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Właściciel sklepu przy pl. Kościuszki w Chmielniku
zapytany przez nas, gdzie znajduje się pl. Kościuszki
powiedział, że nie wie. Dlaczego?

Otrzymaliśmy list
z Buska-Zdroju ...
...w kilka dn i po ukazaniu
się w naszej gazecie artykułu

pl. "Jakim prawem?, w którym pisaliśmy o kulisach tego,
że Chmielnik nie będzie siedzibąpowiatu . Czytamy w nim

Rozszerza się straik nauczyciełi

Co

%

maturq?

Z 695 szkół podstawowych województwa kieleckiego strajkowało 37. W grupie szkół ponadpodstawowych zajęcia nie odbywały się w 8 liceach (na ogólną liczbę 45) i 12 (spośród 54) zespołach szkół zawodowych. Takie dane uzyskaliśmy w Kuratorium Oświaty w Kielcach w piątek. Jak jest dzisiaj?
Związkowcy

. Solidarności"

nauczycielskiej byli przekonani,
że strajk będzie się rozszerzał.
W ubiegłym tygodniu w Starachowicach np. nie przystąpiły do

niego 3 podstawówki i niemal
wszystkie ,szkoły średnie.
DOKONCZENIE NA STR. 4.

m.in.: .( .. . ) jako mieszkańcy
miasta i gminy Chmielnik uważamy argumenty obecnych
władz Chmielnika jako bezzasadne i niesłuszne. Obecne
władze miasta liczą, że z chwilą powołania powiatu Stradomski, Gajek, Kal zostaną
starostami, a Schab - burmistrzem ( .. .)".
Anonimowy autor na pi ęciu
stronach maszynopisu opisał
powiązania personalne w radzie i Urzędzie Miasta i Gminy. Być może wrzucilibyśmy
anonimowy paszkwil do kosza, gdyby nie to, że niezależ
nie od niego otrzymaliśmy zaproszenie do Chmielnika. Od
ludzi z tzw. opozycji, którzy
mieliby nam wskazać problemy miasta i gminy, o których wszyscy wiedza, lecz
nikt nie chce o nich mówić.
Na miejscu okazało się, że
jest ich b~lrdzo dużo
.DOKONCZENIE NA STR. 4

Cukier idzie

Jak minął weekend? - zobaczysz i przeczytasz na str. 5
Fot. A. Piekarski

Zanotował

rezy e

biec

Na to spotkanie czekali już od miesiąca. Chcieli wiedzieć jakie
dalsze losy ich i budowanego hotelu. Wreszcie w ubiegły
piątek na budowę hotelu przy ul. Sląskiej w Radomiu przyjechał
prezydent "Euromirexu" Mirosław Kłys. Przywiózł tylko pienią
dze - wypłatę za marzec. Pensję za kwiecień obiecał dowieźć
w następny piątek.
będą

esołei -azdy!

Największym zainteresowaniem wanda~ cieszą się siedzenia. Są cięte nożami, żyletkami

Ochroniarz - zawód coraz
bardziej popularny I rozpowszechniany na szeroką skalę.

sprawy na malutkiej karteczce

konl"enerv na śln'1Iiec:i

cach.

DOKOŃCZENIE NA STR. 3

W konkursie
Centrum MX

Zapotrzebowanie na "płat
nych stróżów porządku" roś
nie wraz z liczbą nowo powstających sklepów czy spó-

Nagrody
wylosowane "maluch"
czeka

łek.

... h»b ...sy cz.,.h» :wyglqdajq

Codziennie 5-7 czerwonych autobusów ze zniszczonym przez chuliganów wyposażeniem zjeżdża do bazy
przy ul. Jagiellońskiej w Kieł

Wielka gala
Pierwszego maja w sali radomskiego teatru miała miejsce
gala Laurenta. Podczas imprezy
wystąpił też Jarosław Rabenda.
. Miniwystęp" - takie sformuło
wanie bardziej odpowiada tamtejszej sytuacji , był zapowiedzią
recitalu, który miał się odbyć
szóstego maja, także w teatrze.

trzeba
vvszystko

.sooo

Niestety, jak nas poinformoali ich właściciele, ceny
każdej chwili mogą być jeszcze wyższe, gdyż cukrownie
maczą
podwyżki
coraz
iększymi kosztami energii,
paliw itd. Ciekawe, czy dojdzie
znowu do paradoksu jak w poprzednim roku, kiedy to sproadzano tańszy cukier z za(5.8.)
granicy?

nie. Informacje podawane w radiu, telewizji, przychylne recenzje w prasie, pochlebne opinie
wypowiadane przez samego
Wojciecha Młynarskiego to

Chronić

zaobserwować

wzrost cen cukru. Jeszcze
na początku ubiegłego tygodnia kilogram cukru
paczkowanego kosztował
od 7800 do
złotych.
Koniec tygodnia przyniósł
wzrost ceny od 200 do nawet
600 złotych na kilogramie.
Przed dużymi hurtowniami
ustawiają się kolejki chęt
nych do jego zakupu.

niemało dla Rabendy i dla Radomia. Dla młodego aktora to być
może początek nietuzinkowej
kariery, dla miasta to darmowa
promocja.

Jawe

Ochroniarz musi być sprawny,
silny i ,,czysty jak łza"

~

gorę

Od kilku dni w Radomiu
można

Wyróżnienie zdobyte przez radomskiego aktora
rosława Rabendę na festiwalu piosenki aktorskiej
Wrocławiu przyniosło miastu chlubę.
Było nie było , zostać laureatem prestiżowego w skali kraju
festiwalu, w otoczeniu konkurentów z Warszawy, Krakowa
i Łodzi nie zdarza się codzie n-

olejki przed
U rto""lliami

w

Aktor stał przed wejściem do teatru i przepraszał...

.zdobione" wulgarnymi napisami, farbami trudnymi do usunię
cia. Drugie miejsce zajmują kasowniki. Są urywane i kradzione
w całości lub rozmontowywane,
a złodzieje zabierają bolce słu
żące do dziurawienia biletów.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
I

Pracownicy zaczęli się dopominać o pieniądze za środki
czystości , ekwiwalent za ubrania
robocze i wyprawki: większość
z nich miała wypowiedzenie do
30 kwietnia. Obecnie na budowie zatrudnionych jest tylko 15
osób, ale i one mają wymówienia.
"Panowie, wszystko co
wam się należy dostaniecie do
końca miesiąca - powiedział
prezes. - Trudno jest mi z~
madzić tyle pieniędzy naraz.
Oglądacie telewizję i wiecie

jaka jest sytuacja w kraju".
.Co mnie obchodzi telewizor krzyczy ktpś z boku.
DOKONCZENIE NA STR. 3

50 lat po

~oini.

Nie wiedzieli...
W piątek około godziny 1~.30
przy drodze prowadzącej z Zycina do Szydłowa wybuchł niewypał z czasów II wojny światowej.
Na miejscu zginęły dwie osoby:
Adam K. lat 27 i jego czteroletni
syn, Sebastian. Obaj poszli na
pole palić stare worki po cemencie. Nie wiedzieli, że w tym
miejscu od ponad 50 lat leży
w ziemi pociSk moździerzowy.
A.O.

W dzisiejszych czasach, nawet najmniejsza kafejka może
stać się obiektem zainteresowania przestępczego światka. Musi
być więc osoba, która utrzyma
w niej porządek - chociażby za
duże pieniądze, to i tak się opła
ca.
Wiedzą o tym właściciele biur
detektywistycznych,
których
w samych Kielcach nikt nie zliczy. Wciąż powstają nowe, stare
się likwidują lub zmieniają lokum , a te najpopulamiejsze (z
pewną renomą) cieszą się niegasnącym powodzeniem u kielczan.
Bo taka jest prawda, że
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Kinga Tużyńska z Kielc
wylosowała telewizor kolorowy .samsung" w ostatnim losowaniu nagród
w wiosennym konkursie
Centrum MX. Nowy superatrakcyjny konkurs dla
klientów Centrum MX i Supermarketu OBI - tym razem do wygrania . fiat
126p".
(Szczegóły na-stronie 2).

Einterwencyiny
~g45898
od godz. 10 do 15
Niebezpieczne knajpki
Gratuluję reporterowi
sującemu
się
MAF

podpinotatki
•Spacerkiem po Kielcach" pod
ulem .GroŹna ulica". Rzeczyiście knajpka . Bar Man", u
ulic Dom~szowskiej
zbiegu
i Leszczyńskiej , jest przed
DOKOŃCZENIE NA STA. 3

W sobotę i niedzielę dyżur
policjantów przebiegał właś
ciwie spokojnie. Nie zgłoszo
no żadnych poważniejszych
przestępstw, sporo jest tzw.
drobnicy.

Odnotowano dwa g roźne wypadki drogowe z udz iałem motocyklistów. W Szewcach nietrzeźwy kierowca motocykla
potrąc ił i dącego drogą Tomasza M., którego z ogólnymi ob-

rażeniami odwieziono do szpitala. Sprawca nie miał uprawnień do kierowania pojazdem.
Drugi wypadek wydarzył się
w Leśnicy, gm. Małogoszcz .
Na rowerzystę , Stan isława W.
lat 40, najechał jadący w tę samą stronę. motocyklista ,jawy".
DOKONCZENIE NA STR. 4

St. wartownik Henryk Kosmola strzeże jednego z dużych
kieleckich zakładów pracy.
Fot. A. Piekarski
Jv

http://sbc.wbp.kielce.pl
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ej!.!' trS Gabinetowy kryzys w Izraelu
Minister spraw wewnętrznych
Izraela Arie Deri podał się do
dymisji, wywołując kryzys gabinetowy, który - zdaniem premiera Icchaka Rabina - może
zakłócić bliskowschodni proces
pokojowy.

Demokratyczne wybory
w Paragwaju
Blisko 1,7 mln Paragwaj czyków wybierało pierwszego po 35
latach dyktatury wojskowej i 4
latach .okresu przejściowego",
cywilnego prezydenta republiki.
Wybory nadzorowały setki
obserwatorów międzynarodo
wych, by zapewnić prawidłowy
przebieg pierwszych w 182-1etniej historii kraju prawdziwie demokratycznych wyborów i by
zapobiec ewentualnym oszustwom wyborczym na wielką skalę, tak powszechnym w czasach

dyktatury generała Alfredo
Stroessnera (1954--1989).

Na

piechotę

Amerykański

do lepy

5 obserwatorów wojskowych
ONZ, którzy od kilku dni usiłowa
li dostać się do oblężonej enklawy
muzułmańskiej
Zepy
(wschodnia Bośnia), przybyło
tam pieszo. Obserwatorzy musieli przejść kilka ostatnich kilometrów na piechotę, gdyż drogę
blokowały drzewa ścięte przez
jedną ze stron konfliktu. Obecność obserwatorów w Zepie jest
istotnym elementem operacji
ONZ, zmierzających do zdemilitaryzowania enklawy.

Psy obserwowały posłów
5 tys. bułgarskich zwolenników komunizmu zignorowało wydany przez sofijskie wła
dze miejskie zakaz zgromadzeń
i spotkało się na wiecu u stóp
pomnika Armii Radzieckiej, aby
uczcić 48 rocznicę zwycięstwa
nad hitlerowskimi Niemcami.
Posłowie z Partii Socjalistycznej, która zorganizowała wiec,
złożyli kwiaty u stóp pomnika.
Setki policjantów z psami, nie
mogąc przeszkodzić posłom ze
względu na ich immunitety, obserwowały zebrany tłum.
Około

czy POLSKA BROŃ

POJEDZIE DO

kiej operacji.
Niedzielny
.Washington
Post", który podał te informacje
za urzędnikami administracji
USA, pisze, że z uwagi na rodzaj
broni, jaką już mająmuzułmanie
bośniaccy, nowa broń powinna
pochodzić z krajów dawnego
Układu Warszawskiego lub innych, takich jak Egipt, rozporzą-

Nagrody rozdane!
Opr6cz 51 nagród regulaminowych
kierownictwo sklepu Centrum MX przyznało jednorazową nagrodę za oryginalny pomysł oznaczenia kuponów - Marcelina i Koleta Miernik (Kielce, ul. Bukowa 18/40) okleiły kupony ze swoimi
nazwiskami kawałkami różnokolorowej
taśmy. Kupony te nie brały udziału w losowaniu. Pomysłowe klientki Centrum MX
otrzymaly duże pudelko "puzzli" .Infonnujemy, że wszelkie kupony oznaczone nie
będą w przyszlości brały udziału w losowaniu nagród.
Oto pełna lista nagrodzonych:
Zestawy artykułów spOŻYWCZYCh
wylosowali:
Kowalczyk Stanisław, Kielce, ul. H.
Sawickiej 18/10
Głowacka Cecylia, Kielce, ul. Warszawska 161/118
Chojnacki Dariusz, Kielce, ul. Massalskiego 24/18
Pękaiska Aldona, Kielce, ul. 1 Maja
139/11
Krzyżanowski Robert, Kielce, ul.
Stara 3/46
Borkowski Wiktor, Kielce, al. 1000lecia PP 19 p. 36a
Gawicka Zofia, Kielce, ul. Dolomitowa 5/14
Świtała Leszek, Starachowice, ul.
Boh. Westerplatte 12/3
Zaborski Marek, Kielce, ul. Krasickiego 20/53
Szczecina Andrzej, Kielce, ul. Astronautów 7/19
Cieślikiewicz Dariusz, Kielce, ul.
Romualda 4/109

Telefon
zaufania
463-56
AIDS
- narkomania
Na Twój telefon w poniedziałki od 17 do 19 oczekują
dyżumi, którzy:
- wysłuchają Cię życzli
wie i z uwagą
- zapewnią Ci pełną anonimowość i dyskrecję
- pomogą Ci wybrnąć
z najtrudniejszych sytuacji
życiowych
umożliwią kontakt
z osobami o różnych specjalnościach

- w razie potrzeby gotowi
są spotkać się z Tobą osobiście.

Dariusz, Jędrzejów, ul.
Przypkowskiego 60/1
Lisowska Maria, Górki Szczukowskie 13
Lis Paweł, Kielce, ul. Orkana 10/20
Krygier Barbara, Kielce, os. Barwinek 15/49
Szwed Andrzej, Kielce, ul. Grochowa 23/65
Piskulak Dominika, Kielce, ul. Dewońska 1/19
Lipka Wiesław, Kielce, ul. Boh.
Warszawy 3/71
Sionkowska Ola, Kielce, ul. Połow
niaka 2/20
Lewandowska Elżbieta, Kielce, ul.
Urzędnicza 3a/21
Zestawy art. chemii gospodarczej
(.domestos" + "WC pic ker") wylosowali:
Januchta Stanisław, Kielce, ul. Połowniaka 10/9
Szozda Krystyna, Kielce, ul. Boh.
Warszawy 7/50
. Rzeszewska Małgorzata, Kielce, ul.
Zelazna 33
Czterolitrowe opakowania płynu
.quanto" wylosowali:
Rubak Szymon, Górno 43
Wąsowicz Jolanta, Piekoszów, ul.
Częstochowska 11214
Walocha Agnieszka, ul. Norwida
3/44
2-, 4-kilogramowe opakowania
proszku LANZA COLOR wylosowali:
Kuduk Halina, Kielce, ul. Struga 4/5
Longe Wiesław, SkarŻYsko-Kam .,
ul. Sienkiewicza 33
Dobrowolska Jolanta, Zgórsko 58
Zestawy kosmetyków (CITY MEN
+ CLlFF) wylOSOwali:
Adach Jan, Kielce, ul. H. Sawickiej
2a/21
Dudzik Krystyna, Kielce, os. Barwinek 5/4
Ksel Tomasz, Kielce, ul. Grunwaldzka 43/48
Młynki do kawy wylosowali:
Horotyn Anna, Kielce, ul. Orkana
30/45
Sepczuk Marcin, Kielce, ul. Szkolna
35m
Wiosło Jerzy, Pawłów 37
Drach Robert, Kielce, os. Na Stoku
36/44
Gross Iwona, Kielce, ul. Chopina
11/49
Komplety patelni teflonowych wylOsowali:
Zając

Żurański StaniSław, Skarżysko-

Kam., ul. Piłsudskiego 8/12
Komisarczyk Andrzej, Cedzyna 201
Dobrowolska Jolanta, Zgórsko 58
Komplety na przyprawy wylosowali:
Mazur Urszula, Bukowa, ul. Bukowa 6/10
Muczko Hanna, Kielce, os. Na Stoku 9/41
Rubik Ewa, Kielce, ul. Targowa 9/54
Tace kuchenne wylosowali:
Mikołajczyk Adam, Kostom/oty 1
Krzemiński Jacek, Miedziana Góra
69
Rogóż Maria, Kielce, ul. Struga
3/39
Zegary wylosowali:
Bartosik Agnieszka, Kielce, ul.
Szkolna 40/51

JUGOSŁAWII?

Stany Zjednoczone zaczęły organizować międzynaro
dową koalicję państw, które mogłyby zapewnić dostawy
broni rządowi Bośni w razie częściowego uchylenia embarga przez ONZ i zamierzają nakłonić bogate kraje sympatyzujące z władzami w Sarajewie, takie jak Arabia Saudyjska, by sfinansowały jej zakupy, a wśród potencjalnych dostawców widzą dawną Czechosłowację, Polskę
i Węgry - jeśli kraje te byłyby gotowe uczestniczyć w ta-

Konkurs Centrum MX rozstrzygnięty

Siedmioletni DANIEL BDGUCKllosował nagrody dla klient6w sklepu Centrum
MX, kt6rzy w okresie od 17 kwietnia do 8 maja dokonali w tym sklepie zakup6w
na sumę .mi!,imum 200 tysięcy zł. Tym razem szczęście uśmiechnęło się do
KINGI TUlYNSKIEJ z KIELC. Losowanie odbyło się w minioną sobotę w sklepie
MX (Kielce, ul. Zagnańska 119).

plan pomocy dla Bośni

Gruszka Halina, Kielce, ul. Chopina
13/80
Musiał Bożena, Zagnańsk, ul. Turystyczna 107
Zestaw garnkÓW wylosowała:
Pękaiska Eliza, Kielce, ul. 1 Maja
139/11
NAGRODĘ GŁÓWNĄ - TELEWIZOR KOLOROWY SAMSUNG wylosowała:

TUżyŃSKA KINGA, KIELCE, OS. NA
STOKU 79/48 .
Nagrody można odbierać u kierownika sklepu Centrum MX do 20 maja br.
Dyrekcja CENTRUM HANDLOWEGO MX zaprasza wszystkich do udziału
w nowym konkursie. Mogą w nim
wziąć udział klienci SKLEPU CENTRUM MX I SUPERMARKETU OBI, którzy do 15 czerwca dokonają w jednym
z tych sklepów zakupów na sumę minimum 200 tysięcy zł. Tym razem
główną nagrodą będzie FIAT 126p.
ZAPRASZAMY - PRZYJDŹ, ZOBACZ, PORÓWNAJ CENY, KUP i. ..

WYGRAŁEŚ!

