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I,
Sylwester, Nowy Rok, karnawał... Któż nie lubi
tego okresu hucznych zabaw, prywatek, imprez?
Jednak nie wszystkich stać, by na tę jedną noc
wydać około miliona złotych. Dlatego wielu z nas
obchodziło Nowy Rok w domu lub na skromnym
przyjęciu u znajomych.

ny poprzez hole i sale stylowego wn'ętrza. Uczestnicy
zabawy mieli tez okazję
obejrzeć występy zespołu

"Impuls' w widowiskowym
tańcu z krzesłami.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Byli jednak tacy, którym
portfela pozwoliła
wytwornie bawić się w sylwestrową noc. Gdzie zatem
spędzili ostatnie chwile starego roku?
objętość

i

KIELCE
Dla dysponujących gotówką ofert nie brakowało Z wybiciem godziny 21 w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach gości powitali
gospodarze wieczoru Lucyna Bukato i Arkadiusz
Szostak. Tradycyjnie już bal
rozpoczął się polonezem.
Ponad 160 par ruszyło w ta-

(Korespondencia

własna

z Warszawy)

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu odbyła się debata
nI. projektu ustawy: "O OCHRONIE PRAWNEJ DZIECKA
POCZĘTEGO" . Przeciwko projektowi oraz za odłożeniem
głosowania było 169 posłów, za - 137, wstrzymało się - 15.
Zg.odnie z oczekiwaniami dziennikarzy śledzących obrady,
debata miała momentami, rzec by można, charakter kabaretowy. Na minutę przed jej rozpoczęciem pos. JANUSZ KORWIN-MIKKE zgłosił wniosek formalny: "Proponuję zamknąć
debatę przed jej rozpoczęciem". Wywolało to wesołość w ła
wach sejmowych i w loży dZiennikarzy oraz spowodowało irytaCJę prowadzącego obrady wicemarszałka.

~

interwencyjny

~X45898
od godz. 10 do 15

ŻYCZENIA DLA PKS
Nie rozumiem, dlaczego
zlikwidowany kurs
z Kielc do StarachOWIC
o godz. 7.00, 2 stycznia, w sobotę . Podobno następne będą
dopiero po godz. 9, ale i to nic
pewnego. Zgadzam się WięC
absolutnie z krytyką PKS
w notatce pt. "Wygodna PKS".
Z tym że informacja autobusowa jest pod numerem 66-0279.
DOKOŃCZENIENA STR. 3

Pani Edyta, pracownica kieleckiego banku powróciła z
Cedzyny z koroną królowej balu.
Fot. A. Piekarski

"Dziecko poczęte"
na etapie projektu
Przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej - posłanka Anna
Knysok przedstaw Ha projekt us-

"Nieuzasadnione podwyiki płac
to prosta droga do destabilizacii gospodarki"

,

został

rtowy"
maluch

Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe w woj.
radomskim liczy ponad 200 członków, zrzeszonych
w kilkunastu terenowych kołach. Wczoraj obradował regionalny zjazd ZChN, podczas którego oceniono dotychczasową działalność stronnictwa i wybrano nowe władze.
Gościem zjazdu był marszałek Sejmu, prezes ZChN
- Wiesław Chrzanowski ,
który odpowiadał na liczne

pytania

dziennikarzy.

Na

wstępie. marszałek stwierdził: "Podstawowym problemem, wokół którego to-

ProśtO i
~

~du§
fus

czy się dyskusja w ZChN,
jest udział naszego stronnictwa w koalicji rządowej.
Jest to trudna i złożona
kwestia, albowiem koalicja
wykazuje duże zróżnico
wanie, które szczególnie
ostro
zaznaczyło
się
w kontekście dyskusji nad
ustawą »0 ochronie dziecka pocz~tego«.
OOKONCZENIE NA STA. 4

Na scenie

latały

tawy oraz jej uzasadnienie.
W rozmowie z dZiennikarzami
zwróciła Się z prośba" by go rozpowszechnić . Celem projektowanej ustawy jest skuteczna
ochrona życia poczętego dziecka przez niezbędne zmiany prawa, a także przez stworzenie
podstaw do systemu pomocy
kobietom I ich dzieciom oraz dla
szeroko pojętej edukacji do odpowiedzialnego rod~icielstwa.
DOKOŃCZENIE NA STA. 4

talerze i

SI

lanki

ock.Sylwester
W sylwestrową noc w kieleckiej hali widowiskowo-sportowej odbyła się impreza organizowana przez Miejski Oś
rodek Kultury pod nazwą
"Rock Sylwester".
Jako pierwszą usłyszeliśmy
kapelę - legendę polskiego rocka "Oddział Zamknięty·,.
Wszystko byłoby w porządku,
gdyby nie kondycja członl(ów
zespołu wyraźnie zachwiana
przez alkohol. W czasie wystę
pu na scenie latały talerze,
szklanki a gorącą publiczność wokalista studził uparcie
wodą. "Oddział Zamknięty"
rozpoczął sylwestrową zaba-

Mimo wszystkich wybryków kapela została ciepło przyjęta prze; publicznoŚĆ.
DOKONCZENIE NA STR. 4
wę.

Na scenie hali widowiskowej w sylwestrową noc
Fot. A. Piekarski

Zofia czeka na rozprawę iwciqł łyka iakieś-pro5Z~
ttt

Nie dla ~szystkich szcześ!lwe było zakończenie ubiegłego
roku. Na uJ. Krakowskiej autobus wepchnął "fiata 126p" pod
dostawczego "mercedesa". Przód "malucha" nabrał sportowego wyglądu.
Fot. A. Piekarski

Siedzi z rękami złożonymi na
-kolanach, spogląda na mnie co
chwilę i zaraz opuszr.za głowę
No. to chyba trochę dziwnie
mówIć o .taklch sprawach
z chłopem? Ale ten chłop wIe
o niej wszystko z akt pracowIcie kompletowanych przez policję I prokuratora, teraz oczekuJących na rozprawę w SądZie
WOjewódzkim w Kielcach. Tak,

ona tez wie. ze rozprawa bę
dZie na początku stycznia I już
teraz cała się trzęsie Jeżeli pojdzie do Więzienia, to co
z czwórką dzieci? .Nalstarsze
ma 13 lat, naJ młodsze 5 Przeclez tylko ze względu na nie
prokurator Jej nie zamknął i be
dzie odpowiadała z wolnej stopy. Zofia łyka Jakieś proSZki,
płacze.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Mówi jej matka:
- Zaraz po tym zdarzeniu
w czerwcu zabrali Ją do szpitala
w Morawicy i przyszedł ozielnlcowy pytać o dzieci; co z nimi
zrobić . chyba do domll dZiecka
oddać? Wtedy 11-letm Michał
Jak to usłyszał. to tak stfasznie
zaczął krzyczec, że s ę aL cały
granatowy zrobH! Jakze do domu dZiecka? WZięłam dZieci do

siebie, mUSIałam sobie dać radę, wszystko wz ęłam na siebie. Pracuję tu bl s o, w Dom~1
Opieki Społecznej na BobroweJ. Do szkoły na Urzędmcza"
gdzie Renatka z Michałem
chodz na wywiadówkI Jezdzlłam, a i do ZOSI de szpitala to co
naJmr. ej dwa razy w tygodniU.
a była taf!1 ponao trzy m18slące.
DOKONCZENIE NA STA. 3
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Strajk górniczy
·t I
PAP oskarża PAl SA
zawieszony

II

a na Ilel"

Prezydenci Rosji i USA Borys Jelcyn i George Bush
podpisali w niedzielę
w Moskwie układ o redukcji
strategicznych zbrojeń ofensywnych , przewidujący trzykrotne zmniejszenie w ciągu
najbliższych dz i esięciu lat - do
3-3,5 tys. dla każdej ze stron liczby głowic jądrowych na wyposażeniu sił strategicznych
Rosji i USA.
. Układem nadziei" nazwał
podpisane w niedzielę porozumienie rosyjski prezydent, podkreślając, że układ "START-2" przekraczający swoim zasię
giem wszystkie dotychczasowe
porozumienia rozbrojeniowe "staje się rdzeniem systemu
gwarancji bezpieczeństwa glo-

balnego". Występując z krótkim
ośw i adczeniem po podpisaniu
dokumentów, Borys Jelcyn
wskazał na znaczenie układu dla
stosunków rosyjsko-amerykań
skich. "W stosunkach między
obu mocarstwami dokonała się
prawdziwa rewolucja" - powiedział, akcentując, że nie ma "rozsądnej alternatywy" dla partnerstwa w tych stosunkach .
Zdaniem prezydenta George'a Busha, "układ otWiera drogę do przyszłości wolnej od strachu", a jego ratyfikacja oznaczać
będzie
rzeczywiste
zakończenie zimnej wojny.
Podczas konferencji prasowej
Borys Jelcyn przyznał, że układ
"START-2" ma swoich przeciw-

ników w rosyjskim parlamencie
i ratyfikacja może napotkać na
"określone trudności " . Prezydent Rosji wyraził jednak przekonanie, że większość deputowanych poprze podpisane 3
stycznia porozumienie.
Jelcyn zaznaczył, że po wypełnieniu

postanowień układu
"START-2", Rosja będzie miała
3 tys. głowic bojowych w siłach

strategicznych (na 1 stycznia
1993 r. liczba ta wynosiła 9915).
Prezydent zaznaczył, że również po redukcji zbrojeń strategicznych zgodnie z podpisanym
układem, Rosja i Stany Zjednoczone pozostanąjądrowymi mocarstwami posiadającymi więcej
ładunków nuklearnych niż inne
państwa.

Czy nie powinien dogadać się z Hitlerem?

Pierwsza ksiąik~ kwestionuiąca
zasługi woienne Churchilla
W przyszłym tygodniu w Londynie ukaże się książka kwestionująca zasługi , jakie W. Brytanii
oddał Winston Churchill , uważa
ny dotąd za największą brytyjską
postać stulecia. Autor pracy, historyk John Charmley stawia tezę, że odrzucając pokój z Hitlerem w 1940 i w 1941 roku Churchill zaprzepaścił szanse
imperium brytyjskiego w Azji.
roztrwonił majątek narodowy na
kosztowną wojnę i doprowadził
do załamania porządku społecz
nego w kraju. Jest to pierwszy
po wojnie przypadek tak głębo
kiej krytyki powszechnie szanowanego brytyjskiego męża stanu.

Historyk John Charmley
w 700-stronicowej książce pt.
"Churchill: koniec chwały" kwestionuje przyjęty w W. Brytanii
obraz Churchilla jako bohatera
narodowego .•Jestem prawdopodobnie pierwszym historykiem, który podchodzi do Churchilla bez bagażu wspomnień" cytuje prasa słowa Charmleya.
W londyńskim dzienniku "The
Times" pozytywną recenzję tej
rewizjonistycznej pracy zamieszcza inny brytyjski historyk
i były minister obrony Alan
Clark. "Czas na przewartościo
wanie postaci Churchilla" stwierdza Clark i przypomina
posiedzenie rządu brytyjskiego

Według fachowei

i popularnei prasy

Naibardziei udane wyroby
starego roku
Spośród tysięcy wyrobów debiutujących na amerykańskim

rynku w minionym roku, tutejsza
prasa fachowa i popularna wyło
niła w tych dniach kilkadziesi ąt ,
które osiągnęły naj większy sukces handlowy lub najbardziej zaimponowały kl ientom i ekspertom. Oto wyroby z list dwutygodnika "Fortune" i tygodnika
"li me".
1. Plaster nikotynowy - coś
dla osób, które chcą odzwyczai ć
się od palenia, ale nie mają dość
silnej woli. Okrągły plaster przylepiony najczęściej do ramienia
i stosowany przez trzy miesiące ,
wprowadza przez skó rę do krwiobiegu zmn i ejszające się ilości
nikotyny (plastry trzeba zmien iać). Kuracja kosztuje ok. 250
dolarów, a stop ie ń sk uteczn ości
si ęg a podobno 28 procent.
W ciąg u roku sprzedano kilka
milionów kompletów plastrów.
2. Miniaturowy telefon komórkowy - "micro tac ultra lite" produkcji firmy Motorola waży niecałe 230 gramów, mieści się

w kieszonce koszuli i jest najlżejszy na świecie, choć nie najtańszy (945 dolarów) . Telefony
kieszonkowe są najszybciej
sprzedającym
się
wyrobem
elektronicznym powszechnego
użytku . W zeszłym roku sprzedano ich milion, wobec 87 tysię
cy przea czterema laty.
3. Komputery "powerbook" seria komputerów "notesowych"
firmy Apple - ukazała się na rynku w 1991 i już wtedy wzbudziła
sensację , ale w minionym roku
zrobiła jeszcze wi ększą furorę
dzięki zestawowi "duo dock".
Jest to komputer biurkowy, którego główną część , ważącą 1,9
kg, można błyskawiczn i e wyjąć ,
niby kasetę z magnetowidu i zabrać w pod róż lub na konferencj ę jako komputer przenośny
(laptop). Najmniejszy komputer
serii, 540-g ramowy minidock,
kosztuje 590 dolarów.
4. Opony "aquatred" firmy
Goodyear - mają głęboki rowek
środkowy i specjalnie ukształto
wany bieżnik, dzięki czemu woda na jezdni wytryskuje spod
opony jak ze strzykawek, co zapobIega śl i zganiu się samocho-·
du na mokrej nawierzchni. Jedna opona kosztuje około 100 dolarów.

Przedstawiciele
komitetów
strajkowych z 65 kopalń w woj. katowickim spotkali się w niedzielę
wieczorem w Katowicach , aby
przedyskutować protokół uzgodnień podpisany w końcu grudnia
w Warszawie w wyniku negocjacji
m i ędzy regionalnym komitetem
strajkowym Krajowej Komisji Górnictwa NSZZ "S", a przedstawicielami rządu . W wyniku negocjacji
strajk został zawieszony.

z 26 maja 1940 r., na którym proponowano, aby " przekupić"
Mussoliniego oddaniem mu Gibraltaru , Malty, kolonii francuskich, albo protektoratu nad Egiptem. Hitlerowi chciano zaś zaoferować
uznanie
"nowych
granic" w Europie (to znaczy
m.in. podbój Polski) i usunięcie
z Londynu rządów na wychodź
stwie. Owczesny brytyjski minister spraw zagranicznych Halifax powiedział swym rządowym
kolegom , że warunki te "zasłu
gują na uważne zbadanie".
Churchill narzucił swoją decyzję
prowadzenia wojny z Hitlerem.
Obecnie Charmley i Clark
kwestionują mądrość tej decyzji.
Pokonanie Hitlera było racją istnienia Churchilla, ale cel ów nie
był ani podzielany, ani nawet rozumiany przez ówczesną Partię
Konserwatywną, która wolała
appeasement Chamberlaina (tj.
politykę załagodzenia sporów
z Hitlerem) - pisze Clark.
Było wiele okazji, kiedy racjonalny przywódca mógł uzyskać
początkowo rozsądne , a potem
wręcz doskonałe warunki od Hitlera - utrzymują cytowani historycy, podkreślając, że np.
w kwietniu 1941 , gdyby zawarto
pokój z Hitlerem, flota i lotnictwo
brytyjskie mogłyby przeszkodzić
Japończykom w zaatakowaniu
Singapuru i brytyjskie imperium
na Dalekim Wschodzie przetrwałoby. .,Ale Churchill nie przywiązywał do tego tak wielkiej wagi jak do pokonania Hitlera" - pisze Clark.

KRAJ
Najzimniej na Pogórzu
W-pierwszą styczniową niedzienajzimniej było rano na Pogórzu.
W Zakopanem przy gruncie było
minus 29 sI., w Nowym Sączu minus 27. W tradycyjnie uważanych
za polski biegun zimna Suwałkach
było "tylko" minus 17 st. - poinformował dyżurny synoptyk Centralnego Biura Prognoz. Wg informacji stacji meteo w Krośnie
w Krempnej w woj. krośnieńskim
rano zanotowano minus 30 sI.
lę

Puste kina
W Polsce coraz mniej ludzi chodzi do kina. Przeciętny Polak robi to
raz na cztery lata. Zdaniem Tadeusza Wijaty, prezesa stowarzyszenia
"Kina Polskie", tę smutną statystykę potwierdza liczba widzów, którzy odwiedzm kina w 1992 r. - nie
przekroczyła ona 11 mln .

Dobry stan pacjenta
z przeszczepionym
sercem
Stan 52-letniego pacjenta, któremu w sylwestrowy wieczór zespół pod kierunkiem prof. Zbigniewa Religi wszczepił nowe serce,
jest dobry - poinformował lekarz
dyżurny Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii
w Zabrzu - Arkadiusz Farmas.

~nKI~ ~i~la(M~' ~~~bre~('i
PAP wystąpiła do sądu z powództwem przeciw Powszechnej Agencji Informacyjnej SA
z siedzibą w Warszawie . Polska
Agencja Prasowa zarzuca PAl
SA bezprawne wykorzystywanie
w swym serwisie codziennym
wiadomości z serwisów informacyjnych redakcji krajowej, redakcji zagranicznej i redakcji
sportowej PAP oraz domaga się
wysokiego odszkodowania.
Dyrektor naczelny PAP Jerzy
Wysokiński,

oświadczył:

Analiza dókonana przez nas na
przełomie paździemika i listopada ub.r. dostarczyła bezspornych dowodów na to, że znaczna część wiadomości rozpowszechnianych odpłatnie przez
PAl SA miała swoje źródło w ser-

wisach informacyjnych PAP.
Niektóre depesze PAP były zamieszczane przez PAl jako włas
ne, nawet bez zmiany przecinka
- inne, z niewielkimi przeróbkami, w sposób oczywisty kopiowały wiadomości PAP. W świetle
tych dowodów uznaliśmy, iż PAl
SA w sposób całkowicie świado
my, dla osiągania korzyści materialnych przechwytywała znaczną część serwisów informacyjnych PAP - bez naszej zgody
i nie ponosząc żadnych opłat a następnie sprzedawała swoim
klientom jako własną produkcję.
Zdaniem dyr. Wysokińskiego
tego rodzaju działania są przykładem
typowego piractwa.
.Jest to nieuczciwa konkurencja
ze strony firmy, która nie ponosząc kosztów obarczających
PAP, mogła swoim odbiorcom
oferować serwis informacyjny
po znacznie niższych cenach.
Cała sprawa budzi tym większy
sprzeciw, że szef zaskarżonej

Zima w natarciu
Zima atakuje Europę . Z południa Włoch nadchodzą informacje o mrozie i śniegu . W Turcji śnieżyce odcięły od świata
setki wsi. Są ofiary- śmiertelne.
Burze śnieżne spowodowały
w sobotę wieczorem konieczność
zamknięcia lotniska w Bari na południu

Włoch.

Pociągi

kursują

w tym rejonie ze znacznymi opóź
nieniami. Z powodu zasp na drogach narciarze nie mogą się dostać na trasy zjazdowe. W niedzielę
znów padał śnieg w Kalabrii i na
Sycylii, a nawet - co jest już niezwykłą rzadkością - 'na Wyspach
Eolskich. Meteorolodzy przewidują. że mroźne powietrze pozostanie nad południowymi Włochami
co najmniej do wtorku.
Obfite opady, burze śnieżne
i lawiny odcięły od świata setki wsi
tureckich. Koło miejscowości Posof, we wschodniej prowmcji Kars,
pod lawi ną zginęła jedna osoba,
a dwie odniosły obrażenia . Nie-

przejezdne są drogi dojazdowe do
prawie dwóch tysięcy wsi w rejonach nad Morzem Czarnym i na
wschodzie kraju . Ocenia się , że
do niektórych miejscowości bę
dzie można dotrzeć nie wcześ
niej niż za 20 dni. Zima we
wschodniej Turcji jest naj ostrzejsza od 50 lat.
Zima spowodowała kilka tragedii również we Włoszech . Na
przedmieściach Bari zmarł noworodek, przewożony z jednego
szpitala do drugiego w związku
z trudnościami z oddychaniem;
karetka ugrzęzła w zaspach.
Z cieśniny Otranto wyłowiono
w niedzielę zwłoki Albańczyka ;
przypuszcza się , że należa! do
1O-Osobowej grupy, która kilka dni
temu nielegalnie wyruszyła przez
morze do Włoch w nadziei na
znalezienie pracy. Ich łódź zatonęła w czasie sztormu ; uratował
s i ę tylko jeden człowiek, którego
wyłowiono w czwartek.

Przełom roku pod znakiem
większei liczby wypadków i przestępstw
W Sylwestra i Nowy Rok policja odnotowała wzrost liczby
p rz estępstw i wypadków drogowych w porównaniu z prz eło
mem 1991 i 1992 - poinformował 3 bm. oficer dyżurny Komendy Głównej Policji, komisarz
Zbigniew Borowski.
Od 31 grudnia do 2 stycznia
br. dokonano 7 zabójstw, 13
zgwałce ń, 74 rozbQjów, 291 kradz i eży z właman i em do obiektów społecznych i ponad 1300

będących włas 
n ośc ią p rywat n ą. Ponadto odnotowano 6 u t o ni ę ć i 26 samo-

do obiektów

bójstw.
W tym samym czasie na drogach w Polsce wydarzyło s ię
227 wypadków, w których rannych zostało 257 osób, a 22 osoby zginęły.
Państwowa

Straż

Pożarna

w ostatnim dniU minionego roku
brała udział w gaszeniu 168 pożarów, w 14 akcjach ratownic-

http://sbc.wbp.kielce.pl

twa technicznego i 60 innych interwencjach . 15 alarmów było
fałszywych poinformował 3
bm. oficer dyżurny Komendy
Głównej PSP chor. Ryszard
Szafarowicz.
Natomiast wedłu g informacji
lekarza dyżurnego kraju Sławo
mira Radiukiewicza - ostatnie
dni 1992 r. minęły spokojnie, nie
wpłynęły bowiem żadne meldunki o grupowych zatruciach
czy poważnych wypadkach.

firmy był prezesem PAP od 1986
do września 1990 r."

lelewi, ~5ka
wkróke całodobowo
Od 31 marca br. Telewizja Poiska w programie I i II nadawać
będzie program przez 24 godziny na dobę - poinformował Janusz Zaorski, prezes Radiokomitetu.
Również od tego dnia rozpocznie całodobowe nadawanie
Polska Telewizja Satelitarna
"Polonia". Program odbierany
będzie na terenie całej Europy.

Skubiszewski u papieża
• Minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski został w niedzielę
przyjęty na audiencji prywatnej przez papieża Jana Pawła II. K. Skubiszewski przebywa IN Watykanie z wizytą
oficjalną.

Niemcy wzmacniają
granice z POlSką
i Czechami
• Granica Niemiec z Polską
i Czechami będzie dodatkowo
strzeżona za pomocą radaru
i aparatury pozwalającej widzieć nocą. Minister spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Rudolf Seiters planuje
wzmożenie kontroli, aby powstrzymać napływ nie legalnych
imigrantów i skuteczniej zwalczać bandy naganiaczy. Nieoficjalne informacje na ten temat
ujawnione w sobotę przez
dziennik "Bild" potwierdziło
bońskie MSW.
Ustąpił niemiecki
minister gospodarki

• W niedzielę ust8flił ze stanowiska niemiecki minister
gospodarki Juergen Moellemann. Bezpośrednim powodem był zarzut o wykorzystywanie urzędu do prywatnych
celów, ale faktycznie - niski

ŚWIAT
autorytet ministra w kręgach
politycznych i przemysłowych
kraju.

Bush wykluczył
przyspieszenie
interwencji w Bośni
i Hercegowinie
• Prezydent Bush wykluczył
przez Stany Zjednoczone pospiesznych,
jednostronnych działań w Boś
ni i Hercegowinie, ponieważ
nie chcą zwiększać zagrożenia
żołnierzy sił pokojowych ONZ.
Występując na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem
Francji Francoisem Mitterrandem, Bush wyraz ił nadzieję , że Rada Bezpieczeństwa
ONZ wkrótce uchwali reZOlucję
precyzującą sposoby realizacji
zakazu lotów samolotów wojskowych nad B ośnią. ale dodał, że pozostają jeszcze do
ustalenia pewne problemy
dyplomatyczne.
Prezydent USA zatrzyma!
się w Paryżu z czterogodzinną
wizytą w drodze powrotnej
z Moskwy.
możliwość podjęcia

I<.c::» ~c:EIt..-...

Niekt-órzy pr~espali noc
Przepełnione izby ~rze~ień

•
•

Już

nowy, może lepszy rok.
A stary żegnaliśmy z hukiem
- i dosłownie, i w przenośni.
Nie obyło się przecież bez petard, $trzałów ze ślepaków
i szampana. Inny alkohol też
lał się strumieniami. I pewnie
dlatego spora grupka kielczan
północ przespała. Dobrze jeśli
"kimała" u siebie w domu lub
u znajomych. Ale część nieodpornych na działanie trunków
będzie musiała płacić za nocleg ...
Do godziny 24 ostatniego dnia
1992 r. w kielecki!,!j Izbie Wytrzeźwień przy ul. Zniwnej znalazły się 22 osoby. Pacjentami
"żłobka" była głównie młodzież

jak nas poinformowano średnia
wieku nocujących wynosiła poniżej 20 lat. Ci nie dotrwali do lampki szampana i chwili, gdy moż
na pomyśleć jakieś życzenie
z wiarą że się spełni. Zamiast
szlachetnego trunku z bąbelka
mi lali w siebie wódkę i wina
(przeważnie te tańsze) , a potem
zamiast grzecznie siedzieć
w domu, włóczyli się po ulicach.
Cóż! "Gdy dużo wódki - to rozum krótki". Policja na szczęście
nie spała. Po północy dowiozła
jeszcze na Żniwną następnych 9
pijanych. Tak więc sylwestrową
noc w izbie spędziło 31 osób.
Według pracowników to dużo.
Co prawda placówka posiada 44

~c::.cI
1c:c::»~c:EIt..-...c::.....,. i
Wniedzielnym finale WIeikieł Orldeslry Śwlą·
tecznel Pomocy - akcji zblórtd pieniędzy na rzecz
dzlBCI z wrodzonymi wadami serca do gOdL 24 zebrano ponad 7,1 mld zł Trwa podlIczanoe "nansowych efektów akql plenoądze będą zbierane do koń
ca koncertów zespolO\Y rockovl)'ch. które odbywały
Się Wponad 60 ośrodkach.

AKACU

miejsca (w tym 4 dla kobiet, 4 dla
nieletnich i 4 z pasami dla "nerwowych"), zatem mogłaby przyjąć jeszcze kilku nietrzeźwych,
ale już dawno nie zdarzyło się,
aby był komplet. Osoby, które
skorzystały aczkolwiek nie
dob.rowolnie, z noclegu przy
ul. Zniwnej, będą musiały za
niego zapłacić 491.000 zło
tych. Przeciwko kilku awanturującym się w trakcie transportu
policja na pewno skieruje wnioski o ukaranie przez kolegium do
spraw wykroczeń.
Po sylwestrze kielczanie
"spasowali" - jeśli chodzi o alkohol. Do izby z 1 na 2 stycznia
trafiło na szczęście tylko 9 osób.

