniki kolejnych gier:
Skierski - Szaf ranek 2:0 (1 S, 23);
Adamiak - Kich 1:2 (16, -15, -16);
Kucharski - Dziubański 2:0 (19, 20);
Kusiński - , Pyrek 2:1 (14, -14, 16);
Kucharski, Skierski - Pyrek, Kich 2:0
(17, 11); Kusiński, Adamiak- Dziubański , Szafranek 1:2 (19, -15, 10); Kucharski - Szafranek 2:1 (-14,
?O, 17); Kusiński - Kich 2:0 (7, 15);
Swiątek - Pyrek 2:0 (15, 12); Skierski - Dzi ubański 2:0 (15, 6). Widzów
400.
. J.NOWAK

GRUPA I
Zagłębie Wałbrzych - Stilon Gonów
2:0 (1 :0) ; Warta Poznań - Rak,ów Często
chowa 2:1 (0:0); Zagłębie Sosnowiec - Igloopol Dębica 1:0 (0:0) ; Arka Gdynia Chemik Police 1:0 (0:0) ; Górnik Pszów lechia Gdańsk 3:2 (1 :1), Polonia BytomMiedi legnica 0:0; GKS Tychy - Bałtyk
Gdynia 1:1 (1:0); Sokół Pniewy - Napnód
Rydultowy 2:0 (1 :0), lechia Dzierżoni6w
Ślęza Wrocław 1:0 (1: 0).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
.13.
14.
15.
16.
17.
18.

Warta

12
12
lechia 8. 12
Sokół
12
Arka
12
Bałtyk
12
Lechia D. 12
Stilon
12
Raków
12
Tychy
12
Polonia
12
Miedź
12
Zagłębie W. 12
Górnik
12
Igloopol
12
Naprzód
12
Zagłębie S. 12
Polge'r
12
Ślęza

21
18
16
15 ,
14
14
13
12
12
11
11
10
10
9
8
8
8
6

25: 6
22: 9
26:21
14: 7
12:13
15:17
12:11
16:14
14:16
19:20
6: 9
11: 7
10:14
13:19
9:15
15:22
8:15
9:21

GRUPA II

z: Polonia

12 20

12 19
3. Stal SW
12 17
4: Motor
12 15
!i. Hetman
12 14
6. Resovia
1-2 14
"L. Hutnik
12 13
8. 9(S BeI:łri6v 12 13
9. BŁĘKITNI 12 12
lU Stal HL
12 12.
111. Avia
12 12
t2'. stomil
12 12
13. Wisłoka
12 11
t4. Górnik
12!
15: (foruta
12 ( '
1K l!etruchemla12 I
17. KORONA
12 5
tB. Chemik
12 3."

-~:'

-

Za tydzień

,

" Karpaty - BŁĘI:<ITNI ;
: j, KORONA - Stal

r

BŁĘKITNI KIELCE - RESOVIA RZESZÓW 1:1 (0:0)

1-0 Szwajewski w 60 min., 1-1 Madeja w 83 min.
J. Szostek z Olsztyna. Widzów ok. 250.
BŁĘKITNI: Gorczyca 4,5 - 'Stocki 4, Megier 4, Kosela 4,5,
Wołoszyn 4, Matyja 5,5, Dąbrowski 3 (od 46 min. Gorszkow
4,5), Sulite 3,5 (od 46 min. Walski 2);Lipka 6 - Szwajewski 6,
Zając 3,5.
RESOVIA: Białek - ' Słoma, Madeja, Amanowicz, TutekHaber, Kramarz, Zieliński, Rożek - Biliński (od 46 min. Róg),
Rop.
Sędziował

Spotkanie . toczyło się
w padającym nieustannie
deszczu. Mecz mógł Się jednak podobać, gdyż zawodnicy starający się nadążyć za
śliską piłką poruszali się
szybko po boisku stwarzając
raz po raz zagrożenie pod
obiema bramkami. Brakowało tylko skutecznego zakoń
czenia akcji. W trudnych warunkach
bardzo dobrze

pad~i

z

sił!