Minęły

dzających

zapasami broni pora-

dzieckiej.
.Urzędnicy
(administracji
USA) oświadczyli, że w trakcie
niedawnych kontaktów dyplomatycznych zaczęli montować
wielonarodową koalicję, która
miałaby sfinansować zakup
i zapewnić dostawy broni dla
rządu Bośni - informuje dziennik. Administracja Clintona zamierza pełnić rolę pośrednika
w operacji, w której rządy
przychylnie usposobione do
muzułmanów w szczególności Arabia Saudyjska - kupiłyby broń i amunicję od innych
krajów i zorganizowałyby jej
dostawy dla muzułmanów boś
niackich".
urzędników znający szczegóły niedawnej
rundy rozmów, oświadczył,
że można
oczekiwać,
iż
Arabia Saudyjska wydała
by na to przedsięwzięcie
»około 100 milionów dola-

rów«".
Wśród minusów uchylenia
embarga na dostawy broni dla
rządu Bośni, .Washington Post"
wymienia groźbę, iż część transportów wpadnie w ręce Chorwatów, kontrolujących porty nad
Adriatykiem, a także okolicznoŚĆ, że USA jako organizator
przedsięwzięcia staną się moralnie odpowiedzialne za ewentualne ataki muzułmanów boś
niackich na cywilną ludność

trzy ciepłe dni
STRAŻ POŻARNA

Ciepłe i suche dni maja wyjątkowo sprzyjają powstawaniu p~
żarów w lasach, zwłaszcza gdy podczas weekendu odwiedzają
je nieostrożni turyści. W ubiegły piątek jednostki straży pożar
nej uczestniczyły w gaszeniu czterech tego typu pożarów, m.in.
w Kotuszowie, gm. Sędziszów (przyczyną było podpalenie),
Płaśni, gm. Gnojno oraz Ludwinowie, gm. Włoszczowa. W tej
samej miejscowości już następnego dnia ok. godz. 10 płonęło
poszycie leśne, co prawdopodobnie nastąpiło w wyniku umyśl
nego podłożenia ognia.

ciej , bo 8-krotnie przy gaszeniu
ognia na terenach leśnych. Już
o 6.20 przeprowadzono akcję
usuwania zagrożenia w budynku przy ul. Chęcińskiej w Kielcach, gdzie woda zalała piwnice.
O godz. 10.30 jednostka
straży pożarnej została wezwana do Skarżyska-Kamien
nej na pomoc 3O-Ietnlemu
mężczyźnie, który wpadł do
studni. Jednak tuż przed przybyciem strażaków zdołał się
sam z niej uwolnić.
Nieco później - ok. godz. 13
przeprowadzono akcję gaśniczą
w Wólce Kłuckiej, gm. Mniów,
gdzie płonęły zabudowania wiejskie - obora i stodoła, a pożar
pochłonął majątek o wartości
200 mln zł. Stodoły paliły się
jeszcze tego samego dnia w Kalidze, gm. Radoszyce oraz Złotej
Pińczowskiej, tym razem straty
oszacowano na 50 mln zł. Dochodzenia popożarowe nie
ujawniły jeszcze rzeczywistych
przyczyn zdarzeń, jednak wiadomo, że płonące stodoły nierzadko bywają wynikiem ... porachunków sąsiedzkich.

IZBA WYTRZEŹWIEŃ
I tym razem piątkowo---sobotni
dyżur w Izbie Wytrzeźwień nie

państw

Przez trzy dni w ub. tygodniu i w poniedziałek, 10 bm.
w ambasadzie polskiej w Tel
Awiwie, a więc w miejscu
.eksterytorialnym", odbywa
się za wyraźną zgodą zainteresowanych, niemal bezprecedensowe
przesłuchanie
dwóch świadków w aferze

też

o zastrzeeuropejskich

częściowego
wobec idei
uchylenia embarga na broń.
Powołuje się na opinie dyplomatów brytyjskich, że nowa
broń mogłaby doprowadzić do
rozszerzenia się wojny na inne
tereny dawnej Jugosławii,
gdzie na
razie
panuje
względny spokój.

Haris Silajdzić, minister
spraw zagranicznych Bośni,
zapytany kilka dni temu w wywiadzie prasowym, co z nową
bronią zrobiłby jego rząd, odparł, że jego celem byłoby
.uwolnienie naszego kraju od
najeźdźcy" .•Washington Post"
przytacza tę wypowiedź jako
ilustrację innej trudności: jak
wyważyć dostawy broni, by stanowiły one zachętę do rozmów
politycznych, a nie do eskalacji
walk.

Obchody Dnia

CllenCle
IDfoIlI*:

-:,;0Art-B, Andrzeja Gąsiorow
skiego i Bogusława Bagsi-

ka.

Dezaprobata prymasa
Prymas Polski kard. Józef
Glemp w homilii podczas uroczystości ku czci św. Stanisła
wa, 9 bm. w Krakowie na
Skałce wyraził dezaprobatę

dla strajku nauczycieli. Przyznając, iż sytuacja materialna
nauczycieli i służby zdrowia
jest zła, stwierdził m.in., iż nauczyciel to nie tylko zawód, ale
także posłannictwo narodowe.

Zwycięstwa

w Moskwie

Politycznemanifestacie

"Jeden z

serbską

W sobotę straż pożarna interweniowała 20 razy najczęś

Dziennik pisze
żeniach

Przesłuchanie
W Tel Awiwie

należał do wyjątkowych - w ostatni wieczór przed weekendem
goszczą tu wyjątkowo tłumnie

Obchody 48 rocznicy Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem
w Moskwie, mimo apelów władz i organizatorów o kompromis
i konsolidację narodową, nosiły wyraźny charakter polityczny,
odzwierciedlający podziały w społeczeństwie i w najwyższych
władzach kraju. Odbyły się dwie różne uroczystości. Na Pokłon
nej Górze, gdzie budowany jest gigantyczny pomnik Zwycięs
twa, który ma być odsłonięty w 50 rocznicę Dnia Zwycięstwa,
zorganizowano uroczystości oficjalne z udziałem prezydenta
~
Borysa Jelcyna, premiera Wiktora Czemomyrdina.
Wśród
honorowych gości
uczestniczących w ceremonii
otwarcia pierwszej części pom-

nika nie było wiceprezydenta
Aleksandra Ruckoja ani przewodniczącego parlamentu Rusłana Chasbułatowa.

Ugrupowania opozycyjne wobec Jelcyna wezwały mieszkań
ców Moskwy do udziału w demonstracji w centrum miasta.
czorem interweniować do Wydziału Gospodarki Komunalnej
w sprawie zabezpieczenia plamy oleju rozlanego na dużym
odcinku ulicy Krakowskiej.
W sobotę po telefonicznym
sygnale przeprowadzono .pouczającą rozmowę" z obywatelem, który wokół garażu
(oczywiście nie na własnym
terenie) rozsypywał szlakę.
Okazuje się, że i takie działa
nie kwalifikuje się do kategorii
wykroczeń
.zaśmiecanie",
które może stać się całkiem

legalne po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
M.G.

amatorzy mocnych trunków.
POLICJA
I tak kilkugodzinnego snu pod
Zanotowano:
3 rozboje, 4 wła
nadzorem lekarza i sanitariuszy
mania do mieszkań, 11 włamań
zażyło 37 osób (w tym dwie pado samochodów, 19 innych wła
nie i jeden nieletni), natomiast
mań, 8 kradzieży i oszustw, 6
z soboty na niedzielę - 28 osób.
kradzieży samochodów, 7 wyPołowę .klientów" stanowili
padków drogowych, 9 osób rannigdzie nie pracujący (w tym
nych, 1 samobójstwo, 25 kolizji
dwóch rencistów). Dlatego moż
drogowych, 9 nietrzeźwych kiena przypuszczać, że powodem
rowców, 2 pożary i podpalenia,
tak licznej frekwencji w placówce było rozpoczęcie z dniem 7 ' -46 osób w izbie wytrzeźwień,
157 interwencji policji, 146 manmaja wypłacania zasiłków. Albo
datów drogowych.
po prostu... świętowanie popu7 maja o godz. 14 w miejscolarnych imienin, Stanisława.
wości Lisów, gm. Jedlińsk kieruSTRAŻ MIEJSKA
jący ciągnikiem .ursus", 32-letni
Jak widać po małej liczbie teS.G. nie poSiadający prawa jazlefonów kierowanych do Straży
dy przejechał lewym tylnym koMiejskiej, kielczanie nie chcą
łem pasażera ciągnika - 41-1etprzysparzać funkcjonariuszom
niego M.M., zam. Bartodzieje,
zbyt dużo kłopotów podczas dni
gm. Jastrzębia. Kierujący ciągni
odpoczynku. Dlatego też nie
kiem odjechał z miejsca zdarzemożna powiedzieć, aby strażni
nia pozostawiając rannego bez
cy się przepracowali, chociaż
pomocy. Poszkodowany doznał
musieli w miniony piątek wiedwustronnego złamania żeber.

http://sbc.wbp.kielce.pl

Formalnym organizatorem wiecu i pochodu od Dworca Biało
ruskiego na plac Czerwony był
Związek Oficerów, niewielkie
ugrupowanie weteranów i oficerów służby czynnej, wchodzące
w skład Frontu Ocalenia Narodowego. W demonstracji wzięło
udział kilkadziesiąt tysięcy osób
(według organizatorów ok. 100
tys.).
Sprawcę wypadku po niedługim
ujęto i osadzono w izbie
wytrzeźwień. W jego organizmie

czasu

stwierdzono 1,86 promila alkoholu.
8 maja o godz. 21 .45 w Radomiu na skrzyżowani y ulic
Grzecznarowskiego i Sląskiej
kierujący .polonezem", 39--letni
W.K. potrącił pieszego, który
w wyniku wypadku doznał obrażeń głowy i w stanie ciężkim
został przewieziony do szpitala
w Radomiu. Kierujący oddalił się
od miejsca zdarzenia i dopiero
o godz. 23 powiadomił dyżume
go KWP o uczestnictwie w wypadku. O godz. 23.40 sprowadzono go na policję i stwierdzono w jego organizmie 0,62
promila alkoholu. Pojazd zabezpieczono do badania.
9 maja ok. godz. 13 w Zw~
leniu z bloku przy al. Pokoju
z własnego mieszkania wyskoczył 31-letni J.S. pon~
sząc śmierć na miejscu.

STRAŻ POŻARNA
Straż

pożarna w miniony
weekend interweniowała 12 razy, 5-krotnie paliły się samochody.
8 maja o godz. 20.50
w mieszkaniu Zofii C. w Warce
wybuchł pożar, w wyniku którego poniesione straty szacuje się
na ok. 50 mln zł. Przyczyną
pożaru było zwarcie instalacji
elektrycznej dzwonka.

POGOTOWIE RATUNKOWE
Na brak pracy nie mogą napracownicy pogotowia
ratunkowego. W czasie jednego
12"i)odzinnego dyżuru karetka
pogotowia wzywana była 100 razy. Najczęstsze powody wezwań to: zasłabnięcia, duszności
i bóle serca wywołane wysoką
temperaturą powietrza.
(JN)
rzekać

Po ~borac

"'III

W miniony piątek w Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kozienicach rozpoczął się bezterminowy strajk okupacyjny
zorganizowany przez KZ
"Solidarność" oraz Związek
Pracowników Spółdzielczo-
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recital być,
ale go nie było

Miał

Szóstego- maja od p i ątej
po południu aktor stał przed
wejściem - 8 m do teatral-

nego gmachu i przepraszał
wszystkich , którzy przyszli
obejrzeć
zapowiadany
wcześniej spektakl. Co się
stało? - zapytaliśmy Jarosława Rabendę:

Nie wyt rzymałem
atmosfer y niec hęci ze
strony d y rek tora teatru.
Niby f ormal nie było w porządku,

wyraził

zgodę,

ale •.• na próbach swoim
zachowaniem wyrażał dezaprobatę.

drugą próbę

Zwracamy s i ę z gorącym apelem do wszystkich
ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe dla Pauli
Sołkiewicz, która przeszła
w Polsce bardzo ciężką
operację stawów biodrowych, które spowodowały
zniszczenie kości, oszpecenie i kalectwo. Dzisiaj
Paula ma 12 lat, jest w zasadzie przykuta do łóżka .
Bez operacji w Heindenbergu skazana jest na dozgonne kalectwo, kule ,
wózek inwalidzki. Operacja za granicą daje pełne
szanse usunięcia choroby
i kalectwa.
Operacja
kon iecznie
musi się odbyć w pierwszych dniach maja. Paula
liczy na nas wszystkich!
Podajemy numer konta, na które można wpła
cać kwoty pieniężne.
Konto ZRS NSZZ "S" Fundusz Osób Niepełnosprawnych PKO I OlKielce nr 29519-273000-132
z koniecznym dopiskiem
"DLA PAU LI" . Na dziś
koszty operacji wynoszą
70 mln zł.
(MAF)

Przerwałem

generalną,

nie wytrzymałem nerwowo. Koleżanki i koledzy
przekonywali mnie, by
spróbować po raz trzeci
i spróbowałem. Miała się
odbyć trzecia próba generalna, elektrycy i akustycy teatralni nie otrzymali
jednak zgody od szefa na
obsługę tej próby, tego
występu. Czy w takiej atmosferze, w takich warunkach mógł się odbyć

mój recita w radoms im
teatrze?
JANGAGACKI
PS . J . Rabenda (jak na
razie) nie zrezygnował cał
kowicie
z
występów.
W najb l iższą środę w Klubie Środowisk Twórczych
"Łaźnia"
zaprezentuje
swój autorski program.
Przygotowanie spektaklu
we
własnym
zakresie
kosztuje niemało. Aktor
zamierza
ubiegać
się
o stypendium wojewody.
jag.
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- Niech pan sprzeda samochód". Atmosfera stała się nerwowa.
Pracownicy przekrzykiwali się wzajemnie. Po kwadransie prezes opanował sytuację "Jeśli ktoś ma jakąś
sprawę to będę na zewnątrz" - powiedział i wyszedł przed barak pra-

rozpoczęte

e

w

W minioną sobotę nieoficjalnie rozpoczęły się Juvenalia '93.
Przy wspaniałej słonecznej pogodzie i silnym wietrze rozegrano
eliminacje do Pierwszych Uczelnianych Mistrzostw WSP w żeglar
stwie. Do zawodów stanęło dz i ewięć trzyosobowych załóg . W każ
dym wyścigu brały udział trzy, z których jedna, zwycięska, przechodziła do finału.
Organizatorami imprezy były
sekcja żeglarska . Hals" przy
AZS 'l-{SP i Kieleckie Towarzystwo Zeglarskie. Swój udział
miała również politechnika, która przygotowała zabezpieczenie
ratownicze. W zamian za to
w n i edzielę , korzystając z po-

mocy WSP i KTż zorganizowała
własne mistrzostwa. Równ i eż
w niedzielę rozegrano finał

Uczelnianych Mistrzostw WSP.
W obydwu dniach techniczna obsługa zawodów była
znakomita. Dobrym przygotowaniem wykazały się również
startujące załogi. Zapraszamy
więc wszystkich w niedzielę
16. V. do Cedzyny, gdzie odbędą
się regaty WSP-PS , a dziSiaj do
klubu .Wspak" o 18.00 na konkurs .Jazz z ortografią" i 021.00
na . Wolną scenę" oraz . Pod Krechę " o 20.00 na wybory Miss
Mokrej Koszulki i Mistera Silnej
Ręki.

WYSYPKA Z POWIELACZA
Punkty . ksero" przeżywają
prawdziwe oblężenie . Maturzyś
ci powielają co się tylko da: ścią
gawki, opracowania lektur,
zmniejszają formaty wypracowań. Właściciele kilku punktów
kserograficznych stwierdzili jednogłośnie , że najwi ęcej zarabiają na zmniejszaniu stron książek
i opracowań literackich do wymiarów ściągawek . Jeden z panów powiedział .Space!kowi",
że odb ijał już Norwida, Zeromskiego, Gombrowicza, ale .maturzyści t9 teraz wszyscy stawiają na Zydów. Ja na widok
kolejnego opracowania «Medalionów" Nałkowskiej dostaję wysypki!".
Zakłady "ksero" nie mają
więc na co narzekać, klienci
pchają się drzwiami i oknami,
a zarobki chyba znacznie
wzrosły.

BALKONOWY ZŁODZIEJ
Przysłowie

.okazja czyni zło
dzieja" ma czasem potwierdzenie w praktyce, o czym przekon ała s i ę przedwc~oraj mieszkanka osiedla Swi ętokrzys
kiego. Tuż przed popołudn io
wym deszczem wyw i es iła na
balkonie na parterze uprane koszule mę ża , sama zajęła się
przygotowywaniem obiadu. Kiedy zauważyła przez okno pierw-

sze krople deszczu pospieszyła ,
by zdjąć pranie. Ale wtedy okazało się , że .. . ktoś uczynny zrobił to już za nia" przez balkonową
poręcz zwisał tylko smętnie bawełniany, stary podkoszulek,
którym widocznie wzgardził elegancki złodziej .
.Spacerek" wybadał, że nie
był to pierwszy przypadek kradzieży balkonowej, czyżby powstał nowy gang?

KAK
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miotem krytyki mieszkańców
okolicznych domów, bo zaprawieni tutaj alkoholem biesiadniCY, najczęściej młodociani ,
wywołują awantury i, jak czytam w tej notatce, napadają na
przechodniów.
Wszyscy się oburzamy na
to siedlisko niepokoju, jakim
jest ta knajpka, ale, prawdę
mówiąc, każdy się boi głośno
zaprotestować , aby samemu
nie stać się ofiarą agresji.
Drugim takim punktem zapalnym jest następny bar przy
ul. DomaszowskieJ.
Mnożą nam s i ę wi ęc takie
podejrzane knajpki, można
powiedzieć meliny, a my czujemy się coraz ba. J lej zagrożeni. Dziwi mnie, że adminis-

zarządowi

PŚ ma rektora ...

Protest
W kozienickim

GS.ie

ści

"SCh" . Jedynym postulatem ponad 15~sobowej
załogi jest natychmiastowe
odwołanie

zarządu

spół

dzielni.
W ciągu 4 miesięcy br. kozienicka spółdzielnia poniosła
już straty Sięgające 1,5 mld zł,
natomiast łącznie jej zadłuże
nie wynosi 13 mld zł, co - zdaniem strajkujących - przekracza zabezpieczenie w towarze.

(P)
* 10 bm., godz. 17 w auli rektoratu WSP spotkanie z prof.
Krzysztofem Rostańskim z Uniwersytetu Śląskiego. Temat
spotkania - Wiesio/ek i jego
właściwości lecznicze.
* Klub Nauczyciela zaprasza 10 bm., g. 12 na wernisaż
wystawy prac plastycznych
dzieci z SP nr 34.

tracja osiedla, rada dzielnicowa,
wydają zezwolenia na prowadzenie takich punktów, nie dbając o nasze bezpieczeństwo.

E interwencyjny

cowniczy. Spraw jest sporo: ktoś
chce wyrównania za ubiegły rok, inni
chcą rozliczenia dla urzędu skarbowego, zaświadczeń o tym , że pracowali na umowę-zlecenie (jedna
z osób nawet pół roku). Prezes zanotował pobieżnie nazwiska i sprawy
na podejrzanie małej kartce. Gdy
świstek został już z obu stron dokładnie zapisany, obiecał wszystkie
sprawy załatwić do przyszłego piąt
ku, wsiadł do .. volvo" i odjeChał.
"Pewnie znowu przyśle kierowcę "
- m rukn ął jeden z murarzy i rzucił
przekleństwo .

Pracownicy ustawili się w kolejkę
i odebrali pensję za marzec. Jeden
z nich pokazał mi swój kwitek: 1.287
tys. zł brutto. Nie ma pretensji, i tak
właśc i wi e nic nie robił. Nie ma materiałów budowlanych, odcięto prąd
i telefon . Dziś mają zakręcić wodę .
(zb)

Kielecka

* MDK przyjmuje bezpłatne
zapisy dzieci i młodzieży na kurs
tańca towarzyskiego. ppisy
w sekretariacie MDK, ul. Swięto
krzyska 10a.
(kr)

za podpitymi awanturnikami.
Myślę , że każdy kto wydaje zezwolenia na handel alkoholem
powinien zobowiązać kupca
do łożenia na dzielnicowy komisariat policji.

Fiskus na bazarze

ugania

http://sbc.wbp.kielce.pl

W większości placówek
strajk będzie przebiegał w formie biernej . Zostaną oflagowane budynki, a przez głośniki
omawiane będą problemy
z jakimi borykają się medycy.
Jednak przychodnie przyszpitalne przy ul. Kościuszki i Langiewicza w Kielcach, przez
godzinę nie będą przyjmowały
pacjentów. Również przychodnia .Budowlanych" podejmie czynny protest. W następ
nych dniach w ten sam sposób
zaprotestują pracownicy przychodni rejonowych nr 8 i 16.
Pogotowie ratunkowe , szpitale i stacje krwiodawstwa,
czynnego protestu nie podejmą ponieważ zabrania im tego prawo. Przedstawiciele komitetu strajkowego zapewniaże

wszędzie

wybrał

prorektorów. Z zaproponowanych przez rektora-elekta proł. dr. hab. Wiesława
WASILEWSKIEGO kandydatów, Senat uczelni wybrał proł. dr. hab. inż. Wincentego LOTKO na prorektora ds. nauki i współpracy
z przemysłem, proł. dr.
hab. Andrzeja CAŁCZYŃ
SKI EGO na prorektora ds.
kadry i współpracy z zagranicą oraz doc. dr. inż.
Mirosława LUFTA na prorektora ds. studenckich.
Prof. Całczyński i doc. Luft
będą pełnić te funkcje już
drugą kadencję·

Nowo wybrany prorektor
ds. nauki i współpracy
z przemysłem prof. Wincenty Lotko jest specjalistą
z dziedziny eksploatacji pojazdów, prof. Andrzej Cał
czyński - szef pionu ds. kadry ma pokaźny dorobek
z dziedziny badań operacyjnych, a doc. Mirosław Luft
specjalizuje się w automatyce i metrologii.
(B.M.)