(det)
W radomskiej Izbie Wytrzeź
noc z 31 grudnia 1992 na 1
stycznia 1993 spędziły 24 osoby.
Zaraz po 24 przywieziono pierwszych pacjentów, w tym dwóch
piętnastolatków i jednego siedemnastolatka. Wszystkie te
osoby do sylwestra musiały dopłacić po 400 tys. zł, bo tyle kosztUJe pobyt i dowiezienie do "wytrzeźwiałki" .
Na ulicach Radomia i w okolicznych miejscowościach w cią
gu 3 świątecznych dni odnotowano 2 rozboje, 30 wlamań, 4
wypadki drogowe, 26 kolizji. Zatrzymano 11 kierowców w stanie

KIELCE
Koncert i zbiórka plenrędzy odbyiy Się w Palacyku Zlehnsklch. Wcześniej .. Gazeta lokalna" uzblerala 47 miltonów zł, a Radio Jedność - 17 mln zł
Jego słuchacze dzwoniąC do redakql uzbleralt kolejne 10 miltonów, Jeśh dolozyć ao tego wr*-Jwy
Z biletów na kOncert I dali<I od Widzów uzbierała Się
kwota. która przerosła oczeklWanoa. Wczoril/ w Koelcach przed kompletem pubhcznoścl wystąpili Ra dek Nowakowski, Marek . Babcla " Dubellowlcz,
Marek Tercz I Maciej Maleńclllk.

nietrzeźwym.

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia dokonano 10
wlamań do mieszkań i obiektów
publicznych . W Przesławicach
koło Grójca 10-0sobowa grupa
wyrostków zaatakowała dwóch
mężczyzn przed sklepem. Sterroryzowali swoje ofiary nożem,
pobili dotkliwie i zabrali torby
z zakupami - wędliną i alkoholem.
W radomskim szpitalu 1
stycznia przyszłO na świat 5
zdrowych dzieci - 3 chłopców, 2
dziewczynki. Pierwsze "noworoczne" dziecko o 3.10 urodziła
p. Elżbieta GÓrniak. Chłopiec
ważył 4350 i miał 61 cm długoś
ci. Następna była dziewczynka
03.40 - jej matkąjest p. Marzena Pyszczek.
(ena)

RADOM

.A.

-~cI"'Cllk:

..... ~.ż.,.CIII

Pawilon Domu Pomocy
W Radomiu otwarty został nowy pawilon Państwowego Domu Pomocy
przy ul. Struga 88. Zamieszka w nim 70 pensjonariuszy w 1- lub
2-osobowych pokojach.
Koszt budowy wyniósł 20 mld złotych. Inwestycję finansowało Ministerstwo
Pracy i Polityki Socjalnej.
(ws)
Społecznej

:r:.

Koncerty odbyły Się w klubie OSiedlowym
Grały zespoły .Stanpo", .Daktyl" Wysti\Jl~ kabaret
.. Wlazło- oraz Teatr Wyobratnl .,Na Walizkach". Ponadto młodzoez ze szkól podstawowych I średnICh.
kweslując po domach do godzin Wieczornych zebrała blisko 15 mln zł,

J~DRZEJÓW

W JędrzeJov," odbył Się koncert w Domu Kultury, Na Imprezoe prowadzonej przez Barbarę Poclelowską I Pawła Wieczorka zgromadZiło Się ponad
500 osób, Na koncercle.zagrały' .,THE PILATOR(JędrzeiÓw), . Chudy Blues' (JędrzelÓw) • .,NRG(Kielce), .Eplleptor (Jędrzejów). _Mr. Hyde" (Koelcel, .. Mutilatoon" (Mrech6w)I . Necroblosis" (Piń
czów) , Wiele starszych osób kupowało bilety r,lko
dlatego, by pomóc w akql. SwóJ wklad I'Inoeś!r takle
pac,"ncl I personel lędrzelowsklego szpitala. skladatąc na ręce organizatorów koncertu 1.5 mln zł
wptywy l biletów wynrosły 65 mln zł. Zebrano wręc
VI sumoe ok. 8 ,.banrek" (alp), (ena), (lo), (mio)

wień

Na otwarciu biura
kieleckich konserwatystów

1,3 mld

zł strat

Plaita CWH
Andrzej Lech, prezes zarządu spół·
ki Centrum Wystawowo-Handlowego, złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Radomiu o ogłoszenie upadłości
centrum,
które
jest
niewypłacalne wobec wierzycieli.
CWH spółka z 0.0. została zarejestrowana w kwietniu ub. roku. Organizowała targi I imprezy handlowo-promocyjne. Kapitał zakładowy wynosił
705 mln zł, a jej udziałowcami między
innymi były: Okland, Fradomex,
AMG-System, Aapex, Bank Ziemi
Radomskiej, Zakłady Budownictwa
Kolejowego, Zakład Budowlany E.
Gapski. Od maja do grudnia zapowie·
dziano 10 wystaw, o zasięgu krajowym

i międzynarodowym. Pierwsze imprezy: Targi Skórzane "Nappa" i budowlane "Domex" , zgromadziły ok. 50
wystawców, na kolejnych kontrahentów ubywało . Po sporządzeniU bilansu
- w grudniu ub. roku - okazało Się, że
straty wynikłe z działalności CWH szacuje się na 1,3 mld zł; z tego zobowią
zania wobec pracowników wynoszą 88
milionów zł, wobec skarbu państwa
204 mln zJl wobec banków 150 mln.
Wartość wyposażenia biurowego
i wystawienniczego, czyli majątek firmy oszacowano na 500 milionów,
z czego wynika, że suma ta nie pOkryje
długów CWH.
(en a)
skradł jej torebkę damską z całą zawartością wartości łącznej ok. 100.000

i

zł.

Śmierć na drodze

30 grudnia późnym wieczorem odbyło się otwarcie siedZiby
(~I. Sienkiewicza 76, I piętro)
kieleckiego koła Partii Konse!'Watywnej oraz Biura Poselskiego - Michała Chałońskie
go. Zaproszonych gości witała
przeWodnicząca kieleckich konserwatystów Gest ich około 100)
p. Lidia Białek. Prosto z Sejmu
p~yjechali parlamentarzyści Michał Chałoński (także czło
nek Zarządu Głównego Partii
Konserwatywnej) oraz Kazi-

Michał Ujazdowski Guwiceprzewodniczący Zarządu Głównego PK i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentar-

E interwencyjny

wały ku naszej radości i sobie na
godziwy zarobek.

~X45898
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
. Kielecka PKS musi pamiętać,
ze nasze województwo ma bardzo slabą sieć kolejową i do wielu miejscowości, w tym do miast
dość dużych, kiedyś powiatowych, można się dostać tylko autobusem.
. Autobusy PKS to nasI przYJaCiele, one decydują o rytmie naszego życia prywatnego i zawodo-.yego, bez nich, jak bez ręki,
lubimy WięC je i z nadZieją wypatrulemy na przystankach.
Zyczymy kieleckiej PKS, my
wdzięczni pasażerowie, aby
w roku 1993 jej autobusy kurso-

mierz
nior) -

nego Konwencja Polska.
Po poświęceniu lokalu przez
ks. Leszka Skorupę z Wydawnictwa "Jedność" - łamano się
opłatkiem i składano noworoczne życzenia.
Na zdjęciu: życzenia składa
poseł Michał Chałoński (z lewej).
Fot. A. Piekarski

DARY SERCA
Akcja .Pluszowy Miś" w 1992
roku już dawno zakończona
a jeszcze napływają dary serca
dla dzieci najbiedniejszych.
Sklep "Marc Pol" przy ul. Peryferyjnej 15 w Kielcach, przekazał zabawki mechaniczne i elektroniczne, wartości 4 mln zł.
Dostarczymy je do jednego
z domów dziecka.
Książki, lalkf i łyżwy przyniosły
siostry Małgosia i Dorota Stawiarskie z kI. Va SP nr 17
w Kielcach. Ładne prezenty
przyniósł także p. Henryk Ślu
sarski z ul. Targowej w Kielcach
oraz Tamara Kasprzyk z III klasy"Śniadka".
Te dary serca to radość dla
wielu dzieci.
(gi)

• W Broninie, gm. Busko Zdrój, nie
ustalony dotychczas samochód potrą
cił idącego jezdnią Witolda K. (I. 64),
który poniósł śmierć na miejscu.
"Na wyrwę"
• W Kielcach na ul. Grochowej 23,
dwaj nieznani sprawcy skradli "na wy(wę" torebkę z pieniędzmi w kwocie
200,000 zł i przedmiotami wartości
270.000 zł na szkodę Anny Sz.
• W Kielcach na ul. Zgody, nieznany
sprawca wyrwał w ręki Irenie G.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
- Panie kochany, co ja przeżyłam!
Mieszkają na peryferiach Kielc, za
Białogonem ponad dwa kilometry ciąg
nie się droga, nHroga, wiosną można
się utopić w błocie , teraz ledwie tam dojechać, bo śnieg. Stąd codziennie Zofia
szła do autobusu w Białogonie i jechała
do szkoły specjalnej, gdzie była sprzą
taczką Sama też kiedyś chodziła do
szkoły specjalnej, ale wyszła za mąż i zamieszkała w maleńkim domku "przylepionym" do większego piętrowego domu rodziców, gdzie mieszka także jej
siostra ze szwagrem i trójką dzieci.
Z mężem rozwiodłam się w 1985, bo
bardzo pił - i na troje dzieci płacił mi
150 tysięcy, teraz pOdwyższyli na 300.
Renatka ma 13 lat, Michał 11, Łu
kasz 10 - to jego dzieci. Potem przychodził do mnie taki jeden z Malikowa,
mówił, że myśli poważnie, ale jak się
Ewa urodziła, to powiedział, że go to nic
nie obchodzi. To mój ojCiec bardzo się
zdenerwował, no bo to czwarte i jeszcze bez ojca? Ten Jan S. z Malikowa
dalej przychodził i chciał ze mną żyć.
Wyganiałam go i już. Ale kiedyś przyszedł wieczorem, ja spałam, wszedł
przez okno i wziął mOle siłą, Wtedy zaszłam w ciążę i myślałam , że już po
mnie. Ciążę ukrywałam, jak mogłam,
w szkole mnie kobiety podpytywały
także dyrektorka, ale wypierałam się .
Kiedyś przypadkowo podsłuchałam jak
Ojciec do kogoś mówił, że jeżeli znów
jestem VI ciąży, to albo mnie ubije, albo
wypędzi w diabły razem z dziećmi!

Rozbój za 300 tys.
• W Kielcach na ul. Warszawskiej
w nocy na 2.1.1 993 r., nieznany sprawca dopUŚCił się roZboju na osobie Mariana P., którego pobił, zabierając mu
następnie aktówkę i pieniądze w kwocie ok. 300.000 zł.

Okradziona "Agroma"
• W Kielcach na ul. Krakowskiej
nieznani sprawcy po urwaniu kłódki
i wyważeniu drzwi włamali się do sklepu "Agromy" , skąd skradli artykuły nie
ustalonej dotychczas wartości na szkodę

ww.

przedsiębiorstwa .

Wtedy postanowiłam ukrywać dalej, że
jestem w ciąży, potem urodzić w szpitalu i oddać dziecko do domu dziecka ... I tak by było! Wszystko jednak
wyszło inaczej, przecież gdybym zaczę
ła nagle rodzić w szkole, to też byłoby
pogotowie, szpital. .. A tu zaczęło się
w domu, przynajmniej o dwa tygOdnie
wcześniej niż myślałam... I jak na
zJość wtedy, 20 czerwca (1992 roku -

Stan konta

rośnie

z

"Echo Dnia" zatrudni młodą, sprawną opera ....
torkę komputerowych edytorów tekstu, maszynistkę. Informacja: Kielce, ul. Targowa 18, tel.

439-43.
ze ona Jest w ciąży, podejrzewałam, ale
tak się wypierała ...
- Ja niewiele z tego pamiętam, naprawdę nie wiem, co się ze mną wtedy
działo ... - dodaje Zofia. Na drugi dzień
poszła do pracy, gdzie zauważono, że
dziwnie zeszczuplała i podejrzewając
ukrywanie porodu zawiadomiono policję, która przeszukała obejście i znalazła świeżo rozkopaną ziemię.

Wszystko vvyszło
•
•
Inaczel···
przyp. mój - RP), dyrektorka dala mi
wolne! Byłam w mieszkaniu i poczułam
lekki ból, zobaczyłam , że krwawię, więc
zawołałam do Michała bawiącego się na
podwórku, żeby przyniósł wiadro. Przyniósł i poleciał się bawić, ja usiadłam na
wiadrze i zaraz dziecko ze mnie wypadło.
Dzisiaj, podobnie zresztą jak
w śledztwie, Zofia twierdzi, że nie było
takjego momentu, aby wyjęła dziecko
z wiadra i wzięła je na ręce. Oderwała
pępowinę, wyszła na podwórko, tam
w kącie wykopała dół i po prostu wylała zawartość wiadra. I zakopała. Gdy
przyszła matka i zobaczyła pOkrwawione prześcieradło, wyjaśniła jej, że dostała bardzo silnego okresu
- Niech mi pan wierzy - mówi matka Zofii. - Ja naprawdę nie Widziałam.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Biegli, lekarze medyćyny sądowej ,
orzekli, że dZlecko urodziło się i:ywe oddychało i połykało. " Obecność cech
dojrzałości i donoszenia płodu oraz
brak wad rozwojowych przemawiają za
tym, że dziecko było zdolne do życia
pozalonowego". Zmiany urazowe
czaszki, wylew podoponowy i do komór mózgu mogły powstać - zdaniem
biegłych od upadku i uderzeniu
w twarde podłoze. Dziecko uderzyło
przecież główką o dno wiadra.
Zofia została oczywiście zwolniona
z pracy, przedtem była jednak w szpitalu i wzięła chorobowe, które właśme
się skończyło. - Dyrektorka oświad
czyła, że teraz juz nie ma miejsca, ale
kJedyś syn powiedział mi. ze prosiła ,
abym przyszła. sama nie wiem, jak to

jest - mówi. Twierdzi, że nie była najlepszą pracownicą, sama to rozumie,
ale od dziecka zawsze bolała ją głowa.
Rozpoznanie ze szpitala w Morawicy:
niedorozwój umysłowy lekki, z reakcjami depresyjnymi. Będzie musiała
żyć z 300 tysięcy alimentów i 600 tysięcy zasiłku dla dzieci. Dla czworga
dzieci.
Chciałaby, aby odnaleziono Jana S.
z Malikowa, ojca Ewy i sprawcę całe
go nieszczęścia , który na wieść o jej
ostatniej ciąży powiedział: ,,A daj ty mi
święty spokój. możesz ztym dzieckiem
co chcesz zrobić ... " Ale podobno znalezienie tego pana przekracza możli
wości kieleckiej policji.
Siedzimy w mieszkaniu Zofii, mały pokOik i kuchnia - klitka, ale wszę
dzie bardzo czysto, gdy otwiera szafę
widać wyprasowaną i równiutko poukładaną bieliznę, ubranka dzieci.
- Nie wiemy, co się z Olą dzieje powiedziała mi wcześniej przez telefon
zastępca dyrektora szkoły. - Dwoje
dzieci chodzi od naszej szkoły, są czyste, zadbane, otrzymują u nas bezpłatne
obiady. Zofia czeka na rozprawę I łyka
WCiąŻ jakieś proszki!
PS. Imię bohaterki reportażu zostało zmIenione.
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Zdaniem posłanki w uzasadnieniu projektu nie są wykorzystane
żadne racje religijne, a jedynie ponadwyznaniowe, naukowo potwierdzony fakt oraz fundamentalna zasada prawa, że nie wolno zabijać niewinnych ludzi. Dlatego
projekt stwierdza, że każda istota
ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia oraz że
zdrowie kobiety i życie dziecka od
chwili poczęcia pozostaje pod
ochroną prawa.
Można prowadzić badania lekarskie (prenatalne) na dziecku
poczętym pod warunkiem jednak,
że mają one służyć jego życiu
i zdrowiu . Projekt stwierdza, że
ten, kto powoduje śmierć dziecka
podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Projekt przewiduje, że nie popełnia przestępstwa
ten lekarz, który śmierć dziecka
poczętego spowodował wskutek
podjęcia działań koniecznych dla
uchylenia niebezpieczeństwa grożącego życiu kobiety ciężarnej.

"Przeciw" i "za" przez
siedem gOdzin
Kluby SLD, KPUD, PPL, KPN,
UP opowiedziały się za złagodze
niem ustawy. Właściwie SLD i UP
odrzuciły cały projekt. Posłanka
Danuta Waniek z SLD powiedziała, że projekt ten jest kryminalizacją sfery intymnej człowieka, dlatego właśnie należy odrzucić całą
ustawę. Zdaniem posłanki ustawa
spowoduje, że dziecko w przyszłości będzie traktować swoją
matkę jako wroga. Prawo nie może być instrumentem do rozstrzy-

gania sporów filozoficznych. "Zdaniem niektórych posłów z ZChN,
niezbywalne prawa człowieka są
«reli gią» konkurencyjną do religii
chrześcijańskiej, a nawet świado
mie przeczą chrześcijaństwu " mówiła posłanka Waniek.
Przyjęcie projektu w jego obecnym kształcie - zdaniem posła
Andrzeja
Wielowiejskiego
z KPUD - doprowadzi do powstania "podziemia aborcyjnego". Najlepszą ochroną - zdaniem posła
- jest edukacja społeczeństwa
oraz tworzenie lepszych warunków dla macierzyństwa. Podobną
opinię wyraziła posłanka z tego
samego klubu, Barbara Labuda,
która zapytała parlamentarzystów
o to, czy podjęto W związku z ustawą jakiekolwiek działania z zakresu opieki społecznej, medycznej, sądowniczej, edukacyjnej
i wielu innych dziedzin życia.
Poseł JaceK KurC22wski z Polskiego Porozumienia Liberałów
poinfonnował, że jego klub jest przeciwny karaniu za aborcję, równocześnie opowiada się za oświatą
seksualną w szkołach oraz dostęp
nością środków antykoncepcyjnych.
- Projekt ten jest niesprawiedliwy,
gdyż odpowiedzialność za usunięcie
ciąży spoczywa tylko na kobiecie mówił poseł Kurczewski.
Poseł Krzysztof Król z KPN
w imieniu swojego klubu zgłosił
wiele poprawek idących w kierunku złagodzenia projektu . Ponadto
uważał, że debata ta w sytuacji,
gdy w kraju trwają strajki, jest tematem zastępczym, a nawet ukrywaniem braków własnych programów gospodarczych pomysło
dawców ustawy. Natomiast kluby
PSL i "Solidarność" nie zajęły
wyraźnego stanowiska w tej sprawie. I sądzić należy, a takie były
głosy w kuluarach, że opinie
w tych klubach są podzielone.
Poseł Mariusz Grabowski
z ZChN przekonywał, że życie
dziecka jest ważniejsze od zdrowia matki. Jego zdaniem, nie wolno karać śmiercią dziecka za winy
ojca oraz dzielić życia na bardziej
lub mniej wartościowe. Tak więc
spośród największych klubów tylko ZChN, KonwenCja Polska, PC,
RdR i ChrzeŚCijańska Demokracja opowiedziały się za przyjęciem
projektu ustawy w jego obecnym
kształCie. Poseł Sławomir Siwek
z PC uwazał, że SLD, Unia Pracy
i część UD chcą wykorzystać spo-

ry wokół ustawy antyaborcyjnej
dla własnych partyjnych celów.

Marszałek wyłączył

mikrofon
Po oświadczeniach klubowych
zabrali głos zainteresowani problemem posłowie. Posłanka Barbara Labuda skrytykowała Prezydium Sejmu, które jej zdaniem dopuściło do nadużycia, kierując
projekt uchwały o referendum do
niewłaściwej komisji. Poinformowała również o incydencie, jaki
miał miejsce w sali sejmowej.
Otóż, gdy chciała zabrać głos w tej
sprawie, zaraz po sprawozdaniu
pos. Anny Knysok, marszałek Sejmu - Wiesław Chrzanowski wyłączył jej mikrofon. Godne pożało
wania, zdaniem obserwujących
obrady dziennikarzy, były słowa
wypowiadane
przez
posłów
w swoich wystąpieniach m.in. dominowała "pochwa maciczna".
W kuluarach zapytany i poproszonyo skomentowanie debaty poseł
J. J. Braun powiedział dziennikarzowi "Echa", że boli go brzuch od
śmiechu. Podobnie odpowiadali
inni posłowie z Kielc.
ANDRZEJ PISKU LAK
PS. Dziennikarz przysłuchu
jący się obradom odniósł wrażenie, że debata "aborcyjna"
przysłoniła inne istotne problemy i sytuacje, jakie działy się
w tym dniu w Sejmie.

Dotacja dla

budżetówki

debatą aborcyjną Sejm
zdecydował, że przeciętna płaca
w "budżetówce" będzie wynosiła
w przyszłym roku 90 proc. średniej
płacy
w przedsiębiorstwach.
Zgodnie z ustawą budżetówka
otrzyma podwy~ki dwa razy. Waloryzacja płac do 90 proc. będzie

Przed

kosztować

dodatkowo rząd 7 bln
Znowelizowana ustawa dotycz) przede wszystkim pracowników oświaty, kultury, służby zdrowia, pomocy społecznej. Odrębne
przepisy określaJą płace sędziów
Sądu Najwyższego, prokuratorów
oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska.państwowe, a także: żołnierzy, pracowników Kancelarii Sejmu, Senatu i Prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego
i innych.
zł.

SLD i UP proponują
odwołanie Prezydium
Sejmu
W trakcie debaty "aborcyjnej"
klub SLD zwołał konferencję prasową na której poinformowano,
że ponad 50 posłów złożyło wniosek pod przyszłe obrady Sejmu
o odwołanie Prezydium Sejmu.
Podniesiono w nim brak reprezentatywności obecnego prezydium,
w skład którego nie wchodzą
przedstawiciele dwóch najwięk
szych kiubów poselskich. Drugim
motywem były zarzuty dotyczące
pracy prezydium i popełnione
przezeń błędy.

Wartości
chrześcijańskie w radiu

i telewizji
Na wtorkowym posiedzeniu
Sejmu 196 posłów przegłosowało
poprawkę Senatu, zgodnie z którą
audycje telewizyjne i radiowe powinny szanować uczucia religijne
odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości. W kuluarach dziennikarze
komentowali, że przy pomocy cenzury będzie wymuszany szacunek
dla chrześcijańskich wartości.
(apis)

Chrzanows~ WRadomiu

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Rząd powinien być aideologiczny. Tylko taka postawa pozwoli mu przezwyciężyć kontrowersje międzypartyjne. O przetrwaniu gabinetu w dużej mierze
zaważy jego umiejętność rozwiązywania strajków".
Na pytanie o możliwość przyspieszenia wyborów parlamentarnych. W. Chrzanowski odparł:
"Przyspieszenie takie byłoby
racjonalne, gdyby nastąpiła
krystalizacja poglądów politycznych. Obecnie zjawisko
takie nie zaznaczyło się dość
wyraźnie, toteż wcześniejsze

wybory nie są celowe".
Dziennikarz "Echa" zadał prezesowi ZChN następujące pyta-

Han~ellawinił
W sylwestrowe przedpołud
nie w Kielcach panowało drobne
zamieszanie. Większość z nas
chciała zaopatrzyć się w produkty żywnościowe na świąteczne
dni. Z. niczym specjalnie nie było
problemów poza_.. chlebem.
W centrum sprzedawano go
wprost z samochodów, natomiast w osiedlach ustawiały się
metrowe kolejki i nikt nie wiedział, czy i kiedy dowiozą pieczywo. Prawie dwie godziny
trwały oczekiwania na dostawę
chleba na Sadach, w osiedlu
KSM, kłopoty były też na Sło
neqznym Wzgórzu.
Swiętowanie świętowaniem,

ale kilka punktów handlowych
mogłoby rozpocząć pracę choć
by w sobotę. Niestety, niemal na

wszystkich drzwiach skiepowych wisiały karteczki .zamknię
te", ftinwentaryzacja". Mieszkań
cy Kielc w weekend musieli więc
zadowolić się czerstwym pieczywem z czwartku lub sylwestrowym plackiem ...
(MA F)

nie: Jak ocenia pan wyniki negocjacji rządu ze strajkujący
mi górnikami? Czy porozumienie to nie wywoła roszczeń

Jaki

•

był,

Tak balowano w Klubie Zakładowym FŁT "Iskra" w Kielcach
Fot. A. Piekarski

DO IIAt~GO
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Nie obyło się bez wyborów
królowej i króla balu, lwa i lwicy
parkietu, zaś zaskoczeniem dla
zebranych była licytacja "kota
w worku". Gościom w WDK
przygryv.:ał do tańca zespół
Leszka Slusarskiego. Kuchnia
spisała się dobrze, gościom najbardziej smakował zraz zawijany z surówkami oraz karp w galarecie.
Równie przyjemnie bawiono
się na balu "U Sołtyków". Za
powitanie Nowego Roku para
płaciła tylko 800 tys. zł. Dwie
sale pomieściły około 100 osób,
wśród których zdecydowanie
przeważali ludzie młodzi. Bawiono się przy dźwiękach zespołu "Wojaże". "U Sołtyków" również wybierano królową balu,
a na zwyciężczynię czekał pyszny śmietanowy tort z dedykacją
ekonomicznych ze strony innych grup pracowniczych.
"O ile wiem to w porozumieniach nie poruszano
kwestii płacowych. Nie uzasadnione
ekonomicznie
podwyżki płac, to prosta
droga do destabilizacji gospodarki".
Jag.

iaki

będzie?