w zespole' gospodarzy spisywał się pełniący funkcję
kapitana Leszek Lipka.
Podczas gdy większość graczy wręcz "jeździła" po murawie, pan Leszek trzymał się'
mocno na nogach demonstrując swój boi~kowy spryt
i wysokie umiejętności techniczne. To samo można napisać o grze Wiesława Szwajewskiego, które.go akcje stanowiły największe zagrożenie
bramki gości. W 60 minucie
Białek nie opanował piłki po
mocnym strzale Wołoszyna
i Szwajewski, ubiegając obrońców Resovii, uzyskał pro-

wadzenie.

ł

AVIA Świdnik - KORONA Kielce 1:0 (0:0)
f..o B'orycki (samobójcza). Sędziował A. Kalinowski .z Płoc
ka. Widzów ok. f tys.
AVIA: Grodzicki - Morawski, Maciejewski, Bender, JedJiń
$ki, Woźniak, Kołodziej, Pydyś (od 74 min. Karaś), Bartos (od
64 min. Tobjasz), Węgorowski, Leszczyński.
KORONA: Gil 7 - Stefański 4,5; Borycki 6, Szpiega 5, Kozubek 4,5 - Parzyszek 4,5; Kozak 5,5; Heinrich 4,5; Wicha 4,
- Szulc 4 (pd 70 min. Grzesik), Zagórski 5.

W ostatnilTT tygodniu w Koronie
znów panowała bardzcrnerwowa atma- ,
sfera, a piłkarze zamiast myśleć o treningu domagali się zaległych wypłat
stanowiących dla wielu graczy i ich rodzin podstawowe źródła utrzymania.
ic dziwnego, że w " połow ie niemal
..szystkim z Kielc brakowało sił, a do.
90 minuty z- trudem dotrwali. Na
szczęś c ie w dObrej kondycji był bramkarz Piotr Gil, który popisał się ki/koma
efektownymi i skutecmymi interwencjami. Nie udało mu się jednak zapobiec utracie gola w S2 minucie. Piłkę
uderzał Woiniak, strzał starał się zablokować Boryclei. Piłka tak odbiła się
od jego nogi, że wpadła do .siatki obok
z skoczorTego Gila.
W pierwszej połowie nic nil' zapo·
adaio porażki Korony: Mecz był wyro 'many aida z druzyn stworzyła po
ki'ka sytuaCji, po których mogła paść
tlramka, strzelali m,m Szulc i Zagór'
ki Z Korony, leszczyński z Avii, ale
bramkarze nie dawali Się zaskoczyć. Po
przerwie obraz gry zupełnie się zmienił.

Tomasz Malmon staje się coraz pewniejszym punktem drużyny Iskry.
Fot. (sts)

.

Przeważała AVia, a trener Palik mając
w rezerwie tylko Grzesika nie mógł dokonać dwu zmian, by zastąpić poruszających się już ostatkiem sił piłkarzy.
(sw)

W dziesiątej kolejce ligi

między

okręgowej ŁYSICA Bodzentyn gościła
na boisku Pogoni Staszów. Po gOłu

strzelonym przaz Dariosza ŚWietlika
z rzutu wolnego piłkarze gości prowadzili. Około pięć minut przed końcem
meczu jedną z akcji Pogoni przerwał
rozgr ający bardzo dobry mecz ob·
rońca ŁysicV Ada Kręcisz, przyjmu·
jąc piłkę na pierś i wypfo~'adzając ją
poza pole karne, W tym momencie
jeden z zawodników , staszllwskich

Bramkarz Iskry - JERZY SOWINsKI był głównym sprawcą
zwycięstwa
nad "siódemką"
Grunwaldu. Bronił koncertowo
w najtrudniejszych sytuacjach,
a w II połowie przepuścił tylko 4
gole. Gdyby do poziomu Sowiń-