W

niedzielne

popołudnie

młotek

akcji strajkowej. Lekarze nie
mogą się pogodzić, że ustawa
budżetowa traktuje ich jak
"piąte koło u wozu". Tymczasem szpitale działają na kredyt. Nie ma pieniędzy na leki,
środki opatrunkowe, nawet
z igłami i strzykawkami jest
problem.

ją,

W czwartek wieczorem

(6 bm.) Senat WSI

Psy pod

z;dro~ia

do slrCljku

Od dziś służba zdrowia
z województwa kieleckiego
przystąpiła do ogólnopolskiej

handlem.
Nie rozumiem natomiast na
jakich zasadach h andluj ą
u nas na bazarze obcokrajowcy. Gdyby od ka żdego z nich
WZiąĆ pół miliona za cło, drugie
pół za podatek, miasto miało
by na szkoły.
(gi)

się

(BEA)

sonelu medycznego.

Właśc i c i ele takich barów rob i ą duże pien i ądze , bo Wiadomo, że dzisiaj łatwi ej sprzedaje
s ię alkohol n iż na przykład książ
ki, j ed nocześn ie nie t roszcząc

a policja niech

Gratulujemy!

Pieniądze przeznaczon~ na finansowanie służby zdrowia w 1993 roku skończą się już w czerwcu. Jakby tego
było jeszcze mało, rząd podjął decyzję o obniżeniu o 5
procent funduszu płac przeznaczonego dla lekarzy i per-

~g45898

dzież,

wiłem spróbować".

Szpil'Clle dziClłClią
nCl kredyt

Przeczytałem w . Echu" artykuł o fiskusie, o podatkach
i tak dalej, w porządku , podatki trzeba płac ić , wiem, bo sama zajmuję się legalnym

się o społeczne skutki swojej
działalnOŚCI handlowej.
To znaczy oni rozpijają mło

W decydującej, drugiej, turze głosowania prof. Neimitz
otrzymał 47 głosów, jego rywal- proł. Zbigniew Kowal
28, jeden z elektorów
wstrzymał się od głosu.
W kuluarach mówiło się,
że ten wynik był do przewidzenia, ponieważ prof. A.
Neimitz ma bardzo silną pozycję na uczelni. Współpra
cownicy cenią go za rozwagę , perspektywiczne myśle
nie
oraz
umiejętne
korzystanie ze światowych
zdobyczy nauki.
Jego Magn~ficencja Rektor
Politechniki Swiętokrzyskiej
powiedział: "Zawsze stawiałem sobie pewne cele, zależało mi na zdobywaniu tytułów naukowych . O ile za
pierwszym razem - w 1990
roku - nie planowałem kandydować w wyborach na
rektora , taka propozycja
wyszła wówczas od moich
kolegów, teraz sam postano-

służba

przystąpiła

... WSI prorektorów

Rektorem Politechniki
Świętokrzyskiej po raz kolejny został prof. Andrzej
Neimitz, wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki
ciała stałego. Wyboru dokonano w miniony piątek,
7bm.

Prezydent•••

Juvena ia '93

•a r

Przeciwko

na ~ższych
uczelniach:

będą

przyjmowani pacjenci w tzw.
stanach nagłych.
MIG

W słoneczne niedzielne
południe, w samym centrum Radomia miała miejsce aukcja psów. Nie były to
rasowe

czworonogi, lecz
kundle, mieszańce,
przebywające w schronisku
dla zwierząt. Przed wejściem
do parku im. Kościuszki
zgromadziły się setki radomian. Najdroższy okazał się
czarny pies z numerem 15,
starsza pani, emerytka kupiła go za 280 tys. zł (cena wywoławcza 100 tys. zł) .

zwykłe

Aukcję
"Łaźnia"

zorg~lnizowała

Klub Srodowisk
Twórczych, przy współudzia
le radomskich harcerzy.
JAG

W

każdy

poniedziałek•••

••• W

"Echu"

bezpłatne

porady prawnika
Przypominamy,
że
w każdy poniedziałek,
w godz. 15 - 16.30 bezpłatnych porad udziela redakcyjny prawnik - mec.
Danuta Lasota. Masz problem? - przyjdź do "Echa",
Kielce, ul. Targowa 18,
V p., pok. 508.
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Droga w Usawie
Zanim jednak dotarliśmy do
Chmielnika, to najpierw radny, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy, Jan Osman pokazał nam drogę w Lisowie, w której
"utopione" ponad 100 mln zł. To po
czym jechaliśmy przypominało raczej ścieżkę polną Zapuszczony rów
wodny. Wyboje spowodowane tym,
że nie rozplantowano ziemi z wykopanego rowu. Przypadkowo spotkana Maria Mazur stwierdziła , że podczas deszczu droga ta przypomina
bagno. Starsza kobieta pożegnała
się z nami ponurym żartem , że nie
chciałaby, aby po tej d rodze wieziono
ją na cmentarz. Śmiać się czy pła
kać? Tyle pieniędzy podatników wyrzuconych w błoto . A są one niemałe,

bo 190 tys. zł z hektara
przeliczeniowego.
W mieszkaniu delegatki na Sejmik Samorządowy, radnej, Marianny Rogali czekali na nas mieszkań
cy Chmielnika i okolicznych wiosek.
Oburzeni pytają dlaczego taki duży,
najwyższy w województwie, mają
płacić podatek. W sąsiednich gminach, choć jest tam wyższa klasa ziemi mieszkańcy płacą od 70 tys. do
100 tys. zł. Jedno jest pewne - ustalił
je Zarząd Miasta i Gminy. Ale dlaczego aż takie? - "Bo takie były wytyczne z Urzędu Wojewódzkiego, że podatek można ustalać w przedziale
70-190 tys." - informuje radny Osman_ Nas jednak interesuje to,

na co te pieniądze
przeznaczono?
Radna Rogala powiedziała, że
przez trzy lata prawie nic nie zrobiono poży1ecznego w gminie. Na potwierdzenie tych słów radny Osman
pokazał nam opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą działalności przewodniczącego rady Jana Schaba, w której m.in. czytamy: ..1 co pan zrobił
jako przewodniczący na niedowład organizacyjny, niegospodarnoŚĆ, rozrzutność w gospodarowaniu i zarządzaniu gminą przez
burmistrza? Wszystkie inwestycje
kontynuowane na terenie gminy
są drogie_ Pan jest winien, że wodociągu w Zreczu Dużym nie wykonano w II etapie taniej o kwotę
531 mln zł. Wreszcie dla Zakładu
Samorządowego zlecano roboty
bez podania kosztów. Dopiero po
wykonaniu zadania przy pełnej
dowolności kalkulowano koszty".

...

W Chmielniku, zdaniem radnego Osmana są dwa przedsiębior
stwa, które jakby etatowo wykonują wszystkie roboty inwestycyjne i remontowe. Firma pana Lolo
robi wodociągi i kanalizację, druga pana Pacholca buduje drogi
i budynki użyteczności publicznej. Bez targów i przetargów na
wielomiliardowe sumy. Pan Józef
Pacholec jeszcze jako dyrektor
przedsiębiorstwa państwowego
miał podobno źle wykonać kolek-

tor.

Zburzono mur i teraz
trzeba ...
- Przez wiele lat byłem leśnikiem
i nie mogę spokojnie patrzeć , jak na
polecenie burmistrza rozebrano murek okalający Urząd Gminy. Tym samym odsłonięto korzenie kasztanowców. Byle wiatr, nie mówiąc o burzy może te drzewa powywracać .
Zarząd Miasta miał zamiar rozbudować Urząd Gminy. Chciano dobudować piętro i właśnie dlatego zaczęto
manipulować przy murku i drzewach. Niestety, ale zapomniano zrobić ekspertyzę fundamentów, czy
wytrzymają piętro. Na wniosek społeczeństwa i kilku radnych zrobiono
ją i okazało się, że są zbyt stare, by
utrzymały dOdatkowy ciężar - opowiadał radny z Lisowa.
Rozm6wcy nasi rozumieją potrzebę
tego, by administracja samorządowa'
mieściła się w jednym budynku, gdyż
teraz wydziały urzędu mieszczą się
w kilku budynkach na terenie Chmielnika, lecz nie mogą zrozumieć tego, dlaczego najpierw coś się robi, a dopiero
potem myśli. A może D to chodzi, by
pieniądze podatnik6w skierować do kieszeni wykonawcy robót- głośno zastanawiali się mieszkańcy Chmielnika.

Sklep monopolowy a sprawa
przystanku
Za kwotę 50 mln zł przeniesiono
przystanek autobusowy z rynku
przed restaurację "Piastowską". Po

miesiącu przeniesiono go na stare
miejsce. W Chmielniku różnie mówi
się na ten temat. Najczęściej powtarzaną interpretacją tego faktu jest to,
że chodziło o sklep monopolowy p.
Grzegorza Gajka - syna wiceburmistrzyni. Otóż znajduje się on obok
tego przystanku i ok. 100m od kościo
ła. I aby mógł otrzymać zezwolenie na
sprzedaż alkoholu zlokalizowano
przystanek k. "Piastowskiej".

Radni

są
ubezwłasnowolnieni?

Dlaczego skarg~ anonimy i telefony w tych sprawach kierowane są do
redakcji, a nie do Urzędu Wojewódzkiego?, pytamy radną Mariannę Rogalę . Bo tak naprawdę
w Chmielniku rządzi tylko burmistrz. Pomagają mu w tym - wiceburmistrzyni i sekretarz urzędu.
Radni nie mają nic do powiedzenia. Dlaczego? Otóż w urzędzie
zatrudnieni są członkowie rodzin
radnych. Również zarząd co lepsze stanowiska obsadził rodziną
i pociotkami - opowiada radna
Rogala. Przy okazji wymienia naz-

Co
też

określa stopień

po-

krewieństwa.

Centrum opozycji mieści
w Pierzchnicy?

się

Jeden z sołtysów twierdzi, że soł
tysi ·nie są zapraszani na sesje rad
miejskich. Mnożą się zarzuty dotyczące sprzedaży i wydzieriawiel"!ia
działek z gruntów komunalnych. Ze
wykupują je pracownicy urzędu. Aktualnie praca urzędu jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową Jeszcze w maju ma się odbyć
sesja "budżetowa". Nasi rozmówcy
przypuszczają, że na niej padnie
wniosek, by odwołać burmistrza ze
stanowiska. Wracając już do Kielc
spytaliśmy przypadkowo spotkanego mieszkańca Chmielnika o to czy
coś słyszał o opozycji do aktualnych
władz. Udzielił nam zaskakującej odpowiedzi. Otóż jego zdaniem centrum opozycji mieści się w sąsiedniej
gminie w Pierzchnicy. Do tematu
wrócimy po sesji "budżetowej". Czekamy na listy w opisanych sprawach.
ANDRZEJ PISKULAK
PASTERNAK

BOGUSŁAW

% maturq?
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Od dziś natomiast strajk miał
objąć wszystkie placówki kształ
cące na poziomie podstawowym
oraz zespoły szkół zawodowych
nr 1 i nr 2. Zmianę formy protestu z biernej na czynną zapowiedział

wiska ludzi i

Zespół

Szkół

Zarząd Główny
mował w piątek,

ZNP poinforże Krajowa
Sekcja Oświaty NSZZ "Solidarność" odrzuciła wysuniętą dzień
wcześniej propozycję wspólnych działań w obronie interesów polskiej oświaty i jej pra-
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Pracownicy MZK nie ustalili
jeszcze, w jakim celu mogą
być wykorzystywane poza kasownikiem. Nagminne jest
unieruchamianie ich poprzez
zatykanie papierami lub metalowymi przedmiotami. Ostatnio pojawiła się moda na niszczenie i kradzieże dzwonków
służących do informowania
kierowcy o zatrzymywaniu się
autobusów na przystankach
na żądan1e. Do niedawna
częstym łupem złodziei padały
żarówki oświetlające tylne ta-

blice z numerem linii. Inny numer z tyłu, a inny z przodu autobusu lub napis "zjazd do bazy" to nie wynik niedbalstwa
kierowcy, ale również wesołej
jazdy pasażerów. Kilka tygodni temu zamontowano zabezpieczenia, które utrudniają
tego rodzaju wybryki.
Na zniszczenia narażone są
również laminowane płyty stanowiące wewnętrzne ścianki

autobusów. Są łamane i dziurawione. Bezpieczne nie są
także szyby. Kilka dni temu autobus nr 18 został obrzucony
kamieniami. Wandala schwytano, a sprawa trafiła do kolegium. - To jedyny przypadek, kiedy sprawca został
przyłapany
na gorącym
uczynku i ukarany - twierdzi
Lech Krauze zastępca kierownika Działu Organizacji
i Nadzoru Ruchu MZK w Kielcach . - Efekty działania niesfomych pasażerów widać dopiero po zjechaniu autobusu
do bazy. Niszczenie i kradzieże
odbywają się
przede
wszystkim
w
godzinach
szczytu, kiedy kierowca nie
jest w stanie obserwować
wszystkich podróżnych, a na

Wesołer iazdyl
zainteresowanie
nie ma co liczyć.

pasażerów

Straty spowodowane wandalizmem są trudne do oszacowania, ponieważ wlicza się
je w ogólne koszty utrzymania
pojazdu. Ale np. cena nowego
kasownika wynosi ok. 100 tys.
zł, 1 m kw. laminowanej płyty120 tys. zł, a dzwonka 22 tys.
zł.

Również wyposażenie autobusów PKS narażone jest na

terweniować.

(ATA)

Konfrontacie za nami
Tegoroczne "Konfrontacje"
reaktywowane po rocznej
przerwie, pierwsze na polskim
rynku wspólne przedsięwzię
cie kilku najpoważniejszych
dystrybutorów dobiegły koń
ca. Organizatorzy oczekiwali,
że nawet jeśli nie przyniosą
one zysków, to w najlepszym
razie zwrócą się koszty ich organizacji.

I nie pomylili

się

Jerzy Stemplowski, kierownik kina .Romantica" podsumował imprezę - zysk niewielki,
ale przedsięwzięcie na pewno
nie przyniosło strat.
"Konfrontacje" są formą szerokiego rozpowszechniania filmów o walorach artystycznych.

·Chronić trzeba

wszystko

http://sbc.wbp.kielce.pl

Barucha, z-ca dyrektora
PKS w Kielcach, jeżdżą nimi
sami znajomi i wandale są
kryci przez innych podróż
nych. A kierowca nawet gdy
widzi co się dzieje boi się in-

"Krzyk kamienia" nailepszy

cowników.
(JOK)
Technicznych
"Chemaru"
w Kielcach. O strajku kroczą
cym mówiło się w Skarżysku.
Tymczasem jutro powinny
Obowiązki
rozpocząć się matury. Czy się
Wszystko to, czego zażyczy sorozpoczną? Na razie na to pytabie klient. Najczęściej zatrudniani
nie nikt nie potrafi odpowiedzieć.
są w delikatesach czynnych całą
Radio i tv niemal w każdych wiadobę. Od rana do rana spotkać ich
można i na zewnątrz, i przy stoisdomościach podają inne komukach sklepowych. Wielokrotnie
nikaty. Raz mówi się o przesupomoc ochroniarzy przyczyniła się
nięciu terminów egzaminów dojdo zatrzymania złodziei wręcz na
rzałości, drugi raz się temu
gorącym uczynku. Na każde wezświadczy, po prostu trzeba się wyDOKOŃCZENIE ZE STR. 1
zaprzecza. Podobnie o terminie
wanie pracownika ochrony policja
kazać. Najlepiej wysoką sprawzakończenia roku szkolnego.
ochraniać teraz trzeba
reaguje natychmiast. Niestety,
nością fizyczną refleksem, uczciPrzewodniczący
Krajowej
dosłownie wszystko.
najwięcej przestępstw, kradzieży,
wością i "siódmym zmysłem".
Sekcji Oświaty i Wychowania
Począwszy od małego sklepinapadów i pobić zdarza się jednak
Kandydat na tak odpowiedzialne
NSZZ "Solidarność", Stefan Kuw drodze ze sklepu do miejsca zaku, firmy, domu aż po duże deli"stanowisko" nie może być notobowicz powiedział, że strajkują
mieszkania czy pracy. Tak jest
katesy, restauracje i dyskoteki.
wany
w
żadnej komendzie czy nacy nauczyciele nie zorganizują
w okolicznych bramach, obok
W niektórych miejscach może
wet referacie, ponieważ przeszkomatur. Z kilku szkół wojewódzdelikatesów przy ul. Sienkiewidzić to może chociażby w uzyskanigdy nie doszłoby do incydentu,
twa kieleckiego napłynęły natocza, w .. Non stop" markecie na
niu pozwolenia na posiadanie
ale kto wie czy to właśnie wygląd
miast informacje, że mimo strajUroczysku czy restauracji "Brisbroni obezwładniającej . W tym
mężczyzny bacznie obserwują
ku matury się odbędą
tol" w samym centrum miasta.
właśnie celu przeprowadzany jest
cego wchodzących nie jest tego
Mówi
kurator
oświaty
Niestety, w takich przypadkach inwywiad środowiSkOWY w miejscu
zasługą Ochroniarze dobrze
w Kielcach, Andrzej Sygut: terwencja nie leży w zakresie obozamieszkania
i
w
pracy.
zarabiaja, zresztą nie tylko
Myślę, że ministerstwo nie może
wiązków nawet .,płatnych stróżów".
w Kielcach. W dzisiejszych
Gdy kandydat jest już "czysty
Ciekawe więc, na czym polesię zgodzić na przesunięcie terczasach to jeden z najbardziej
jak łza", stanąć musi jeszcze przed
ga praca ochroniarzy, którzy zaminu matur, bo jest to zbyt poopłacalnych zawodów. Wynajkomisją egzaminacyjną i zadowatrudnieni są do pilnowania m.in.
ważna sprawa. Młodzież jest
lająco odpowiedzieć na pytania
mowani są na godziny, w zadużych biurowców, zakładów
wystarczająco
zestresowana.
dotyczące zasad przechowywania
leżności od ochranianego
pracy itp. Wprawdzie wiek nie
Nie można jej obarczać dodat- .
i
używania
broni,
wykazać
się
duobiektu ustalana jest cena. Ze
decyduje o wszystkim, ale czy
kowym stresem.Gorąco apelużym stopniem inteligencji i sprawwzględów na dużą konkurencję,
starszy człowiek, czy rencista
ję do wszystkich nauczycieli
nością fizyczną Potem już tylko
wiedzą o niej tylko ci, którzy ją
stanowi jakiekolwiek zagroże
o przeprowadzenie matur miformalności i... praca jak znalazł.
nie dla podchmielonego małola
otrzymują
mo protestu. W sferze pracy
Oby tylko pamiętał na przyszłość,
ta? Nie mówiąc już o profesjoJak zostać ochroniarzem?
nauczyciela jest pewna strefa
że "bez powodu nie należy wycią
nalnym przestępcy.
Nie jest to takie proste, bo choświęta, której naruszyć nie wolgać broni, a tylko i wyłącznie do
ciaż
wiek
o
niczym
jeszcze
nie
AGNIESZKA GÓŹDŹ
no. Tak jak dla lekarza podstaochrony osobistej".
wowym obowiązkiem jest ratowanie życia, tak dla nauczyciela istotą pracy jest wierność
wobec ucznia. Jeżeli uczeń po
czterech latach nauki staje przed
największą barierą, jaką jest egzamin dojrzałości, to nauczyciel
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
jeden - pobity - trafił do szpitala. Na gorącym
nie może go w tym miejsc~ zoPoszkodowany doznał złamania kości czaszki,
uczynku złapano sprawcę kradzieży kieszonkowej
stawić. To byłaby zdrada .• Swię
przy ul. Weroniki i trzech młodych ludzi na ul.
sprawca i pasażer .jawy" - zbiegli z miejsca wytości szargać nie wolno" - jak
padku.
Szkolnej, którzy z niewiadomych przyczyn pobili
mówił wieszcz.
starszego mężczyznę. Włamano się do kilku skleSzczególnie gorąco apeluję
Było też kilka drobnych kradzieży, najpów.
do nauczycieli z Ostrowca,
więcej do samochodów. Złodzieje, jeśli nie mogą dosNa giełdzie samochodowej w Miedzianej Górze
gdzie strajkują wszystkie
tać się do wnętrza pojazdu - kradną nawet najmniejdoszło do porachunków między grającymi w "trzy
sze części . Na ul. Toporowskiego np. oderwano wyszkoły poza Zespołem Szkół
kółka". Dwóch sprawców awantury - zatrzymacieraczki z auta marki "renault". Z kilku sklepów
Budowlanych.
no.
i kiosków spożywczych Skradziono papierosy, wódkę,
Jeśli nauczyciele 6dmówią
piwo - świętowano imieniny Stanisława, nawet cuNaiwnych co prawda nie sieją - rodzą
przygotowania matur, a ich terdzym kosztem. Na ul. Struga nieznani sprawcy wła
się sami, ale warto czasem wykrzesać z siebie
min nie zostanie przesunięty,
mali się do piwnicy i wynieśli dwa rowery wartości 7
odrobinę rozsądku. Oto jeden z mieszkańców
uczniowie będąje zdawać przed
mln zł. U jednej z mieszkanek Kunowa znaleziono
Kielc sprzedawał w sobotę motocykl. Kupujący uzkomisjami kuratoryjnymi. Jak
w wersalce broń palną
nał, że nim dobije targu - musi .jawę" wypróbować
pOinformował kurator A. Sygut,
W niedzielę zastępca oficera dyżurnego Kosam. A zatem, za zgodą właściciela, wsiadł i odjetechnicznie taka operacja możli
mendy Rejonowej st. sierżant Henryk Szewczyk
chał w siną dal. Były posiadacz jednośladu poszuwa jest do przeprowadzenia. Ispowiedział:
kuje teraz swego zaginionego motocykla.
tnieje jednak obawa, że szkoły
- Zanotowaliśmy sporo awantur domowych
Niedzielna wystawa psów rasowych na stazostaną zablokowane. Co wtei sąsiedzkich. Większość awanturników była mocdionie Błękitnych przysporzyła policjantom
dy?
no pijana, dochodziło do rękoczynów. Nie próżno
sporo pracy. Przy dużym natężeniu ruchu Wiele innych pytań pozostaje
wali chuligani. Trzeba było interweniować w parku
kierowcy nie potrafią się zachować i wtedy
jeszcze bez odpowiedzi. Kiedy
miejskim, w restauracji na Stadionie, na Barwinku.
konieczna jest interwencja policjantów z "drobędzie je można otrzymać? NajSpokoju nie było też na placu Wolności, gdzie paru
gówki".
prawdopodobniej dopiero jutro.
stałych bywalców odwieziono do izby wytrzeźwień,
AGNIESZKA OGONEK
Czy to trochę nie za późno?