Zyczenia noworoczne
TADEUSZ DASZKIEWICZ,
naczelnik Urzędu Skarbowego w Kielcach:
- Miniony rok był niezmiemie
trudny ze względu na obciążenia
związane z pracą Mieliśmy trochę problemów w związku
z wprowadzeniem nowych przepisów o powszechnym podatku.
No i oczywiście trudności w realizacji wpłat do budżetu wynikających z niemożności egzekwowania należności podatkowych.
Był to również bardzo intensywny rok, zarówno dla moich pracowników, jak i dla rodziny.
W nowym roku życzyłbym sobie
i innym wyższych dochodów,
a co za tym idzie wyższych podatków. Chciałbym jednak zaznaczyć, że podatki powinny rosnąć razem z dochodami.
ADAM ZYGUŁA, właściciel
przedsiębiorstwa
"Biomedic":
- Jeśli miałbym określić jednym słowem: jak spędziłem
ubiegły rok? - powiedziałbym,
że dobrze. Firma osiągnęła wytyczone cele i w nowym roku bę
dę dążył do tego samego. Jeżeli
chodzi o życzenia, to chciałbym,
żeby spełniły się moje prywatne
plany. Myślę, że jest to zbyt dyskretna sprawa, aby o niej powiedzieć.
BRONISŁAW OPAŁKO,

kabaret "Pigwa Show":
- Był to rok bardzo napięty.
Przede wszystkim skończyłem
budować dom. Kupiłem psa, owczarka niemieckiego, który wabi

się Kini. Swoim bliskim życzę
wszystkiego najlepszego w nowym roku, a sobie czasu na zajęcie się muzyką i głębszą działalnością artystyczną

KRZYSZTOF
przewodniczący

DEGENER,
Rady Miej-

skiej w Kielcach:
- 1992 rok przebiegł dla mnie
nie najlepiej, zarówno ze wzglę
dów osobistych, jak i zawodowych. Miałem również poważne
kłopoty ze zdrowiem. W nowym
roku życzę wszystkim spokoju,
zdrowia, pewności bytu, a tak
bardziej ogólnie przełomu
w całym kraju, który doprowadziłby do uregulowania wielu
spraw.
Zanotowała M. PAWELEC

Goście popisać się mogli zdolnościami
wierszotwórczymi,
ogłoszono bowiem konkurs na
najlepszą fraszkę mijającego roku 1992. Było wesoło, zabawnie
i... słodko. Czekoladowy walczyk porwał do tańca wiele par.
Każda dama, której partner nie
ofiarował wraz z zaproszeniem
w pląsy czekolady - odmawiała.
Hucznie i tłoczno było w po-

wtórnie otwartym hotelu "Bristol". Do dyspozycji gości oddano dwie sale. Na dole, w kameralnym, przytulnym wnętrzu
bawiono się w rytmach dyskotekowych, zaś na górze przygrywała orkiestra, a zabawę prowadził wodzirej Wit Chamera.
Wystrój wnętrza był dosyć oryginalny - niemal na wszystkich
ścianach wisiały dzieła sztuki.
Najtańszym sylwestrem - jaki odwiedziliśmy - był bal pracowniczy Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra". W dwóch ogromnych pomieszczeniach bawiło
się ponad 300 osób. Była to impreza bezalkoholowa, a tylko
noworoczny toast wzniesiono
symboliczną lampką szampana.
Goście bawili się doskonale,
a przygrywał im do tańca zespół
"Apogeum" z Domu Nauczyciela w Kielcach.
Wesoło i wytwornie witano
Nowy Rok w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
"Uroczysko" w Cedzynie. Tam
także nie zabrakło sylwestrowych atrakcji. Na powitanie
urządzono minipiknik przed budynkiem. Obok ogniska stanęła
polowa kuchnia, był pieczony
baran, a do niego smakowity napitek pana Zagłoby. Konsumpcja
odbywała się przy dźwiękach
muzyki ludowej, odważniejsi ruszyli w tany.
W chwilę później zabawa
przeniosła się do restauracyjnych wnętrz ośrodka, gdzie uroczyście powitał gości dyrektor
Włodzimierz Matwiejew. Przez
cały wieczór zaproszonym ·na
parkiecie towarzyszył zespół
"Reflex" pod kierownictwem
Tomasza Kopycińskiego. Wybrano najlepszą tancerkę oraz
miss balu, której ofiarowano butelkę najlepszego koniaku i bezpłatny pobyt w ośrodku. Również kuchnia zaprezentowała się
z jak najlepszej strony. Na stole
pojawiły się owoce morza, indyk

z borówkami, cocktail owocowo-mięsny i płonące naleśniki specjalność zakładu. Nie zabrakło zimnych i gorących napojów oraz słodyczy. Wieczór okazał się niepowtarzalny.

...

Punkt dwunasta na wszystkich balach strzeliły korki od
szampanów, były życzenia noworoczne i dobra zabawa do
białego rana. A nazajutrz zmę
czenie, kac, odchudzony portfel, ale za to satysfakcja i nadzieja, że tak hucznie witany
Nowy Rok będzie szczęśliwy
i spokojny.
MAGDALENA FUDALA

.

RADOM
Również w

Radomiu dla wielu
osób sylwester pozostanie pięk
nym wspomnieniem. Według relacji uczestników balów w radomskich lokalach - humory
dopisywały, szefowie kuchni stanęli na wysokości zadania, muzyka była odpowiednia, stosow- •
na do upodobań gości.
I tak na przykład na BaTIl
Obywatelskim w Urzędzie
Wojewódzkim wśród gości był
Jan Rejczak, prezydent Radomia Wojciech Gęsiak, przedstawiciele radomskiego establishmentu i biznesu. Królową
balu została wybrana Małgorza
ta Jędruszczak, aktorka Teatru
im. Jana Kochanowskiego. Ułat
wiony wybór mieli ci, którzy oglą
dali Małgosię w ostatniej sztuce
"Oni" Witkacego, w której prezentuje swoje wdzięki niemalże
bez osłonek.
W "Banocie" zespół "New
Vision" z czarującym Ukraiń
cem Konstantinem Iwlewem
grającym na kibordach, sączył
w uszy 180 osób sylwestrowe
hity. Dobre jedzenie, alkohole,
konfetti, przeciętne sylwestrowe
czyli wyśmienite nastroje. Wodzirejem był Stefan Młodawski,
który znakomicie się w tej roli
znalazł.

W "Royalu" ponad połowę
ze stu gości stanowiły osoby ze
środowiska lekarskiego. Oglą
dano pokazy tańców, uczestniczono w konkursach. Piękna kobieta, w czamej krótkiej sexy sukience została miss balu.
W studenckim klubie "Atrium" natomiast goście odczuwali pewien- dyskomfort. Było
bardzo zimno i ciasno zarówno
na parkiecie, jak i przy stolikach.
Toteż niektóre panie, zanim rozgrzał je szampan i czułe męskie
ramiona, musiały "przyrzucać"
sylwestrowe suknie męskimi
marynarkami.
ENA

Na scenie latały talerze i. szklanki
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Po kilku minutach przerwy usłyszeliśmy pierwsze takty przeboju AC/OC "Highway to heli"
a na scenie oprócz perkusisty
kieleckiego "Kramera" nie było
nikogo widać. Po chwili zabrzmiały riffy gitarzysty, który
efektownie pojawił się na scenie,
a w miarę upływu czasu do tej
dwójki dołączyła reszta zespołu .
Podczas swojego występu "Kramer" zaprezentował swój materiał pochodzący z debiutanckiej
płyty "Tylko Ty". Członkowie

http://sbc.wbp.kielce.pl

"kapeli" podczas koncertu
biegali, skakali po scenie, na
co pozwolił im nowy nabytek
w postaci bezprzewodowych przekaźników gitarowych. Trzeba przyznać, że
"Kramer" zagrał na wysokim
poziomie, o czym świadczy
ła świetna zabawa publiczności.

Jako ostatni wystąpił Grzegorz Skawiński ze swoją nową
formacją "Skawalker" i pierwszym utworem .WE WILL ROCK
YOU" oddali hołd Freddiemu

Mercury'emu. Jak przystało na
zawodowy zespół "Skawalker" zagrał dobry koncert, efektownie kończąc sylwestrową
imprezę·

ROCK SYLWESTER byłby
bardzo ciekawym wydarzeniem, gdyby odbył się w innym terminie. Nie można mieć
pretensji do kieleckich fanów,
że przybyła ich tylko garstka.
Wydaje się, że pomysł organizatorów nie był najlepszy.
TOMASZ CIEŚUK
PIOTR FREULICH
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em skropiona...
Sądząc po liczbie rozświetlonych okien, noc sylwestrową
większość kielczan spędziła w domach. Tymczasem na balach zorganizowanych przez zakłady pracy i lokale gastronomiczne bawiono się znakomicie. Fotoreportaż, wraz z ży
czeniami szczęśliwego Nowego Roku, dedykujemy tym,
którzy rozpoznają się na zdjęciach i tym, którzy nie zdecydowali się na uczestnictwo w hucznej balandze.

Na parkiecie restauracji "Bristol"
Do tradycji kieleckiego
Biskupów weszły
koncerty sylwestrowe. 31
grudnia ub.r. sala portretowa w pałacu ledwo poPałacu

mieściła liczną widownię.

Utwory Chopina, Straussa oraz popularne standardy jazzowe grali m.in.
- zespół "Animato" oraz
pianiści - Andrzej Domin
i Włodzimierz Pawlik.
Gdyby

publiczność

łacu zdecydowała się

z paprze'

Dwa .światy
muzyki
nieść na zorganizowany tego samego dnia Rock Sylwester do hali widowiskowej przy ul. Waligóry,
doznałaby z pewnością
szoku. Chodzi. tu nie tylko
o rodzaj muzyki, ale i kulturę wykonawców, z których
część wystąpiła w stanie

dalekim od trzeźwości. Są
dząc po minach organizatorów i obsługi hali, w przyszłym roku nie zdecydują
się oni chyba na podobne
powitanie Nowego Roku.
Zanieczyszczone garderoby pucowano jeszcze
w piątek.

Przy dobrej zabawie gubiono ...
obcasy

Rockowe szaleństwo na
widowni kieleckiej hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Waligóry

balem w
ośrodku Uroczysko
w Cedzynie była
okazja
rozgrzać
ciało i ducha
Przed

M.in. zespół "Animato" wystąpił przed publicznością w Pałacu
Biskupim.

,

POSLIZG E

W NOWY ROK
Nie wszyscy zmotoryzowani szczęśliwie wjechali w Nowy Rok. Już od
środy było ślisko, co spowodowało,

że

niemało

właścicieli

aut miało zepsutego sylwestra, zaś
w pierwszych tygodniach
br. wzrosną obroty w samochodowych zakładach
blacharskich.

i

Zanotował
sfotografował

ALEKSANDER
PIEKARSKI
k W kawiarni "U Sołtyków" bale zawsze się udają Ich dodałb~wązaletąjest korzystna dla kHentó' kalkulacja cen, więc zawa nie czyni spustoszenia w portfelach.

Po zderzaniu "poloneza" z .,zukłem" w podkieleckim Słowiku ki rowca osobow go auta trafił
do szpitala, a samochody do blacharza.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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z sesii

•

IM W SKARZYSKU

Konsumenckie ABC

Zarzq~ Miasta ~ez' zmian
Na tę sesję Rady Miasta wielu
mieszkańców Skarżyska oczekiwało z niecierpliwością i zainteresowaniem. Podczas poprzednich obrad zgłoszony został
wniosek
o
odwołanie
Zarządu Miasta. Miał być rozpatrywany na następnym posiedzeniu.
Faktycznie sprawom tym poś
więcono wiele czasu. Wśród zarzutów stawianych ZM najczęś
ciej przewijały się niedociągnię
cia w
procesie
likwidacji
Przedsiębiorstwa
HandlowoUsługowego i przy organizacji
przetargów oraz motyw RPGK
i związane z tym różne spojrzenia na jego przekształcen i e.
Zygmunt Bogus jeden
z wnioskodawców odwołania
władz miasta stwierdził wręcz,
że w ten sposób chciał zwrócić
uwagę na konieczność odejścia
od dotychczasowego trybu pracy lM, który doprowadził do rozdźwięku między radnymi oraz

Czy sprawiedliwość

umiera?
Proces Kazimierz Grabek
kontra Edward Smyk coraz bardziej przypomina profesjonalny
mecz bokserski obliczony na
wiele, wiele 'rund, czyli znlienia
s ię w proces monstrum. Trudno
ocze kiwać przecież, aby na tak
długim dystansie wciąż trwała
walka bezpośrednia pierś
o pierś . Gra toczy się bowiem
o zbyt wielką stawkę, dlatego też
coraz częściej zdarzają się zagrania "taktYczne". Oto już trzeci
raz z rzędu nie doszło do bezpośredniego starcia. Kiedy red.
Smyk dotarł wreszcie na salę są
dową nie zastałtam swego przeciwnika, sędzia prowadzący
sprawę po raz wtóry zachorował. Zatem następny termin rozstrzygnięcia wyznaczono na 10
grudnia.
Mówi, oskarżony w tym procesie, red. Edward Smyk.
- Grabek dławi się . Połknął
zbyt wielką rybę: wojewodę rywala. Nie wychodzi mu to na
zdrowie. Dlatego w tej chwili woli
unikać rozgłosu. Najpierw nie
doszła do skutku jego .rozprawa
przeciw przew. Sejmiku, Rakowi, teraz moja. W obu przypadkach (co za zbieżność!) powodem są choroby, adwokata lub
sędziego. Oby w wyniku tej epidemii nie szcze;zła nam sprawiedliwoŚć.. .
(sg)

atmosfery

nieufności.

"Towar nie podlega
reklamacii"?1

Dodał

też, że jeżeli

powstaje jakiś problem, to nie rozlicza się ludzi odpowiedzialnych, lecz stara się
ich bronić.
W tej personalnej debacie nie
zabrakło jednak pospolitych pyskówek i oszczerstw. Wysłucha
no także racji zarządu. W głoso
waniu, za odwołaniem lM opowiedziało się 11 osób, 20 było
przeciW. Przychylono się do rezygnacji Jerzego Pilipczuka z
funkcji członka zarządu oraz
Ludwika Wydry - z członka
Komisji Rewizyjnej.
Ponadto RM podjęła decyzję
w sprawie zorganizowania obchodów 70 rocznicy nadania
praw miejskich dla Skarżyska
oraz 75 rocznicy odzyskania niepodległości. Uchwalono statut
MOPS, oraz ustalono wysokość
odpłatności za godzinę usług
świadczonych przez opiekunki
domowe. Zatwierdzono też
stawki podatku od nieruchomoś
ci na 1993 rok. Podjęto także
uchwały odnośnie przekazania
w wieczyste użytkowanie MSM
działki pod budowrictwo wielorodzinne przy ul. Zeromskiego,
przystąpienia do uproszczonego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. os. Przylesie II oraz bezprzetargowego
przekazania gruntów w użytko
wanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym władającym tymi terenami.
(BP)

- Za 800 tys'. kupiłam włoskie
buty. Już po pierwszym deszczu
nie nadają się do noszenia, odpadła zelówka. Sprzedawca powiedział, żebym pojechała z tymi butami do producenta, do ...
Włoch. Nie stać mnie już na następne buty, co mam robić? Dodam jeszcze, że w sklepie była
wywieszka - "Towar nie podlega reklamacji", a sprzedawca
powiedział, że buty nigdy nie są
objęte ani gwarancją, ani rękoj-

Na obuwie faktycznie nie ma
gwarancji. Obejmuje ona bowiem tylko rzeczy trwałego użyt
ku np. pralki, telewizory, samochody. Klientka może natomiast
dochodzić swoich praw z tytułu
rękojmi - art. 556 kc i następne,
która obowiązuje od dnia zakupu. Zgodnie z art. 560 kc.
Na Rynku w Radomiu wmurowany został kamień węgiel
ny pod pomnik Czynu Legionowego. Budowie pomnika
patronuje Społeczny Komitet
Pamięci Narodowej Ziemi Radomskiej pod przewodnictwem posła Dańusza Sońty.
Poprzedni pomnik Czynu
Legionowego został odsło
nięty 10 sierpnia 1930 roku,
w roku 1940 zburzony przez
hitlerowców.
(ws)
Fot. W. Słomka

~ŁOS.zC.zO~A

Fotografie puszczy
W Domu Kultury we Włosz
ezowie czynna była wystawa
prac kieleckich artystów fotografików, którzy udostępnili organizatorom i zwiedzającym po kilka
swych fotografii co ciekawszych
widoków Puszczy Jodłowej .. niczyjej ... jeno bożej, świętej".
Przyrodę

świętokrzyską

obiektywem odmalowali: Paweł
Pierściński, Janusz Mąkow
ski, Tadeusz Jakubiak, Jerzy
Piątek,

Wacław

Cisłowski ,

Andrzej Borys i Janusz Buczkowski. Już same tytuły biało
czamych(!) zdjęć nasuwały skojarzenia . z opiewanym przez
Stefana leromskiego krajobrazem urokliwych Gór Święto
krzyskich: "Puszcza zimą",
"Puszcza Jodłowa", "Ginąca
puszcza", .. Puszcza widok
z góry", a także inne, jak "Leśny
strumień", "Powalone drzewo·,
"Korzenie", "Kora", "Porosty",

"Mech", ~Wierzchołki drzew",
"Pnie drzew", "Samotne drzewo".
•
Prace kieleckich fotografików
zmuszają widza do zastanowienia się nie tylko nad pięknem
przyrody, ale przede wszystkim
nad tym, iż drzewa umierają stojąc, że mamy do czynienia
z upływem czasu i Wieczną
przemiennością, że człowiek jest
częścią natury.
Największe zainteresowanie
wzbudzały fotografie: "Puszcza
zimą" Tadeusza Jakubiaka i "Samotne drzewo" Jerzego Piątka,
a także "Powalone drzewo" Janusza
Mąkowskiego
oraz
"Wierzchołki drzew" i "Korzenie"
Pawła Pierścińskiego.
Szkoda tylko, iż dorośli prawie
że nie zwracali uwagi na krajobraz leśny obiektywem utrwalony.

TS

WI~CEJ
W Ostrowcu jest 50 km sieci
gazowniczej, z której korzysta
20 tys. rodzin. Jeszcze tylko pół
nocna część miasta - osiedla
Gutwin, Koszary oraz Częstoci
ce nie mają gazu.
- Gazyfikacja miasta prowadzona była razem z jego rozbudową powiedział kierownik
Rozdzielni Gazowej w Ostrowcu
inż. Jan Sielecki. - Wszystkie
osiedla o wysokiej, wielorodzinnej zabudowie mają doprowadzony gaz. Są Jednak rejony,
w których w okresie wzmożone
go zapotrzebowania, szczególnie zimą, występuje spadek ciś
nienia. Ponieważ stacja na Grabowieckiej dostaje najmniej
gazu deficyt dotyczy przede
wszystkim osiedli: Kolonia Robotnicza, Piaski III i IV oraz Henryków.
Sytuacja poprawi się wtedy,
gdy powstanie nowa, duża stacja w Częstocicach przy ul.
Swiętokrzyskiej, o wydajności 9
tys. m 3/h dla porównania dotychczas obsługująca Ostrowiec
ma wydajność 6 tys. m%. Urząd