K

!HO

"

ISKRA: Sowiński, Paczkowski - Lipka 7, Malmon 4, Ły~ 4, Przybylski 1) Jaszczuk O, Budny 3, Luberecki 1, Zielonko, Wcisło 2.
G'RUNWALD: StachoWiak, Srudka - Peda 1, Niepoń, Popek 3,
Galus 2, Kitowski 4, Wieczorkiewicz, Czerwiński, Gerniak 1,
Krzywiak 4.Sędziowali: Marek Góralczyk i MareK Majka z Katowic.
Widzów ok. 1 tys. (komplet).
ski ego dostroili się pozostali gracze Iskry, bardzo słaba druży'na
Grunwaldu zostałaby znokautowana. Niestety bez Roberta
nasz zespp! zagrał bardzo słabo
i nieskutecznie. Lipka, Łyś
i Malmon rzucali sporo, ale
niecelnie. Niewidoczni byli
skrzydłowi. Również w obronie kielczanie nie prezentowali się najlepiej, raz po raz dając
się ogrywać rywalom. Całe
szczęście, że Sowiński zademonstrował reprezentacyjną
fonnę w pojedynkę odbierając
poznaniakom ochotę do gry.

Lipka

27- 6
13- 5
18-10
14- 6
16- 9
13-13
15-10
14-10
12-12
12-13
13-17
11-16
12-17
15-22
5-10
6-21
!H7
(SOY)

ISKRA Kielce - GRUNWALD Poznań
22: 15 (10: 11)

Profesor

GKS Bełchatów - Polonia Warszawa
0:1 (0:0); Wis/oka Dębica - Petrochemia
Płock 1:0 (1 :0); Górnik Konin - Karpaty
J(i-osno 2:3 (0:1); Stomil Olsztyn - Motor
Lublin 0:0; Stal Rzeszów - SIal Stalowa
Wola 2:410:3); Boruta - Chemik Bydgoszcz
2:0 (1 :0); Hutnik Warszawa - Hetman ZaBlOŚĆ 1:0. (0:0).
•

'L Karpaty

W pozostałych meczach: Karpaty
Krosno- Pogoń Siedlce 3:7, Zagłębie
Lubin - Uni-Complet 4:6, Bai/don Katowice - AZS Gliwice 10:0, Górnik
Czerwionka - Włókniarz Łódź 2:8,
1. EUROMIREX 6 ' 11 47:13
2. Baildon · 5 9 43: 7
3. Zagłębie.
5 9 41:19
4. Uni-Complet 6 8 36:24
5. AZS Gd.
5 6 28:22
6. Pogoń
,6 6 30:30
7. Karpaty
6 4 · 18:42
8. Włókniarz
6 3 23:37
9. AZS Gl.
6 2 10:50
10. Górnik
6 O 14:46
(sw)

Później kielczanie dali się
zepchnąć do obrony, a efektem przewagi rzeszowian był
wyrównujący gol, którego
strzelił Madeja w zamieszaniu po rzucie rożnym.
W drużynie Błękitnych od-

notujmy kolejny debiut. 22letni Jacek Matyja , wypoży
czony do końca sezonu
z Górnika Siersza, był mocnym punktem obrony gospodarzy.
S. SIJER

krzyknął: "Ręka!", a sędzia bez wa·
hania odgwizdał rzut karny. Zdziwiony "winowajca" aż popłakał się wio
dząc taką decyzję arbitra, który do
protestujących piłkarzy Łysicy zwrócił się ze słowami: "GDZIE SI~ PCHACIE? WY CHCECIE AWANSOWAĆ?"
Pogoń wyrównała. Łysica-strac la
punkt. SchOdzących do szatni gości
pan sędzia pożegnał mówiąc : "Na pewno się jeszcze spotkamy" Okazuje Się
że był to "stary znajomy:' bodzenty-