NAIWNYCH NIE

kradzieże i zniszczenia. Najwięcej kłopotów sprawiają pasażerowie linii podmiejskich.
Są kursy, po których autobus wygląda jak kontener na
śmieci. Jak twierdzi Janusz

SIEJĄ •••

Żaden dystrybutor w dobie kryzysu kina, ogromnej walki o widza nie zary?)'kowałby sprowadzenia .trudnego" obrazu. A tak,
prOfesjonalne jury pod przewodnictwem Jerzego Płażewskie
go kierując się wartością artystyczną utworu sprowadziło 15
ambitnych obrazów.
W Kielcach "Konfrontacje"
obejrzało 6885 widzów. Największym powodzeniem cieszył
się film' Wernera Herzoga
"Krzyk kamienia". Kręcony
w ekstremalnych warunkach,
stworzony dzięki potwomemu
wysiłkowi całej ekipy opowiadał
o walce człowieka z potęgą natury. Alpiniści próbowali zdobyć
Cerro Torre, dziewiczy szczyt
w Patagonii.
Na kolejnych miejscach uplasowały się "Gracz" Roberta
Altmana, "Mężowie i żony"
Woody Allena, "Barton Fink"
Joela Coena, "Wszystko co
najważniejsze" Roberta Gliń
skiego. Warto wspomnieć, że
najd/uższym filmem .Konfrontacji" była "Piękna złośnica" Ja~
quesa Rivetle (4 godz.), a reży
serami wszystkich pozycji byli ludzie starsi. Czyżby brakowało
młodych, zdolnych w tej dziedzinie?
Ci z państwa, którzy z powodu nadmiaru obowiązków
nie zdążyli wziąć udziału
w "Konfrontacjach" będą
z pewnością mieli okazję
obejrzeć niektóre z prezentowanych obrazów w najbliż
szym czasie.
IWONA ROJEK

Śladem

publikacji

"Pewniaki
z bazarów"
W nawiązaniu do informacji,
która ukazała się w .Echu Dnia"
z 5 maja. 1993 r. na stronie 4
"Pewniaki z bazarów" wyraża
my swoje oburzenie, domagając
się sprostowania powyższej informacji w najbliższym wydaniu
Waszej gazety. Zastanawia nas
fakt umieszczenia informacji
w prasie bez uprzedniego
sprawdzenia jej wiarygodności.
Nadmieniamy, że w naszej
szkole nie pracuje nauczycielka
języka polskiego "pani P.".
Dyrekcja i Grono
Pedagogiczne
V Liceum
Ogólnokształcącego

im. Ks. Piotra ŚCiegiennego
w Kielcach
dyr. TADEUSZ SAKŁAWSKI

Przepraszamy!
W piątkowym .Relaksie" w informacji dotyczącej matur .Rzucamy tematami", błędnie podaliśmy nazwę III LO w Skarżysku.
Powinna ona brzmieć: III LO im.
S. Staszica. Zainteresowanych
i wszystkich czytelników przepraszamy.
(JOK)

ECHO VVEEKENDU •

ECHO VVEEKENDU

Zanim sięgnq
•
po mistrzostwo
•••

Zokazji Dnia Zwycięstwa

Otwarte koszary

Zespół Taneczny .Impuls" działający przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach, prezentowaliśmy niedawno na tej kolumnie. Kto
chciał się przekonać, że sukcesy .Impulsu" są rzetelnie wypracowane, mógł to zrobić w sobotni wieczór. Na scenie WDK zespół będący
wicemistrzem Polski w kategorii formacji show dance, zaprezentował
się publiczności przed startem w mistrzostwach świata. "Impulsowi" towarzyszyły m.in. "Trzpioty", "Plus Max", "Fakt" oraz Agnieszka Kowalczyk.

Z okazji Dnia Zwycięstwa i 78 rocznicy podpisania rozkazu
organizacyjnego IV Pułku Piechoty Legionowej, jednostka wojskowa na Bukówce stała w sobotę otwarta dla zwiedzających.
Głównie naj młodsi mieszkańcy Kielc mieli sporą frajdę stykając
się bezpośrednio z wojskowym uzbrojeniem. Organizatorzy jednostka na Bukówce, władze Kiełc oraz Kuratorium Oświaty
i Wychowania - przygotowali atrakcyjną ekspozycję sprzętu
i uzbrojenia.

Tańczy

kieleclii "Impuls"

Odznaczeni strażacy

IV Krajowa Wystawa
Psów Rasowych odbyła
się w tym roku po raz
pierwszy na terenie reprezentacyjnego kieleckiego
obiektu sportowego, czyli
na płycie stadionu KS Budowlani na Pakoszu. Wystawcy z całej Polski zaprezentowali w 98 rasach aż
645 psów. Miłośnicy czworonogów, którzy przez pół
wczorajszego dnia ustawiali
się w kolejkach za biletami
nie byli zawiedzeni. Wystawa przypadła na 35-lecie
Kieleckiego Oddziału Związ
ku Kynologicznego, a urozmaiciły ją wystawy dziecię
cych prac plastycznych i fotograficzna. Komisarz wystawy
Oagmara Fusiara, powiedziała nam, że wiele ras wystawianych jest w Kielcach po
raz pierwszy. Można było zobaczyć jak wyglądają m.in.:
shar pei, złoty retriver, bulImastif, dog de Bordeaux
i owczarek flandryjski.

W Komendzie Rejonowej
Straży Pożarnej w Kielcach
odbyła się w sobotę uroczystość uhonorowania odznaczeniami grupy strażaków,
którzy wykazali się w ostatnim okresie szczególną
sprawnością i wzorową służ-

bą Grupa wyróżniających
się strażaków otrzymała zło

te, srebrne i brązowe medale "Za zasługi dla pożarnic
twa". Część zgromadzonych
otrzymała akty nominacyjne
na wyższe stopnie podoficerskie.
.

Od lewej - odznaczeni złotymi medalami "Za zasługi dla
kpt Zbigniew Muszczak i kpt. Janusz Oksiń

Pożarnictwa "

W kolejce do diagnosty

Darrnovve usługi
r

Sympatyczny prezent wyszykowały automobilistom Kieleckie Zakłady Naprawy Samochodów. Firma specjal iZUjąca się w naprawach główn ie silników
w .volkswagenach", ..mercedesach", . fiatach", .polonezach", .,żukach", . kamazach" i ,jelczach", świadczyła przez sobotę nieodpłatne usług i dla zmotoryzowanxch. Za ~armo można było dokonać analizy spalin, regulacji zapłonu oraz
wymiany oleJu. Z 5O-procentową zniżką wykonywano badania techniczne
z zatwier~zeniem samochodu do dalszej eksploatacji. Jak się okazało na 10
podstaWionych do przeglądu samochodów, w ciągu dwóch pierwszych
godzin pracy stacji, tylko jeden był w pełni sprawny.

Mechanik Zbigniew Pedrycz i
jego koledzy przez całą sobotę
mieli pełne ręce roboty.
Zanotował

i sfotografował

ALEKSANDER
PIEKARSKI

W długiej kolejce trzeba

http://sbc.wbp.kielce.pl

było

sporo czekać

* Suche gałęzie płoną lak benzyna
* Strażacy nie malą spokolnego dnia

Ostrowieckie lasy
•
sq zagrozone
Ostatnio spłonęły 3 ha lasu na Gutwinie w pobliżu
strzelnicy, niecały hektar na Kolonii Miłkowskiej. W najbliższych dniach w związku z zagrożeniem pożarowym
lasów nadleśnictwa Ostrowiec należy spodziewać się decyzji Nadleśniczego o zakazie wstępu do lasu. Szereg
czynników sprzyja dziś bowiem zaprószeniu ognia.
Nie ma spokojnego dnia mówi komendant Rejonowy
Państwowej Straży Pożarnej

st. kpt. mgr inż. Jarosław
Dąbrowski. O ile w zeszłym
roku o tej porze nie mieliśmy
dużo wyjazdów, tak teraz wozy są bez przerwy w akcji.
W lesie dużo suchych gałęzi
po zimie , które przy wilgotności powyżej 10 proc. palą
się jak benzyna. Pożarom
sprzyjają dodatkowo ciepłe
noce i poranki bez rosy. Ludzie mimo naszych apeli i kar
bezmyślnie wypalają trawy
w pobliżu lasów. W tych warunkach wystarczy najmniejsza iskra. Najczęściej zaczyna
się palić w godzinach połud
niowych. Sądzić więc można,
że sprawcami mogą być wracające ze szkoły, albo znaj-

dujące się już po lekcjach dzieci .
Zintensyfikowali swoje działa
nia strażnicy przyrody. Wypalanie traw - ich zdaniem - jest nie
tylko niebezpieczne i grozi poża
rem, ale także niszczy wszystko
co w danym miejscu najcenniejsze, zostawiając głęboko zakorzeniony perz. W tych dniach
strażnicy będą - jak zapewniają
- prowadzić ciągłe kontrole osób
przebywających w lesie i w razie naruszenia przepisów o ochronie przyrody kierować sprawy
na kolegium. Szczególnie dokuczliwe i niebezpieczne są "zabawy" przy ognisku w lesie mło
dzieży . Nie każdy leśnik odważy
się sam podejść w nocy do grupy pijanych małolatów, a przed
strażnikami uciekają i czują się
tym samym bezkarni.
TEZ

Wprowadzenie w 1991
roku ustawy o opiece
społecznej, która rozszerzyła kryteria przydziału
pomocy finansowej Im.in.
o alkoholizm i narkomanię, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, potrzebę ochrony macierzyństwa!
z jednej strony, a postę
pujący proces ubożenia
społeczeństwa z drugiej to przyczyny systematycznego wzrostu liczby podopiecznych
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Kielcach. W ubiegłym roku było już ich
ok. 8,5 tys. Najliczniejszą
grupę stanowili bezrobotni
- 3.440 osób.
Z różnych form pomocy
społecznej skorzystało 918 rodzin niepełnych, 441 wielodzietnych, 394 dotkniętych problemem alkoholizmu oraz 395 osób
chorych psychicznie i 115 chorych na gruźlicę .

Dawniej pomagano
tylko starszym, teraz
wszystkim
iI~
dawniej
opieką
społeczną objęci byli z reguły in-

O

walidzi /w ub.roku stanowili 19
proc. podopiecznych/,
osoby
starsze i samotne, o tyle teraz
coraz częściej do pomocy kwalifikują się osoby w wieku produkcyjnym - nawet od 25 do 40 lat.
Tendencja taka utrzymuje się od

Konkurs
"Nad Kamiennq"

. .,.

Młodzi,

zdolni
planlsel ...

Jak co roku na wiosnę,
w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku odbył
się Konkurs Młodych Pianistów "Nad Kamienną". Do
przesłuchań, w ramach jedenastej już edycji konkursu,
przystąpiło
12 uczestników
z Miechowa, Ostrowca, Starachowic i Skarżyska. Oceniani
byli w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 12 i do lat 15.
Jury pod przewodnictwem
prof. Ewy Grubich ze Szkoły
Muzycznej II stopnia w Krakowie, I miejsce w grupie starszej
przyznało Krzysztofowi Krzyżanowskiemu
z Miechowa,
p'rzygotowanemu przez Danutę
Zywicką. Dwie równorzędne II
nagrody otrzymały: Kinga Zalech z Ostrowca, uczennica Marii Leśniewskieji Joanna Galant ze Starachowic, podopieczna Barbary Ołowiak. Wyróżnio
no także Karolinę Wojteczek
ze Skarżyska, uczennicę Reginy Sojki.
W kategorii do lat 12 nie
przyznano nagród głównych.
Wyróżniono Ewę Pawłowską
Starachowic, uczennicę
Bożeny Mrózek.

ze

/BP/

Uśmiechnij

si,

Podczas przyjęcia córka gospodarza popisywała się bez
przerwy śpiewaniem. Zadowolony ojciec zapytał sąsiada przy
stole:
- Prawda, że ładnie śpiewa?
- Co proszę - zapytał gość, bo
nie dosłyszał.
- Pytam, czy podoba się panu
ten śpiew?
- Nic nie słyszę . Niech pan
trochę poczeka, aż ta baba
przestanie się wydzierać, to wtedy porozmawiamy.
KS

Obchody 1 - Maja w Radomiu nie zgromadziły zbyt wiele
osób.
Fot.. W. Słomka
Naiwięcei

drzewek
zasadzono ku czci Polaków

Podziękowanie

od

narodu Izraela
Podczas uroczystości otwarcia wystawy pt. "Aby
trwała pamięć", w 50 rocznicę Holokaustu, w muzeum
Okręgowym w Radomiu,
sekretarz ambasady Izraela
w Warszawie, Ami Mehl,
wręczył medal "Sprawiedliwy wśród narodów świa-

ta" Julianowi Gawełkowi
i Zofii Siech - rodzeństwu
z Sieciechowa. W czasie
wojny, wraz z nieżyjącą już
matką
Bronisławą
Gawełek, również pośmiertnie
odznaczoną tym medalem,
uratowali oni życie żydows

kiej

rodzinie Grynbergów.

A przeciei mogło uiść "na sucho"
W listopadową noc Andrzej B. wracał z pracy do domu, jak
zwykle przez miejski park. Nagle usłyszał za sobą odgłos
kroków. Po chwili poczuł silne uderzenie w tył głowy. Gdy
się ocknął, stwierdził brak 11 mln zł. Dopiero śledztwo w tej
sprawie miało ustalić, że został pobity.
Stanisław i Norbert B. spacerowali w miejskim parku
z Natalią S. Gdy zobaczyli samotnego mężczyznąę, w dodatku inwalidę postanowili
.sprawdzić· jego kieszenie. Udało im się to bez większego
trudu. Zrobili to z .wprawą·
i bezwzględnością . Tym bardziej że za podobny czyn już

Naigorzei na Herbach i Czarnowie

dwóch lat. Większość podopiecznych nie wywodzi się wbrew panującym stereotypom
ze środowisk patologicznych, ale normalnych, to znaczy przeciętnych rodzin .
Zubożenie,

co

podkreślają

pracownicy socjalni MOPS, jest
czynnikiem sprzyjającym patologizacji. Jak działa ten mechanizm degeneracji? W normalnie
funkcjonujących rodzinach utrata pracy, czy innego źródła dochodu powoduje spiętrzenie
problemóów - brak możliwości
spłaty należności, brak możli
wości
zaspokojenia potrzeb
członków rodziny itd. - są to momenty krytyczne. Niektórzy w takich sytuacjach mobilizują się,
inni przeciwnie - rezygnują szukając ukojenia w alkoholu.

Biednych i alkoholików
najwięcej na Herbach
i Czarnowie
Wprawdzie polscy socjologowie nie przeprowadzili jeszcze
aktualnych badań nad związ
kiem pogarszającej się sytuacji
materialnej społeczeństwa ze
zjawiskami
patologicznymi,
o zależności takiej świadczą jednak dane dotyczące osób korzystających z pomocy kieleckiego MOPS.
Teren działania ośrodka pO'
mocy społecznej jest podzielony
na rejony. Najllczniejszy z nich
to osiedle Swiętokrzyskie
w ub. roku obejmowało 678 podopiecznych, z których znaczna
część nie mogąc poradzić sobie
ze spłatą wysokich czynszów
skorzystała z tzw. mieszkaniówki. Do największych pod
względem liczby podopiecznych
MOPS rejonów należy !akże
Czamów- 653 osoby, Sródmieście /rejon przychodni przy
ul. Wojska Polskiego - 630 oraz
Herby- 519.
Wśród korzystających z pomocy największe bezrobocie zanotowano na Herbach i Czarnowie-po 380 osób ora~ na 0siedlu Swiętokrzyskim, Slichowicach i Uroczysku. Te same
Medal ten przyznawany jest
przez Instytut Pamięci Narodowej Yad Vaszen w Jerozolimie.
W Jerozolimie, w parku na
Wzgórzach Pamięci, w alei
Sprawiedliwych, znajduje się
aleja drzewek zasadzonych
ku czci osób, którym przyznano ten medal. Najwięcej
drzewek rosnących tam jest
ku czci Polaków. Na wystawie zaprezentowano prace
z cyklu .Majdanek", i "Dziecko w obozie" - księdza Wła
dysława Paciaka, oraz obrazy Krzysztofa Mańczyń
skiego.
fENA1

bracia polecili dziewczynie
przytrzymując ją za ręce, iż ma
się udać z nimi ..za kościół, nie
oglądając się za siebie". Po
dojściu w ustronne miejsce
nagle Stanisłayaw B. położył
na ziemi swoją kurtkę i kazał
się położyć na niej Natalii. Nie

DZIEWCZYNA POWIEDZlAtA
swoje odsiedzieli. Tym razem
prawdopodobnie uszłoby im to
bezkarnie, gdyby nie Natalia

S.
Bezpośrednio

po rozboju

pomógł ani płacz, ani prośba.
Stanisław B. zgwałcił ją. Poszkodowana później zeznała policji: "po stosunku położył się

na mnie jego brat Norbert, lecz
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dzielnice "przodują" w ilości alkoholików /faktycznie pomoc udzielana jest nie tyle samym u~ależnionym , ile ich rodzinom/o Swiętokrzyskie- 65 osób, Czarnów i Herby - po 50.
W związku z bezrobociem nasila się ilość chorób psychicznych - tak na podstawie obserwacji i danych statystycznych
twierdzą pracownicy socjalni.
Przy czym znaczną większość
podopiecznych cierpiących na
schizofrenię, ciężkie depresje
stanowią osoby stosunkowo
młode - od 25 do 40 lat. I tak
w rejonie przychodni przy ul. Pocieszka
pomocą
socjalną
qbjętych jest 72 chorych, na
Swiętokrzyskim - 55, na Herbach - 40, Czarnowie - 35~
Niepokojącym
zjawiskiem
jest wzrost liczby rodzin niepełnych co wywołane jest między
innymi obecną sytuacją ekonomiczno - gospodarczą - np. mężo
wie opuszczają rodziny w poszukiwaniu pracy lub po prostu ucie- ~
kają od nadmiaru obowiązków .
W ub. roku z pomocy społecznej
skorzystało 11 O takich rodzin
l]1ieszkających
na
osiedlu
Swiętokrzyskim, 95 na Czarnowie,
75 - Herbach.
Odnotowuje się równtez
wzrost przypadków zachorowań na gruźlicę /dotyczy to
głównie środowisk patologicznych/, coraz częściej dotyka o-

W

Końskich

na młodych osób. W rejonie
przychodni przy ul. Wojska Polskiego jest 18 podopiecznych cierpiących na gruźlicę czynną, 12 na
Czarnowie, 10 na Herbach.
Naj mniej szą liczebnie grupę
stanowią osoby nie posiadające
stałego zameldowania, które same zgłosiy się do MOPS. W ub. roku odnotowano 10 takich przypadków, Iw tym 5 na Herbach/.
Problem bezdomności w zasadzie
u nas jeszcze nie istnieje.