Uśmiechnij się
Na lekcji historii.
W jakiej ze stoczonych

~~~ws~~~e~~~;kęoległ
Wła- w...
. . .
ostatniej na profesora.

Szybka koleika mieiska w Radomiu?
W latach 60. powstał w Radomiu zamysł utworzenia
szybkiej
kolejki
miejskiej.
Wkrótce jednak ówczesne
władze miasta rozmyśliły się
i postawiły na rozwój komunikacji autobusowej. Po kilku latach, gdy warunki podróżowa
nia tym środkiem lokomocji
wyraźnie się pogorszyły znów sobie o niej przypomniano, ale również skończyło się
tylko na dobrych chęciach.
Obecnie ponownie odradza
się tamta koncepcja, czy jednak doczeka się ona realizacji,
trudno już teraz przesądzać.
Jedno jest jednak wiadome,
Radom rozrasta się w kierun-

kach północnym i południowym,
a nie wschodnim i zachodnim,
na którym oparty został układ komunikacyjny miasta. Uruchomienie 1O-km. linii kolejowej
przebiegającej przez miasto
mogłoby znacznie przyczynić
się do usprawnienia przemieszczania się ludzi między północ
nymi i południowymi - a WięC
najbardziej uprzemysłowionymi
- dzielnicami miasta. Istnieje już
w zarysie plan tego przedsię
wzięcia. Pierwszy etap zakłada
wybudowanie trzech przystanków: na Gołębiowie, w okolicach
rozwidlenia torów w kierunku
Warszawy i Lublina oraz na Ża
kowicach. Koszt inwestycji oblicza się na około 30 :nld zł,
a W. sfinansowaniu jej mogą pomóc kredyty z Banku Światowe
go.
Budowa nowych przystanków
to dopiero początek przedsię-

mią

wZięcia. Aby mogły one
cjonować
niezbędne

funkjest
bowiem wykonanie do nich
dojazdów, a to wiąże się ze
zmianami dotychczasowego
układu komunikacyjnego. Poza tym trzeba myśleć perspektywicznie i brać pod uwagę konieczność przedłużenia trasy
szybkiej kolei do podmiejskich
miejscowości we wszystkich
kierunkach. Docelowo zakłada

proszę

pa-

- Grzesiu , powiedz nam, jakiego znasz pasożyta?
- Kozę naszej sąsiadki, proszę pana. Pasie się zawsze
w naszym ogródku ...
ks.

GAZU
Miasta zakupił już projekt stacji
i przeprowadził przetarg na jej
wykonanie. Pozwoli to na zwięk
szenie ciśnienia gazu w sieci
i rozbudowę gazociągu. Na
przyszły rok do gazyfikacji przewidziany jest Denków, podobnie
będzie w przyszłości z Gutwinem, Koszarami i Częstocicami.
W sumie na terenie Ostrowca
przybędzie 5 km sieci gazowniczej. Gmina Bodzechów, która
praktycznie okala Ostrowiec,
także prowadzi gazyfikację. Nowa stacja umożliwi doprowadzenie gazu do wielu miejscowości
wokół miasta oraz dwukierunkowe zasilanie miasta. Do Ostrowca docierają bowiem dwa gazociągi. Jedna stacja umożliwiała
korzystanie tylko z jednego
z nich. Uruchomienie drugiej zabezpieczy miasto przed skutkami ewentualnej awarii. W razie
potrzeby będzie można korzystać tylko z jednego. Spadnie ciś
nienie, ale nie wystąpi całkowity
brak gazu. Na razie większych
kłopotów z gazem nie ma Ponieważ przemysł zużywa go
znacznie mniej (kiedyś huta
potrzebowała tyle gazu co całe
województwo), występują duże
rezerwy. Wprowadzenie dwustronnego zasilania da dodatkowy komfort.
TeZ

Aleksander C. -

obywatel

Białorusi, przejeżdżając przez
Bikówkę koło Grójca został zatrzymany przez czterech męż

czyzn, którzy zagrozili mu ra-

mi lubelskiej DOKP, na którym
nie zapadły jeszcze konkretne
ustalenia.
Na rynku w

Małogoszczu.

Fot. A. Piekarski

http://sbc.wbp.kielce.pl

rzecz sprzedana
ma wady

kupujący może żądać od
sprzedawcy jednego ze świad
czeń: zwrotu pieniędzy, obniżki
ceny, wymiany lub naprawy towaru. Jeżeli sprzedawca naprawi obuwie w ciągu 14 dni, to nie
może już pani domagać się
zwrotu pieniędzy, ani obniżenia
ceny. Jednoc~eśnie sprzedawca NIE MOZE uchylić się
od odpowiedzialności z tytułu
rękojmi (na mocy nowelizacji
kodeksu cywilnego, art. 558).
Nie może również odsyłać do
hurtownika lub pośrednika
Wszelkie wywieszki, że towar
nie podlega reklamacji są bez
mocy prawnej.
Reklamację dobrze jest zło
żyć na piśmie. Ułatwia to ewentualne czynności dowodowe
w sytuacji, gdy sprzedawca nie
chce spełnić swoich obowiąz
ków i sprawę musimy skierować
do sądu.

Uważajmy

na gwarancje

Jak uniknąć kłopotów z wymianą wadliwych towarów, które są
objęte gwarancją? Co zrobić, gdy
sprzedawca odmawia zwrotu pieniędzy za zakupiony artykuł, nawet jeżeli był on kilkakrotnie naprawiany? Odpowiedzi na te.pytania powinna zawierać każda
umowa gwarancyjna. Warto wi1c
zwrócić uwagę nie tylko na jakosć
kupowanego towaru, ale także na
treŚĆ dołączonej do niego gwarancji. Ostatnio niektóre placówki oferują klientom pewne grupy towarów przemysłowych, posiadają
cych wprawdzie gwarancję, ale
o warunkach zdecydowanie niekorzystnych dla nabywcy. Różnica
w zapisie umowy gwarancyjnej
jest tak niewielka, że osoba pobieżnie ją przeglądająca najczęś

ciej nie zauważa pułapki. Dopiero
kiedy zakupiony artykuł okaże się
wadliwy, a dokonanie naprawy nie
pomaga, okazuje się że gwarancja
nie precyzuje po ilu reklamacjach
przysługuje prawo do wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu
zapłaconej kwoty. Ta drobna zmiana w zapisie gwarancyjnym odbiera klientowi wszystkie szanse na
odstąpienie od umowy, bez wzglę
du na liczbę dokonanych napraw
i osobistych wizyt w serwisie. Jedynym sposobem na uniknięcie
takiej perspektywy jest wnikliwe
zapoznanie się z treścią umowy
gwarancyjnej.
(bea)

Rak''Ietnl'ca za 20 marek

się, że pociągi dojeżdżać będą
aż do Garbatki, Przysuchy, Jastrzębi i Bartodziejów. Realizacja tych zamierzeń potrwać
by miała około 30 lat. Jak na
razie w tej sprawie odbyło się
tylko
wstępne
spotkanie
przedstawicieli władz miasta
I województwa z pracownika-

Syk

jeżeli

kietnicą po czym zapewniali,
że pozbawią go życia. Chyba

tylko w celu postraszenia
Aleksandra C., gdyż ten na widok rakietnicy i tak zatrzymał
posłusznie swoją .ładę". Bandyci skradli mu z samochodu
nóż sprężynowy, 20 marek
niemieckich i łyżkę samochodową Sprawcy podczas napadu p osługiwali się .oplem
recordem". Śledzili przyszłą
ofiarę napadu już od Moszczonowa. Wyszło to na jaw w toku
szybko podjętych policyjnych
działań. Ujęto wtedy sprawców napadu. Wśród nich poszkodowany rozpoznał wszystkich napastników. Okazali się
nimi obywatele Białorusi , zamieszkujący w Witebsku. Byli
zawiedzeni, bo spodziewali
się większego łupu, jako że
Aleksander C. wracał z Niemiec, gdzie pełnił służbę wOJskową Trzech podejrzanych
zatrzymano w areszC:e.
(sg)

* * * * * INFORMATOR "ECHA DNIA" * * * * *
POL~C.9L:My:

TELEWIZdA POLSKA

o
16.00
16.05
17.00
17.25
17.50
18.10

Program dnia
.. luz" - mag. nastolatków
Teleexpress
.. Ali" - serial kom. USA
.. Antena"
.. Magazynio" - pr. sa!. K. Jaroszyńskiego, S. Friedmanna
18.20 Raport - pr. publ. międzynar.
18.45 .. Czy po drodze nam EWG?"
19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.10 Teatr Telewizji na świecie: Alan
Ayckbourn - .. Świąteczne iyczenia"; reż. Michael Simpson,
wyk.: N. Henson, B. Flynn, A.
Massey
22.05 .. Gorzko - słodko" - film dok.

T.

TVP

DZISIAJ

Pałki

23.50 Wiadomości
23.05 .. Pogranicze w ogniu" (19) serial TVP
0.05 Zakończenie programu

16.25 Powitanie
16.30 Panorama

o

16.40 Sport - .. Z wiatrem i pod wiatr"
- mag. żegl.
16.55 .. Tajemnicze złote miasta" fr.-jap. serial anim. (pow!.)
17.20 Przegląd kronik filmowych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.35 .. Pokolenia" serial USA
(pow!.)
19.00 .. Ratujmy naszą planetę" (1)
- .. Rewolucja ekologiczna"
- serial dok. USA; reż. John
Angier
20.00 .. Dzieciaki, kłopoty i my" (19)serial kom. USA
20.30 .. Auto" - mag. motoryz.
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 .. Bez znieczulenia" - pr. W.
Walendziaka
22.05 .. Dzieci smoka" (Children of the
dragon - 1991 r., 4 ode.) - serial austral.-ang.; reż. Peter
Smith
23.00 Maraton trzeźwości - rep. E.
Cendrowskiej
0.00 Panorama
0.10 Zakończenie programu

, W cyklu Teatr Telewizji na
Swiecie zobaczymy sztukę angielskiego dramatopisarza Alana Ayckbouma. Autor znany jest
z ironicznego, szokującego humoru. Rzecz dzieje się w czasie
Wigilii i świąt Bożego Narodzenia w przeciętnej brytyjskiej rodzinie. Bohaterami tej tragifarsy
są trzy nie najlepiej dobrane mał
żeństwa oraz dziadek-senior.
Nagle w tym gronie zjawia się
początkujący literat, który zakłó
ca istniejący układ.

19.00 (pr. 2) Ratujmy

naszą planetę

8.00 .. Dzień dobry" - poranny mag.
rozmaitości
9.~0 Wiadomości

9.10 .. Mama i ja" - pr. dla najmłod
szych
9.25 .. Domowe przedszkole"
9.50 .. Porozmawiamy o dzieciach"
10.00 .. Pogranicze w ogniu" (19) serial TP (pow!. z poniedział
ku)
11.00 Giełda pracy - giełda szans
11.15 .. Przyjemne z pożytecznym"
11.30 Kultura ludowa - konteksty
11.45 .. Klub Samotnych Serc"
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 Telewizja eduka-

Projektowanie,

Program lokalny
na UKF 71,15 MHz

17.00 10 minutTKK - mag. informacyjny 17.15 Sportowe relacje
17.30 Klub filmowy TKK - Karnawałowy przegląd komedii polskiej 17.45
Filmoteka Polska: "Poszukiwany, poszukiwana" - reż . S. Bareia 19.10 10
minut TKK (powt.).
.

12.10 Muzyka refleksyjna
14.00 Przegląd prasy "Ty-

dzień" - aud. P. Figarskiego
i P. Dwornika 14.30 Magazyn
Sportowy 14.45 MOJe doświad
czenie Boga - koronka do Miłosierdzia Bożego 15.15 Trzy
kwadranse z muzyką klasyczną aud. A. Wielochówny
16.00 Kielecki dziennik radiowy wopr. K. Kwiatka.
Wiadomości z kraju i ze
swiata: 13.15, wiadomości lokalne' 13.00, 14.00

pan X

użytkowanie

Telewizja Kablowa
Kielce

"JEDNOŚĆ"
na UKF 71,95 MHz

Channel)-

14.20 Tele-komputer
14.40 Co? Jak? Dlaczego? - Wiatr
14.50,,3-2-1": Kontakt- Na tropach
dinozaurów
15.20 My w Kosmosie - Historia
astronautyki
15. 35 laboratorium- Baltykczeka na
pomoc

RADIO

rolnictwo - aud. Cz. Kussala, 12.40 W ludowych 'rytmach, 13.10 Rozmaitości
i muzyka, 14.00, 20.00 Magazyn informacyjny, 14.15
Przeboje Radia Luksemburg, 14.30 Aud. literacka,
15.10 Z wielkiej symfoniki,
16.00, 18.00, 22.00 BBC,
16.05 Aktualności Dnia
18.30 Magazyn filmowy ąud . M. Bieleckiej, 19.10
Swiat video, 20.10 Radio po
kolacji, 23.00 Muzyczne klimaty.

Para młodych zakochanych
po całej Francji. Pewnego
dnia podczas postoju, na stacji
benzynowej, znika jak kamfora
dziewczyna. Rex jest bliski zała
mania, rozpoczyna poszukiwania. Jego wysiłki znalezienia
ukochanej trwają ponad trzy lata. Co stało się z piękną Saskie?

budowanie,

12.15 Magazyn notowań: Witamy
w nowym roku; Rachunkowość
w gospodarstwie rolnym; ARR
informuje
12.45 Świat chemii (18) - Chemia
Ziemi - serial popularnonaukowy prod. USA
13.15 Kuchnia - Skąd ptynie prąd?
13.30 .. Powietrze" (1) - Tajemnica
powietrza - serial dok. prod.
niem.
13.45 .. Rysuj z nami"
14.05 .. Księga cudów techniki" (3)Najwyższy budynek świata -

12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Wiadomości, 12.05 Kurier
ogłoszeniowy, 12.30 Jakie

śladu

jeździ

Zdumiewający

8.00 Panorama
8.10 Program lokalny
8.40 .. Przygody Guliwera " (1) "Niebezpieczna podróż" serial
animowany prod.
USA
9.10 "Pokolenia" - serial prod.
USA
9.35 "Świat kobiet" - mag.
10.00 Język włoski (12)
10.15 Język angielski w nauce
i technice
10.30 Język francuski (10)
11.00 Na iyczenie - powtórka najciekawszych
programów
.. Dwójki"

cyjna

Zaginiona bez

Imieniny obchodzą:
dziś - TYTUS, ANIELA
jutro - HANNA, EDWARD

KIELCE
Biuro Ogłoszeń, tel. 3245-40 czynne w godz. 7 .3~
16.00
TEATRY:
TEATR im. S. ŻEROM
SKIEGO - nieczynny
PTLiA "Kubuś", uJ. Duża
- nieczynny
KINA:
ROMANTICA "Kevin
sam w Nowym Jorku" USA, I. 12, g. 13.30, 18.00;
"Psy" - pol., I. 18, g. 16.00,

20.15
MOSKWA - "Hot Shots Matka wszystkich filmów" USA, I. 12, g. 13.45, 15.30;
..Podwójne życie Weroniki"
- fr.-poL, I. 15, g. 17.15; ,,9
I 1/2 tygodnia" - USA, I. 18,

19.15

Jest to pierwszy odcinek nowej serii poruszającej problemy
ekologii. Autorzy dokumentu biją
na alarm w obronie przyrody
i całej naszej planety. Jako prowadzący wystąpią: gwiazda filmowa Meryl Streep (na zdjęciu)
i Roy Sheider.

22.05 (pr. 2) Dzieci Smoka

Jest to zabawna komedia opowiadająca o kobiecie, która pragnie nawiązać kontakt z duchem
"zmarłego" męża.
Naprawdę
mężczyzna żyje i czuje się cał
kiem dobrze. WymyślH to wszystko w celu ukarania swojej żony.

APTEKI stały dyżur
dzienny, nocny i świątecz,ny
pełni apteka prywatna os. Slichowice, ul. B. Puscha 7, bl.
120 oraz apteka "Cefarmu" nr
29-008, ul. Sienkiewicza 28.
NAGŁA
POMOC lEKARSKA DLA DZIECI "VITAMED", ul. Tatrzańska 91
- czynna w godz. 17-21,
soboty, niedziele i święta
w godz. 10-21; także wizyty
domowe pediatrów, tel. 31-

80-68. (7001-g)
TELEFONY: Pogotowie
Ratunkowe 999, Straż
Pożarna - 998, Pogotowie
Policyjne 997, Pomoc
drogowa - 66-00-65, Pogotowie
Energetyczne
Kielce-miasto - 991, Kiel-.
ce-teren - 956, Pogotowie
Gazowe - 31-20-20 i 992
Pogotowie
Wod_-Kan_,
CO., Elektryczne, RPGM ,
tel. 463-80, czynne w godz.
15.00-23.00 w dni powszed

SERIALE:
20.15 (SAT 1) -

20.15 (RTL) Columbo

n1e, w godz. 7.00-23.00
w dni wolne od pracy tel. 31-

16-47 i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla
- czynny w każdy
czwartek w godz. 18.0020.00 - tel. 456-70;
TELEFON ZAUFANIA (dla
ludzi z problemem alkoholowym) - od poniedziałku do
piątku w godz. 18.00-20.00,
tel. 573-46.
młodzieży

RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-

19, czynne w godz.
17.00.

9.0~

KINA:
"Universal Soldier" - USA, I. 15, g. 13.30,
17.30; "Prominent" - USA, I.
18, g. 15.30, 19.30
HEL - "Psy" - pol., I. 18, g.
13, 15, 17; "Odj azd" - pol., I.
15, g. 19.
APTEKI - stały dyzur nocny pełnią nr 67-010, pl. Zwycięstwa 7,61-001, ul. Traugutta 40.
BAŁTYK -

http://sbc.wbp.kielce.pl

12.00 International Motorsport,
Mag. sportów motor., 13.00 Europunkty. Najważniejsze rezultaty tygodnia, 14.00 Hokej na lodzie. Puchar Spenglera, 16.00 Mistrzostwa
W/och samochodów turystycznych,
17.00 Narciarstwo. Tumiej Czterech
Skoczni - zawody w Innsbrucku
(Austria), 18.00 Bilard, 19.00 Siatkówka. Turniej w Holandii, 21.00 Eurofun. Nietypowe sporty, 21 .30 Eurosport News 1, 22.00 P~ka nożna : Eurogole najpiękniejsze bramki
tygodnia, 23.00 Boks, 0.30-1.00 Eurosport News 2, 9.00 Gimnastyka.
Trenuj z Eurosport, 9.30 Siatkówka.
Turniej w Holandii, 11.30 Gimnastyka. Trenuj z Eurosport.
.

12.25Kołofortuny (powt.). 13.05 Miody Indiana Jones (powt.). 13.55 Miody I niespokojny senal USA. 15.05 Imperium Colbych
serial USA. 15.55 UFO serial bl)1 16.505 razy 5 quiz. 17.25 Geh aufs Ganzel teletumoe).
18.30 Dran sport, 18.45 Wiadomości, 19.00
Drauf & Dran tele zabawa, 19.25 Bingo tele·
tumieJ, 19.30 Koło fortuny teleturniej, 20.15
Górski doktor - sena) noem .. 21.15 Niewla·
rygodne fenomeny parapsychologia. 22.15
AKUT afery. analizy. argumenty. 23.00 News
& Stories magazyn publicystyczny. 23.45
Mornz, mói syn doi<umenl o dziecku chorym
na epilepsję, 0.10 UFO (powt.), 0.55 Godzina
filmowca sztuka video, 1.10 Program na jutro, 1.15 SAT 1 - Texl, 5.30 Report regionalny (powt.). 6.00 Dzień dobry z SAT 1, 8.50
Imperium Colbych senal. 9.40 Miody I niespokoiny serial USA. 10.30 Tenis na zywo
z Perth. Auslraka. Puchar Hopmana, cwoercr"
nały. Niemcy - zwycięzca meczu Austna-Ros)a.

A - LIFE-

~
12.00 Matlock (powt.), 12.50 Reporterzy (powt.), 13.00 Shortlist nowinki ze świata reklamy, 13.40 Scarecrow i pani King serial USA, 14.25
Złamana lanca (powt.), 16.00 Hart
serial USA, 16.50 Trick 7 seriale animowane, 18.35 Bill Cosby Show serial USA, 19.00 Ulice San Francisco
serial USA, 20.00 Wiadomości,
20.15 Zaginiona bez śladu krym.
hol.-franc. (1988), 100 min., 21.05
Wiadomości, 22.15 Kiedy dzwoni
nieznajomy horror USA (1978), 91
min., 23.50 Max Headroom serial
USA, 0.40 Wiadomości, 0.50 Gorączka białej linji (powt.), 2.15 Wiadomości, 2.25 Swięty (powt.), 3.10
Wiadomości, 3.20 Kurz (powt.),
4.1(}-4.35 Bill Cosby Show (powt.),
5.40 Matthew Star (powt.), 6.30 Vicki
serial USA, 6.50 Trick 7 filmy rysunkowe - Pierre i lsa, Przygody Tinny
Toon, Rodzina Feursteinów (powt.),
8.40 Hart (powt.) , 9.30 Agencja Maxwella serial USA, 10.25 Port Afryka
(powt.).

12.00 Punkt 12 magazyn południo
wy, 12.30 A świat się kręci serial,
13.20 Santa Barbara serial, 14.15
Sprin9field Story serial, 15.00 Dziwne
hobby serial krym., 16.00 Hans Meiser
program rozrywkowy, 17.00 Kto Jest
szefem? serial, 17.30 Ożeniony
z dziećmi serial. 18.00 Elf 99, 18.45
Wiadomości, 19.15 Explosiv magazyn, 19.45 Dobre czasy, z/e czasy serial niem., 20.15 Columbo serial krym
USA, odc. pl. Teraz go widać, 22.00
Quincy serial krym., 23.00 10 przed 11
magazyn kulturalny, 23.30 Dzikie ulice
film sens. USA (1984),82 min., 1.10
Ożeniony z dziećmi senal, 1.45 Kto
jest szefem? serial, 2.15 Hans Melser
(powt.), 3.10 Explosiv (powt.), 3.40
Dziwne hobby serial krym., 4.35 Dobre czasy, złe czasy (powt.), 5.10 Elf
99 (powt.), 6.00 Aktualności, 7.00
Dzień dobry, Niemcy, 9.00 Dr Marcus
Welby serial, 10.00 Bogaci I piękni serial, 10.30 Der Preis ist heiB teleturniej,
11.00 Riskant! teleturniej, 11.30 Familienduell teletumiej,

Górski doktor
Jest to adaptacja znanego
bestsellera Nicholasa Jose. Podłożem historycznym filmu są wydarzenia tragiczne jakie rozegrały
się na pekińskim placu Niebiań
skiego Spokoju w 1989 roku .
Wielu ludzi zostało wplątanych
w tę narodową tragedię Chińczy
ków. Wśród nich nasz bohater,
Will, pochodzący z Australii wykładowca na akademii medycznej w Pekinie. W seńalu liczącym
cztery odcinki udział biorą: Bob
Peck (na zdjęciu), Linda Crooper,
Lily Chen i in.

SAl.l

EUHs,o.T

2015 (PRO 7) -

23.00 (Super

dUTRO

...
.....

TV SAT·

20.1 O (pr. 1) -

Świąteczne życzenia

TELEWIZdA SATEUTARNA

INFORMACJA O USŁU
GACH - 365-35.
TELEFONY:
Pogotowie
Ratunkowe - 999, Straż Pożarna - 998, Pogotowie Policyjne - 997, Komenda PP
- 251-36, Pogotowie Energetyczne - Radom - 991.

OSTROWIEC

APTEKA DYŻURUJĄCA ul. Świętokrzyska 1.

SKARŻYSKO-KAMIENNA
APTEKA DYŻURUJĄCA nr 2~74, ul. Starokunowska
1n, tel. 565-45.

STARACHOWICE
APTEKA DYŻURUJĄCA :
nr 2~076, ul. Staszica 64-79.

WtOSZCZOWA
DOM KULTURY - "Good
Morning Vietnam" - USA, I.

15,16.30

830

Uwaga! Za ewentualne
zmiany w repertuarze kin redakcja nie odpowiada

STYLE

12.00Gloss. Plotki ilntrygI1 2.30TheJoan
Rivers Show. Prog. rozr. 13.15 Sally Jessy Ra·
phael. Talk Show 14.10 Lunchbox. Prog .
rozr. 14.40 The Sell-A-Vlslon Shopplng. Za·
kupy w TV 15.10 I CanJump Puddles. Serial
16.00 The New Newly Wed Game. Zabawa
w kOjarzenie par 16.30 The Mothers-InLaw Seroal17.00 Olck van Dyke Show 17.30
Amencan Gameshows. Jackpol. Teleturnie)
18.30 The Sell-A-Vision Programme 19.00
Sally Jessy Raphael (powt.) 20.00 The SellA-Vislon Programme 23.00 Jukebox Muslc
V,deos Teledyski 3.3~4.00 Top Flve. Tele·
dyski 11.00 The Spiral Zone 11.30 Rush
Llmbaugh Show

13.00 Mag poło 13.45 $Iadarm Mozarta
F,lm dOk. 13.45 D. Fischer-Diskau śpiewa
Beethovena. fort. W Sawalisch 14.50 Mę·
czennlk swego serca. Film o Beethovenie
15.55 Mabuse wraca 17.00 Mino ZIB 17.10
Pszczółka Ma)a 17.35 Adwokat. Senal18.oo
Co zostało z ojCzyzny BurgenIand w Ameryce
19.00 Wiad. 19.203 sat-StudlO 19.30 Akc)a
ratunkowa w Zaloce Perskiej 20.00 Oaddy
Nostalgie. Film fr. 1990 r.. rei. Bertrand Tava·
n'er. w. D. Bogarde. J. Blrtun 21.40 Alhol Fu·
gard. pisarz połudnoowoafrykanski 22.00
Sport 22.10 Zell Im Bild 22.25 Kunurjoumal
22.30 Dali Dali 0.00 10 vor 10 0.25 Wlad
9.00-9.05 Zert Im BIId

DSF
10.30 NA ŻYWO Tenis Puchar Hopma na, 2. runda: USA- zwycięzc;a meczu Francja- Izrael potem: NAZYWO
Tenis turniej ATP w Katarze, wyst. m.in.
Boris Becker, Stefan Edberg, Goran
Ivanisevic, Andriej Czesnokow 15.30
Tops informaCje sportowe ze świata
16.55 Wiad. 17.00 Tenis Relacje z meczów o Puchar Hopmana w Australii
i turnieju ATP w Katarze 17.55 Wiad.
18.00 DSF - Studio mag. na żywo rsportaie, wyWiady, goście, komentarze 18.55 Wiadomości 19.05 Smile zabawne sytuacje w sporcie 19.25 Hopp
oder Top teleturniej 19.55 Wiadomości
20.05 Offensiv rozmowy w studio,
dziś: widzowie zadają pytania sportowcom obecnym w studio 21.00 Tenis turniej ATP w Katarze - skrót pojedynków
dnia 21.55 Wiadomości 22.00 Tenis
Puchar Hopmana w Australii - skrót
pojedynków dnia 22.55 Wiadomości
23.05 Wrestling kobiet 0.00 DSF Studio (powt.) 0.55 Wiadomości
sportowe 2.1 OTops najcIekawsze programy dnia - powtórzenia 6.00 DSF Tex1 Wiad. sport. 6.30 Tenis Puchar
Hopmana w Australii. Czechosłowacja
- zwycięzcą pojedynku RPA- Australia 9.30 Piłka nożna liga włoska i hiszpańSka (powt. z 3.1.) 11.55 Wiadomości.

RAI UNO
12.00 Służba domowa 12.30 Wiadomości 12.35 Służba domowa 13.30
Wiadomości 14.00 Załóżmy się; ze ...
14.30 Magazyn motoryzacyjny 14.45
drzewko - program dla dZieci
1515 "Drewniany przyjaciel" - serial
15.40 .. Z onnego świata"- serial 16 10
Big! - program dla mtodziezy 17.55
Dzisiaj w parlamenCie 18.10 Włochy
przewodnIk 18.45 Gigi Sabatini przedstawia .. 20.00 WiadomOŚCI 20.40
"Podwójna gra" - pr. rozrywkowy 22.30
Kawiarenka - magazyn 23.00 Nocna
linia 23.15 KaWiarenka - magazyn 0.30
Północ I okolice 1.10 Film 245 Ftfm
4.35 "Stacja obsługi" - senal5.1 OProgram rozrywkowy, 6.50-1000 TV śni a
danIowa 700 Wiadomoscl10 05 Magazyn ekonomiczny 10.15 Film
Błękitne

Nowy podatek drogowy
Wzrosła stawka podatku
drogowego za najbliższy rok.
To jeden z wielu prezentów dla
zmotoryzowanych. Już lada
dzień zdrożeje benzyna ... Co
dalej?
Oto nowe stawki podatku.
Przypominamy, że samochody zaopatrzone w katalizator
spalin otrzymały - decyzją
Rady Miejskiej zniżkę.

czy TO Nil BYC

U~NIINE ZlIlJW/lIltO

N/JIIN/R?

C....

Do 900 ccm - 216 tys. zł, od
900 do 1300 ccm - 390 tys. zł,
od 1300 do 1500 ccm- 492tys.
zł, od 1500 do 1600 ccm - 768
tys. zł, od 1600 do 1800 ccm - 1