CZARNI RADOM - . GÓRNIK PŁOMIEŃ SOSNOWIEC 1:3 (-5,
-3,12,-12)i2:3(-15,11,-10,13,-13)
CZARNI: Skrok, Maroszek, Kotala, Słomka, Przeździecki, Stę
pień oraz Laskowski} Grobelny i Kołsut.
GÓRNIK PŁOMIEN: Szopa, Bogdanowicz, Fałowski, Legień,
Michalski, Malicki oraz Sadowski, Błaszczyk, Jasiński.
Sędziowali Jacek Spisak i Mirosław Stando z Warszawy. Wio
dzów 500 i 400.
Przegrywając oba poje-

dynki siatkarze Ciamych
sprawili zawód swoim sympatykom .• Okazuje się, że
odejście Wadima Piwowarowa, Marka Fornala, kontuzja Pawła Fijałkowskiego
i rezygnacja z gry Dariusza
Fryszkowskiego to duża
strata dla radomskiego zespołu.

W pierwszych dwóch setach sobotniego pojedynku
Czarni zdobyli tylko 8 punktów, grając wyraźnie gorzej
od wyrównanego zespołu
gości. Po wygraniu trzeciej
partii do 12, w czwartej radomianie prowadzili t2: 11, ale
dalszych punktów już nie
zdobyli. W naszym zespole
jedynie Dariusz Grobelny
próbował przeciwstawić się

"górnikom", ' wśród których
prym wiódł Legień.
Spotkanie niedzielne było
bardziej zacięte i emocjonujące. Pierwszy set to nieustanne prowadzenie radomian do stanu 14:12 i cztery
setbole. Sosnowiczanie doprowadzili do remisu 15:15,
a ich drugi setbol zakończył
się. skuteczną akcją Po wyrównanej walce Czarni wygrali drugą partię i ulegli
w trzeciej . W czwartym secie przegrywali 3:9, ale objęli
prowadzenie 11:9 i 14:11;-by
ostatecznie wygrać do 13.
Nieco więcej
szczęścia

,.

w tie-breaku mieli goście
i odnieśli w Radomiu dwa
cenne zwycięstwa.
'
J.NOWAK
- W pozostałych meczach
serii , A padły następujące
wyniki: Chełmiec Wałbrzych
- AZS Yawal Częstochowa
0:3 i 1 :3, Stal Nysa - AZS
Olsztyn 3:0 i 3:0, Jastrzębie ·
Borynia - BBTS Włókniarz
Bielsko-Biała 0:3 i 1 :3.
1. Wł6knlarz
4 8 ' 12: 1
2. AZS Cz.
4 8 12: 2
3. Gómlc~ień 4 8 12: 3
4. Stal Nysa
4 6
6: 6
5. Jastrzębie
4 6 ' 7; 9
6. CZARNI
4 4
4:12
7. AZS
4 4
3:12
8. Chetmiec
4 4
1:12
(sts)

http://sbc.wbp.kielce.pl
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SCALA
Kielce, ul. Waligóry 1
(hala widowiskowo-sportowa)
I

Niespodzianka
AZS Słupsk- RAOoMKA2:3(15:3, 15:13,10:15,13:15,13:15)
i 3:0 (16:14,15:4,15:7).
Radomka grała w składzil:!: Skorupa, Dobosz, Wojtalik, Sętkie
wicz, Góra, Skorupska oraz Fijałł<owska, Kowalczyk, Jopkiewicz.
Miłą niespodziankę sprawiły swoim
sympatykom na inaugurację II ligi siatkarki Radomki. Nie spodziewano się
zwycięstwa w Słupsku , tymczasem
w sobotę radomianki wykorzystały
słabszą postawę gospodyń i po długiej
"rozgrzewce" (dwa przegrane sety) pokonały ftJ.S w pięciU setach. W sobot-