Nie tylko pieniądze ...
Od dwóch lat pomoc społeczna
sprowadza się głównie do prtydzielania świadczeń fiunansowych - jest to działanie interwencyjne, bowiem dawanie pieniędzy
łagodzi skutki, nie zapobiega przyczynom. Główn;f- ideą pomocy
Iktóra obecnie zeszła na plan dalszyI jest praca socjalna, polegająca na uaktywnianiu potrzebujących, wskazywaniu im dróg
poprawy własnej sytuacji.
Wśród tego typu działań na
rzecz podopiecznych przeprowadzonych w ub. roku przez-MOPS
trzeba wymienić: zebranie dla
bezrobotnych ponad 100 ofert pracy, umieszczenie 8 dzieci z rodzin
patologicznych w Domu Małego
Dziecka i 3 w pogotowiu opiekuńczym, przedstawienie komisji
antyalkoholowej 50 wniosków
o skierowanie na leczenie odwykowe.
MAŁGORZATA GÓRAK

liczq na

korzyści

Spór o
Władze miasta Końsk~ch wyznaczyły już drugie miejsce
pod siedzibę filii Banku Swiętokrzyskiego. W ubiegłym roku
podjęto uchwałę o przekazaniu pomieszczeń handlowych o
powierzchni 450 m. kw. przy ul.Hubala 17 bankowi w formie
aportu. Miasto dając lokale liczyło na późniejsze korzyści
finansowe.

Propozycję
przakazania
pomieszczeń, m.in. sklepu spożywczego i "Domu Książki" usy-

tuowanych na parterze w bloku
mieszkalnym oprotestowali lokatorzy obawiając się, że bank
zajmie ponadto ich piwnice
umieszczając tam sejfy. Na
pozostałe trzy wolne lokale
handlowe w budynku przy ul.
Hubala miasto ogłosiło przetarg
w czerwcu ub. roku. W sierpniu
natomiast zapadła decyzja o
przekazaniu pomieszczeń bankowi, nie bacząc na zainwestowane pieniądze ich użytkowni
ków. Na skutek protestów
mieszkańców i dzierżawców lokali Rada Miejska wycofała się z
wcześniejszych planów i na tegorocznej sesji podjęła uchwałę
o przyznaniu ok. 2 mld zł z budżetu
miasta na
budowę
pomieszczeń dla banku. Lokal
zostanie kupiony od Koneckich
ze względu na niedyspozycyjność wprowadził do pochwy
tylko palce." Natalia cały czas
broniła się, odpychając go.
Krzyczała, że to bardzo boli.
Wtedy podszedł do nich Stanisław B. i zaczął robić to samo.
Po całym zajściu trójka mło
dych ludzi udała się do centrum miasta, jak gdyby nic się
nie stało. Podczas drogi Stanisław groził dziewczynie, że
ją zabije, jeśli powie komuś .0
tym zdarzeniu" i pobiciu
mężczyzny w parku. Dziewczyna powiedziała. Sprawców
osądzi należycie Sąd Wojewódzki w Kielcach.
/APIS"

Zakładów

Odlewniczych, które
16 Stycznia. Za pomieszczenia parterowe ma ~apłacić miasto i prze~azać je jako aport Bankowi
Swiętokrzyskiemu. Część radnych, a także delegatura "Solistawiają budynek przy ul.

damości" wyraziły swoją wątpli
woŚĆ, co do dokładnego sprecyzowania przez władze miejskie
korzyści, które mogą wynikać z

przekazania znacznej sumy
pieniędzy na kosztowną, a zarazem nie najpilniejszą dla miasta
inwestycję·

IMPB/

Pielęgniarki

· artystki
Impezą towarzyszącą I Kongresowi Pielęgniarek Polskich
była wystawa dokonań artystycznych przedstawicielek tego
zawodu.
W sali koncertowej buskiego
Sanatorium "Marconi" wystawiono kilkaset prac z dziedziny malarstwa, rzeźby, haftu i technik
mieszanych. Całość wspaniale
zaaranżował artysta plastyk Bogdan Ptak wykorzystując stylowe wnętrza sali.
Na uwagę zasługiwały wykonane ze skóry mozaiki pani Reginy Krystyny Jelonek z Łodzi.
Równie interesujące były rzeźby
wykonane w gipsie, drewnie
i betonie przez panią Wła
dysławę Wójcik. Przy okazji
podkreślić należy, że znaczek
kongresu zaprojekt9wała też
pielęgniarka - Łucja Zółtak.

nMI/

Informator Echa • Informator Echa • Informator Echa
....----p o L f, C~ !M r ,---""
~ SAlEUTARNA
lELEWlZJA POLSKA
TVP
TV SAl In POLONlAI ~ SUPER
DZISIAJ
20.15/pr 1/
2O.15/PR07/
~ CHANNEL
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16.00 Program dnia
16.05 Luz pr. nastolatków
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.25 "Spatz" 11 Ol serial ang.
17.50 Antena
18.10 Magazynio pr. satyr. K.
Jaroszyńskiego i S.
Friedmanna
18.20 Raport
18.45 Polska z oddali - Jan
Nowak-Jeziorański
19.00 Wieczorynka: "Zając
Chwalipięta"
19.30 Wiadomości

20.00 Miniatury: J. Czapski
"Swoboda tajemna"
20.15 Teatr TV: M.Lowry
"Pod wulkanem"
22.25 Prosto z Belwederu
22.45 Wiadomości
23.00 Muzyczna Jedynka
23.10 "Kapitan Conrad" 141
serial fr.-pol.-hiszp.
0.10 Gorąca linia
0.20 Przeboje
B.
Kaczyńskiego

1.15 "Tajemnice Sahary"
l2J serial wł.
2.45-4.00 Studio Sport: liga argentyńska

ITlvlpD

JUlRO

6.00 "Tajemnice Sahary" 121 YłI.
filmfab.
7.35 "Bill Cosby Show" serial
kom. USA
'
8.00 Przeboje B. Kaczyńskiego
9.00 Wiadomości
9.10 Mama i ja pr. dla najmł.
9.25 Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmyodzie-

ciach
10.00 "Kapitan Conrad" /41 ~
rial łr.-pol.~iszp.
11.00 Giełda pracy - giełda

szans

11.15 Przyjemne z pożytecz

nym
11.30 Kultura ludowa - KonteIar
ty
11.45 Klub samotnych serc
12.00 Wiadomości
12.10 Program dnia
12.15-16.00 TV Edukacyjna
12.15 Mag. notowań: Strzyżone,

piecza Ie; Niechciane ku~

ki; Superświnia

12.50 "Sięgnąć nieba" ni amer.13.45
14.05
14.20
14.35

16.00 XVIII Ogólnopolskie
Konfrontacje Teatralne - Opole '93
16.30 Panorama
16.35 Sport mag. NBA
16.50 "Tajemnicze
złote
miasta" jap. serial anim./powtJ
17.15 Przegląd kronik filmowych
17.50 Polska Kronika Filmowa
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
18.35 "Pokolenia"l serial USA Ipwot./
19.00 "Nasz wiek" 131 "Szalone lata dwudzieste"
fr.-ang. serial dokum.
20.00 "Allo, allo" ang. serial
kom.
20.30 Auto mag. motoryzacyjny
21.00 Panorama
21.30 Sport
21.40 Bez znieczulenia
22.05 "Klarysa"
14-ost./
ang. serial kostium.
23.00 Maraton trzeźwości
23.40 Noc i stres
24.00-0.05 Panorama

ang. serial dokum.
Kuchnia: Zegar
Księga cudów techniki
Rysujznami
Klub domowego kort1»
tera

IMIENINY OBCHODZĄ:
dziś - Izydor i Antoni
jutro - Ignacy i Jakub
KIELCE
Biuro Ogłoszeń , tel. 32-45-40
czynne w godz. 7 .30-16.00
TEATRY:
im. S. Żeromskiego - nieczynny
PTLiA "Kubuś" - nieczynny
KINA
ROMANTICA - . Ludzie honoru' - USA I. 15 g. 11 , 13.30, 18
.Trujący bluszcz" - USA I. 18 g.
16, 20.30
MOSKWA - , Przypadkowy
bohater" - USA I. 15 g. 13.30,
15.30,17.30,19.30
STUDYJNE - , Dzika Orchidea' - USA I. 18 g. 16, 18
ECHO - nieczynne
GALERIA BWA "PIWNICE"
- wystawa , Portret ironiczny groteska we współczesnej grafice krakowskiej". Czynna w g.
11-17, w niedziele 11-15, w poniedziałki - nieczynna.
MUZEA:
MUZEUM NARODOWE - Pałac
Biskupi, pl. Zamkowy 1 - wnętrza
zabytkowe XVII i XVIII w., galeria
malarstwa polskiego, sanktuarium
Piłsudskiego ,
broń
marsza/ka
wschodnia i europejska ze zbiorów
własnych . Oprócz pono czynne c0dziennie w godz. 9-16.

Pod wulkanem

Zmowa milczenia /c::z..1/

Obejrzymy adaptację telewiMalcolma
Lowryego w świetnej obsadzie.
Bohaterem utworu jest brytyjski
konsul w Meksyku człowiek wyobcowany z otaczającej go rzeczywistości, Uciekający od wymogów
i presji współczesnego życia . Cały
czas poszukuje on sensu swojego
istnienia.

Rzecz dzieje się w prowilcjonanym
miasteczku w Kanadzie. Grupa .bia·
łych. rozwydrzonych nastolatków postanawia się zabawić w piątkowy wieczór. W środku rv:x:y spotykają piękną
Indiankę, bruIailie usiUją ją zgwałcić,
później zabijają i zmasakrowane zwłoki
pozosiawiają w przydrożnym rowie. Mimo wyraźnych dowodów wskazujących
na winnych policja ich nie aresztuje.
Mieszkańcy miesteczka milczą - nie
potępiają krzywdy wyrządzonej Indiarr
ce. Ale po kil<unastu latach pewien poliqant zaczyna dociekać prawdy...
II część filmu obejrzymy również dzisiaj o godz. 22.15

zyjną słynnej powieści

23.10 /pr.1/
Kapitan Conrad /4/
Conrad w ciągu 5 lat odbywa aż
5 różnych rejsów, w różnych kierunkach . Poznaje blaski i cienie
życia marynarza, doświadcza gło
du, klęsk i sukcesów. Przez lata
spędzone na morzu nabiera takiej
biegłościi w języku angielskim, że
może zdawać egzamin na oficera.

22.05.93/pr.2J
Klarysa /4-ostJ
W tym odcinku kończy się tragiczna historia życia bohaterki. Lovelace zwabia ją do Londynu
i gwałci. Dziewczyna ucieka, ale
zostaje aresztowana i osadzona
w więzieniu. Ciężko chora i opuszczona Klarysa umiera. Przebaczenie rodziny przychodzi zbyt
późno.

14.55 Spotkania z cywilizacją
- nowości nauki i techniki
15.00 Gra muzyka: Altówka
15.20 My w kosmosie - historia astronautyki
15.35 Joystick

"'i >- 3

8.00 Panorama
8.05 Program lokalny
8.35 "Annette" 121 jap. ser. anim.
9.05 Studio Dwójki
9.10 "Pokolenia" ser. USA
9.35 Świat kobiet mag.
10.05 Przeboje Dwójki
11.15 Ojczyzna-polszczyzna
11.30 Maraton trzeźwości
12.20 Program muzyczny
13.00 Panorama
13.05 Program muzyczny
13.30 Cykl "Flip i Flap": "Wolność" film USA
14.00 Studio otwarte
15.00 ,,45 lat festiwalu w Cannes" fr. film dokum.
15.55 Program dnia

ODDZIAŁ - pl. Partyzantów 3/5
- wystawa stała: . Przyroda Kielecczyzny·.
Wystawy
czasowe:
•Wspólczesna sztuka ludowa kielecczyzny", .Pradzieje regionu świętok
rzyskiego - epoka żelaza·. Czynne
we wtorki, czwartki, piątki , soboty
i niedziele w g. 9-16, w poni edziałki
i środy - nieczynne.
ODDZIAŁ - MUZEUM
LAT
SZKOLNYCH S_ ŻEROMSKIEGO,
ul. Jana Pawła II - czynne w środy
12-18, pon i edziałki , wtorki, czwartki
i piątki w g. 9-15.
ODDZIAŁ - MUZEUM H_ SIENKIEWICZA W OBLĘGORKU
czynne środy , czwartki, piątki , soboty i niedziele wg. 10-16, w poniedziałki nieczynne.
ZABAWKARSTWA W KIELCACH - wystawa: "Transport
i komunikacja w zabawkach",
"Lalka, jej dom i gospodarstwo", "Ekspozycja modelarska" .
MUZEUM WSI KIELECKIEJ DWOREK LASZCZYKÓW, ul.
Jana Pawła 116 - wystawa ,Wieś
kielecka i miasteczka w starej fotografii· Czyrl,le: pon iedziałki piąty; \ł g. 10-14.3q.
OSTRE DVZURY
Oddział wewnętrzny - Czarnów, chirurgiczny - ul. Koś
ciuszki.
APTEK!: Stały dyżur dzienny,
nocny i świąteczny pełni apteka

---I . .
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UKF 71_95 MHz

11 .15 Muzyka refleksyjna
11 .30 Wspólna modlitwa - Anioł
Pański (432-51) 12.10 Popołud
niowy blok muzyczno - informacyjny 14.30 Wiadomości sportowe - prog. redakcji sportowej
15.00 Trzy kwadranse z muzyką
klasyczną - aud. Aleksandry
Wielochówny 15.45 KIELECKI
DZIENNIK RADIOWY 16.00
Muzyka, Fakty, Zdarzenia 18.30
.Pan Tadeusz" 18.45 Włącz mi
radi9 mamo aud . dla dzieci
19.00 Przegląc;l prasy .Tydzień"
20.00 RADIO ZAKI czyli studenqkie gadu gadu program Artura
Switonia i Rafała Szymczyka
21 .00 Ten stary dobry rock - aud.
Janusza . Kowalczyka 22.30
NOCNEZAKI
Wiadomości z kraju i ze świata:
8.15, 9.15,13.15,16.15,17.15
Wiadomości
lokalne: 9.00,
13.00,14.00,17.00,18.00
Serwis sportowy 8.30
Serwis bazarowy: 8.50, 9.50,
12.50,13.50,16.50.

prywatna - ul. Źródłowa 20, apteka . Cefarmu', ul. Buczka.
NAGŁA POMOC LEKARSKA
DLA DZIECI "WITAMED", ul.
Tatrzańska 91 - czynna w godz.
16.00-21.30, soboty, niedziele
i święta w godz. 10.00-21 .30, także wizyty domowe pediatrów, tel.
31-80-68. /27-g/
NARKODENT - PRYWATNY
GABINET LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY - przyjmują: lek.
stom. W. Kwiecińska, lek. stom.
spec. chirurgii stomatologicznej
W. Radomski, lek. anest. T. Mosiołek - możliwość zastosowania
narkozy. Kielce, ul. M. Konopnickiej 5, tel. 31-01-60, 61-62-63.

/861-g1
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożama 998, Pogotowie POlicyjne - 997,
Pomoc drogowa - 66-00-65, Pogotowie Energetyczne KielceMiasto - 991 , Pogotowie Gazowe
- 31-20-20 i 992, Pogotowie Wod.Kan ., CO., elektryczne, RPGM, tel.
61-18-33, czynne w godz. 15.0023.00 w dni powszednie w godz.
7.00-23.00, w dni wolne od pracy
tel. 31-16-47 i 430-94.
TELEFON ZAUFANIA dla mł0dzieży - czynny w każdy czwartek
w godz. 18.00-20.00, tel. 456-70.
TELEFON ZAUFANIA AIDS - tel.

2O.15JRTU
CoIumbo
Sympatyczny poeia rodem z lr1andii,
w Sianach, okazuje się
zwolennikiem IRA, wspomaga organizację finansowo. kupuje broń . Pewnego
dnia posuwa się nawet do morderstwa,
później zaciera ślady. CoIumbo musi udowodnić mu dokonanie zbrodni ...
mieszkający

f

l.

',te,evvizja®
kablovva
KIELCE
Al . 1000 lecia PP 19
Redakcja
I Dział Reklamy
tel. 476- 37 tel./fax 492- 93

17.15 Kielecki kwadrans - magazyn informacyjny 17.35 Sportowe echa 17.55 Filmoteka poiska . Struktura kryształu' reż.
Krzysztof Zanussi 19.10 Mecz
piłki nożnej o mistrzostwo II ligi Korona Kielce - GKS Bełchatów
/retransmisja! 20.45 Kielecki
kwadrans /powt./

I~II RADIO-KIELCE
~,

UKF 71.15

16.00, 18.00, 22.00 -BBC
11.00,12.00,
13.00,
15.00,
19.00 Wiadomości 14.00, 20.00
Magazyn informacyjny 11.10
Sprawa na dziś - problemy niewidomych 12.05 Kurier ogłosze
niowy 12.30 Aud. Z. Henka
13.10 Rozmaitości i muzyka
wopr. M . Podwysockiej 14.15
Rock po polsku 14.30 ,Leśnik"
cz. 2 - ,W obliczu wojny" - aud.
M. Karpińskiej 15.10 Auto Radio - Moto Radio 16.05 Aktualności dnia wopr. E. Okońskiej
18.30 Magazyn film9WY wopr.
M. Bieleckiej 19.10 Swiat video
20.10 Radio po kolacji 23.00 Muzyczne klimaty.