mln 212 tys. zł, od 1800 - do
2000 ccm - 2 mln 40 tys. zł, od
2000 do 2500 ccm - 3 mln 156
tys. zł, powyżej 2500 ccm - 4
mln 260 tys. zł, pojazdy nwarszawa" - 492 tys. zł.
(P)

Strefa płatnych parkingów

II
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Boiovve

••• rowery
są pomalowane na zielonoszary kolor - to nic niezwykłe
go warm ii, wykorzystującej
ten kolor do maskowania
swych pojazdów. Tyle że tym
razem kamuflaż dotyczy rowerów przeznaczonych dla ... armii szwajcarskiej . Te pojazdy
są tak zabezpieczone, że pozostają niewykrywalne dla
aparatów reagujących na podczerwień. Ich konstrukcja jest
tak wytrzymała, że bez żadnej
szkody znoszą zderzenie
z murem. Tym nowym pojazdem , przeznaczonym dla
trzech fo rmacji szwajcarskiego wojska, zainteresowane są
sztaby z Francji i Niemiec.
Szwajcarscy militarni cykliści
przesi ądą się na nowe rowery
ze starych konstrukcji, pochodzących z modelu skonstruowanego w roku 1905.

1/
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej
w Kielcach, z dniem 14 grudnia wprowadzono strefę płatnego postoju na ulicach, zatokach postojowych i parkingach nie strzeionych, zlokalizowanych
na wydzielonym terenie miasta. Obowiązek uiszczania opłat odbywa się
w dni powszednie w godz. 8.00-18.00
przez wykupienie kart postojowych lub
abonamentów.
Praktyczną
organizacją
płatnej strefy parkingowej
zajęła się na podstawie umowy z Urzędem Miasta firma

"Car Park", która rozprowadza karty postojowe i ściąga
opłaty od kierowców.
Mimo że nowy system powinien już funkcjonować , to
jednak działalność firmy "Car
Park" jest na razie słabo widoczna. Na pytanie dotyczą
ce niedociągnięć w organizacji płatnych postojów prezes firmy pan Tomasz
Kozłowski

odpowiedział:

mam 10 osób, które od 1
stycznia przyjmę na stałe,
a na razie wszystkich zatrudniam na zasadzie umowy zlecenia. Myślę , że 18 osób
powinno
wystarczyć
do
sprawnego obsługiwania naszej płatnej strefy. Dużym
problemem , który powstał
kilka dni temu , był nagły brak
kart zegarowych. Nie przypuszczaliśmy, że na te karty
uprawniające do bezpłatne
go darmowego parkowania
do 1/2 godz. będzie tak duże
zapotrzebowanie . Brak ten

"Cały system , którym się zaj-

Z ogłoszeń
motoryzacyinych:
n SYRENĘ
BO STO"
w idealnym stanie, kolor jaskrawo żółty, cena około 1 mln
złotych lub zam ienię na rower używany nUKRAINA" ...
• ZAMIENIĘ nMOSKWICZA 408" na konkretne chałupnictwo ...
• WÓZ KONNY na kołach
n16" w dobrym stanie z silnikiem 1.1 kW/380 V z kablem
sprzedam (?) ...
(Pam)

mujemy, jest ciągle w trakcie
montowania. Już w pierwszych dniach po 14 grudnia
wyn i knęło wiele problemów,
których nikt się nie spodziewał. Po pierwsze brakuje
nam osób, które· zajęłyby się
rozprowadzaniem kart parkingowych na ulicach. Zgła
sza się do nas sporo osób,
ale trzeba uważać, by wybrać ludzi zaufanych, uczciwych , sumiennych, ponieważ praca ta wiąże się
z przetrzymywaniem pienię
dzy od kierowców. Obecnie

•

Te dwa malutkie jednoosobowe samochodziki zostały
zaprojektowane przez węgier-

skiego konstruktor-hobbistę, Zsolta Vargę, jako pojazdy miejskie. Jeden z nich wyposażony został w 50-ccm
silnik o mocy 1,2 kV i katalizator, drugi - w silnik elektryczny i trzy 12-V akumula.
tory ':0 d je mu zasi g 4D--80

KIELCE.
Pierwsza w tym roku giełda
samochodowa w Miedzianej
Górze wypadła nieco lepiej niż
świąteczna, chociaż także samochodów było kilka razy mniej
niż w normalne niedziele.
Nie zauważyłem także zawieranych transakcji. Ci, którzy jednak zdecydowali s i ę na zakup
samochodu przy takim mrozie
jak wczoraj, mogą mieć niemal
pewność , że ich nowy nabytek
był wcześniej albo garażowany,
albo ma bez zarzutu akumulator,
instalację elektryczną i silnik.
Ceny samochodów oferowane
były w ogromnych rozpiętoś
ciach, chociaż nie wydaje się, by
ogłoszona w ub. tygodniu podwyżka cen samochodów krajowych miała istotny wpływ na notowania. Podajemy stawki wywoławcze zaniżane o około 10
do 15 proc., gdy dochodzi do
transakcji.
Małe "fiaty": 1992 r. - 47,5
mln zł, 1991 r. - 40 mln, 1990 r.
- 30 do 38,5 mln oraz .bis" 39,5 mln, 1989 r. - 26,5 do 32,5
mln, 1988 r. - 26,5 do 28 mln.
1987 r. - 23 do 25 mln, 1986 r.
- 18,5 de 22,4 mln 1985 r. 152 do 16 mln 1984 r. - 14 do

był ściśle związany z awarią urządzeń u ich katowic-

kiego producenta. Problem
ten jest w trakcie rozwiązy
wania , jest zamówionych
10.000 kart, które już niedługo znajdą się w Kielcach. Firma nasza ciągle
się uczy, jesteśmy w trakcie
organizacji, myślę, że od
połowy stycznia będziemy
działać sprawnie , będzie
nas widać".
- Jak wyobraża sobie
pan ściąganie kar od kierowców, którzy nie dostosują się do nowej formy
parkowania?
"Prawdopodobnie 8 stycznia na spotkaniu z policją
i Strażą Miejską omówimy
sprawę dwustronnej współ
pracy naszej firmy z tymi instytucjami. Ustalimy także
formę i sposób ściągania kar
za nieprzestrzeganie nowych przepisów".
PIOTR FREULlCH

mln, 1982 r. - 8,6 do 11,9 mln,
1981 r. - 11 ,5 mln , 1980 r. - 9
do 9,5 mln, 1979 r. - 7 do 8 mln.
Duże "fiaty": 1990 r. - 48
mln, 1989 r. - 40 mln, 1988 r. 32,5 mln, 1987 r. - 29 mln, 1986
r. - 22,3 do 26 mln, 1985 r. 20,5 do 25,5 mln, 1984 r. - 16,5
mln, 1983 r. - 15 do 16,5 mln,
1982 r. - 13,5 do 17 mln, 1981
r. - 11 do 13,5 mln.
"Polonezy": 1992 r. 82
mln, 1990 r. - 55 mln, 1989 r.48 do 50 mln, 1988 r. - 36 do 45
mln , 1986 r. - 33 mln , 1985 r. 27,5mln, 1984r.- 22d027mln,
1983 r. - 20 mln.
"Łady": 1988 r. 54 mln,
1985 r. - 39 mln, 1984 r. - 31,5
mln, 1983 r. 24 do 26 mln, 1981
r - 21,5mln,1980r. - 12,5do
16 mln, 1979 r. - 14,6 mln. "samary": 1988 r. - 65 mln, 1986 r.
- 48 mln, "tavńja": 1992 r. - 64
do 66 mln.
" Skody": 1988 r. - 50 mln,
1982 r. - 17,5 do 19 mln.
" Wartburgi": 1987 r. - 25
mln, 1983 r. - 9 mln.
Tekst i fot. A. PIEKARSKI

RADOM
Silny mróz i szampański
nastrój kierowców sprawiły,
ze sobotnia giełda samocho-

http://sbc.wbp.kielce.pl

Ubiegłoroczny, już 62 międzynarodowy salon samochodowy
w Genewie gościł aż 1150 firm motoryzacyjnych z 30 krajów śWia
ta. Najwięcej, bo 319 wystawców przyjechało z A FN, 172 z Włoch
a 161 reprezentowało przemysł samochodowy gospodarzy. Jednak rekord pobili Japończycy - mówi się nawet o japońskim autodesancie na Europę- zaprezentowali najwięcej nowych modeli.
Na wyprodukowanie jednego samochodu Europejczycy potrzebująponad 27 roboczogodzin, Amerykanie ponad 25 a Japończycy
niespełna 17. Już w latach 80. Japonia chcąc ominąć europejskie
bańery zaczęła lokować swoje fabryki w Europie. W Wlk. Brytanii
powstały zakłady produkujące toyoty i nissany, także Honda zamierza tu inwestować, w Portugalii powstaje mazda a Mitsubishi
planuje fabrykę w Holandii.
W Genewie Japończycy pokazali trzy auta - toyotę cańnę E,
hondę CRX i mazdę xedos 6. General Motors Europe wystawił

SaIOń

samochodowy w Genewie

Jaki b~zie wtym roku?
małe

opla >Mn tnyosobowe ""to, dwoma s;ln;kam; - elektrycznym i spalinowym. Natomiast amerykańska część koncernu
GM - North Ameńca Vehicles - ultralite - futurystyczny samochód 4-os0bowy o niezwykle opływowej sylwetce i bardzo niskim
wspólczynniku oporu aerodynamicznego. Chrysler pokazał sportowego dodge'a vipera o mocy 400 KM. Volkswagen - maleńki
samochodzik miejski z dwoma silnikami - elektrycznym i spalinowym pracującymi przemiennie. Najnowszy model mercedesa bę
dzie najdroższym samochodem produkowanym seryjnie w Niemczech - cena ma przekroczyć 200 tys. marek.
Włoski FIAT pokazał po raz pierwszy naszego fiata cinquecento, auto z silnikami o pojemności 903 ccm i wersję z napędem elektrycznym . Cinquecento będzie jednym z najtańszych pojazdów
w Niemczech - ma kosztować 11,5 tys. marek. Włosi nie pokazali
natomiast cinquecento z silnikiem dwucylindrowym o pojemności
704 ccm, które ma być sprzedawane tylko w Polsce i we Włoszech.
•
Jaki będzie tegoroczny, 63 salon w Genewie? Tego dowiemy
się już za miesiąc.

Fotoprzestroga

To nie śnieg, lecz wapno z rozbitego na trasie E7 "liaza"
Fot. w. Słomka
klubu Radomskiego ciesiyła
się nikłym zainteresowaniem.
O godz. 10 oferowano jedynie
około 120 samochodówosobowych i kilka dostawczych.
* "Fiaty 126p": nowy 50 mln,
1992 r. 48 mln, 1991 r. 38-41 mln,
1990 r. 38 mln, 1989 r. 34 mln,
1987 r. 21 mln, 1986 r. 19 mln,
1984 r. 14 mln, 1982 r. 11 mln.
* "FSO 1500": 1990 r. 40 mln,
1989 r. 35 mln, 1988 r. 29 mln,
1987 r. 25 mln, 1983 r. 13 mln.
* "Polonezy": 1992 r. 81 mln,
1991 r. 67-72 mln, 1990 r. 57
mln, 1988 r. 38-41 mln, 1986 r.
31-35 mln, 1985 r. 29 mln, 1984
r. 26 mln, 1983 r. 23 mln.
* "Tavrije": 1991 r. 54-57
mln.
* "Łady": 1992 r. nsamara" 85
mln, 1990 r. 61 mln, combi 60
mln, 1989 r. 57 mln , 1988 r. 4056 mln, 1986 r. 34 mln, 1984 r.
22-25 mln, 1981 r. 15 mln.
* "Skody": 1992 r. "favońt" 85
mln, 1988 r. 42 mln, 1986 r. 37
mln.
• " Volkswageny": 1982 r.
"jetta" 41 mln, npolo" 47 mln.

• "Wartburgi": 1991 r. "1,3
polo" 61 mln, 1984 r. 19 mln.
* "Trabanty": 1988 r. 10,5
mln.
• "Ople": 1990 r. nkadett" 135
mln, 1988 r. "kadett" 98 mln,
1985 r•• kadett" 76 mln, 1984 r.
.ascona" 53 mln.
• "Audi": 1988 r. n80 TO" 138
mln , 1985 r. n80 TO" 88 mln,
1980 r. "100" 28 mln.
• "Mercedesy": 1991 r.
" 190E" 300 mln.
* "Fordy": 1991 r. "fiesta" 122
mln, 1988 r. "sierra" 130 mln,
1983 r. nescort" 45 mln, "fiesta"
38 mln, 1982 r. ntaunus" 30 mln.
• "Renault": 1992 r. n5" 128
mln, 1988 r. n25" 117 mln,
1986 r.•5TO': 68 mln, "9" 59
mln.
"Peugeot": 1988 r. ,,405" 117
mln , 1987 r. "405" 150 mln, 1984
r. n305" 45 mln.
"Citroeny": 1984 r.•BX" 58
mln.
" Fiaty": "uno O" 67 mln.
"Alfa romeo": 1984 r. n33" 54
mln.
Z.BĄK

Naiłatwiei sprzedać

zniszczone, rozbite lub spalone zachodnie auto

III
Coraz więcej w naszych gazetach ogłoszeń poszukujących spalonych
lub rozbitych .samochodów w celu kupna. Amatorów nie zraża nawet
10G-procentowe zniszczenie pojazdu. Dosyć często ich zainteresowanie kończy się na ••• dowodzie rejestracyjnym samochodu. Zdecydowanie najlepiej "idą" popularne samochody zachodnie. Rozbity lub spalony
"golf", "renault", "ford" czy "mercedes", do tego w dosyć wysokim roczniku znajdzie wielu nabywców. Co stanie się po zmianie właściciela
wraku?
Pierwsza droga, zupełnie legalna i teoretycznie nieszkodliwa polega na wykorzystaniu nie ZnISZczonych elementów wraku. Mamy
już w Kielcach blacharzy specjalistów, którzy Z dwóch lub nawet trzech karoserii są w stanie
złożyć jedną .porządną". Ja jednak życzę państwu, aby nigdy nie
trafili na samochód z takim nadwoziem. Można także z .rozbitka"
wyjąć nie uszkodzone elementy
zawieszenia, często także silnik.
Pamiętajmy o jednym: takie elementy, po silnym uderzeniu mimo
nienagannego wyglądu mogą być
poważnie uszkodzone. Mikropęk
nięcia , drobne skrzywienia mogą
w efekcie doprowadzić do katastrofy. (To samo można powiedzieć o częściach do pojazdów
kupowanych pokątnie od nieznajomych na glełdacb czy
z ogłoszeń. Nie mamy gwarancji co do wartości nabywanych
drążków kierowniczych, tarcz
hamulcowych czy amortyżato
rów. Może lepiej więc zapłacić
za nowe części znacznie więcej,
ale kupić także spokój i bezpie-

rozbitego auta. Owszem, najlepiej
wymontować z wraku wszystko co
jeszcze można sprzedać, a resztę
np. karoserię drobno pociąć i wywieźć na złom. Co dalej? Otwierają się dwie furtki. Jest już podstawa - pewne, sprawdzone, najzupełniej
legalne
dokumenty
samochodu. Z takimi dokumentami można pokusić się o zakup nowego samochodu, najlepiej za
granicą W Niemczech czy Holandii wybieramy sobie samochód
mniej więcej pasujący do ... dokumentów, które wraz z tablicami rejestracyjnymi i numerowanymi
fragmentami karoserii i tabliczką
znamionową leżą spokojnie w garaŻ1.ł. Autem udajemy się do kraju
~ UWAGA! NIE ZGŁASZAMY
GO 00 ODPRAWY CELNEJ! Samochód transportujemy - najlepiej w wielkiej tajemnicy do ustronnego garażu lub warsztatu, po
czym kilka zabiegów (najpoważ
niejszy to przebicie numerów numeratory można nabyć na bazarach u obywateli byłego ZSRR)
i możemy spokojnie używać cał
kiem porządnego "gOlfa" czy "renówkę", z uśmiechem na ustach,

bo

przecież

zaoszczędziliśmy

sporo pieniędzy na cle.

W powyższym przypadku nie
poszkodowanego.
Bo
w mentalności kombinatora·
OIftUkanie państwa na podatku
to nie przestępstwo, ale przejaw
twa

przeds.iębiorczości.

Poszkodowanym będzie na
pewno kierowca, może w Berlinie,
w Wiedniu lub w Warszawie, który
nie znajdzie swojego przed chwilą
zaparkowanego auta. Taki samochód być może ma już przygotowane nowe, równie dobre jak poprzednie, dokumenty.

czeństwo?).

Znacznie popularniejsze jest
zagospodarowanie"

"całkowite

Szukamy używanego auta

Jeszcze kilka lat temu "mercedes" to była marka dla dyplomatów,
bogaczy, różnorakich władz (nie tylko świeckich) oraz... taksówkarzy. Na początku lat osiemdziesiątych, razem z Idopotami paliwowymi
wzrosła zapotrzebowanie na używane .mercedesy-dieste". W samym
sło~ie "mercede~" zawiera się bowiem wszystko, ĆO w świecie motoryzacJI ma znaczenie. Samochody sygnowane tym znakiem są trwałe,· nie
zawodne, bezpieczne. Przy minimum obsługi potrafią służyć swojemu
właścicielowi przez wiele lat. Najpopularniejsze w Polsce modele "W123" mają często po kilkaset tysięcy przebiegu (mięQzy głównymi naprawami silnika). To wiele mówi użytkownikom krajowych aut, które - jak
"polonez" czy "FSO" wytrzymują zaledwie kilkadziesiąt tysięcy.
. Mając w kieszeni od 50 do 80 milionów złotych można wybrać się na
giełdę w poszukiwaniu sprawnego, dobrze utrzymanego "mercedesa".
Popularna "beczka" była produkowana w latach 1976-84(w tym ostatnim
małe ilości). Tylko pozornie model ten nie zmieniał się padczas tych kilku
lat. Jednak dopiero specjalista - znawca tych samochodów może po
drobnych zmianach określić - z całą pewnością roit produkcji auta.
NajPoPularnie/'szy silnik stosowany w tych .autach to 200D" - czterocylindrowy diese o pojemności 2000 ccm. Taki pojazd nie zadowoli raczej
kier~w0' z .temperamentem. Dla niego ..mer~~esY" wyPosażane były
w plęclocyhndro~e A0o- D" (80 KM) oraz całą gamę - zupełnie u nas
nIepopularnych sllmkow benzynowych - od cztef(}- do 'Ośh1iocyłindro
wych o mocy dochodzącej do 180 KM.
Ten pojazd produkowany był także w superkomfortowej klasie S unas naz~anej modelami amerykańskimi. Te auta wychodziły wyłącz
nie w wersJI benzynowej.
(PAM)

Powyższe historie są jedynie
prawdopodobne. Może ci, którzy
skupują "rozbitki" mają zupełnie
inne cele? Może kolekcjonują samochodowe wraki, może upłyn
niają je w wiecznie potrzebLiją
cych złomu hutach?

PAWEŁMIJAS

To była wyjątkowa okazja. Audi 80 z 1990 roku
- zaledwie 40 tys. km przebiegu, ani jednego zadrapania lakieru - jedynie za 70 mln zł. Andrzej
P., taksówkarz z prawie dwudziestoletnim stażem wiedział, że takiej okazji nie wolno przepuś
cić. Wziął na stronę oferującego samochód mło
dego człowieka i wyłożył karty na stół: auto na
pewno kupi, ale tu, na giełdzie, nie ma przy sobie
pieniędzy. Będzie miał jutro przed południem.
- Tutaj jest adres - wręczył
właścicielowi audi kartkę.
Podali sobie ręce.
Nazajutrz pod wskazany
adres przyjechał samochód
i jego właściciel. Radość Andrz~ja P. nie miała granic.
vysladł do auta, zapuścił silnik, ruszył. Po półgodzinnej
przejażdżce transakcja została zawarta: 70 milionów
plus 3 za futrzane pokrowce
na siedzenia.

Dopiero po wyjściu młode
go człowieka (jak wynikało
z dokumentów - Janusza
Sz.) P. dokładnie przyjrzał się
kupionemu samochodowi.
Szczególną uwagę poświęcił

numerom silnika i podwozia
- były wyraźne, odpowiadały numerom w dowodzie rejestracyjnym, ale tkwiło
w nich też coś podejrzanego. Taksówkarz odniósł wrażenie, że niektóre cyfry odbiegają krojem
od pozostałych co najmniej dziwne w samochodzie tak solidnej
marki.
Po dwóch spokojnych
tygodniach P. przeczy" tał w gazecie, że
policja udostępnia
dane wszystkich
poszukiwanych
samochodów
skradzionych
w kraju. Pełen
złych myśli poszedł w najbliższą
niedzielę na gieł
dę, by spisać numery kilku wybranych na chybił trafił
zachodnich

karteczce umieścił też numery swojego audi (które
przezornie zostawił w garaŻl!) i następnego dnia
tramwajem pojechał na poli-

KrZYŻówka

POZIOMO: 1) "ułomne" auto,
6) największy włoski koncern saCzytając wydruk z kąmpu
mochodowy, 8) Ilion, 9) nierutera odetchnął z ulgą Zaden
choma część maszyny elekze skradzionych samocho- trycznej, stojan, 10) reklama
świetlna, 11) zbieranie przez psa
dów typu audi 80 nie był tym,
zwierzyny ubitej, 12) marka saktóry kupił od Janusza Sz.
mochodów
produkowanych
W domu jeszcze przyjrzał w Bpttrop (Niemcy), są to przesię wydrukowi. Niepokój poróbki seryjnych modeli firmy
wrócił. W garażu okazało
Mercedes (wybierz i wpisz: biesię, że srebrnozielone audi
ber, bitter czy brabus?), 14) kolor
80, które zaginęło przed ' w kartach umownie bijący
dwoma miesiącami w Ol- wszystkie inne kolOJy, 15) największy producent samochosztynie, stało obok Andrzeja
dów w Ameryce, 18) skóra koń
P. Zgadzały się wszystkie
ska lub cielęca wyprawiona
dane, z wyjątkiem kilku cyfr przez
garbowanie chromowe na
w numerach fabrycznych.
cholewki obuwia dziecięcego,
Były to cyfry wyraźnie inne
torebek, pasków itp., 19) Zawiod pozostałych; teraz już nie
sza ... z Grabowa (zm. 1428),
ulegało wątpliwości, że zosstarosta spiski, słynny z prawoś
ci i męstwa, symbol cnót rycertały przerobione.
skich, 20) oddech, tchnienie, 21)
Taksówkarz wpadł w pofanfara orkiestrowa jak natrysk,
płoch. Sam przemalował auprysznic, 22) kwota pieniężna
to na bardziej popularny
składana jako zabezpieczenie
czerwony kolor, zdjął futrzaki
dotrzymania warunków przetari założył nowe pokrowce. Na gu, 24) pochodne kwasów i alpostoju - pół żartem, pół sekoholi stosowane jako rozpuszrio rozpytywał wśród kole- czalniki i do produkcji tworzyw
sztucznych, 25) nagłe wystąpie
gów o "fachowca" zajmują
nie ostrych objawów choroby,
cego się przerabianiem nu26) największy japoński produmerów fabrycznych.
cent samochodów;
Kilka dni później do drzwi
PIONOWO: 2) ważne szlaki
domu Andrzeja P. zapukali
komunikacyjne w mieście, 3) okpolicjanci z "drogówki".
rycie stopy, 4) szkło używane do
- Chcielibyśmy obejrzeć
imitacji drogich kamieni, 5) zabezpiecza filar mostu przed pły
pański samochód.
nącą krą, izbica, 6) nie liczy się
Widocznie nie wszyscy
z rzeczywistością, marzycielka,
taksówkarze pytania P. wzię
li za żart - któryś z nich mu- 7) grecki skrzydlaty bóg śmierci,
13) ozdobny wisiorek przyczesiał o tym poinformować popiony do zegarka, bransoletki
licję·
itp., 15) mały, niezależny produ-

nr 1 Na dobranoC

cję·

cent aut sportowych w Anglii (Ginetta, Hyundai czy Lincoln?), 16)
mała firma w Wielkiej Brytanii,
która na bazie podwozia forda
transita wykonuje repliki samochodów z lat 20. (Asquith, Bentley czy Elegant?), 17) marka samochodów francuskich (model
clio, chamade), 19) ujęcie, zła
panie, 23) Doris ... - amerykań
ska aktorka filmowa i piosenkarka (filmy: "Telefon towarzyski",
"Nie jedzcie stokrotek") - ułóż
z liter: A, O, Y.
Rozwiązanie krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji "EO" wyłącznie na kartach

pocztowych w terminie 7 dn' od
daty niniejszego nu .eru. Po,

http://sbc.wbp.kielce.pl

~

rozlosujemy nagrodę książko
Na karcie prosimy dopisać:
"Krzyżówka nr 1"
wą

Rozwiązanie krzyżówki

nr 244
POZIOMO: motodrom , Alpina, terminal, wojłok, kierowca
kitel, dąbrowa, posag. Maseran:
Gdynia, Standard, klincz, trykotaż;

~IONOWO: motyka, tercet,
dZiwoląg, malwa, spójnia. aniołek, córka, kwietnik, gondola.
darnina, bażant, bindaż, maszt.

PRZEDSI~BIORSTWO

PROGRES 2000 .

WIELOBRANŻOWE

Kadet
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Radom , ul.

Radom, ul. Kielecka 121
tel./fax 314-216

Pot\adto pr-opot\ujem~ cer-amikę budowlanq
Zakładu
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MICROSOFT 50FT-TRONIK DATAPRODUCTS
HEWLETT-PACKARD INTERAMS DYSAN POLAROID
GUUlPlN EVEREX AMERICAN POWER CONVERSlON
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Autoryzowany dystrybutor produktów firm:

~--

Skład hutt\icz~ ofer-uje:
blachy, pręty gładkie i żebrowane

Zwoleńska

~

najnowocześniejszy sprzęt komputerowy,

iEI

licencjonowane oprogramowanie użytkowe,

ID

drukarki mozaikowe, laserowe i taśmowe,

~

instalację sieci komputerowych ,

JEJ

akcesoria i materiały eksploatacyjne,

a

serwis techniczny i modernizację sprzętu ,

m

doradztwo i s.zkolenie,
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Pragniesz

Kaida rata procentuje dla Ciebie!
o Innych korzyściach płynących zzakupu Poloneza CARO na raty
wsystemie AUTO KONSORCJUM powiedzą CI

NASI DEALERZY:
RADOM -S.O. Nr 6, ul. Warszcwska 35, tel. 41218,42483
RADOM - P.P. POLMOZBYT, ul. Kielecka 16/24, tel. 31 33 45
RADOM - AGENCJA CORTES. pl. Jagielloński 15, tel. 31 40 10 w. 266
KIELCE - RECAR, ul. 1Maja 191A, tel. 66 39 00 w. 298
KiELCE - POLMOZBYT, ul. l Maja 191A, tel. 66 39 00 Dz. Sprzedaży
KiELCE - EURO-AUTO, ul. Krakowska 161 , tel. 52435
OSTROWIEC ŚWlĘTOKRZYSKI- POU - TECHNIK, ul. SyrokomlI 3, tel. 28676
OSTROWIEC ŚWlĘTOKRZYSKI- OST - POL I, os. Stawld 29/14, tel. 52 349,29 921
~ALOWA WOLA - AUTO SEIMCE, ul. Ofiar Kaiynia 32, tel. 42 1872,62 201 ~
TARNOBRZEG - CARO, ul. Mickiewicza 38/3, tel. 22 22 95
~
ARGENTYŃSKI SYSTEM SPRZEDAŻY
AUTO KONSORCJUM DAJE OlĘ M01uwOść

FSO 1APEWfołA 1ERM'~ r:xY!iV>W(
PKO PRZYJMUJE WPłJiJV

@)
AlCE

SZClEGÓt.OWY'CH INFORMACJI U01JElA

AlCE KONSORCJUM:
UL STNIIQ 2, ~193 WAASlAWA
1B.. 635 89 33, 635 1902. 635 126(t

JEST CZlONI<IEM POLSKIEJ IZBV KONSORCJÓW I MIĘDZVNARODOWEGO ZRZESZENIA KONSORCJÓW AIACO