60 minuty gospodarze prowadzili 2:1.
Na minutę przed końcem meczu interwencja Wilkosza tOż przed polem karnym została zakwalifikowana jako faul
i sędzia (tym razem i nny) zarządził ...
rzut karny! " Sprawiedliwości stało
s i ę zadość " - rze kł arbiter gdy Wilnian. W 8 kOlejce prowadził on mecz ' kosz obronił "jede nastkę". Czyżby sę
Staru Starachowice z Łysicą Po bramdziowskie wyrzuty sumienia?
ce Zbigniewa Kutrysia zapowiadało'
Być może wszystkie opisane sytusię wówczas na zwycięstwo Łysicy, ale
acje to były czyste przypadki, ale
jedyna akcja przeprowadzona w dru- ' przeczą temu słowa wypowiedziane
giej połowie przez gospodarzy przynioprzez sędziego w Staszowie. Wostatsła im wyrówname. Zdaniem wielu obnich dziewięciu meczach Łys ica nie
serwatorów sędzia nie zau~zył jednak
poniosła pora żki i zasłuże ni e awanfaulu na bodzentyńskim bramkarzu
sow ała na p ozycję lidera. K omuś jed·
Wilkoszu . Zawodnik ten był bohaterem
nak wyraźn i e są nie "na rękę " wyniki
mecw następnej, 9 kolejki w którym
amatorów z Bodzentyna.
Łysica podejmowała Nidę Pińczów. Od
S. SIJER

•

Warto wspomnieć jeszcze
, o udanym powrocie do drużyny
Dariusza Wcisły . Wychowanek
radomskiej Broni, w przeszłości
reprezentant Polski młodzików
i juniorów, pogodził się z klubem
i w sobotę, mimo długiego rozbratu z piłką ręczną zaprezentował
kilka udanych zagrań.
.
W pozostałych meczach ekstraklasy piłkarzy ręcznych : Petrochemia Płock - Anilana Łódź
24:17 (11 :9) , Zagłębie Lubin Śląsk Wrocław 20:21 (10:12), Fablok Chrzanów - Hutnik Kraków
20:17 (9:8) , Warszawianka Miedź Legnica 26:19 (12:6), Pogoń Szczecin Wybrzeże
Gdańsk 22:21 (12:9), Gwardia
Opole - Pogoń. Zabrze 16:16.
1. Wa-ka
6 12 161:128
2. Pogoń Z:
6 11 151::111
3. ISKRA
6 10 156:135
4. WYbrzeże
6 ' 9 132:110
5. Petrochemia 6 7 148:143
6. Hutnik
6 6 137:138
7. Pogoń SI.
6 5 132:146
8. Miedź
6 4 143:147,
9. Zagłębie
6 4 133:141
10. Śląsk
6 4 132:143
11. Fablok
6 4 116:130
12. Anifana
6 4 113:139
13, Gwardia
6 3 124:136
14. Grunwald
6 1 105:138
S. WRÓBEL

nim pOjedynku najlepiej zagrały Sęt·
klewicz i Skorupa.
W niedzielę dużo lepiej grały słup
szczanki. Dramatyczna walka była tylko w p'ierwszej partii, potem nasze
dziewczęta wyraźnie ustępowały rywalkom, Brakowało jakby kondYCji, były trudności z wykańczaniem akcji.
Trener Tadeusz Bartnik był w sumie zadowolony ze swoich podopiecznych, które zagrały w Słupsku
bardzo ambitnie. W najbliższąsobo
tę i niedzielę Radomka gra z AZS
Białystok ,

W pozostałych meczach' Gawex
Szczecinek - fJ;lS Poznań 3:1 i 0:3,
Calisia Kalisz - Ni ke Węg rów 3:1
i 3:0, fJ;lS Białystok - Skra Warszawa 3:0 i 3:0.

1. AZS

Białystok

2. Calisia
3. AZS S.
4. AZS P.
5. Gawex
6. RADOMKA
7. Nike

8. Skra

2
2

4
4

2
2

3
3

2

3'

2' 3
2 2
2 2

6:0
6:1
5:3
4:3
3;4
3:5
1:6
0:6
(sts. sw)
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