463-56 czynny tylko w poniedział
ki w g. 17-19.
TELEFON ZAUFANIA /dla ludzi
z problemem alkoholowymi - od poniedziałku do piątku w godz. 18.0020.00, tel. 573-46.
POSTOJE TAKSÓWEK: OSOBOWE - plac Dworcowy tel. 534-34,
ul. Piekoszowska tel. 515-11 , ul. Toporowskiego tel. 31-09-67, u!. Jesionowa tel. 31-79-19, BA GAZOWE ul. Armii Czerwonej tel. 31-09-19.
RADOM
Biuro Ogłoszeń, tel. 235-19,
czynne w godz. 9 .00-17.00.
KINA
BAŁTYK - .Sidekicks· USA 1.12
g. 15.30 ,Mój brat Kain' - USA I.
15 g. 17.30, 19.30
HEL - .Roztańczony buntownik" austral. I. 15 g. 13.45, 15.45,
17.45 .Niebo nad Berlinem' niem. I. 18 g. 19.45.
RESURSA - . Ludzie honoru· USA I. 15 g. 17.30, 19.45.
APTEKI - stały dyżur nocny
pełnią: ul. Czamoleska i Malczewskiego.
TELEFONY: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożama 998, Pogotowie Policyjne - 997,
Komenda Policji - 29-191 , Pogotowie kan. 400-65, gazowe - 992,
cieplne - 993, energetyczne - 991 .
OSTROWIEC
APTEKA DYŻURUJĄCA: ul.

http://sbc.wbp.kielce.pl

12.00 Wiadomości 12.10 Program dnia 12.15 "Kobieta samotna·
reż. Bogusław Linda 13.45 Film
dok. 14.00 Tylko w Jedynce
(powt.) 14.40 Reportaż 15.00
świecą
wieczorem
Gwiazdy
(powt.) 16.00 Powitanie, program
dnia 16.05 Program dla dzieci oraz
film 17.00 Teleexpress 17.15 Rlm
edukacyjny 17.45 Gdańsk 1945.
Prawo wojny 18.20 Od Opola do
Opola 18.45 Pegaz 1920 Dobranocka 19.30 Wiadomości 20.00
Przypomnienie programu 20.05
Serial filmowy 21.00 Panorama
21 .30 Teatr tv 23.20 100 pytań
do ... 24.00 Panorama 0.10 Program na jutro 0.15 Leksykon polskiej
muzyki rozrywkowej 0.30 Powrót
bardów 1.00 Muzyka poważna
2.00 Serial filmowy 2.55-8.00
Przerwa. 8.00 Panorama 8.1OPowitanie, program dnia 8.15 Serial
filmowy 9.15 Program dla dzieci oraz film 10.15 Program edukacyjny
10.45 Od Opola do Opola 11.10
Gdańsk 1945. Prawo wojny 11 .45
Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej 12.00 Wiadomości

e2~§

16.30 Powitanie 16.35 Filmy animowane dla dzieci 16.50 Ksią
żątko film polski 18.20 He Man amerykański serial rys. 18.45-23.15
Przerwa 23.15 Program wieczoru
23.20 Poszukiwany: żywy lub martwy serial 23.45 Blondy. Film fran-

'"Biim

12.00 Punkt 12 magazyn poludniowy 12.30 Springfield Story serial
13.20 Santa Barbara serial 14.1ONa
hasło .Ratunek" serial 15.00 Dziwne
hobby serial kryminalny 16.00 Hans
Meiser program rozrywkowy 17.00
Kto jest szefem? serial komediowy
17.30 Ożeniony z dziećmi serial
18.00 Elf 99 magazyn 18.45 Wiadomości 19.15 Explosiv magazyn
19.45 Dobre czasy, złe czasy serial
20.15 Columbo serial kryminalny
22.1OQuincyserial kryminalny 23.05
10 przed 11 magazyn kulturalny
23.35 Gong Show program rozrywkowy 0.15 Requila i Bonetti /powt/
1.15 Ożeniony z dziećmi serial 1.50
Kto jest szefem? serial kom. 2.20
Szef serial kryminalny 3.20 Hans
Meiser /powtJ 4.15 Explosiv /powt./
4.40 Dziwne hobby serial kryminalny
5.30 Bogaci i piękni serial 6.00 Aktualności 7.00 Dzień dobry Niemcy
magazyn poranny 9.00 Szef serial
kryminalny 10.00 Bogaci i piękni serial 10.30 Der Preis ist heiss teleturniej 11 .00 Riskant! teletumiej 11 .30
Familienduell teletumiej rodzinny
12.00 Punkt 12 magazyn poludniowy

Świętokrzyska 1 .
KINO
PRZODOWNIK - nieczynne

SKARŻYSKO-KAM.
APTEKA - ul. Legionów 101.
STARACHOWICE
APTEKA DYŻURUJĄCA: ul.
Staszica 64-79.
WŁOSZCZOWA

KINO
DOM KULTURY - .Najlepsi
z najlepszych· - USA I. 15 g.
16.30, 18.30

JĘDRZEJÓW

KINO
DOM KULTURY - . Ludzie koty"
- USA I. 18 g. 17 , Przyjdź zobaczyć raj" - USA I. 15 g. 19
SĘDZISZOW

KINO
BALLADA - nieczynne
BUSKO
KINO
ZDRÓJ - brak terminarza
SUCHEDNIÓW
KINO
KUŹNICA - nieczynne
KAZIMIERZA W.
KINO
UCIECHA - ,Tragarz puchu' pol./tr.1. 15 g. 16, 18
Uwaga: Za ewentualne zmiany
w repertuarze kin redakcja nie odpowiada.

12.00 Magazyn turystyczny 12.30
We& Ol Moscow wiad. z Europy Wsch.
13.00 Agenda wiadomości 13.3> Giette Ssports mag. sportowy 14.00 Am
Europe 14.30 VKleogenerator 16.3> On
The Air 18.30 Bonanza serial 19.30The
Detectives serial 20.00 Gilette Sports
mag. sportowy 20.30 Media TV 21 .00
Agenda prog. pubł. 21 .30 Eco Racom
22.00 ITN Worki News 22.30 European
Busiless Today wydarzenia finansowe
22.48 US Market Wrap 23.00 Nagroda
za wierną słuił>ę film krym. 0.45 The Image Bank 1.00 VKleogenerator 2.00
China News Europe prog. ekonom.
5.30 VICIory program relig. 6.00 Videogenerator 6.15 Zakupy w TV 6.45 Agenda 7.15 Business Tonight7.45 Wiadomości finansowe 8.00 ITN Worid
News 8.30 Agenda wiad. 9.00 zakupy
w TV 12.00 Wild America firn dok.

[UPR07

11 .55 Reporterzy /powt./ 12.25
Shortlist nowinki ze świata reklamy
12.45 Scarecrow i pani King serial USA 13.35 Błękitny Grom 15.25 Hart
serial USA 16.19 Trick 7 seriale anim.
18.05 Dzieciaki, kłopoty i my serial USA 18.35 Bill Cosby Show 19.05 Ulice
San Francisco 20.00 Wiadomości
20.15 Zmowa milczenia - cz. 1 krym.
kanad. /1991/, 91 min. 22.05 Wiadomości 22.15 Zmowa milczenia cz. 2,
87 min. 23.50 SWAT. serial USA
0.45 Wiadomości 0.55 Mancuso
z FBI/powt/ 1.40 Wiadomości 1.50
Trzy dni kondora 3 .45Wiadomości
3.55-4.45 SWAT. /powtJ 5.00 Zagubieni w przestrzeni /powtJ 5.50 Mój
przyjaciel Ben 6.14 Trick7/powtJ8.00
Dzieciaki, klopoty i my 8.30 Hart
/powt.9 9.25 Najemnik /pcMJ 11 .20
Ulice San Francisco 12.20 Bill Cosby
Show

SAT.l ·

12.40 Baywatch. ratownicy z Malibu /powt z 9.5./ 13.30 Młody i niespokojny serial USA 14.20 Sąsiedzi
serial austral. 1'4.50 Pod słońcem
Kalifomii serial USA 15.45 Rewolwer
i melonik serial ang . 16.45 zaryzykuj!
quiz 17.20 Idź na ca/ość! teletumiej
18.30 dran sport 18.45 Wiadomości
19.00 Drauf & Dran program rozrywkowy 19.30 Koło fortuny teletumiej
20.15 Wspinaczka seria/wł. 22.15 AKUT afery, analizy, argumenty 23.00
News & Stories rozmowa z Rolfem
Hochhuthem 23.45 Filmy krótkometrażowe festiwal w Oberhausen 0.15
Rewolwer i melonik /powt./ 1.10 Godzina filmowca magazyn 1.25 Program na jutro 1.30 SAT.1-Text 5.30
Zaryzykuj! 6.00 Dzień dobryz SAT.1
/6.15 i 7.15 sport/9.10 Pod słońcem
Kalifomii 10.00 Wspinaczka 11 .35

S";-osT'

12.00 Hopp oder Top /powt./
12.30 Wszystko OK 13.00 Telegiełda 13.45 Gimnastyka ~4 . 00 Eleganckie sporty 15.00 NA ZVWO Tenis. Tumieju ATP w Rzymie 18.00
Tatuś na ringu . Serial USA. cz. 19
19.00 Hopp oder Top. Teletumiej
19.30 DSF - Studio 20.00 Tenis. Turniej ATP w Rzymie 21 .00 PiIka noż
na. Bundesliga 21 .55 Wiadomości
22.05 Piłka nożna . Liga angielska
23.00 Wrestling kobiet 0.00 DSF Studio /powtJ 0.25-1.30 Tatuś na ringu /powt./ 8.45 Powtórki z poniedziałku 11 .30 Kolarstwo 12.00 Hopp
oderTop

*****
* ***
13.00 Motorsport. Magazyn 14.00
• o

Koszykówka 16.00 Rajd Gaulloise
17.00 Formula I. GP Hiszpania - podsumowanie 18.00 Zapasy 19.30 Eurosport News 1 20.00 Tenis. Tumiej
ATP w Tampa - skrót finału 22.00
Boks 23.00 Piłka nożna . Eurogole
0.00 Goili Magazine 1.00-1 .30 Eurosport News 2 8.30 Gimnastyka
9.00 Golf. Turniej PGA w St. Melian
11.00 Tenis. Turniej ATP w Tampach - skrót finału

.sat

13.00 Mag. poludn. 13.45 EURO
14.15 Młode talenty operowe 15.00
Muz. fortep. 16.15 Klub seniora 17.00
Mini liB 17.10 Rlm rys. 17.35 Ulrich
i Ulrike 18.00 Obrazy Austrii 19.00
Wiad. 19.20 Studio 19.30 HITEC
20.00 zamęt. Rlm fr. 21 .25 Rozczarowanie. Rlm kryminalny 21 .45 Kultura
21 .51 Sport 22.00 Zeit im Bild 22.25
Apocalypse WOW 22.25 Eric CIapton
23.40 KAOS 0.10 pep 1.00 10 VOf 10
1.25 Wrad. 6.00 Mag. poranny 9.009.05 Zeit im Bild 9.30-10.00 Obrazy
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REGIONALNE
samochodowe
opłaci się przywieźć właśnie auto
tańszych wydatek na

KIELCE

Po raz drugi vv Poznaniu

MOTO-TARGI
500 wystawców z 17 krajów uczestniczy w Międzynarodowych Targach Motoryzacji. Po raz pierwszy wyodrębniono dziedzinę motoryzacji jaku samodzielny temat Międzynarodowych Targów Poznańskich w ubiegłym roku. Doś
wiadczenia tej imprezy i jej powodzenie wśród zwiedzających potwierdziły potrzebę organizowania tego typu specjalistycznej wystawy.
Tegoroczną ekspozycję zlokalizowana jest w szeregu pawilonów MTP, a także
na terenie otwartym i zajmie ok. 45 tys. m kw.
Obok samochodów osobowych i ciężarowych , pojazdów specjalistycznych i motocykli, prezentowano są części zamienne, akcesoria, kosmetyki samochodowe,
a także wyposażenie warsztatów naprawczych i stacji obsługi. W gronie wystawców
jest wiele liczących się w świecie motoryzacji marek Mercedes, BMW, Renault, Citroen , Lancia, Volvo, Jaguar. Zwiedzający mogli obejrzeć także samOChody firm
japońskich i koreańskich .
Dla miłośników jednośladów niewątpliwą atrakcją była ekspozycja największych Japońskich producentów motocykli - Yamahy, Kawasaki, Suzuki
i Hondy.
Nie zabrakło oczywiście polskich fabryk samochodów, a także imprez towarzyszących , wśród których interesująco zapowiada się wystawa starych samochodów
i motocykli "AutCH"etro" zorganizowana przez Automobilklub Wielkopolski z okazji
7CHecia istnienia tej organizacji. Eksponowany był także specjalistyczny sprzęt
policyjny, ratowniczy i strażacki . Zwiedzający mogą takie zakupić produkty branży
motoryzacyjnej na kiermaszu zorganizowanym na terenie targów.
Wystawcy biorący udział w tegorocznych
gach motoryzacji prezentują
wiele nowości. Mercedes wystawij m.in. model .coupe" oraz limuzynę z silnikiem
Diesla - oba pojazdy klasy S. Inna niemiecka firma - Opel wystawia nowy
model "corsy", a Ford zaprezentował następcę "sierry" - "mondeo". Francuzi przywieźli nowego "citroena xantia", a Szwedzi " volvo 850". W ofercie
firm japońskich znalazły się m.in. "nissan micra" - samochód roku 1993,
"mazda mx 3" , nowe wersje "hondy accord" oraz "toyoty corolli" i "cariny".

"Również
trzeba
się

nauczyć.

gdy sytuacja
jest dramatyczna, np. kiedy przed maskę wyskoczy
człowiek albo gdy chcemy
wyminąć przeszkodę" przypomina znany kierowca wyścigowy Formuły
I Michael Schumacher. Dla
niego prawidłowe hamowanie to połowa sukcesu,
tak na torze wyścigowym,
jak i na "normalnej" ulicy.
Bardzo istotny jest moment rozpoczęcia operacji
Zwłaszcza

oraz właściwe dozowanie
nacisku. Gdy samochód wyposażony jest w system antyblokady kół, w zasadzie nie
ma problemu. Ciśnie się
z całej siły, możliwie wcześ
nie, zwłaszcza gdy wóz jest
znacznie obciążony. Inaczej
rzecz się przedstawia przy
braku systemu ABS.
- Aby zapobiec zatrzymaniu kół, trzeba postępować
według swoistej podwójnej
strategii - mówi młody kierowca niemiecki. Na
prostej drodze można początkowo hamować możli

wie jak najsilniej, by wytracić
prędkość , oczywiście przy
uwzględnieniu
warunków
atmosferycznych czyli śnie
gu czy deszczu. Trzeba silnie
trzymać kierownicę . Przed
przeszkodą trzeba zwolnić
nacisk na pedał, aby można
było manewrować samochodem.
Szczególna ostroż
ność niezbędna jest na zakręcie. Zwłaszcza tu nieodzowne jest właściwp. dozowanie
n Jcisku.
Zablokowanie kół na zakręcie może uniemożliwić

manewrowanie samochodem i spowodować wypadnięcie z łuku - ostrzega Michael Schumacher.

POZIOMO: 1) profesor Ferdynand ... - człowiek tworzący historię automobilizmu, ten genialny konstruktor rozpoczynał pracę w zakładach Mercedesa, był
twórcą prototypu "volkswagena
garbusa", później założył własną
firmę, w której produkuje do dziś
ekskluzywne, sportowe samoChody, 8) duży, kryty samochód
osobowy, 9) samochód produkowany w b. Jugosławii, 10) kuchenne, stołowe lub kościelne ,
liturgiczne, 11) komendant jednostki wojskowej, 12) specjalista
w jakimś zawodzie, 14) roślina
o dużych liściach i białych kwiatach kształtu dzwoneczków, 16)
jedna z najdawniejszych broni
drzewcowych, 19) pracownica
wywiadu, 23) składnik olejku
eterycznego, szybko się ulatniający, w powiedzeniu: uciekł
i przepadł jak .. ., 24) mączka
używana do usztywniania tkanin, 25) aminobenzen, fenyloamina, surowiec w otrzymywaniu barwników i środków farmaceutycznych
(nazwa
tego
surowca jest palindromem tzn.
jest wyrazem, który można czytać wprost i wspak), 26) przepowiednia astrologa, 27) wszelkie
znaki dawane lub odbierane dla
wzajemnego porozumienia się;
PIONOWO: 1) w kopalni: czoło chodnika gdzie wybiera s i ę
węg iel albo inaczej: antenat, 2)
kreślen i e konturów, wizerunku

przedpłatę zaczyna mijać się z celem.
POdajemy ceny wywoławcze samochodów krajowych i produkcji
dawnego bloku SOCjalistycznego.
Notowania wywoławcze obniżane

Była to druga z kolei giełda, na
której dało się zauważyć spadającą
podaż samochodów. Wczoraj na
Torze Kielce oferowano do sprzedaży ok. 800 aut. W okresie najwięk
szego ruchu bywało ich tu znacznie
więcej niż tysiąc. Potencjalnych
klientów raczej nie brakuje, ale oferta
jest dosyć skromna. Przeważają samochody stare, natomiast młode nie
są w zasięgu możliwości większości
kieleckich klientów, za sprawą cen.
Jeżeli nawet stać kogoś na stukilkudziesięciomilionowy wydatek, raczej
korzysta z USług dealera lub kupuje
przedpłatę i sam przywozi auto z zagranicy. O przedpłaty tymczasem
coraz trudniej, a ich ceny sięgają
dwudziestu kilku milionów złotyCh .
Omijając dzięki takiemu kwitowi cło ,

Auta

Oferta na wakacje za 30 mln.

pułapki

G
o tym, że samochody typu pick-up jeżdżące po amerykań
skich szosach są niebezpieczne użytkownicy szos w USA wiedzą nie od dzisiaj. Szczególnie groźne są baki na paliwo montowane na zewnątrz nadwozia tych pojazdów. Uczestnicy kolizji
z udziałem samochodów tego typu, nawet jeśli wypadek z pozoru nie jest groźny, mają małe szanse przeżycia. Zderzenia często
wywołują natychmiastowy pożar auta i - w konsekwencji śmierć w płomieniach uwięzionych w nim ludzi.

Krzyżówka

hamowania

drogie. Przy

GIEŁDY

nr 88

czegoś, wykreślanie , 3) depresja, splin, 4) polskie włókno poli-

estrowe lub nazwa tkaniny, 5)
podniecenie, wzburzenie, 6)
miedziOryt, staloryt albo ostry
koniec broni białej, 7) choroba
gardła, 12) lina do podnoszenia
żagla lub drzewca, 13) instrument muzyczny o czterech parach strun, 15) gatunek wierzby,
17) obozowanie w przyczepach
samochodowych, namiotach,
małych domkach (z angielskiego), 18) przysmaki, specjały potocznie, 20) chłopiec na posył
ki w hotelu, boy, 21) łobuziak ,
hultaj, 22) historyjka obrazkowa
z krótkim tekstem zamieszczona w czasopiśmie lub wydana
w osobnej broszurce, 23) uderzenie dłonią Rozwiązania krzyżówki przesyłać należy pod adresem redakcji "ED" - na kartach pocztowych w terminie 7
dni od daty numeru. Pomiędzy
prawidłowe odpowiedzi zostanie
rozlosowana nagroda książko
wa. Na karcie prosimy dopisać:
" Krzyżówka nr 88".
Rozwiązanie krzyżówki

nr 74:
POZIOMO: polonez, diabeł,
uznanie, Rainis, Enniusz, tablica, taśmiak , niacyna, owicyd, arteria,
Dniepr,
Dynasty;PIONOWO: peugeot, Lenin,
nandu, zderzaki, cadillac, jeniec,
Irmscher, standard, Atanazy, ad~ent , aktyn, Ypres.

Według amerykańskich władz odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
ruchu drogowego liczba zgonów
w wypadkach, w których uczestniczą wozy pick-up jest większa niż
w kraksach , gdzie tego typu pojazdów nie ma. Moda na pick-upy zaczęła się w Stanach Zjednoczonych
na początku lat 70., apogeum osiąg
nęła na przełomie dekad i stopniowo
zaczęła znikać . Do dziś jednak porusza się na terenie USA 4,7 mln, wyprodukowanych jedynie w latach
1973-1987, tego typu samochodów.
Największym producentem "zapalnych" wozów jest za oceanem
koncem General Motors, który został ostatnio wezwany przez władze
do odchodzenia od ich wytwarzania.
GM zaprotestował argumentując , że
jego produkty spełniają wszystkie
wymogi bezpieczeństwa. Koncernu
nie odstraszył nawet wyrok sądu
w Atlancie (Georgia) nakazujący wypłacenie przez GM 105,2 mld dolarów odszkodowania na rzecz rodziców, których dzieci pon i osły śmierć
w płomieniach po zdarzeniu pickupa z innym "normalnym" samochodem.