486-k

SKŁAD WYROBÓW HUTNICZYCH
25·600 Radom, ul. Mokra 2
tel./fax 31-40-64, tlx 672127.

B/247/R

Zakład Transportu Euergetpd Radom
Odckiał Terenowy liielee, ul. Sląska 3tel. 489·ZZ

Przetarg odbędzie się dnia 19 I . 1993r. o godz. 9.00 na terenie
bazy Oddziału. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej dzień przed przetargiem
w kasie ZTE OT Kielce, ul. Śląska 3.
Pojazdy, które można oglądać dwa dni przed przetargiem będą
sprzedane w takim stanie jak w dniu przetargu.
Zastrzegamy sobie prawo unieważni enia przetargu bez podania przyczyn.
Ponadto ZTE OT Kielce oferuje sprzedaż za cenę do uzgodnienia
2 szt. samochodów mf. ROBUR.
Jednocześnie infonnujemy, że Oddział Kielce posiada do
I
'sprzedania piece akumulacyjne oraz szafki BHP - ubraniowe. 488-k

RYNEK

KAPITAŁOWO·TOWAROWY

ON

Atrakcyjna cena

Radom
tel./fax 45-54-57
tel. 12-14-10'll/262/R

Atencja Re~lam.wa n~c~a DnialI
Kielce, ul. Tarlowa 18, tel. 32·45·40
a po

blachy ocynkowane, prolilowane, powlekane ak~lem, prolile średnie
dwuleowniki, ceowniki
blachy czarne, gorqco walcowane ogrubościach l, 4, ~, ~, !, 9mm
oraz inny asorlymenl wg zamówień.
B/1 99/R

olej napędowy
zimowy

I·::,:,:,:::::,::::::··:::::,:::,:,:,';:::,::,::::::,:,:,:,:,:,:::,::::;::;::::,:,:,::(:::::,:,::0,:::,:::::::,:':::::':':':::'::::::::;::::::':::':::"::::';':::::::::::::::::::::::::':'::".r":::::,:,:;o:::::o::::':':::::':::0::::::::::::::'::::,:,::::::::;,:,:,:::;:::::::::0:,',::'0::::::'::::::::;:;:::,:::::,:::::::,:::::::-::::,:::,:::,:;::,:,:,:,:;:::::::::::,:;;:;::::.

I

~al k~owa ~~xl· ~Ox~

Nysa T·522 nr rej. KIH·586R cena wywoławcza. 8,0 mln zł
Tarpan S237 nr rej. KEH·732C cena wywoławcza • 16,0 mln zł
Uaz 469B nr rej. KIH·806D cena wywoławcza. 8,0 mln zł
Aulosan H 9·21 nr rej. KIH·660R cena wywoławcza • 45 mln zł
Spychacz T·1oo nr inw. 5206/580 cena wywoławcza • 24,0 mln zl
Uaz 469B nr rej. KIH·227G cena wywoławcza • 12,0 mln zł

Nowego
Poloneza
Caro
~~ -

~..

blachy ocynkowane ogrubości O.~·~.~ mm
blachy ocynkowane, prolilowane (Iali~e i rrapezowe ogrubości O.1~ mm
blachy walcowane na zimno, czarne ogrubości 0,5·2.5 mm
ru~ przewodowe ze szwem, czarne i ocynkowane ośrednicy O.~·l cale
prę~ zbrojeniowe g/adkie i żebrowe, ośrednicy 10, 1~, 14, 1~ i d/ugości l~m
walcówka g/odka wkręgach, ośrednicy ~.~·~.O mm

. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: .

Kupić

, H I

LE

DO WŁOCH, SZWECJI, GRECJI I AUSTRII
NIE RYZYKUJ WYJAZDU WCIEMNO
onkretnych informacji z własnych wojaży
o miejscach pracy sezonowej udzieli Ci
"RZEPA" 28-400 Pińczów
ul. Szarych Szeregów 16

Do zgłoszenia dołącz zaadresowaną kopertę
ze znaczkiem na bezpłatną informację wstępną.

s/(.łaaa

Hurtownia. Fabryczna POLAR

Państwu życzenia świąteczne

Radom, Zeromskiego 104,
tel. 269·86, czynne w godz. 9.17

i noworoczne

o f e . . . uj e .

lA.'RZ.ADZ€.N lA eH ŁODN l e z €.

lodówki i z amrażarki
zamrażarki fORS
przęt firmy ZA. TSSI
zamrazar i ara\elł Fn

pralki

r

PREZENT CHOINKOWY
organizujemy sprzedaż KSEROKOPIAREK
w cenach obniżonych do 20 % od cen rynkowych.
Materiały eksploatacyjne bezpłatnie.
Tennin składania zamówień do 15.01.1993 roku.
Liczba kserokopiarek ograniczona.

http://sbc.wbp.kielce.pl

7349-

Przedsiębiorstwo

Hartownia

Budowlane

•• MIIEX

Spożywcza

- LESTA

U

Rado.-n,
(vv

Kielce, ul Zagórska 57
tel. 227·93
fax 407·29
tlx 612·312

uL

Kurpiovvska

19/1

pravvo od uL 1905 Roku za magazynami VllPHVV), teL 316-886_

Oferuje

bill su ZI 1991 ~!~~

.

-

.

-'.

~

- O'- GŁOSZENIA

lada), montaż na życze
nie. Autofenix, Szewce 39
kINowin. Tel/fax 59-205, Kielce.
7210-9

Aluminiowe,
atestowane
tablice rejestracyjne. Wykonanie 3 minuty. Kielce, Wesoła 46.

7399-9

MOTORYZACJA

B1269/R

Re'klama W •• Echu Dniali
* TANIA * SZYBKA * SKUTECZNA
Redakcja nie
odpowiada za
treść ogłoszeń.

7277-9

Sprzedam
renaulta
9
(1983) stan b. dobry, citroena
BX 16 (1990), Kielce,66-7099.

LOKALE

7~97-g

Sprzedam przedpłatę na
fiata 126p. Kielce 31-68-45
(po 15.00).
7395-9

Sprzedam liaza(1989) budamobil, kamaza oplandeczonego. Kielce, 66-71-81.

artykułólN
spoży\Nczych

Sprzedam
mercedesa
3070 (1989) oszklony, 9
miejsc lub 1.900 kg., żółty,
85.000 km, 175.000.000 +
cło, renault master T30 D
(1990) 30.000 kim, 1.600 kg.,
165.000.000 + cło, peugeota
205 D, 2 drzwiowy (1991)
45.000 km., 1900 ccm, biały,
125.000.000 (do uzgodnienia)
Kielce, teI.31-10-00,

słodycze

krajowe i zagraniczne
kaw., herbatę
przetwory
konserwy ł'ybne i mięsne
przyprawe
8/246/R

Sprzedam mercedesa 300
D kombi 1984 rok. Suchedniów 54-30-47 /047/ po 19.00.

~ PRZEDSIĘBIO~STWO

WIELOBRANZOWE

IRLEX

ul. Hanki Sawickiej 16/50, 25-430 KIELCE, tel 31-34-04

Radom, ul. Dębowa 4'
tel. 283·17, 279·73,
fax 260·15

wykonuje:
- izolacje ciepłochronne rurociągów budynków
- instalacje budowlane
- wszelkie prace remontowe
6909/lIt

OFERUJE
DO SPRZEDAŻY
CZĘŚCI ZAMIENNE

WYPOŻYCZALNIA KASET

r rtSTĘPUJĄCYC~H

MAREK POJAZDOWo
S AR, AVIA,
AMAZ, L AZ, ŻUK,
leZ, POLONEZ,
TRUCK i w zystkie
typy' ciągników

Szyby samochodowe (rów-

"

'" _

_:C'

O

Zapraszamy do naszych unktów:
ul. Źródłowa 19 Klub "Merkury"
ul. Hoża 39 Sklep Spożywczy
Os. Słoneczne Wzgórze 32
Przedszkole nr 42
ie proponujemy Państwu najniższych cen,
ale za to ponad 1.500 najlepszyc,h f~lmów
od wszystkich dystrybutorow.
9IEP

MAKROTEX
Radom

Dezynsekcja.
Deratyzacja.
Kielce, 66-42-22

ł

72-17-33

fu

n-17-08

7402

7398-.9
Przemysław

zgubił

legitymację

wydaną

przez ZSB.

szkolną

Jurzyński

Edward

przepustkę Zakładów

7396-9

zgubił
Metalo-

Skarżysko.

498/92

Sprzedam dom z barem ewentualnie
zamiana
na
mieszkanie
w
Kielcach,
Skarżysku. Suchedniów ul.
Ogrodowa 7 a.
_~

_

_499/92

USŁUGI
Układanie

Sladkowski

wych

SPRZEDAŻ

RÓŻNE
Produkuję gwożdzie budowlane i siatkę ogrodzeniową. Ceny konkurencyjne.
Błonie, ul. Powstańców 73 a,
teI.55-36-18,

487-g

glazury. Kielce,

Tresura psów. Kielce, 54166.

28-558.

7328:.9
7406-g

Montaż żaluzji.

Kilece, 485-

65.
J408-g

Kielce,

Wideofilmowanie.
114-583.

,'.

.. .

Profesjonalna
pracownia
lutnicza Kielce, Sienkiewicza
64 (piętro) INSTRUMENTY
SMYCZKOWE, GITARY.
7292-9
Zespół

Fandango - wesela.
Kielce, 440-59.
6920-9

MEDYCYNA

.

. B/243/R

Medycyna
Tybetańska
- Kielce ul. Buczka
20/26 m.34, teI.543-77, codziennie 9 - 17, sobota 9 - 12.
Przyjęcia

6890-9

.,·M ·: ABUD

.~;~Ki.el,ce, 'uly'~:Zagnańska 72 teL 484·19 ·~

- ..
-_
----

1--l---.--I....:.IiI'~-l

dacholeum, abizol
farba emulsyjna
rury azbestowe

+++
SKARPETY

14/wz

ceny fabryczne
Nawiążemy wsp61pracę

z producentami I Importerami
tanie) odzieży rObdcze).

a/tt7,.

ZĘBÓVV
w narkozie

niemiecka firma ubezpieczeniowa

•• VENTURA··
tworzy przedstawicielstwo w Kielcach.
Poszukujemy 50 solidnych, zdolnych i inteligetnych
współpracowników z Kielc, Radomia i obu województw.
Kandydaci przyjęci do naszej firmy otrzymają przeszko·
lenie i satysfakcjonujące zarobki.
Zgłoszenia z życiorysem i zdjęciem:
Biuro Ogłoszeń .ECHA DNIA- oferta

Z

nr

' ZA.PRA.SZA.IVI V
9c:>dz- a
- "'17
." s c:> b c:> t Y
a
- "'14

Vv

Leczenie i usuwanie

!!!

II VENTURAII • , Polska
Przodująca

7392.~

http://sbc.wbp.kielce.pl

samogasnący

środki uszczelniające

ROBOCZE

Cu~itrnitla ~~oMlitlnia ~atJ nMa~nolia" WLu~u~tu

telex
0433104

7394-g

12 grudnia na trasie Kielce
- Niwki zaginęły książki podatkowe i rachunki. Znalazca
proszony jest o kontakt
tel.414-94 (nagroda).

żym garaże"l

DZIEŻ I OBUWIE

U\NAGA

72-17-12

Dom 100 m kw. wraz z duna działce 11 a,
solidne ogrodzenie w centrum
Kielc, na wszelką działalność
pilnie wynajmę, Kielce, te1.6612-15.

Bugajska Krystyna zgubiła
bilet wolnej jazdy wydany
przez MZK.

stryropian

Znany wkralu i zagranlc4 producent wyrobów cukierniczych

~iiiii_~

Dariusz Korbusiewicz zgubił legitymację PŚ Kielce.

asortymencie
prod. Stornll Grudziądz
ceny fabryczne)

7228-9

teldoD

ZGUBY

okna, drzwi
materiały budowlane

I RAJSTOPY

nawl4ie współpracę wzakresie dystrybucli wytwarzanych wyrobów.
Zapruzamy do uszelsiedziby 68·300 Lubsko, ul. Transportowa 3.
Prosimy kontaktonc się zDziałem zbytu:

7143-9

pełnym

:1993 H o k . s

FonadIo prowadzimy sprzedaż
uszczelek silnikowych
....N1""it-h typów samochodów
losabM'ch produkcji krajowej i za-

NIERUCHOMOŚCI

Rodom,tel., 63-82-30

BUWIE GUMOWE
I GUMOFILCE

.FZo -.:v~go

cięiarowych.

.

.

zatrudni atrakcyjne panie

ofe .....j ..

§.:ti!A C.:ti!A ę~ II-.:v~g

Kielce, 265-41.

··-::-·.·~.TOP "SE'CRET'"

KyczynJy 'W:$zy::il'lłJrn IłIJen

URSUS
oraz akcesoria
samochodowe
i ogumienie do
samochodów

7143a-9

żaluzje pionowe i poziome.

AGENCJA TOWARZYSKA

plac Stare Miasto 1 1
tel. 259-43

Hitv::;o

J

7367-.9

7355-9

500192

POLMOZBYT'92
sp.z 0.0

poszumieszkania do wynajęcia. Kielce, 529-32.

kuje

7337-g

7358-.9

żaluzje pionowe i poziome.
Kielce, 267-52.

7384-g

"

Młode małżeństwo

7389-g

Sprzedam
fiata
126p
(1991) w bardzo dobrym stanie. Przebieg 12.500 km.
Kielce, 27-856.

Sprzedam 126p (1979). Bilcza, 11-70-13.

Hurto\Nnia

DROBNE

nież

SPRZEDAŻ
Sprzedam trąbkę, klarnet,
skrzypce. Kielce, teI.25-470. ul.
W.Piecka 3/31 .

.:9 mąkę poznańską - cena 5100
.:9 mąkę tortową - cena 6000
.:9 mąkę krupczatkę - cena 6000
kaszę mannę - cena 6000
groch - cena 8700

ZlłCi Ulykonl ił

,

Lek. storn M. Grornek
Lek. spec. anest. P. Szpak
Kielce, os. Ślichowice,
ul. Kowalczewskiego 4/ l
tel. 561.16, 491·00

Ct~n.m

c.ou,itn.n.it

Oli ~on.itdtin~ do ~t~
'Ul 90dt. 16·17 5551

AIlNET
STOMATOLOGICZNY
Kielce, ul. Żeromskiego 28 lIIp.
tel. 66-46.75, 61.li -30
Lek. storn .
Monika Iżowska
Lek_ med. spec. anest.
Marian Paluchowski

n

***

pono, wt., czw., pt.,
15 0.1800 ,
n. soboty
(2)
od lfłO
leczenie i usuwanie
zębów
narkozie.
7222

Koniec roku sprzyja organizowaniu przeróżnych rankingów, plebiscytów, klasyfikacji. My postanowiliśmy przypomnieć czytelnikom najważniejsze naszym zdaniem sportowe wydarzenia minionego roku w naszym regionie.
To była największa sportowa impreza w kraju w roku
1992. Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski juniorów i juniorów młodszych zgromadziły na starcie w Kielcach prawie 1300 uczestników.

Piłkarze ręczni Iskry to obecnie najlepszy zespół ligowy w regionie. Od lewej: Artur Lipka, Henryk
Luberecki, Przemysław Paczkowski, Krzysztof Przybylski i ich koledzy mają olbrzymią szansę na
Fot. S. Sijer
zdobycie tytułu mistrzów Polski. Oby ją wykorzystali.

w ciągu dwóch dni zawodów
na Pakoszu mieli swoje chwile
radości zawodnicy i kibice z Radomia i Kielc. Nasza młodzież
zdobyła w sumie 10 medali,
w tym 4 złote. Przypomnijmy

kry rozgorzał płomień
Jeszcze w lutym piłkarze ręczni ISKRY Kielce nie byli pewni swego dalszego bytu
w ekstraklasie. Przegrywali prawie wszystko_ Nie ma co ukrywać, że jedną z przyczyn
takiego stanu były nie najlepsze wówczas stosunki na linii trener Edward Strząbała zawodnicy. Doszło w końcu do decydującej, męskiej rozmowy na temat "pracy i płacy"
zawodników. Osiągnięto satysfakcjonujące wszystkich porozumienie i Iskra, której
blask mocno przygasł, zaczęła nagle wręcz "oślepiać" swoich rywali na boisku, do
końca sezonu nie przegrywając już żadnego meczu.
Dużo bramek strzelał wówczas Artur Lipka, który po kontrakcie zagranicznym wrócił do
zespołu. Przed rozpoczęciem
nowego sezonu przyjechał do
Kielc inny globtrotter Zbigniew
Robert, udało się też odzyskać
skrzydłowego Wojciecha ~ie
lonkę z Grunwaldu Ruda Slą
ska i na tym wzmocnienia się zakończyły. Do pierwszego meCzu
z Fablokiem Chrzanów Iskra
przystąpiła więc w prawie identycznym składzie jak w sezonie
91/92, kiedy walczyła o ligowy
byt. Tym razem po czterech meczach kielczanie z kompletem
punktów przewodzili w ligowej

"NASZ"
MINISTER
Na początku lutego ówczesny premier Jan Krzysztof Bielecki powierzył ZBIGNIEWOWI ALEKSANDROWI
ZALEWSKIEMU obowiązki
przewodniczącego Urzędu

Kultury Fizycznej i Turystyki.
Zbigniew Zalewski urodził
się w Kielcach w 1945 roku.
Jeszcze w szkole podstawowej zaczął pasjonować się koszykówką Dwa razy grał
w drużynie, która zdobywała
mistrzostwo
województwa
w kategorii młodzików i juniorów, a następnie w drugoligowej Tęczy Kielce. Posiada też
uprawnienia sędziowskie w tej
dyscyplinie.
Zanim został ministrem
sportu, bo takiej właśnie randze od po ada UKFiT, pracował w kieleckiej WFS, następ
nie w PFS GKKFiT w WarszaWie, był sekretarzem RG
LZS I sekretarzem general-

tabeli. Dopiero w piątej kolejce
stracili dwa punkty w Warszawie, po meczu, którego nie powinni przegrać. Ale to była ostatnia porażka drużyny Edwarda
Strząbały. Wyższość kieleckiej
.. siódemki" musieli uznać na
własnym boisku mistrzowie Polski Wybrzeże Gdańsk oraz pretendujące do tego tytułu płocka
Petrochemia i Hutnik Kraków.
Wydawało się, że może ..przygasi" Iskrę Pogoń Zabrze, zwłasz
cza, że spotkanie odbywało się
na Sląsku. Ten ostatni mecz rundy zgodnie okrzyknięty został
najlepszym, jaki rozegrano
w tym sezonie w polskiej lidze.
nym PZ Tenisowego, działa
czem PZ Łuczniczego i PKOL
W czerwcu, na krótko przed
ustąpieniem, premier Jan Olszewski mianował na stanowisko przewodniczącego UKFiT Ja-

na Polesiaka kierownika
SWFiS przy radomskiej WSI.
Nowy premier Waldemar PawIak przywrócił rządową "lancię"
do dyspozycji kielczanina i taki
stan utrzymuje się do dziś.
Zbigniew Zalewski nie zapomina o swoim mieście. Jest
częstym gościem na Kielecczyź
nie. Kilkakrotnie spotykał się
z tutejszymi działaczami sportowymi, uczestniczył w inauguracji ekstraklasy koszykarek
w Starachowicach i kolarskich mistrzostwach
Polski w Kielcach. Minister sportu przyjął też
patronat nad akcją NEOPLATON prowadzoną
przez dział sportowy
.. Echa Dnia". Niedawno
Zbigniew
Zalewski
gościł
na imprezie
"Sportowy show gwiazdkowy". Umiejętności
koszykarskie, jakie zaprezentował

grając

drużynie oldboyów
Tęczy, unaoczniły kieleckiej publiczności, że
"Ich" minister, to właŚCI
wy człowiek na właŚCI

w

...

wym miejscu.

Na zdjęc u' rr n ster
Zalewski w k eleck ej
hall widowlskowo-sportowej
Fot. S. Sij r

Przy ogłuszającym dopingu
kieleckich(!) kibiców wygrała
Iskra kończąc pierwszą rundę
na pierwszym miejscu z przewagą aż pięciu punktów nad
rywalami!
Przypomnijmy też, że w trakcie rozgrywek do zespołu dołą
czyli Dariusz Wcisło i Andrzej
TIuczyński, który mimo 40 lat
nie raz pokazał, że nadal świet
nie radzi sobie na boisku.
Szczypiorniści
Iskry grali
świetnie , zwłaszcza w meczach
wYiazdowych. W spotkaniach
. w hali przy ul. Krakowskiej kielczanie jakby gubili gdzieś część
swoich umiejętności. Zyskiwali
na tym kibice, gdyż dzięki temu
widowiska stawały się bardziej
dramatyczne, a końcowy wynik
kilkakrotnie ważył się do ostatnich minut, a nawet sekund, jak
w meczu z Gwardią Opole. Ale
to właśnie kibice lubią najbardziej. Nic dziwnego, że trybuny
w hali Iskry zapełniały się już na
godzinę przed- rozpoczęciem
meczów. Kto przyszedł kilkanaś
cie minut przed pierwszym
gwizdkiem sędziego, mógł liczyć
tylko na to, że stojący przed nim
nie będą mu zasłaniać boiska.
W opinii trenera kadry narodowej Bogdana Kowalczyka,
który gościł na jednym z ligowych meczów, nie ma w Polsce

lepszej i bardziej znającej się na
piłce ręcznej publiczności niż
w Kielcach. Z tego powodu najważniejsze spotkania reprezentacji odbywać się mają właśnie

tutaj.
Co takiego stało się, że z .bladej" Iskry nagle .rozgorzał pło
mień"? Niewątpliwie za sukcesem sportowym kryje się sukces
organizacyjny klubu, który dzięki
działalności gospodarczej i pomocy sponsorów pozbył się
problemów finansowych i zawodnicy wiedzą za co grają Pił
karze i ich trener mają z pewnościąjeszcze dodatkową moty:
wację:
CHCĄ
ZOSTAC
MISTRZAMI POLSKI!

aiwiększa

w kraiu
niektóre wypowiedzi, jakich nasi
udzielali tuż po zakoń
czeniu swoich konkurencji. Mał
gorzata Jamróz z Żaka Kielce
pewnie zwyciężyła na 800 m:
"Myślałam, że będzie gorzej.
W silniejszej stawce pobiegła
bym jednak szybciej". Złoty
medalista biegu na 5000 m Artur Błasiński (Orlęta Radom)
do mistrzostw przygotowywał
się sam: "To był dla mnie prosty bieg. Od połowy dystansu
wiedziałem już, że wygram".
Rafał Mazurczak (Novi-Bis
Kielce) kilka dni przed zawodami
ciężko chorował po .mieszance"
wiśni z mlekiem. Na finiszu biegu na 400 m był drugi: "Wczoraj
byłem schorowanym Rafał
kiem. Od dziś jestem innym
człowiekiem". Na tym samym
dystansie faworytką wśród
dziewcząt była Wioletta Wojtasik z Radomiaka. Na 5 m przed
końcem wyprzedziła ją rywalka.
"Nie wiem co się stało... F'O
prostu nie miałam już sił... " powiedziała na mecie i rozpła
kała się. Z przewagą pięciu metłów nad swoimi konkurentami
zakończył występ na stadionie
Budowlanych . zawodnik tego
klubu Marcin Świt. Z tym że
medaliści

w rzucie oszczepem jest to bardzo duża przewaga, znamionująca różnicę klasy: "Miałem dziś
życiową formę.

Czułem się

wspaniale" .
Jacek Wosiek z Granatu
Skarżysko nie miał szans na wygranie biegu na 2000 m z przeszkodami. Nikt nie był w stanie
odebrać mu .sreQra": "Już 300
m przed metą czułem ogromną radość i satysfakcję ze srebrnego medalu. To mój największy sukces".
Ostatnią
konkurencją
mistrzostw była sztafeta. juniorek
4x400 m. W zespole Zaka jako
pierwsza wystartowała Małgorza
ta Sambor. Z kilkumetrową przewagą nad rywalkami przekazała
pałeczkę Małgorzacie Jamróz,
a ta jeszcze bardziej "oderwała
się" od goni~cych ją zawodniczek.
Przewaga Zaka nie zmniejszyła
się też po trzecim okrążeniu, które
pokonywała Iwona Rożej. Na ostatnią zmianę wyruszyła najmłod
sza w sztafecie Anna Zielińska.
Dzień wcześniej zajęła 5 miejsce

w biegu indywidualnym juniorek
młodszych, teraz, wraz z koleżan
kami, została mistrzynią Polski:
"Nie przypuszczałam, że wyjdzie tak świetnie. Zrewanżowa
łam się za wczorajszą porażkę".

Ekstraklasa
iest naszal
Koszykarki Staru odniosły w 1992 roku największy w historii klubu
sukces awansując do ekstraklasy. Na zdjęciu zespół Staru pr;?:ed
inauguracją ligowych rozgrywek, od lewej: Iwona Legut, Lidia Zło
becka , Nadia Nowikowa, Beata Mikuła, Natasza Tkaczuk i Agnieszka Pocheć.
Fot. S. Sijer

STOl A
•
plng-po g
W 1992 roku do miana polskiej stolicy tenisa stołowego urósł ...
Radom. Dzięki zainteresowaniom właściciela firmy .Euromirex", p.
Mirosława Kłysa nad Mleczną zostali ściągnięci najlepsi polscy zawodnicy - Leszek Kucharski i Piotr Skierski, powstał również odrębny klub Euromirex-Broń Radom, który w ekstraklasie pingpongistów nie przegrał ani jednego meczu i po pierwszej rundzie wspólnie z Baiidonem Katowice zajmuje pierwsze miejsce.
Ale na drużynie Euromirexu nie kończy się radomski ping-pong.
W serii B ekstraklasy z powodzeniem gra drużyna Broni, w tym klubie działa także od niedawna sekcja pingpongowa kobiet. LeaderBroń wprost nokautuje rywalki w II lidze i jeslmemal pewnym kandydatem do ekstraklasy. W województWie są]eszcze inne kluby grające w II lidze - Strażak Wielogóra, AZS Radom. Nic więc
dziwnego, że Radom kandydować może do miana stolicy polskiego
pmg-ponga.

http://sbc.wbp.kielce.pl

W drugoligowych rozgrywkach koszykówki kobiet Starachowice sezonu 1991/92
STAR Starachowice zajął drugie miejsce za Polonią Warszawa. Nie powiodło się też
naszej drużynie w turnieju barażowym o wejście do I ligi
i Star, pod wodzą nowego trenera Mariana Z~jąca, rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu wlIlidze.
Awans przyszedł nieoczekiwanie. Z udziału w ekstraklasie
zrezygnował
zespół
AZS
Gdańsk i o zwolnione miejsce
miały walczyć koszykarki Staru
i Glinika Gorlice. Ze względów
finansowych Glinik wycofał się
i ekstraklasa zawitała do Starachowic.
Na inaugurującym sezon pierwszoligowy meczu ze Ślęzą
Wrocław gościł przewodniczący

UKFiT Zbigniew Zalewski"
i przedstawiciele władz województwa. Mimo porażki Staru
było to prawdziwe, od dawna
oczekiwane wydarzenie sportowe w Starachowicach. I choć
koszykarki odniosły w lidze tylko
jedno zwycięstwo wiadomo juz
dziś, ze cały trud podjęty przez
zawodniczki. działaczy i sympatyków basketu w StarachOWIcach opłacił Się .
Ligowe rozgrywki zresztą
jeszcze trwają I wcale ne jest
wykluczone, że starachowlczanki wystąpią w I lidze w następ
nym sezonie - bogatsze Q nowe doświadczenia i...

Zbigniew Piątek i Tomasz Brożyna mają klasę sportową międzynarodową, Mariusz
Bilewski i Kazimierz Stafiej klasę mistrzowską Jako drużyna nie mają sobie równych
w Polsce, z powodzeniem startują w wyścigach zagranicznych. Przez prawie cały rok
1992 prezes OZKol. Marek Sławiński i trener Krzysztof Stanek zajmowali się jednak nie
planowaniem szkolenia i startów zawodników, lecz walką o ... p~etrwanie sekcji w Kielcach. Udało się to dopiero teraz. Dzięki pomocy kilku prywatnych przedsiębiorców
powołano do życia Miejski Klub Sportowy CYCLO-KORONA.

WAlbertville Jaroszek do mety
doiechał na... brzuchu

L C IE

Clim iiczyk

k
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Niewątpliwie największym wydarzeniem sportowym regionu w pierwszej połowie 1992 roku były olimpijskie sukcesy łyżwiarza MKS Pionki PAWŁA JAROSZKA, który przebojem wszedł do
polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie
w Albertville.

Gdyby przepytać całą
światową czołówkę łyżwia
rzy jakie były początki ich karier z pewnością wszyscy
odpowiedzieliby, że wychowywali się gdzieś w pobliżu
sztucznego toru lodowego.
Paweł Jaroszek dwudziestoletni chłopak z Pionek przygodę z łyżwami rozpoczął w Pionkach - mieś
cie, w którym nie istnieje
i prawdopodobnie nigdy nie
będzie istniał tor lodowy.