24 godziny

za

kółkiem

57 zgłoszeń zostało przyjętych
do udziału w 24-godzinnym wyści
gu samochodowym na torze w Le
Mans - o 27 więcej niż w roku
ubiegłym. Będzie to już 61. edycja
tego słynnego wyścigu, któryodbę
dzie się w dniach 19-20 czerwca.
W walce o główne trofeum liczyć
się będą praktycznie tylko dwa zespoły : Toyota oraz Peugeot, który
z powodu zbyt WYSOkich kosztów
zrezygnował z przyłączenia się
w przyszłym roku do rywalizacji
w mistrzostwach świata formuły 1.
Wśród sportOWYCh prototypów
znajdą się m.in. po trzy "peugeoty"
i "toyoty" oraz dziewięć "porsche'ów". Natomiast wśród 32 samochodów GT wystartują trzy "jaguary" xj220s, 15 "porsche", w tym
fabryczny 911 rsr turbo, siedem
"venturi-renaultów" oraz dwa fabryczne "lotusy".
Peugeot wygrał na torze Le Mans
w 1992 roku, jego największy rywal
- Toyota - jeszcze nie posmakował
na nim zwyc i ęstwa . W 1991 roku
triumfowała Mazda, która obecnie
miała przygotowane dwa samochody, ale ostatecznie zdecydowano, ze
nie staną one na starcie tej prestiżo
wej jednodniówki.

http://sbc.wbp.kielce.pl

łódź

zazwyczaj przy transakcjach ok.
16-15 proc.
MAŁE FIATY: 1992 r. - 47,5-51
mln, 1991 r. - 42-43,5 mln, 1990 r.
- 33-39 mln, 1989 r. - 29-32,5
mln, 1988 r. -25,5-28,5 mln, 1987
r. - 21-26 mln, 1986 r. - 17-20
mln, 1985 r. - 16,5-17,8 mln,1984
r. - 13-15,5 mln, 1983 r. - 11,812,9 mln, 1982 r. - 10-12,5 mln,
1981 r. - 8,5-10,5 mln,1980 r. - 8
mln.

mln, 1985 r. 16-23 mln, 1984 r. 1617 mln, 1983 r. 14 mln.
POLONEZY: 1993 r. - 97 mln,
1992 r. 78 mln, 1991 r. 63-i37 mln,
1990 r. 56-i30 mln, 1989 r. 49 mln,
1988 r. 39-42 mln, 1987 r. 36 mln,
1986 r. 28-34 mln, 1985 r. 26-28
mln, 1984 r. 25 mln, 1983 r. 23-24
mln, 1982 r. 20 mln.
CINQUECENTO: 1992 r. ,,900"
105 mln.
ŁADY: 1991 r. "samara" 75 mln,
1989 r. 53-i32 mln, 1987 r. 45 mln,
1986 r. 41-42 mln, 1980 r. 20 mln.
MOSKWICZE: 1991 r. 55 mln,
1990 r. 45 mln.
TAVRUA: 1992 r. "lux" 68 mln.
SKODY: 1991 r. "favorit" 82 mln,
1990 r. "f" 80 mln, 1988 r. 49 mln,
1986r. 36mln, 1984r. 28mln, 1982
r. 18 mln, 1978 r. 15 mln.
OLTCIT: 1991 r. 48 mln.
WARTBURGI: 1991 r. 64 mln,
1986 r. 15 mln, 1983 r. 9 mln.
VOLKSWAGENY: 1991 r. "passat
combi" 190 mln, 1989 r. "polo" 93
mln, 1987 r. "golf TO" 102 mln,
1985 r. "passat D" 85 mln, 1984 r.
"passat" 62 mln, 1983 r. "jetta D"
42 mln, 1987 r. "garbus" 16 mln.
AUDI: 1988 r. ,,80" 170 mln,
"quatro" 188 mln, 1986 r. ,,1000"
105 mln, 1985 r. ,,100" 85 mln.
OPLE: 1993 r. "astra" 188 mln,
1992 r. "vectra" 198 mln, 1991 r.
"calibra" 290 mln,1990 r. "vectra"
180 mln, 1989 r. "vectra" 170 mln,
1987 r. "kadett" 94 mln, 1985 r.
"kadett" 75 m1n, 1984 r. "ascona
D" 57 mln; "kadett" 67 mln.
MERCEDES: 1991 r. ,,190E" 275
mln, 1985 r. ,,1900"157 mln, 1984

UAZ z 1985 r. za 17 mln
DUŻE FIATY: 1990 r. - 41-43
mln, 1989 r. - 38-40 mln, 1988 r. 34-35 mln, 1987 r. - 24,5-25,5
mln, 1986 r. - 21-23,5 mln - 1985
r. - 18-22 mln, 1984 r. - 16,5-18,5
mln, 1982 r. - 12,5-13,5 mln, 1981
r. - 11,8-12,5 mln.
POLONEZY: 1992 r. - 80,5-83,5
mln,1991 r. - 80 mln,1990 r. - 6166,5 mln, 1989 r. - 38-56,5 mln,
1988 r. - 43 mln, 1987 r. - 37-38
mln, 1986 r. - 31-32 mln, 1985 r. 26-27 mln, 1984 r. - 22,5-26 mln,
1983 r. - 21 mln,1981 r. - 19 mln.
ŁADY: 1990 r. - 68 mln, 1989 r.
- 52-59 mln, 1988 r. - 48-49 mln,
1986 r. - 38-40 mln, 1982 r. 24,5-26 mln, 1980 r. - 22 mln.
SKODY: 1989 r. - 56 mln, 1988
r. - 50 mln, 1987 r. - 43 mln, 1986
r. - 37 mln, 1984 r. - 28,5-29,5
mln, 1982 r. - 18-20 mln.
Ceny biletów wjazdu na giełdę
wzrosły ostatnio do 100 tys. zł. Drożej płaci się także za handlowanie
z samochodu.
A. PIEKARSKI

RADOM
To była chyba najbardziej udana
tegoroczna giełda samochodowa dla sprzedających. Na teren Automobilklubu Radomskiego wjechało
o wiele za mało pojazdów w stosunku do potrzeb. Co chwila sły
chat było narzekania kupujących,
że nie ma w czym wybrać. Zdecydowanie wzrosło zainteresowanie
samochodami większymi niż "fiat
126p".
FIATY 126P: 1992 r. 46 mln,1991
r. 41-43 mln, 1990 r. 33-43 mln
1989 r. 29-33 mln, 1988 r. 25-27
mln, 1987 r. 20-26 mln, 1986 r. 1720 mln, 1985 r. 15-20 mln, 1984 r.
13-14 mln, 1983 r. 13 mln, 1982 r.
10-11 mln.
FSO 1500: 1990 r. 40-45 mln
1989 r. 32 mln, 1988 r. 24-30 mln:
1987 r. 23-30 mln, 1986 r. 19- 28

r. ,,190E" 126 mln, ,,3000"120 mln,
1983 r. ,,307" 75 mln, 1980 r.
,,2000" 65 mln, 1978 r. ,,300D" 38
mln.
FORDY: 1991 r. "sierra combi'
D" 175 mln, "fiesta" 125 mln ,
1990 r. "escort" 120 mln, 1989
r. "probe" 175 mln, 1987 r.
"scorpio D" 115 mln, "orion" 87
mln, 1986 r. "scorpio" 102 mln,
1985 r. "scorpio" 91 mln , "escort D" 40 mln , 1984 r. "sierra"
65 mln , "granada" 30 mln, 1983
r. "fiesta" 48 mln, 1981 r. "fiesta" 33 mln.
RENAULT:
1987 r. ,,25" 120
mln, ,,210" 93 mln, 1984 r. 58
mln.
PEUGEOTY: .1991 r. ,,309" 115
mln, 1986 r. ,,309" 85 mln.
FIATY: 1992 r. "uno D" 129 mln,
1985 r. "regata" 50 mln, 1984 r.
"uno D" 60 mln, "regata" 49 mln,
1983 r. "D" 45 mln.
BMW: 1988 r. ,,735" 380 mln,
1987 r. ,,318" 105 mln, 1980 r.
,,518" 65 mln, 1981 r. ,,316" 31
mln.
VOLVO: 1989 r. ,,440" 140
mln.
ALFA ROMEO: 1988 r. "alfa 75"
92 mln.
LANCIA: 1985 r. "prisma" 79
mln.
AUSTIN: 1987 r. "rover" 85
mln.
PONTIAC: 1988 r. "firebird"
97 mln.
SEAT: 1985 r. ,,1200" 45
mln.
HONDA: 1993 r. "civic" 255
mln.
MAZDA: 1986 r. ,,6260" 78
mln.
NISSAN: 1985 r. "sunny" 65
mln.
MITSUBISHI 1986 r. "cordia" 69 mln.
TOYOTA: 1983 r. "corolla"
38 mln.
Z.BĄK

HURTOWNIA PI

A'

Radom. ul. Szydłowiecka 20
tel. 489-10

DROGA DO ŁĄCZNOŚCI PROWADZI PRZEZ

oferuje pelny asortyment piw:

bROWARU WARkA" bUTElkowE, bEczkA
bROWARU LubLiN" bUTElkoWE, bEczkA
bROWARÓW Tychy i Słupsk" bUTElkoWE
ZAPRASZAMY
w godz. 7-18
sobota 8-16
Atrakcyjne ceny - warunki
płatności do uzgodnienia.
BI32/R

KIELCE, ul. WESOŁA 51, tel. 66·16·66 fax 66·17·72

o
Radom, ul. Żeromskiego 94
tele10672264 centrala 241·81 'aI258·28

Radomskie Przedsiębiorstwo Budowlane oferuje
swoje usługi w zakresie wykonawstwa:
tI
tI
tI

budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego
budownictwa ogólnego i towarzyszącego
remontów budynków

Wykonujemy obiekty w wersji tradycyjnej. monolitycznej
i wielkopłytowej IP-90 o współczynniku przenikalności cieplnej ścian - K poniżej 0.45 W/m kw. oK bez mostków terml~znych. Stosujemy potrójnie szkloną stolarkę i indywidualną wentylację oraz opomlarowanle instalacjI.
Gwarantujemy dobrą jakość. konkurencyjne ceny - cena
l m kw. p.u. 'pod klucz' poniżej 3 mln. zł. krótkie terminy realizacji robót.
Zapraszamy do współpracy inwestorów państwowych . spół
dzielczych I prywatnych.
Postaw na firmę z 3D-to letniq tradycjq, doświadczonq ~
kadrq i nowoczesnymi technologiami wykonawstwa.
~

®
C?

OŚRODEK KSZTAŁCENIA KI:RO~CÓW
p ZEWOŹ ICY FI MY

instruktorów nauki
jazdy, biura

E

22 maja 1993r. o godz. 10.00 rozpoczynamy
kurs ,PMN' - uprawniający do przewozu
materiałów niebezpiecznych.
Zgłoszenia indywidualne lup grupowe przyjmuje
Ośrodek Motorowy ZDZ
Kielce, ul. Buczka 55 pok. 23, tel. 66-49-71 w. 21

ZA P RA SZ A M Y

2903·9

•

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Zycie S.A.
oferuje Państwu swoje usługi
w zakresie ubezpieczeń na życie.
Do najbardzej popularnych

Plac
treningowo-szkoleniowy
nauki jazdy zaprasza:
organizujące

*
*
*
*

kursy oraz osoby ,
którym nie powiodło
się na egzalninach .

l u n KUCHENNE

• 10 wzorów
ptyn WiÓROWE

~

~
..

lAMINOWANE
• 25 wzorów
ptyn PILŚNIOWE
UKIEROWANE
I

ZWYKłE

TAŚMY OIRZdoWE

Kielce,
Domaszowska 69a
Informacj e
tel.: 32 - 34-08 po 20 .

P.H. DOMEL

rntI.

poleca:

KONKURENCYJNE

lodówki,

DOCINANIE PlYT
NA WYMIAR

ZAMRAlARki,
pRAlki,
kuclłNiE,

należą:

OGRZEWACZE wody,
- grupowe ubezpieczenia rodzinne na życie W zakładach pracy W kilku typach ,
- grupowe ubezpieczenia pracownicze W zakładach pracy (typ P) zapewniające ubezpieczonemu
lub członkom rodziny świadczenia pieniężne (w określonym procencie sumy ubezpieczenia)
w przypadku zaistnienia zdarzenia (zgon, urodzenie dziecka). Sumę ubezpieczenia określa 1Q - krotna
wysokość przeciętnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej,

odkURZACZE,
RobOTY kUclIENNE,
iNNy dRobNY SpRZ~T
ZMECItANizOWANY

- grupowe ubezpieczenia na życie indywidualnie kontynuowane przez emerytów, rencistów, absolwentów szkół, osoby niepracujące - w wieku produkcyjnym :z. automatyczną sumą ubezpieczenia
w wysokości S-krotnego średniego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej,
- zbiorowe ubezpieczenie rolników - jednostkowe ubezpieczenie na życie oraz zaopatrzenia dzieci tzw. "posagowe" według różnych taryf.
Składka zależna jest od sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego i okresu ubezpieczenia. Minimalna suma ubezpieczenia - 1Q milionów zł.
- indywidualne ubezpieczenie z rosnącą sumą ubezpieczenia i składką według czterech wariantów:
I - na życie
II - na wypadek śmierci i dożycia
III - zaopatrzenia dzieci (na życie matki lub ojca dziecka)
IV - zaopatrzenia dziecr (na życie każdej osoby)
Minimalną sumę ubezpieczenia określa się na poziomie 6- lub 1Q-krotnego średniego wynagrodzenia
miesięcznego podawanego w komunikatach GUS.
Wysokość składki uzależniona jest od określonej sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego i okresu
na jaki umowa zostanie zawarta. Płatna może być miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Suma ubezpieczenia i składka wzrasta w kołejnych latach trwania ubezpieczenia.
Umowy ubezpieczenia zawieramy za pośrednictwem naszych ajentów, a także pracowników w biurach PZU "Życie" S.A. Bliższych informacji i wskazówek udzielamy w siedzibach Inspektoratów na terenie kraju oraz sieci Przedstawicielstw.

Zapraszamy do korzystania z naszych

usług

w

GOSPOdARSTWA
dOMOWEGO,

UNITRR

el"tron®®

poleca:
SPRZĘT AUDIO-VIDEO
w

http://sbc.wbp.kielce.pl

dużym

za

wyborze
I na raty

gotówkę

w sklepach :
* K11( ELECTRONIC
Kielce, ul. Konarsklelo 3
(przy :łródłoweJ)
tel. 446·35
* "ALF" SERWIS
Końskie, ul. Czyia 11
tel. 27·97
WYKONUJEMY
NAPRAWY
SPRZĘTU RTV

Biuro

Ogłoszeń

ED"

myśl hasła

"Z POLISĄ PZU "ŻYCIE" ŁATWIEJ IŚĆ PRZEZ ŻYCIE".

I cz~ści ZAMiENNE I

~32-45-40
•

WYSTARCZY
ZADZWONIĆ

Sprzedaż

za

gotówkę

i na raty
I 12 rat I
do 5 milionów
bez
poręczyciela.

Kielce

(Hotel Centralny)
od ul. Czarnowskiaj
zapraszamy

w godz. 10-18
tel. 66·03·52
1171-1

Sklep

KiElcE

FAIR PLAY

ul. ZAGNAŃskA 72

Radom
ul. Zbrowskiego 106
tel. 420-44
(budynek
Skarbowego) .

Urzędu

prowadzi

RATY BEZ PRZEDPŁATY

TEL 484,19
okna, drzwi
materiały budowlane

sprzedaż

styropian

wydawnictw
tematycznie
zwiqzanych

z

OKAZ.JA • OKAZ.IA • OKAZ.JA • OIIAZ.JA • OKAZ.JA • OKAZ.JA

BEZ ŻYRANTÓW

- • telewizory • magnetowidy
SZEROKI WYBOR
• odtwarzacze
K
SPRZĘTU RTV
• wieże stereo i inne
•
~
NISKIE CENY
C
~

samogasnący

C

środki uszczelniające

dacholeum, ablzol
blacha ocynkowana
płaska I trapezowa

działalnościq

gospodarczq .
Czynny w godz. 8-15.

K

•

Hurtownia
.
,
paplerosow
FAIR PLAY

~

ROWERY

K

SPRZEDAż DETALICZNA

C

•

~

C

Radom
ul. Chrobrego 35/37
tel. 420-44

II:

oferuje :

:•

w Przychodniach na terenie m.Kielc.
Forma zatrudnienia i płace do
wzajemnego uzgodnienia.
Osoby zainteresowane ofertą
prosimy o kontaktowanie się
z Zarządem Spółdzielni pod adresem
Kielce, ul. Kościuszki 11, tel. 449-17
w godz. od 7.00 do 15.00
...

Sprzedam
Fiata
126p
(1977/88). Kielce, os.Na Stoku
30/37.
2861-

2779-g

Hurtownia . REMBEX· Kielce,
ul. Piekoszowska 249 B - Czarnów, tel. 66-29-76; 66-27-090feruje: tkaniny importowane
i krajowe, Lycra, figi damskie,
slipy, tenisówki, torby plażowe ,
chusteczki do nosa oraz importowaną armaturę i klamki retro.
1IWS

Sprzedam betoniarkę, stemple, deski, pustaki. Kielce, 3139-93.

Spółdzielnia

pracy

2883.:9

Sprzedam szczeniaki jamniki
7 - tygodniowe. Kielce, Sobieskiego 3.

SPOIWO
Radom . ul. Kolejowa 24
t e l. 410- 85

Informuje o wznowieniu
bieżnikowania

opon samochodów
osobowych I dostawczych:
2uk, Nysa - na maszynach firmy ' Maragonl ' _
Ponadto posiadamy
w sprzedaży uszczelki
uszczelki do słoi typu:
WECKA. FENIX;
wyroby
techniczno-formowe
z gumy oleJ o I kwaso
odpornej;
wycieraczki gumowe;
środki piorące

bezdetergentowe_

FOTOMA X
KielCE UL BUCZKA 31/39
(SKLEP PEWEX I

FOTO MAX

_

JAKOŚĆ ZDJĘĆ
- poleca:

Powiększenia do
formatu 30 x 40 cnI
Dowolne kadrowanie

•
•

Sprzedam
(trapez 35 mm) obustronnie 0cynkowaną o wym_ 640 x 75 x
0_7 cm. O 20 % taniej niż w
. Centrostalu·. Kielce, 557-84_

-to:

• PERFEKCYJNA
FOTO MAX

2911blachę trapezową

_ _

_

Dodatki krawieckie,
wstążki do kwiatów.
Hurt - detal.
Kielce, Piecka 1,
Czynne 9.00-17.00
2890-g

zdjęć

NOWOŚĆ!
Dłl ".. zych kUtllłiw
lł'lkeyjlll "19,.4y.

B/&7fR

1711-.

Radom, ul. Ogrodnicza 49, tel. 525-03

e owoce , warzywa , cytrusy
lody na patyku "bambino", w czekoladzie,
rożki, panda, w kubku, familijne

w CENACH KONKURENCYdNYCH
ZAPRASZAMY
w godz. 6.00 • 21.00
• obol. w godz. 6.00 • 14.00

---::------,-_-=:-::-:-:--:--:-::----;-,~29/KO

Sprzedam BMW 518 (1979).
Pińczów , tel. 730-92 od 9.00 do
16.00.
2896-

LOKALE

Kupie przedpłatę. Sprzedam
Peugeota 405 GRI (1988). Kielce, 32-21-87.
Kupię

przedpłatę.

Kielce,

559-03.

_ _ _ _ _ _ _- '2914.:9

Do wynajęcia pokoje, mieszkanie. Kielce, 31-39-93.
2883
Poszukuję lokalu w centrum
Kielc. Tel. 475-27 od Roo do
17_00.