W Pionkach jest jednak Stanisław Pacan - nauczyciel
wychowania fizycznego i trener, wielki entuzjasta panczenów. W "jego" szkole
każdy musiał posiąść umie-

Na ~ło~~

..
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W takim mieście jak Końskie
dwa odrębne kluby sportowe,
w dodatku nieco zwaśnione, to
dużo. Kiedy więc trudności gospodarcze zaczęły działaczom
Neptuna i OSiR sprawiać coraz
większe kłopoty (o wzajemnej
pomocy raczej się nie mówiło),
sprawę wziął w swoje ręce lESZEK BEDNARSKI. Burmistrz
miasta obiecał utrzymywać
obiekty sportowe pod warunkiem powstania jednego klubu.
Powołano więc do życia Miejski
Klub Sportowy, który objął
wszystkie działające w Końskich
sekcje sportowe. Ten manewr
burmistrza Bednarskiego stworzył koneckim sportowcom warunki w naszym regionie do tej
po.ry. nie spotykane. Z kasy miejskieJ wyasygnowano na utrzymanie obiektów w Końskich
w 1992 roku 400 mln zł. W tym
samym czasie Zarząd Miasta
Kielce proponował podobną sumę na pomoc dla kilkunastu klubów działających w prawie trzy-

jętność poruszania się na
łyżwach. Kiedy tylko przy-

chodzi zima i temperatura
spadnie tak, by można było
zalać lód - przygotowywany
jest tor, po którym ścigają się
przyszli mistrzowie. Pan Stanisław wychował już w swojej karierze wielu zawodników, ale Paweł jest tym, który
osiągnął największe sukcesy.
W Albertville na swym koronnym dystansie 1500
metrów pobiegł wspańiale.
Gdyby nie potknięcie i upadek
na ostatnich metrach, Jaroszek byłby w pierwszej dziesiątce. Niestety, do mety dojechał na...
brzuchu, czego
efektem była strata kilku sekund i 14 miejsce, które uznano za duży sukces i jedną
z największych niespodzianek
spraWionych przez polskich
zawodników. Jaroszek jako jeden z niewielu polskich sportowców w Sabaudii nie zawiódł. Za rok i kilka miesięcy
kolejne zimowe igrzyska w norweskim Lillehammer.
Paweł Jaroszek i jego trener
nie wyobrażają sobie, by
mogło ich tam zabraknąć.
Życzymy więc wspaniałych

wyników •••

Mariusz Bilewski mimo wielu przeszkód (wypadek) został w 1992
r. mistrzem Polski w drużynie . W1993 przyszedł chyba czas na sukcesy indywidualne...
Fot. S. Sijer

orror
W niedzielę, 24 maja, redakcyjny telefon nie milkł nawet
na chwilę. Dzwonili do nas sympatycy piłki ręcznej i siatkówki, dzwoniliśmy i my do trzech miejscowości w Polsce, gdzie prawie jednocześnie odbywały się finałowe mecze mistrzostw Polski juniorów młodszych: we Wrocła
wiu piłki ręcznej z udziałem ISKRY Kielce;
w Tomaszowie Mazowieckim - siatkówki z udziałem
SKÓRZANYCH Skarżysko i w Dzierżoniowie piłki
ręcznej z udziałem BUDOWLANYCH Kielce.
W każdym z tych meczów losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund i ostatnich piłek.
Obserwatorzy finałów twierdzili
zgodnie, że tak dramatycznych
spotkań, a jednocześnie stoją
cych na wysokim poziomie nie
widzieli już dawno.
I choć nasze drużyny
zdobyły .tylko" srebrne medale, to i tak
jest to największy
sukces w historii gier
zespołowych na Kielecczyźnie.

Jako pierwsze zakończyły grę piłkarki

Budowlanych.
Jeszcze na kilka sekund przed ostatnim
gwizdkiem, przy stanie 19:18 dla Gościbii
Sułkowi ce ,
podopieczne Mariana
Siewruka
miały
szansę

przygotowali
SłAWOMIR SIJER
STANISłAW WRÓBEL

strzelili
jednak
zawodnicy
z Płocka , wygrywając 30:28.
O złotym medalu w finale siatkarzy przesądzić miała dopiero
ostatnia piłka meczu Kariny Gubin ze Skórzanymi. Na parkiecie w Tomaszowie toczyła się
zacięta walka o każdą piłkę. 2:2
w setach i tie-break zakończo
ny wynikiem 18:16 dla Kariny.
Dla podopiecznych Grzegorza
Wierzbowicza, wzmocnionych
na finały Pawłem Urbanowiczem z Czamych Radom, ta porażka była jednak największym
sukcesem w ich sportowej przygodzie.
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"Na wczorajszym etapie Wyś
cigu Dookoła Anglii uległ wypadkowi reprezentujący Polskę
Mariusz Bilewski. Kolarz odwieziony został do szpitala". Taką
lakoniczną wiadomość usłyszeli
śmy 3 czerwca w wiadomościach
sportowych TVP. Pełną informację
o tym, co się stało, uzyskaliśmy

dopiero po kilku dniach. Na 8 etapie Milk Race, w okolicy Middlesbrough, kolarze zjeżdżali z góry
z prędkością 70-80 km/h. Nagle
jadący przed Mariuszem kolarz
francuski przewrócił się i. .. kielczanin ocknął się w ambulansie
wiozącym go do szpitala. Efekt
uderzenia w krawężnik, to dwa
wybite zęby poważne naruszenie
szczęki, kilkanaście szwów na
twar.zy i ogólne potłuczenia. Dość,
aby na kilka tygodni .dać sobie
spokój z rowerem". Dwanaście dni
po wypadku Bilewski wystartował
w Wyścigu Solidarności, w którym
Korona udowodniła , że należy do
najlepszych ekip w kraju zajmujŚ,c
czwarte miejsce za drużynami
Polski, Moskwy i Francji.
PERł.A3

Indywidualne mistrzostwa Polski w wyścigu ze startu wspólnego
miały wyłonić zawodnika, który
uzupełni drużynę olimpijską Kandydowali do niej: Zbigniew Piątek

wyrównać

przedłużyć o dogrywkę swe nadzieje
na złoty medal. Niestety, strzał Doroty
Rębosz
obroniła
bramkarka z Sułko

i

wic i jej

drużyna

wy-

grała.

We

stutysięcznym mieście!

Materiały

Pawła Tetelewskiego wyrównał stan meczu na 25:25. W dogrywce dwie bramki więcej

1

9 sierpnia na podwarszawskiej
szosie w rejonie Magdalenki odbywały się kolarskie mistrzostwa
Polski w jeździe drużynowej na
100 km. Wśród trzynastu e~ip wystartowała też czwórka kielczan :
Zbigniew Piątek, Tomasz Broży
na, Kazimierz Stafiej i Mariusz
Bilewski. Trasa nie sprzyjała
uzyskaniu dobrego wyniku. Z konieczności (władze woj. radomskiego nie zgodziły s i ę , aby kolarze jechali po ich terenie) kolarze
mieli do pokonania 8 odcinków po
12,5 km zamiast czterech po 25,
a każdy nawrót oznacza stratę co
najmniej kilku sekund. W dodatku
dokuczał upal. Zwyciężyć mogła
tylko drużyna rzeczywiście najlepsza pod każdym względem . Korona wystartowała w samo południe .
Przed nimi, w dwuminutowych odstępach , wyruszały drużyny Agrofaru, Helleny, Damis-$zurkowski. Na metę przyjechały ze stratą
kilku minut do kielczan, kiedy ci
odbierali już gratulacje za pierwszy w historii klubu tytuł mistrzów
Polski. Piątek, Brożyna, Stafiej
i Bilewski pokonali rywali
w sposób, jaki w boksie określa
się krótko: nokaut.

Wrocławiu

chłopcy

Renata Wychowaniec jest najskutecz-

niejszą zawodniczką drużyny Budowla-

nych. W mistrzostwach Polski juniorek
młodszych grała tak dobrze, że-na stałe trafiła do reprezentacji Polski.
Fot. S. Sijer

z Iskry, trenowani przez Stanisława Hojdę, zmierzyli się w finale z Petrochemią
Płock,
którą wcześniej gład
ko ograli. W końców
ce prowadziła jednak

Petrochemia, ale rzut

Dla ekipy polskiej plon igrzysk w Barcelonie był bardzo
okazały: 1O złotych, 12 srebrnych i 10 brązowych medali, 7 rekordów świata i 3 olimpijskie. Cztery medale z tej kolekcji zdobyli dwaj sportowcy
z Kielc: Jerzy Dąbrowski
l Wiesław Król. Mowa tu oczywiście o IX Igrzyskach Paraolimpijskich sportowców niepełnosprawnych.

"Bardzo się cieszę, że dotrzymałem słowa, bo przed

http://sbc.wbp.kielce.pl

wyjazdem obiecywałem " zło
to« w kuli " powiedział Jerzy
Dąbrowski , także złoty medalista w
rzucie <łyskiem
i "srebrny " w rzucie oszczepem. Wiesław Król zdobył brą
zowy medal w pływaniu na 100
m sI. grzbietowym.
Igrzyska Paraolimpijskie cieszyły się w Barcelonie olbrzymim zainteresowaniem. Niejednokrotnie miejsc na trybunach
nie starczało nawet dla zawodników startujących w innych kon-

i Tomasz Brożyna . Warunkiem
było zdobycie medalu. Sztuka ta
udała się Zbyszkowi , który zajmując trzecie miejsce na 199-kiiometrowej trasie potw i erdził, że należy
do najlepszych kolarzy w Polsce.
Kielecczyzna miała więc w Barcelonie swojego reprezentanta.
PERŁA
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Do mety wyścigu w Korfantowie
pozostało kilkaset metrów. Tomasz Brożyna pewnie zmierzał
po zwycięstwo , z dużą przewagą
nad peletonem. Został jeszcze jeden zakręt z ... nazbyt wystającą
barierką Upadek, kontuzjowany
łokieć i potłuczona nerka. W efekcie, na tydzień przed Wyścigiem
Dookoła Polski , Brożyna - trzeci
kolarz ostatniego Wyścigu Pokoju
- znalazł się pod opieką lekarzy.
W rozmowie na szpitalnym korytarzu r'fie krył rozgoryczenia: "Praktycznie nie będę w stanie pozbierać się do kończących sezon imprez, a nie widzę sensu,
by walczyć o miejsce 20 lub 40.
Ten sezon już się dla mnie skoń
czył. Szkoda mi zwłaszcza wyś
cigów w Kielcach. Byłaby to
świetna okazja, aby zaprezentować się naszym kibicom". 24
i 26 września podczas mistrzostw
Polski w jeździe indywidualnej na
czas i jeździe parami, Tomasz
Brożyna jednak wystartował. Praktycznie bez przygotowania, ale
z ogromną wolą walki. W wyścigu
indywidualnym był czwarty, a do
medalu zabrakło 13 sekund. A kiedy wraz ze Zbigniewem Piątkiem
minęli metę po jeździe w parach,
długo trwały owacje kieleckich kibiców na cześć mistrzów Polski.
W listopadzie Tomasz Brożyna
zajął jeszcze trzecie miejsce
w Wyścigu Dookoła Australii,
a zdobyte tam punkty dały mu
w sumie czwartą pozycję w klasy. fikacji Pucharu Swiata.
PERŁA
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Długo trwały W

Kielcach poszukiwania sponsora, który sfinansowałby
udział kolarzy
Korony
w Tour de Pologne. Ostatecznie
Wolański, Stafiej, Radlica i Bilewski pojechali jako .Privbud"
Łódź . W Kielcach, na mecie drugiego etapu , gdzie oglądaliśmy
pasjonującą walkę Kazimierza
Stafieja o czwarte miejsce, kolarze mówiii: "Na trasie jest duże
zainteresowanie
wyścigiem.
Ludzie poznają nas, krzyczą:
»Korona! Korona!«, a nam jest
głupio. Po prostu oficjalnie Korona w tym wyścigu nie istnieje,
bo w Kielcach nikogo nie obchodziło, czy będziemy reprezentować miasto".

kurencjach . Częstym gościem
na stadionach była hiszpańska
para królewska, królowa Szwecji
i
przewodniczący
MKOL
Wszystkie zawody transmitowane były na żywo przez kataloń
ską telewizję . TVP swoje relacje
ograniczyła do paru kilkunasło
sekundowych migawek ...
Zaś o tym, że na stadionie
olimpijskim Polacy stojąc na najwyższym podium wysłuchują
.Mazurka Dąbrowskiego· dowiadywaliśmy się z kilku'lastogodzinnym opóźnieniem!

Mało śniegu
•I•••

Marco veln Basłen - najlepszy piłkarz EuroPl'!
otrzymał zakaz gry w piłkę na łr1y miesiqce!

.
energII.

Rekonesans po okolicach
Kielc, gdzie narciarze mogą liczyć na wyciągi narciarskie,
wypadł względnie pozytywnie .
W Ameliówce prywatny wyciąg tzw. wyrwirączkę , uruchomiono w sobotę. Już po 4 godzinach eksploatacji okazało
się, że na stoku brakuje śnie
gu. Podobny problem uniemożliwił uruchomienie wycią
gu orczykowego na Telegrafie.
Urządzenie jest w pełni sprawne, dopuszczone do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie. Gdy tylko
przybędzie śniegu wyciąg zostanie natychmiast uruchomiony. Gospodarzem jest ponownie Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji .
Na kieleckim Stadionie wyciąg będący we władaniu
Agencji Handlowej "Famar"
jest czynny i w sobotnie połud
nie ustawiała się do niego dłu
ga kolejka narciarzy. Niestety
zbyt niskie, bo sięgające zaledwie 170 volt napięcie w sieci, powoduje częste przerwy
w ruchu. W najbliższym czasie agencja skorzysta z pomocy wojska, które obiecało wynajęcie agregatu prądotwór
czego i wtedy kłopoty się

' ,
Trlum I... zwq
Napastnik AC Milan, Marco van Basten został najlepszym
Europy w 1992 r. Jest to już trzeci triumf Holendra
w plebiscycie najbardziej opiniotwórczego na naszym kontynencie tygodnika piłkarskiego, "France Football". Poprzednio 28-letni van Basten zdobywał ten cenny laur
piłkarzem

w 1988 i 1989 r.
"Jestem

bardzo

dumny

chciałbym zadedykować tę
nagrodę
całej
drużynie,
a zwłaszcza prezydentowi SiI-

i

Kolejka do wyciągu na Stadionie

Leśnym.

Fot. A. Piekarski
skończą Przewidziane
także wypożyczenie z

jest
ZHP
kuchni polowej i wtedy narciarze będą mogli się rozgrzać
kawą i herbatą
(alp)

vio Berlusconiemu, który zawsze jest blisko nas" - powiedział po ceremonii wręczenia
nagród piłkarz .
Walka o prymat była w tym roku bardzo zacięta , a i rezultaty
zaskoczyły wielu. Jeszcze tydzień przed oficjalnym ogłosze
niem wyników faworytem wielu

FU DACJA
DLA STARA
W najbliższych dniach w Sądzie Rejonowym w Warszawie dojdzie do zarejestrowania "SPOŁECZNEJ FUNDACJI NA RZECZ WSPIERANIA PIŁKI KOSZYKOWEJ
W KLUBIE STAR STARACHOWICE".

"Wyrwirączka"

na Ameliówce funkcjonuje drugi sezon.
Szkoda, że jest jeszcze zbyt mało śniegu,
wtedy byłby tu "raj" dla narciarzy.
Fot. A. Piekarski

Na pomysł utworzenia tej fundacji wpadła we wrześniu grupa
starachowickich biznesmenów
i sympatyków koszykówki. Celem jej jest: wspomaganie finansowe sekcji koszykówki
w Starze, dbałoŚĆ o poprawienie warunków socjalnych zawodniczek
oraz
pomoc
w przeprowadzaniu transferów.

Noworoczne
•
•
.zyczenla

Gdzie sportowcy
bawili się

Gdzie spędzał pan noc sylwestrową (1) i jakie jest pań
skie największe życzenie sportowe w nowym roku (2)?
Z tymi dwoma pytaniami zwróciliśmy się do kilku osób
ze środowisk sportowych Kielc i Radomia. Oto co usły

obecnie w lidze wszyscy w klubie życzylibyśmy sobie zajęcia
piątego miejsca w końcowej tabeli.
Kazimierz STAFIEJ, kolarz
Cyclo-Korony Kielce: 1. Byliśmy
z żoną w Iskrze i bawiliśmy się
w gronie lekkoatletów. 2. Może
uda się nareszcie zostać mistrzem Polski w wyścigu indywidualnym.
(sts)

szeliśmy:

Janusz SEREK, prezes Staru
Starachowice: 1. W domu
w gronie rodzinnym. 2. Żeby kło:
poty finansowe nie spowodowały likwidacji klubu, a co za tym
idzie, żeby drużyna koszykarek
utrzymała się w ekstraklasie.
Mariusz
MUCHARSKI,
bramkarz Korony Kielce: 1.
W domu. 2. Chciałbym zagrać
w I lidze. Będzie to chyba możli
we, gdyż przechodzę do Wisły
Kraków, ale bramkarzem nr 1
jest tam Bobrowicz.
Krzysztof BOROWIEC, wiceprezes I trener Kieleckiego
Klubu Karate Kyokushinkai: 1.
Z żoną i kolegami bawiłem się

w restauracji."Jubilatka" w Skarżysku. 2. Chciałbym żeby KKKK
powtórzył sukces z 1991 roku
i został drużynowym mistrzem
Polski. Sobie życzę pomyślnego
zdania egzaminu na stopień 3
dano
Dariusz WCISlO, piłkarz
ręczny Iskry Kielce: 1. W hotelu
"Łysica" w Ostrowcu. 2. Oczywiście zdobyć z kolegami mistrzostwo Polski.
Czesław PALIK, trener piłka
Bucovii Bukowa: 1. W domu.
2. Zyczę Bucovii, żeby utrzymała
~soką pozycję W III lidze, Błę
kitnym awansu do ścisłej czołów~i .11 ligi, a Koronie, żeby się
w niej utrzymała. A w ogóle dużo radości całemu sportowi kieleckiemu.
Jacek SKROK, trener siatkarzy Czarnych Radom: 1. W kas_'nle na lotnisku w Radomiu. 2.
W sytuacji jaka wytworzyła się

rzv.

W Sylwestra?

Szczególny nacisk położony
będzie na zaplecze pierwszej
drużyny, czyli zespoły kadetek.
Planuje się utworzyć grupy szkoleniowe z uczennic klas czwartych i piątych. Wszystkie działa
nia podporządkowane mają być
głównemu celowi, tj. utrzymaniu
zespołu w I lidze.
Na pierwszych zebraniach
członków fundacji ukonstytuował się jej zarząd w składzie :
Marek Gajewski - przewodniczący, Jarosław Krukowski wiceprezes, Wiesław Słoka skarbnik, a radcą prawnym został Andrzej Gach.
Zarząd i wszyscy członkowie
fundacji zwracają się z apelem
o wsparcie finansowe, w zamian oferując umieszczenie reklam sponsorów w starachowickiej hali. Zgłosiła się już firma
JOTES ze Starachowic, zajmująca się spedycją i transportem
samochodowym. W ufundowanych przez nią strojach koszykarki wystąpiły już w meczu
z Włókniarzem Pabianice.
Podajemy numer konta fundacji:
Bank SA oddział Starachowice nr 529194-2701. 31000548.
(pisz)

Tonim zaopiekowała
czule fińska policja
Dwukrotny mistrz olimpijski
z Albertville, 16-letni skoczek
narciarski, Toni Nieminen stał
się obiektem wnikliwej uwagi
ze strony fińskiej policji. Nie,
nie, "złoty chłopiec" nie zrobił nic złego. Po prostu dorośli
poważnie obawiają się o jego
zdrowie. Toni uparcie i systematycznie narusza prawo drogowe - szaleje na nowiutkiej

się

znawców był grający w FC Barcelona Christo Stoiczkow. Buł
gar nie krył zaskoczenia z decyzji dziennikarzy "France Football": "Marco van Basten jest
najlepszym piłkarzem na
świecie, ale w mijającym roku
to ja odniosłem bardziej znaczące sukcesy" . Nie można odmówić mu racji - Barcelona wyprzedziła "rzutem na taśmę"
madrycki Real w rozgrywkach ligi hiszpańskiej i wywalczyła Puchar Europy głównie dzięki niemu. Może na porażkę Bułgara
wpłynąłfakt, że Stoiczkow uchodzi za bardzo niezdyscyplinowanego piłkarza, często zbiera
kartki i nie jest lubiany przez sę
dziów. Marco van Basten w porównaniu z nim to prawdziwy boiskowy dżentelmen. Tegoroczny
triumfator wydaje się to potwierdzać: "Stoiczkow jest bez wąt
pienia wielkim piłkarzem, podoba mi się styl jego gry. Ale
jego zachowanie nie zawsze
jest godne prawdziwego sportowca i to najprawdopodobniej dziennikarze wzięli pod
uwagę" . 26-letni Stoiczkow na
osłodę otrzymał po raz czwarty
z rzędu tytuł "Najlepszego pił
karza Bułgarii 1992".
Wypadałoby życzyć .Piłka

rzowi Roku 1992" miłych, zdrowych i spokojnych świąt, ale ...
graniczyłoby to z ironią Marco
van Basten spędził bowiem
święta poza domem. I to
gdzie! W szwajcarskiej klinice, do której zawodnik wkrótce po ceremonii wręczenia
nagród przyleciał samolotem
pożyczonym od Berlusconiego. Jak bowiem orzekli lekarze, van Basten musi niezwłocznie poddać się operacji
prawej kostki. "To nic ważne
go - mówił dziennikarzom zebranym w klinice w St. Moritz.
- Lepiej przejść operację teraz, niż później". Zabieg trwał
dwie godziny i zakończył się
pełnym sukcesem. Najgorsze
van Basten usłyszał po operacji. "Co najmniej tydzień leże
nia i około 3 miesięcy bez pił
ki" - brzmiał werdykt.
Werdykt jak wyrok, gdyż tylko
nieliczni wiedzą o ciChutkiej rywalizacji pomiędzy Holendrem
i Jean-Pierre Papinem. Francuski napastnik (piłkarz Europy
ub. roku) został odkupiony od
Olimpique Marsylia za olbrzymie
pieniądze (ok. 16 mln dolarów),
między innymi po to, aby dublo-

,

wać van Bastena. Taka była bowiem fantazja krezusa Berlusconiego, aby każdemu z asów grających w AC Milan dopasować
zmiennika. Dla innego wielkiego
Holendra,Ruuda G u iii ta , kupiono z AC Torino, Lentiniego. Suma kontraktu - 13,5 mln dolarów. Co z tego wyszło? Ano to,
że Gullit gra w piłkę najczęściej
podczas treningów, a Lentini
zdobywa gole w lidze i pucharach. Czy można więc się dziwić ,
że van Basten ma stracha?
Przez trzy miesiące nie zagra
w rozgrywkach Serie A, nie wiadomo, czy wykuruje się przed
wznowieniem Ligi Mistrzów
w marcu. Jest wiele do wygrania. ~C Milan nie przegrał jeszcze w tym sezonie w Serie
A żadnego meczu, w finałach ligi mistrzów klubowi także wiedzie się doskonale. Papin zajmie
jego miejsce w ataku. Na razie,
kiedy trwa przerwa w rozgrywkach, króluje dyplomacja. Van
Basten: "Papin wkrótce całko
wicie zaaklimatyzuje się w klubie. Ja, kiedy przyjechałem do
Włoch, też miałem problemy
z rozwinięciem w pełni swoich ..
umiejętności. Ale Jean-Pierre
jest bardzo ~dolny i wierzę
w niego". "Zyczę Marcowi
wszystkiego najlepszego, gdyż
przyszedłem do AC Milan po to,
aby być jego partnerem, a nie
zajmować jego miejsce" - powiedział Francuz dziennikowi
. Gazetto delio Sport".
Tymczasem Marco van Basten spędził święta w klinice St.
Moritz. Na Boże Narodzenie
przyjechali do niego najbliżsi przyjaciółka i dwoje dzieci. Na
czas świąt trzeba będzie zapomnieć o troskach. Na rozmyślania
pozostaną trzy najdłuższe miesiące w jego życiu.
MICHAŁ RABIKOWSKI

TOTEK PŁACI
W Zakładach Dużego Lotka
z 26.x1l.1992 r. wg wstępnych danych stwierdzono:
Kwota
na
wygrane:
7.865.818.100 zJ
332 rozw. z 5 traf. - wygr. po ok.
5.900.000 zJ.
22899 rozw. z 4 traf. - wygr. po
ok. 125.000 zJ.
426784 rozw. z 3 traf. - wygr.
gwarant. 7.000 zJ.

W zakładach piłkarskich na
26.XII.1992 r. wg wstępnych danych stwierdzono:
Uga angielska - kwota na wygrane 1.021.079.000zJ.
16 rozwiązań z 13 traf. - wygrane
po ok. 15.900.000zJ
415 rozwiązań z 12 traf. - wygrane po ok. 610.000 zJ
3639 rozwiązań z 11 traf. - wygrane po ok. 70.000 zł
20696 rozwiązań z 10 traf. - wygrane po ok. 12.000 zł

"Choroba" Nieminena

.toyocie" za 50 tys. dolarów,
którą podarowali mu jego osobiści sponsorzy za wielki sukces w Albertville. Samochód
stał się jego ulubioną zabawką, która pozwoliła zapomnieć
chłopcu o obowiązkach treningowych. Za karę został wykluczony ze składu narodowej reprezentacji Finlandii. "Jeszcze żednemu dziecku nie

http://sbc.wbp.kielce.pl

przyniosły korzyści sława

wiać takich prezentów". Nie-

i nadmierne zainteresowanie prasy" - powiedział trener fińskich skoczków, Matti
Pulli. A komentator gazety
"Helsingin Sanomat", Pekka
Repponen dodał: "Ten samo.chód ... On nie jest w stanie
myśleć o niczym innym, jak
o tej przeklętej «toyocie» ..•
Nie wolno dzieciom spra-

minen jest w kiepskiej formie,
ale
jego
kibice
patrzą
w przyszłość optymistycznie:
"On jest bardzo utalentowany, ale reklama ogłupiła go.
Choroby tego typu należy leczyć jakimiś drastycznymi
środkami. Wierzymy, że Toni
dojdzie do siebie. Mamy taką
nadzieję"·

Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
Wspaniały finał piłkarskiego turnieiu sylwestrowego

"ECHO DNIA" NAJLEPSZEI
Rozegrany 30 grudnia finał XV Piłkarskiego Turnieju Sylwestrowego im. Jerzego Wójcika
był prawdziwym wydarzeniem sportowym, godnie wieńczącym miniony rok. Stał się też
wspaniałym zakończeniem jubileuszowej imprezy organizowanej pod patronatem "Echa
Dnia" przez Stowarzyszenie Sportowe ATEST CHE MAR i WOKSiR Urzędu Miasta, a sponsorowanej przez TOTALIZATOR SPORTOWY.

przy piłce

W meczu o I miejsce zespół ..,Echo
Dnia" pokonał 2:1 (0:0) rewelację turnieju drużynę WSP Społem. Bramki
dla "Echa" zdobyli: Synowski i Nitek,
dla Społem : Juszczyk. Sędziował
Krzysztof Trzepałko. Prawie 200 (!) widzów było świad
kami emocjonującego widowiska, do
ostatnich minut trzymającego w nieu. stannym napięciu. Drugo piłkarze obu
Dariusz Kozubek - najlepszy zawodnik turnieju.
drużyn nie mogli znaleźć sposobu na
pokonanie bramkarzy, którzy byli najFot. S. Sijer

ANGLIA
Wyniki meczów III rundy Pucharu Anglii objętych zakłada
mi na 2-3 stycznia 1993 r.:
1. Brentford - Grimsby
02,2. Cambridge - Sheffield Wed. wylosowano 1, 3.
Leicester - Barnsley wylosowano 1, 4. Luton - Bristol City wylosowano 2, 5.
Middlesbrough - Chelsea
losowanie wyniku dziś, 6.
Norwich - Coventry wylosowano 1, 7. NottinghamSouthampton 2: 1, 8. Notts
County - Sunderland wylosowano X, 9. Oldham Tranmere 2:2, 10. Queens
Park - Swindon wylosowano X, 11. Southend - MiIIwall wylosowano 2, 12. Wat-

Strefowe tumieie
pingpongistów

Radomianie

górq,

W Ożarowie odbył się
w sobotę III strefowy tumiej
klasyfikacyjny seniorek i seniorów z udziałem 8 zawodniczek i 22 zawodników
z klubów ośmiu województw
Polski środkowowschodniej.
W zawodach bardzo dobrze
wypadli pingpongiści z Radomia.
Wśród
kobiet wygrała
Edyta Wójcik z Lewartu Lubartów, która w finałowym
pojedynku pokonała Izabelę
Brodowską z Leadera Broni
Radom. W turnieju męż
czyzn zwyciężył Grzegorz
Ada.miak z radomskiego Euromlrexu, a inni zawodnicy
z klubów naszego regionu
zajęli lokaty: 3. Tomasz Plewiński (Euromirex), 13. Pa- .
wet Parszewski (Granat),
14. Rafał Uciński (Granat).
(sw)

Finał

brydżystów
W turnieju zakończenia sezonu w brydżu sportowym, or~anlzowanym przez MCK
I OZBS triumfowała para Mitex~ ~aryła ~ Kowalik. Drugie
miejsce zajął duet Piasecki Stobiecki (Acol), a trzecie para Prus - Skrzypczak (Korona - Błękitni).
(soy)

• Angielskie boiska pokryte śniegiem
• HacHrick Manciniego • Przebudzenie
Napoli • Milan zwiększa przewagę
ford -; Wolverhampton 1:4,
13. Wimbledon - Everton

0:0.
Aż osiem meczów III rundy
Pucharu Anglii nie odbyło się ze
względu na ostry atak zimy jaki
nawiedził Wyspy Brytyjskie. Boiska zostały zmrożone i pokryte
śniegiem i piłkarze woleli nie ryzykować.

WLOCHY
Wyniki 14 kolejki Serie A:
Ancona - Lazio 0:3 (Fuser,
Signori, Winter), Brescia Udinese 2:1 (Hagi, Raducioiu
- Balbo), Cagliari - Torino
0:0, Fiorentina - Atalanta 0:1
(Perrone), Inter - Genoa 4:0
(Battistini, Sosa, Ferri, Szalimow), Juventus - Parma 2:2
(R. Baggio, ViaIIi - Kohler samobójcza, Melli), Napoli - Pescara 2:0 (Fonseca 2), Roma Milan 0:1 (Gunit), SampdoriaFoggia 3:3 (Mancini 3 - Biagioni, Bresciani, Sciancca).
Kolejka bez niespodzianek.
Godny uwagi jest hat-trick piłka
rza Sampdorii, Manciniego
w meczu z Foggią. Sporo musiał się namęczyć Juventus,
aby zdobyć punkt w meczu
z Parmą, dla której pierwszą
bramkę zdobył Kohler ze strzału
samobójczego. Wynik meczu na
2:2 ustalił w 86 minucie Gianluca ViaIIi.
Nieobecność na boisku kontuzjowanego Marco van Bastena znakomicie wykorzystują jego rywale do korony króla strzelców. Signori z Lazio i Balbo
z Udinese zaliczyli po jednym
celnym trafieniu i Marco spadł
już na trzecią pozycję w tej klasyfikacji.
TABELA:
14 25 35:14
1. Milan
14 17 25:20
2. Inter
3_ lazio
14 16 30:22
4. Torino
14 16 17:11
14 16 17:20
5. Atalanta
6. Juventus 14 15 26:19
7. Fiorentina 14 15 29:23
':. 8. Sampdoria 14 15 27:25
14 15 14:14
9. Cagliari

10. Parma
14 14 17:18
11. Brescia
14 14 16:19
12. Foggia
14 13 18:25
13. Genoa
14 13 23:31
14. Roma
14 12 16:15
15. Udinese
14 12 19:21
16. Napoli
14 10 21:26
17. Ancona
14 8 22:36
18. Pescara
14 6 19:32
Do ciekawego pojedynku pił
karskiego doszło w przedostatni
dzień minionego roku. Nie pokonany od 18 miesięcy AC Milan
zmierzył się z zespołem złożo
nym z najlepszych piłkarzy zagranicznych grających we Wło
szech: "Christmas Stars". Wynik meczu 4:2 (0:1) dla Milanu,
dla którego gole strzelili Evani,
Massaro 2 oraz Serena. Dla pokonanych Papin i Berti.
Mecz rozegrano na stadionie
San Siro w obecności 40 tysię
cy widzów, a dochód ze spotkania przeznaczony został na cele
charytatywne.
W
zespole
..gwiazd" wystąpHo w sumie 23
piłkarzy: w tym pięciu graczy Milanu: Papin, Gullit, Rijkaard,
. Boban i Savicevic, ale tylko do
przerwy. W drugiej połowie grali
już w swoim zespole.
opr. (sts)

lepszymi zawodnikami na boisku. Dopiero w drugiej części gry Tomasz Synowski po indywidualnej akcji wykorzystał błąd obrony Społem i z bliska
umieścił piłkę w bramce. Kilka minut
później ten sam zawodnik wyłożył piłkę
Rafałowi Nitkowi, który z odległości
pół metra strzelił do pustej bramki. Pił
karze Społem nie rezygnowali ze zmiany wyniku i-kilka minut przed końcem
meczu Mariusz Mucharski skapitulował po świetnym strzale Juszczyka
z ponad 20 metrów. Na następne gole
zabrakło już czasu.
W meczu o III miejsce Atest pokonał PSY Czarnów rzutami karnymi 5:4.
W regulaminowym czasie rezultat był
1:1 (1:1) po golach Stępniewskiego
(PSV) i Cieślaka (Atest). Obydwa zespoły - finaliści poprzedniej edycji turnieju - także stworzyły ciekawe widowisko. Gra była zacięta , a najlepszym i
zawodnikami w obu drużynach byli
Piotr Stokowiec i Jacek Kurpios
(Atest) oraz Wojciech Stępniewski,
Grzegorz Muszyński i Andrzej Palyń
ski (PSV).
Szkoda że w zespole z Czarnowa nie
mógł wystąpić kontuzjowany piłkarz
Bucovii Jacek Pawlik, który strzelając
we wcześniejszych meczach 6 goli
został królem strzelców turnieju. Najlepszym bramkarzem wybrany został
Mariusz Mucharski, który niebawem
zasili pierwszoligową Wisłę Kraków.
Najlepszym piłkarzem turnieju
został natomiast Dariusz Kozubek
z Korony. Obaj zawodnicy oraz inny
gracz Korony Rafał Stefański wystę
powali na boisku ZST Chemaru pod
szyldem .. Echa Dnia", a zespół ten
tworzyli ponadto zawodnicy Politechniki Kielce: "Grzegorz Duda, Sławomir
Maszczyk, Władysław Serwański, Jacek Kocieliński, Marek Stawiarski,
Grzegorz Głasek (kapitan zespołu),
Rafał Nitek, Tomasz Synowski, Andrzej Malec i Stanisław Brzeziński.
Tradycyjnie więc turniej im. J. Wójcika
był świetną okazją do .. pogrania" dla
piłkarzy występujących w różnych ligach. Wśród prawie 400 piłkarzy, którzy pokazali się w 19 rozeg rallYch lJle_ czach wymienić można jeszcze Grzegorza Januchtę i Macieja Pastuszkę
z Korony, Stanisława Wesołowskiego
z Bucovii czy weterana kieleckiej piłki

Bogusława Wyrębkiewicza. Nic dziwnego zatem, że wśród widzów zawodów zobaczyć można było m.in. trenera Bucovii Czesława Palika, dyrektora
Korony Artura Jagodzińskiego, "szefa" kieleckich sędziów Andrzeja Ordysińskiego i szefa wyszkolenia KOZPN
Bogumiła Gozdura. Finałowy pojedy-

nek oglądali też Renata Malinowska
i Dariusz Borowiecki z WOKSiR i dyrektor Chemaru Marek Eberhardt, który wręczył zwycięskiej drużynie .. Echa
Dnia" ufundowany przez siebie okazały
puchar. Kolejne puchary fundowali: II
miejsce redakCja .. Echa Dnia", III
miejsce - Krzysztof Gronek i IV miejsce Atest. Cztery najlepsze drużyny
otrzymały też cenne nagrody zakupio-

Drużyna
nosząc

"Echa Dnia" triumfowała w jubileuszowym turnieju odcztery zwycięstwa.
Fot. S. Sijer

w tradycyjnym meczu piłka
rzy Ruchu Skarżysko, drużyna
złożona z kawalerów pokonała żo
natych futbolistów 4:2 (0:1). Gole
strzelili: Kępa i Kaczmarczyk po
2 dla kawalerów oraz Jarosław
Mosiołek i dla żonatych Jacek
Mosiołek.

Zespoły grały

w składach:
Kawalerowie: Szwed, Wikło,
Wrona, Z. Kępa, Domański,
Ciok, Uryniuk, A. Kozubek, Kaczmarczyk, Kornacki, Dróżdż,
Ugier, Stępień, Jagiełło, Ślusar
czyk, Ocias.

Juniorzy Iskry najlepszq drużynq przyiezdnq

Budapeszteńska
W okresie świątecznym młodzi piłkarze ręczni Iskry pod nazwą

reprezentacji Kielc, uczestniczyli w międzynarodowym turnieju w Budapeszcie. Wyjazd na "budapeszteńską galę" był wynikiem dobrej postawy kielczan w Teramo (Włochy) na rozegranym latem ubiegłego roku światowym festiwalu piłki ręcznej.
Gospodarze grudniowej budapeszteńskiej gali piłki ręcznej zaprosili wyróżniające się w Italii zespoły fundując im kilkudniowy
. pobyt nad Dunajem. Imp~za miała charakter propagandowy, towarzyski. .. i bardzo odświętny.
Każdy z zaproszonych zespołów,
a było ich 10 w pięciu różnych kategoriach wiekowych zarówno dziewcz~t
jak i chłopców, spotkał się dwukrotnie
z reprezentacją Budapesztu. Również
juniorzy Iskry rozegrali dwa spotkania.

Były to emocjonujące, wyrównane i widowiskowe mecze.
W pierwszym. który zakończył się
remisem 12:12 (6:6) obie drużyny grały skutecznie w obronie, a bohaterami
spotkania byli bramkarze: Nagy loltan
(Budapeszt) i Tomek Błaszkiewicz
(Kielce). W tym meczu bramki dla na-szej drużyny zdObyli: Dawid Michał
kiewicl - 5, Jarosław Sieczka - 3,
Paweł Siec-zka - 2 oraz Tomasz Paluch i Artur Trela po 1.
W spotkaniu rewanżowym , które
również zadowoliło bardzo licznie zgromadzoną publiczność, chłopcy z Honvedu, Ferencvarosu, Elektromosu pokonali kielczan 17:15 (11 :5), a bramki
dla repr. Kielc zdObyli: Michałkiewicz
- 5, J. Sieczka - 4, Trela - 3, Paluch
- 2 i P. Sieczka - 1. Poza zdobywcami bramek grali również: Paweł Tetelewski, Norbert Miętka, Rafał Wróbel, Marcin Kułagowski, Piotr Zemsta oraz bramkarze: Tomasz
Błaszkiewicz i Jacek Lasota.

http://sbc.wbp.kielce.pl

ne przez Totalizator Sportowy
i WOKSiR, a nagrody indywidualne
fundowali ponadto ZW lZS, Tadeusz
Dutka i Chemar.
Mecze podczas turnieju sędziowali :
Krzysztof Trzepałko, Ryszard lukasik, Grzegorz Kapusta, Mariusz Trofimiec, Piotr Stokowiec, Andrzej Kotkowski i Jacek Zawierucha, który był
jedynym uczestnikiem turnieju grają
cym we wszystkich jego edycjach.
Z okazji jubileuszu wręczono też
upominki ludziom od lat związanym
z organizacją turnieju. Otrzymali je:
Renata Malinowska, Marek Eberhardt, Teresa Mikielyn, Rafał Zakrzewski, Zbigniew Treliński, Krzysztof Rellikowski, Krzysztof Trzepałko,
Ryszard lukasik, Dariusz Borowiecki
i dyrektor ZST Chemaru Maciej Mą
dzik, który był też najstarszym uczestnikiem (46 lat) XV Turnieju Sylwestrowego.
Następny już za rok.
S. SIJER

gala

Na wspólnej kolacji kończącej kilkudniowy pobyt w Budapeszcie wręczo
no nagrody dla drużyn oraz poszczególnych zawodników. Spoślód ponad 200 uczestników konfrontacji .. Budapeszt - Reszta Świata" wyróż
niono m.in. Tomka Błaszkiewicza
i Dawida Michałkiewicza. Ostatnim
wręczanym przez prezesa węgierSkie
go związku piłki ręcznej był puchar dla
najlepszej, zdaniem organizatorów
i obserwatorów drużyny przyjezdnej.
Z grona 10 zespołów z Włoch , Rosji ,
Rumunii , Czechosłowacji nagroda ta
przypadła reprezentacji Kielc! Podkreślając widowiskową, a zarazem dojrzałą grę młodych kielczan oficjelę wę
gierscy nie ukrywali chęci współpracy
sportowej i wspólnych sportowych
spotkań z Kielcami. Wiedzą już także
o postawie seniorów Iskry w rozgrywkach ligowych.
Pobyt w Budapeszcie. poza sportowym programem zawierałtakże turystyczne propozycje. Gospodarze zorganizowali wspólne zwiedzanie najciekawszych miejSC i obiektów stolicy
Węgier.

Należy jeszcze wspomnieć. że
w sprawnym zorganizowaniu tego wyjazdu ma swój udział firma "Drogowiec", która udostępniła ekipie swóJ
mikrobus.
(s)

"Derby" W Skariysku

VIVAT

kawalerowiei
Żonaci: J. Kępa, Zięba, Marula, Kobus, Stefański, Kopecki,
Jarosław Mosiołek, Jacek Mosiołek, K, Kozubek, Czarnecki,
W. Kępa, Zaliński, Kurowski. Sę
dziował R. Mazur, widzów 200.
Mecz drużyny kawalerów
i żonatych Ruchu Skarżysko
odbył się już po raz 34 w pierwszy dzień nowego roku . Do tej
pory 30 razy górą byli żonaci
i wydawało się, że będzie tak
i tym razem, gdy już w 13 minucie gola zdobył Jarosław Mosiołek, kończąc ładną akcję całego zespołu. Po przerwie mło
dość wzięła jednak górę i po
bramkach Zbigniewa Kępy
i Kaczmarczyka zwycięstwo
przypadło kawalerom.
Przypomnijmy też, że inicjatorem imprezy jest Henryk Kozubek, a w meczu wystąpili jego syn
Krzysztof (żonaty) i wnuk Artur
(kawaler).
(pi~

TKKF zaprasza
Zarząd Wojewódzki TKKF
wspólnie z Iskrą i "Echem
Dnia" organizują halowy noworoczny turniej .szóstek" pił
karskich. Informacje i zgłosze
nia do piątku 8 stycznia w siedzibie ZW TKKF w Kielcachul. Sienkiewicza 68.

• Festiwal sportu w nowei hali • Duże iasne
zamiast kartek • Beczka piwa dla Czarnych

Z okazji otwarcia nowej hali sportowej w Warce przez dwa dni miasto to przeżyy.tało
wielkie sportowe święto, w którym wzięło udział wiele znakomitości ze świata sportu.
W sobotę 2 stycznia jako
pierwsi wyszli na parkiet piłka
rze nożni warszawskiej Legii
I zespołu "gwiazd Stanisła-

Artur Sarnat wypoiyczony do Cracovii

zpital WBłękitnych
Niezbyt optymistyczna sytuacja panuje przed rozpoczęciem przygotowań do
rundy wiosennej w drużynie
piłkarzy Błękitnych Kielce.
Dzisiaj na własnych obiektach rozpoczęły się przygotowania, a do treningu zdolnych jest niewielu zawodników. Jak nas pOinformował
drugi trener, Władysław
Mróz, w zespole panuje
prawdziwy "szpital". Wiesław Szwajewski przeszedł
operację kolana i jest w trakcie rehabilitacji, Leszek lipka również w najbliższych
dniach musi poddać się zabiegowi operacyjnemu, który

wykona doktor Pańka. Robert Kosela podczas treningu w Busku złamał nogę
i został na kilka tygodni wyłączony z treningów. Drobne dolegliwości odczuwają
jeszcze Łukasz Gors zkow
i Marek Graba.
Jeśli chodzi o zmiany, jak
dowiedzieliśmy
się
od
sponsora Błękitnych, p.
Leszka Musiała, który sfinalizował transfer Artura
Sarnata do Błękitnych, zawodnik ten zostanie na najbliższe pół roku wypoży
czony do Cracovii. Na pytanie,
czy
oznacza
to
rozstanie z kieleckim zespołem, p. Leszek odpowiedział: "Nie, mam zamiar nadal wspomagać Błękit
nych".
(sw)

Występ siatkarzy Czarnych Radom uświetnił otwarcie wareckiej
hali. Z nr 9 atakuje Paweł Słomka, z nr 2 Andrzej Przeździecki.
Fot. W. Słomka

.Sensacyjny przebieg Turnieju Czterech Skoczni
Cokolwiek by robił Diego Maradona, dla środ
ków masowego przekazu zawsze pozostanie on
obiektem dużego zainteresowania. Oto w ostatnim czasie
wszyscy
zwrócili uwagę na to, że
król futbolu schudł. Madrycki dzienniki "El Pais"
nawet określił cyfrę - 7
kilogramów i trzy przyczyny - dężkie mecze,
konflikt z Napoli i doskonałą pracę nowego osobistego trenera Maradony zajmującego się przygotowaniem fizycznym
gwiazdy, Fernando Signorini. "El Pais" zawiadomił także, że fryzura
piłkarza jest teraz "bardziej europejska".

....

Sensacyjny przebieg ma tegoroczny Turniej Czterech Skoczni.
Po trzech konkursach nie ma w pierwszej szóstce skoczków żad
nego Fina, jest za to aż dwóch Japończyków. Noriaki Kasai i Masahiko Harada, po kilkunastoletniej nieobecności skoczków swego kraju na czołowYch pozycjach, zapowiadają, że w tej konkurencji znów nastał czas japońskich "kamikadze".
Trenują w Finlandii i Austrii,
mają świetną okazję podglądać najlepszych narciarzy
oraz wszelkie nowinki dotyczące
sprzętu. Latem oddają na treningach po 500 skoków, zimą po
100. Styl
którym skaczą dziś

gdzie

,,v",

niemal wszyscy, opanowali
szybko i bezbłędnie. Zwycięs
twa odniesione przez JapOńczy
ków w tegorocznych konkursach pokazują, że są gotowi odnosić
sukcesy
na
najważniejszych imprezach.

Tyson mięk"ie...
Mike Tyson osiągnął porozumienie poza salą sądową z byłą Miss
~eryk~,. Rosi~ J~n~s, która oskarżała go o "obmacywanie jej po-

sladkow' I czynienie niestosownych uwag podczas sesji fotograficznej, poprzedzającej konkurs czarnych piękności w lipcu 1991 r., w IndIana.
Skarga cywilna, wniesiona do sądu federalnego w Nowym Jorku
w 1991 r., opiewała na 100 milionów dol. odszkodowania. Adwokat
powódki, Irw~ng Pinsky, stwierdził w wywiadzie dla "USA Today", że
strony zgodZiły się nie ujawniać sumy porozumienia.

W Oberstdońie 30.000 widzów oklaskiwało zwycięstwo
swojego rodaka, 21-letniego
Christoffa Duffnera w inauguracyjnym konkursie 41 edycji
Turnieju Czterech Skoczni. Po
pasjonującym pojedynku z Austriakiem Goldbergerem, który
prowadził po pierwszej kolejce,
Duffner wygrał z przewagą zaledwie 0,3 pkt. i zgarnął główną
nagrodę w wysokości 8,8 tys.
dolarów.
Noworoczny konkurs w Garmisch Partenkirchen wygrał
Kasai. Bardzo dobrze spisał się
16-letni zakopiańczyk, Wojciech Skupień. W pierwszej serii uzyskał on siódmą odległość,
otrzymał jednak niskie noty za
styl. Stremowany skoczył za
drugim razem znacznie słabiej
i zajął ostatecznie 28 miejsce.
Wczoraj w Innsbrucku najlepszy okazał się debiutujący
w ekipie austriackiej Andreas
Goldberger, który dzięki temu
umocnił się na prowadzeniu
w klasyfikacji generalnej.
Oto oficjalne wyniki trzech dotychczasowych konkursów.

Oberstdorf: 1. Duffner 237,7 pkt. (116,5 i 116,5 m), 2.
Goldberger 237,4 (116
i 115), 3. Kasai - 230,3 (113,5
i 113,5).
Garmisch Partenkirchen:
220,8 (108,5
1 Kasai i 97,5), 2. Jens Weisflogg
(Niemcy) 219,4 (104
i 98,5), 3. Goldberger 216,5 (100,5 i 101).
Innsbruck: 1. Goldberger 229,8 (109 i 106), 2. Jaroslav
Saka la (Czechy)- 217,3 (105,5
i 102), 3. Kasai - 212,5 (106
i 97).
Po trzech konkursach: 1.
Goldberger- 683,7,2. Kasai663,6, 3. Sakala 633,5, 4. Harada - 628, 5. Werner Rathmayr
(Austria) - 625,3, 6. Werner
Haim (Austria) - 611,4 .
(sts)
* Klubowy Puchar Europy
hokeIstów zdobyli zawodnicy
szwedzkiego Malmoe IF pokonując w finale Dynamo Moskwa. Wynik meczu 3:3 (0:1,1:1,
2:1, dogrywka 0:0), rzuty karne
1:0. Bramki zdobyli: dla Malmoe: Hanson 2, Sundstroem
1 plus karny, dla Dynama - Jaszin, Kamiński i Graczew.
Zwycięzcy zdobyli
nagrodę
w wysokości 70 tys. franków
szwajcarskich.

wa Terleckiego". Po bardzo
Ciekawym i emocjonującym
meczu padł wynik remisowy
5:5 (3:3), a bramki zdobyli dla Legii: Kowalczyk 3, Muszyński i Kacprzak;
dla
"gwiazd": S. Terlecki 2, Karaś
2 i M. Terlecki.
Jako ciekawostki dodajmy,
że w drużynie Legii wystąpiło
gościnnie trzech księży, a sę
dzia spotkania Michał Listkiewicz zamiast pokazywać
zawodnikom żółte kartki
"karar' ich wypiciem w cią
gu minuty butelki wareckiego fulla. Wśród publiczności
oglądającej ten mecz byli m.in.
trener kadry Andrzej Strejlau,
prezes PZPN Kazimierz Górski i były znakomity kulomiot
Władysław Komar. Następ
nie na parkiecie prezentowały
się zespoły młodzieżowe, ale
kibicom najbardziej podobały
się miejscowe dziewczęta
w pokazie aerobiku.
Kolejnym wielkim wydarzeniem było spotkanie siatk arzy ,Czarnych Radom
z Avią Swidnik. Mecz ten "zakontraktowany" na trzy sety
wygrali radomianie 2:1 (15:9,
15:8, 6:15), a trener Jacek
Skrok miał okazję wypróbować wszystkich zawodników.
W nagrodę za zwycięstwo
Czarni otrzymali 100-litrową
beczkę piwa i kilkadziesiąt butelek tego produktu z wareckiego browaru.
Wieczorem rozpoczęły się
długo oczekiwane mecze 34
Turnieju Koszykarzy o Puchar Prezydenta Warszawy.
Mecz pomiędzy MKS MOS
Pruszków a Uniwersytetem
Moskiewskim rozczarował
widzów. Poziom spotkania był
mierny, a zespół z Moskwy
wyróżnił się tylko niesportowym zachowaniem. Szczytem
tego było zdarzenie z ostatniej
minuty meczu kiedy niezadowolony z decyzji sędziego
Garszkow rzucił piłkę do włas
nego kosza. Punkty zostały
zaliczone oczywiście dla
Pruszkowa, a zawodnik musiał opuścić boisko. Końcowy
wynik 81 :59 dla MKS MOS.

* W międzynarodowym turnieju Siatkarzy w Apeldornie reprezentacja Polski przegrała
z CSRF mecz o piąte miejsce
2:3 (15:10,15:11,11:15,10:15,
10:15).

W drugim meczu Legia Warszawa pokonała 167'67 (76:36)
drużynę International Warka,
w której grali koszykarze Piłicy
Warka i OSU Moskwa.
W niedzielę hala już od rana
tętniła życiem. Nalplerw odbył
się mecz koszykówki pomiędzy'
reprezentacją TelewiZJI Polskiej
a ambasadą USA. Wygrali Amerykanie 67:33, a w drużynie TVP
grali m.in. redaktorzy sportowi:
Szpakowski, Łabędź, Zakrzewski, Szaranowicz oraz
Zygmunt Lenkiewicz. Z kolei
na parkiecie pojawili się siatkarze Pilicy Pułaski Warka i Orląt
Łuków rozgrywający mecz w ramach III ligi. Wygrali goącie 3:0
(15:4,15:10,15:12).
W późnych godzinach wieczornych rozegrano decydujący
mecz turnieju koszykarzy. Legia
zwyciężyła
MOS Pruszków
84:81 (46:39), a "popis" braku
wytrzymałości nerwowej dali trenerzy obu drużyn. Sędziowie
orzekli przez Ich zachowanie aż
pięć przewinień technicznych.
Istny "teatr" odegrał w końcówce
szkoleniowiec z Pruszkowa.
Przy stanie 81 :81 wtargnął na
boisl:<o i przez kilka minut uniemożliwiał koszykarzom Legii wykonanie rzutów osobistych.
Późno w nocy sportowe
emocje w Warce doHiegły
końca. Wszyscy uczestnicy
tego dwudniowego święta
zgodnie podkreślali wzorową
organizację imprezy za co
wielkie brawa należą się miejscowym działaczom. Mamy
też nadzieję, że warecka hala
wkrótce znów zaprosi sympatyków sportu na przeżywanie
nowych sportowych emocji.
PIOTR SZPAK

Szachowe
nadzieie
W Leśnej Podlaskiej odbyły
się półfinały mistrzostw Polski juniorów młodszych w szachach.
W zawodach wzięli udział mło
dzi zawodnicy z 16 województw
Polski centralno-wschodniej,
m.in. reprezentanci woj. radomskiego i kieleckiego. Najlepiej
zaprezentował się w kategorii
do lat 14 Michał Szczecina
z Żaka Kielce zajmując 4 lokatę
i awansując do finałów mistrzostw Polski. Awans wywalczył
również Michał Ratarek z MDK
Orlęta Radom zajmując piąte
miejsce szachistów do lat 10. Inni nasi szachiści zajęli miejsca
poza pierwszą dziesiątką
(sw)
* W ankiecie włoskiego dziennika "La Gazetto delio Sport"
najlepszymi sportowcami roku 1992 zostali: (mężczyźni)1. Miguel Indurain (kolarstwo)
- Hiszpania, 2. Kevin Young
(lekkoatletyka) - USA, 3. Carl
Lewis (lekkoatletyka) - USA
oraz (kobiety) - 1. Krisztina
Egerszegi (pływanie) - Węgry,
2. Monica Seles (tenis) - Jugosławia, 3. Zhan Shang (strzelanie) - Chiny.
Opr. (soy)
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