_ _ _ _ _~
56IKP

Sprzedam lub zamienię M-4
na M-3, wlasnościowe_ Kielce,
32-58-81.
2610Poszukuję

mieszkania umeblowanego z telefonem. Kielce,
549-82.
282

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam domek jednorodzinny w Kielcach z działką i telefonem_ Wiadomość: Kielce,
31-31-32 po 19 - tej_
2878

Sprzedam działkę przy obwodnicy E - 7 w Szewcach_ Telefon 154-000 Wolica wew.
231_
_ 292Q:g

USŁUGI
Zaluzje, tapicerka drzwi. Kielce, 485-65, 493-40_
•

SZYBY SAMOCHODOWE sprzedaż, montaż . "Autofenix" Szewce 39 klos. Nowiny.
TeVfax 592-05 Kielce.
51Ja

. BOXER· - ORYGINALNY,
ATESTOWANY AUTOALARM
(2 lata gwarancji). Dystrybucja,
montaż . CEBOX· Kielce, ul.
Polna 7, tel. 461-38.
___

2608.:9

Sprzedam Nissan
(1991 ). Kielce, 25-170 .

sunny
_

2784.:9

2871
Usługi

koparko - ładowar1<ą
Jachimowski.
Kielce,
ul.
Spółdzielcza 6/B-

2894

Malowanie,
tapetowanie_
Kielce, 32-36-14_
2916-g

2762-

2694-g

Naprawa wszystkich telewizorów i magnetowidów (9Vfarancja) ZURT - Kielce, ul. Zeromskiego 44, tel. 61-05-62.
2707:9

Naprawy telewizorów, piloty,
kineskopy. Kielce, 31-21-43.
Błaut

~~_ _~~~~2~
83~

Naprawa piecyków
wych. Kielce, 31-04-10_

gazo291Z::g

Rosyjski - przygotowanie do
matury, na studia_ Kielce, 3161-37.
2885-g

Praca - Handel sieciowy_
Kielce, 485-65_
2763Kupię
lub
zainwestuję
w dochodową działalność
gospodarczą Oferty: 25-953

Kielce 12 skr. pocz. 132_
2827:9
Zatrudnię zdolną fryzjerkę,

2829-..9

Agencja
towarzyska
CRISTEL zatrudni bezpruderyjne dziewczyny. Kielce,
66-28-31.

~~~~~~~~ 2M5-g
Zespół

. FANDANGO· - wesela_ Kielce, 440-59_
_

271 €9

Zaluzje poziome, pionowe.
Kielce, 26-968.
2734-g

. Dezynsekcja,
deratyzacja_
Srodki zachodnie_ Skutecznie

http://sbc.wbp.kielce.pl

2528

Videofilmowanie stereo. Kielce,31-44-38.

TOWARZYSKIE
Poznaj przyjaciół w całych
Stanach poprzez florydzki klub
korespondencyjny Intercultural
Club, P_O_ Box 584, Mango, FL
33550 USA. Pisz w języku angielskim, foto.
1597-

TRANSPORT
Holandia giełda - garaże .
Transport samochodów_ Wypożyczam lawety. Kielce, 3193-16.

ZGUBY
Palus Agnieszka zgubiła bilet
wolnej jazdy KPKS Starachowice.
Justyna GOłuch zgubiła legitymację studencką WSP.

380-g

2607:9

1420

Videofilmowanie_ Kielce, 3180-98.

2899-g

PRACA

ALARMY PROFESJONALNE do wszystkich obiektów.
Montaż , dystrybucja . CEBOX"
Kielce, ul. Polna 7, tel. 461-38.
;:::-:---0----:- _

Videoklaps_ Kielce, 31-03-67_

NAUKA

Zaluzje pionowe i poziome.
Kielce, 267-52.

Zaluzje pionowe, poziome.
Kielce, 31-78-72; 269-22.

VIDEOFILMOWANIE

2599-g

NAPRAWY

bardzo dobre warunki. Kielce, 66-37-40 _

_____

MOTORYZACJA

i tanio_ Kielce, 66-42-22_ F. • Infest".

Telewizyjny serwis_ Kielce,
11-16-47_

_____ _

2

Hurtownia Owoców
Warzyw Cytrusów

Sprzedam Audi 100 (1979)
całości
lub na części.
Końskie , 65-32.

w

291~-g

~

DROBNE

OGŁOSZENIA

Okazyjnie 300 tytułów kaset video. Skarżysko, Sokola
21 "Liberatka". Tel. 513-810.

,.•

Oferty skła~ać na adres:
Kielce, ul. Szymanowskiego 3
tel. 409-33

I

B128/R

SPRZEDAŻ

~

"Mitex-Export" sp. z 0.0. w Kielcach
zatrudni na budowach eksportowych
w RFN kierowników budów, majstrów
z dobrq znajomościq
języka niemieckiego.
•

Czynna w godz. 8-16.
Ceny konkurencyjne.

lekrzy stomatologów

,.
~

2311-1

§~hp oKOBERECD

zatrudni

•

:II

:II

PROMEX - Kielce, ul. Sienkiewicza 36, tel. 458·22

DYlfANY * CHODNIKI

25- 310 KIELCE. ul. KOŚCIUSZKI 11 . te l. 457-03 . 440-70

~

:II

Ni§~iE CENr!

LEKARSKA SPEC.JALlSTYCZNA
SPÓŁDZIELNIA PRACY

:II

,.•

NA RATY

DuirwrbóRI

papierosy
pochodzenia
krajowego
i zagranicznego,
rajstopy
import z Włoch
LYCRA, STRECH.

,.

_

2912.:9

"TANBUD" - Kielce
przyjmie do pracy
w zawodach: murarz,
tynkarz, zbrojarz,
betoniarz.
Tel. 312-726.
2799-g

2898

Zgubiono legitymację studencką WSP Kielce na nazwisko Przemysław KróL

MEDYCYNA
Gabinet Dalekiego Wschodu
specjalistą
z
azjatyckim
z międzynarodowymi uprawnieniami
zaprasza_
Kielce,
ul.Buczka 20/26 m 34, tel. 54377.
61

MEDIN - ROK ZAŁOZENIA
1988. Leczenie kamicy żółcio
wej, nerkowej (bezoperacyjnie),
łysienia . Zapisy: Łódź, 37-3638. Adres korespondencyjny:
Łódź l , przegródka 1. LEKARZE PRZYJMUJĄ TAKlE
W KIELCACH.
Wizyty domowe i EKG w domu pacjenta. Lekarz internista Małgorzata Sankowska, tel. 6134-92.
290eg

REKLAMA

TO
KiElcE, uL DOMASZOWSkA 69A, rEl. 470;}6 WEW. }

./
./
./
./
./
./

ElLA_I

MEblE MłodziEioWE
ZESTAwy POkOjOWE
MEblE kuchENNE
ZESTAwy biuROWE
ZESTAwy wypoczyNkoWE
fOTElE, kRZESłA, sToły, lUSTRA

.-

PODŚWIE7LINA

SIĘ OPŁACA

AGENCJA
REKLAMOWA
"ACUMEN
SERVICE"

~
_

to nie tylko perlumeria •••
••• to takie punkt sprzedaiy

•

Kielce
ul. Sienkiewicza 43 •
tel. 505· 91
270&'11

Klalca, tal. 23·851
2144'11

FIRMA LEGO i" FOR VOU

SKLEPOWE URZĄDZENIA
CHLODNICZE

2117· •

BIURO PODRÓŻY

zapraszają

EDUKACYJNĄ WYSTAWĘ

Lady,

premiera - Kielce 9·25.06. 93
HALA WIDOWISKOWO· SPORTOWA
ul. Waligóry 1

KLOCKÓW LEGO

Zamrażarki

(pelne, przeszklone).

KIELCE, ul. BUCZKA 14, pot. 14, tel. 568-44

WSTĘP

LEASING RATALNY
ABSOLUTNIE NA.JTANIE.J

AZDY LUKSUSOWYM AUTOKAREM

sp rzed a ż

(WC, video)

z Radomia,
d~
LYONU
Ostrowca,
~
PARYŻA
Starachowic ",'ł':,,'ł" BRUKSELI
Skarżyska "",'"
RZYMU
i Kielc
135·k

WOLNY
Każdy

zakupiony
zestaw bierze
udział w losowaniu
ATRAKCYJNYCH
NAGRÓD
(1 VI. 93 • godz. 15.00)

hurtowa i detaliczna

pralek *Iodówek *

zamrażarek

MORS *MIŃSH *POLAR *itp.
HALPOL -

ul.

na

Szafy .
(pełne, przeszklone),
Witryny (od 1,3 do 2m),

Że .. o

Rado ... ,

Zapraszamy

... s k i e g o 104,
tel. 269-86
B/66/R

131·k

DACH NA CAlE ŻYCIE
- POWLEKANE BLACHY DACHOWE I FASADOWE
(długości blach wg zamówienia)
- KOMPLEllE SYSTEMY RYNNOWE
- SYSTEMY WENTYLACYJNE
- OBIEKTY Z LEKKICH BELEK KONSTRUKCYJNYCH
wszystko renomowanych firm szwedzkich

-

KRĄŻNIKI
* gładkie i tarczowe
do przenośników taśmowych
USLUGI DŹWIGOWE do 10 t

WYROBY HURICZE .
* największy wybór blach
tłoczonych i rur instalacyjnych

: sktaztle łZtbrOj~kn~owe
s a ownl I
PRZEOSIĘBIORSlWO

pIL

HURTOWNIA

BIURO SPRZEDAŻY

ul. Warszawska 38

poleca:

PPHU ANMAR
Kielce. ul. Piotrkowska 115
(dawna l - g o Maja)
t e I. 3 2 - 4 6 - 4 8

q.

i wszystkie typy ciqgników URSUS oraz akcesoria
samochodowe i ogumienie do samochodów ciężarowych.

OLEJE SILNIKOWE GULF
Hurtownia

I

SALON AUDIO-VIDEO J.
ul. Konarskiego 3
KIELCE TEL. 446-35

1185-1

ł

•

SIRZEDAZ SERWIS KOMIS

*1 -9

~

SKLAD MATERIAI..ÓW
HUTNICZYCH I BUDOWLANYCH
KADET
Rado ... , 25 Czer'a'ca 3
.elJfax 232-03
oferuJel

OŚRODEK

~-DY KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW
.i

- blachy z/w. pręty gładkie
i żebrowane. kształtowniki
- pustaki ceramiczne :CERAM 50
(HRT. DZ 220. MAX. ACKERMAN
do przewodów dymowych)
- belki stropowe od 1.5 - 7 m.
Ceny fabryczne renomowanej firmy 'Wlnlary'
Usługi dżwlgowe do 6.3 tony
I transportowe (do 10 km gratis)

ZAPRASZAMY W GODZ. 7-15

spożywcza

oferuje szeroki asortyment artykułów
spożywczych w tym :
cukier, kaszę, słodycze, makarony,
przyprawy, oleje, konserwy i szerokq
gamę wyrobów firmy KNORR
B/ł61R

codziennie w godz. od 8 do 16, soboty od 8 do 14

i fotele obrotowe
Testery do banknotów (atest "BP)

~

• .~ I

Cerekiew k.Radomia

Krzesła

'\
~

STAR, AVIA, ŻUK

TECHNICZNO-HANDLOWE Sp. Z 0.0.

Radom ul. Kopalniana 6
tel. 446-13, t81/'aI410-74,
tlI 0672575

Sprzedaż

oferuje do sprzedazy części zamienne
marek pojazdów:

i

uprzejmie informuje, że w dniu 11.05 .1 993 r.
o godz. 16.00 rozpoczyna kurs
na prawo jazdy
DPŁATNOŚĆ WRATACH!
kat. 'AB'
Studenci i uczniowie
ZAPISY:
• zniżka
Ośrodek Motorowy ZOl. Kielce
ul. Buczka 55 pok. 23, tel. 66-49·71 wew . 2l.
1990-

_

--I

Elektronik
AUTORYZOWANY SERWIS SANYO
MONTAż ODBIORNIKÓW
SAMOCHODOWYCH
NAPRAWY GWARANCYJNE
PRODUCENTOW KRAJOWYCH
NAPRAWA SPRZĘTU AUDIO·VIDEO
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
WYROBOW SANYO
• SPRZEDAŻ tłURTOWA I DETAUClNA
TELEWllOROW KOLOROWYCH
BIAŁOSTOCKICH ZAKlAOOW TELEWIZYJNYCH
(BIAZET, 14",21", TXT, GŁOWICA KABLOWA,
OBRAZ W OBRAZIE)
• SPRZEDAŻ HURTOWA I DETAUCZNA
KASET VIDEO B&S
• PEt.ł4Y ASORTYMENT ZESTAWÓW
GŁOSNIKÓW TONSIL

GWARANCJA, SERWIS, RATY/19%

~TONSIL
rcaFONICA

a'AtET

EElhil
SONY
FISHER

--------

Slde Finno!!! Kielce ul. U,suczka 22 tel. 66·28·49
ZAKŁAD USŁUGO

O - HANDLOWY RTV

25432 Kielce uLManifestu Lipcowego 71 tel. 31-80-91

http://sbc.wbp.kielce.pl

Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
ludzie lubiq

patrzeć

iak

ktoś się męczy

•

MAREK Z ZEllZI

Triathlon to młoda dyscyplina sportu składająca się z wyścigu pływackie
go, wyścigu kolarskiego i biegu długodystansowego, rozgrywanych bezpośrednio jeden po drugim. Rozróżnia się triathlon duży, czyli 3,8 km pły
wania, 180 km jazdy na rowerze i 42 km 195 m biegu oraz triathlon klasyczny
lolimpijski! o dystansach: 1,5 km - 45 km - 10 km. Bez względu jednak na
długość trasy w pokonanie tej konkurencji trzeba włożyć ogromny wysiłek.
Dlatego też zawodników startujących w triathlonie nazywa się często "ludź
mi z żelaza". Kielczanin MAREK KALWAT jest jednym z nich.

Niewielu iest takich sportowców

•-

Mis-trz Polski
bizneslllen
Znany doskonale kibicom piłki ręcznej zawodnik Iskry
Kielce, Dariusz Wcisło, jest nie tylko świetnym szczypiornistą ale i operatywnym biznesmenem. Od kilku lat prowadzi wraz z żoną sklep tekstylny w Radomiu, a obecnie
przymierza się do otwarcia niewielkiego zakładu krawieckiego.
Trudno jest pogodzić treningi
z obowiązkami właściciela sklepu. Ale Darek nie narzeka.
- Przed kilku laty, z niewiel·
kim kapitałem, rozpoczeliśmy
z Kasią lżona
D.wcisły
przyp.red./ zabawę w handel.
Wymagało 10 oczywiście ag·
romnej pracy i wyrzeczeń. Ludzie na ogół widzą, a może chcą
widzieć tylko efekt końcowy.
Ładny sklep, elegancki samochód, a nikt nie zastanawia
się ile pracy trzeba włożyć aby
do tego dojść.
Aby uporać się z obowiązkami
w sklepie i zdążyć na trening, Darek musi często wstawać
wcześnie rano. Nierzadko w ciągu
jednego dnia jest w Łodzi, Rzeszowie a wieczorem w Kielcach na
treningu.
-"Wróciłem do drużyny bo
czułem, że mogę być potrzebny.
Namawiała mnie gorąco do tego
żona, która zawsze była moim
wiernym kibicem. Zdawałem sobie sprawę że będzie bardzo
trudno prowadzić sklep i treno-

wać, ale razem doszliśmy do
wniosku że damy sobie radę.
Przez to, że trenowałem nie ucierpiał "interes", a ja zdobyłem
z drużyną mistrzostwo Polski
o czym zawsze mar~yłem.
W sklepie przy ul. Zeromskiego
w Radomiu, Darek Wcisło zatrudnia kilka osób. Wojtek, jeden
z pracowników uważa, że ma
świetnego szefa. Dba on o to aby
w sprzedaży były zawsze atrakcyjne i w miarę tanie towary. Ze
swoimi pracownikami utrzymuje
towarzyskie stosunki i chociaż wymagający, jest przez wszystkich
lubiany.
- "Jeszcze w tym roku chcę uruchomić produkcję w zakła
dzie krawieckim. Będę zatrudniał ok. 20 osób. Zamierzamy
szyć krótkie serie damskiej 0dzieży według naj nowszych
wzorów. Ale z treningów też nie
zar)1ierzam rezygnować".
Zyczymy Darkowi sukcesów
zarówno
na parkiecie jak
i w działalności gospodarczej.

M.ROLAK

•
Nie marnulmy
talentów!
Talentów piłkarskich na naszym terenie nie brakowało
i nie brakuje. Trzeba tylko tych młodych chłopców odpowiednio ukształtować i wyszkolić. Rozliczajmy wszystkich trenerów, którzy te talenty marnują - powiedział na
zebraniu założycielskim MKS SF Korona szef wyszkolenia OZPN - Bogumił Gozdur. Poprosiłem trenera Gozdura
o rozwinięcie tego stwierdzenia.
Okręgowy Związek PHki Noż
nej,konkretnie wydział szkolenia
organizuje corocznie wstępną selekcję młodych chłopców zrzeszonych w klubach piłkarskich naszego regionu. Staramy się ściągnąć
najlepszych piłkarzy z poszczególnych klubów i jest to grupa
około 30 zawodników. Potem tworzymy reprezentację okręgu
w tzw. Pucharach Kuchara
Itrampkarze starsi! i Michałowi
cza juniorzy młodsi. Najlepsi trafiają poźniej do kadry makroregionu
kielecko
lubelskiego
i chciałbym podkreślić, że spora
grupa chłopców w tej reprezentacji jest zawsze z okręgu kieleckiego. Dla przykładu wroku ubiegłym
w Pucharze Michałowicza znaleźli

się w niej: Jastrząb, Telka, Michalec z Granatu, Sobczyński ze
Staru, Lelonek z Korony oraz Konarski z KSZO, a w Pucharze

Zaczęło się ... trzy lata temu. Do udziału w kieleckich
zawodach
triathlonowych
trener Andrzej Szołowski
z Budowlanych namówił kilku swoich wychowanków
i była to wówczas taka ich
wewnętrzna
rywalizacja.
Rok później Marek został
mistrzem Kielc z dobrym rezultatem - poniżej dwóch godzin i wtedy zapadła decyzja
o podjęciu regularnych treningów. Od października 92
roku Marek trenuje 12 razy
w tygodniu, na przemian:
pływanie, biegi i jazdę na rowerze. Zaczyna codziennie
o 7.00 na pływalni, potem
praca w Zespole Szkół Elektrycznych, gdzie jest nauczycielem i po południu jeden
lub dwa treningi w terenie.
W sumie około 4, 5 godziny
dziennie, a do tego dochodzą
jeszcze zajęcia
z grupą młodych lekkoatletów, których jest trenerem.
W ciągu kilku miesięcy intensywnych zajęć schudł ponad
7 kilogramów.

WALKA ...
zawsze mnie pociągała
- mówi Marek. Tak było od
czasu gdy jako 14 - latek
zacząłem trenować lekkoatletykę w grupie trenera
Szołowskiego. Uprawiałem
dziesięciobój gdyż bardzo
odpowiadały mi dyscypliny,
w których liczyła się wytrzymałość. Podczas studiów
zostałem akademickim mist-

rzem Polski w zimowym biathlonie, próbowałem także
startów w trójboju siłowym.
Bezustanny trening ogólnonek to jedne z największych talentów jakie widziałem i szkoda
byłoby je zmarnować. Trzeba
przyznać, że kilka klubów na naszym terenie bardzo dobrze pracuje z młodzieżą. Jest to zasługą
doświadczonych szkoleniowców,
którzy od lat zajmują się grupami
najm/odszych piłkarzy. W Koronie
wielu znanych futbolistów wychowało się pod okiem Mariana Puchaiskiego. Ostatnio z młodzieżą
pracują tam Andrzej Gil i Mariusz
Słabiak.w Błękitnych trampkarze
i młodzicy są trenowani przez Jerzego Marca i Wita Bryłę . Dobre
efekty szkolenia trampkarzy i mło-

TRENERZY I PREZESI,
• NIE LUBIĄ WYCHOWANKOW
Kuchara:Cichoń, Gad, Salwa
i Kołomyja.l chciałbym w tym
miejscu zaapelować do wszystkich trenerów, aby młodzież, która
powoływana jest do reprezentacji
otoczona była szczególną opieką
w macierzystych klubach. Są to
z reguły bardzo utalentowani
piłkarze, którzy w przyszłosci
mogą wyrosnąc na świetnych zawodników. Sobczyński czy Lelo-

dzików widoczne

są

Skarżyskoltrenerzy:

w Granacie
Jarosław

Kotwica i Aleksander MichalecI,
KSZO Ostrowiec /Włodzimierz
Dryjas i Sławomir Góral oraz
Starze
Starachowice
IMieczysław Margula i Tadeusz Nowak/. Nieźle przebiega ostatnio
szkolenie w Nidzie Pińczów,
Zdroju Busko i Naprzodzie
Jędrzejów.

rozwojowy przyniósł efekty
i dziś w wieku 30 lat mogę
podjąć kolejne wyzwanie
prawie, że "z marszu". Trzeba wiedzieć, że podczas
triathlonu pracują u zawodników po kolei trzy antagonistyczne grupy mięśni. Nie
ma ludzi, którzy znosiliby to
bez żadnych problemów. Mnie na przykład najwięcej '
trudności sprawia bieg po
zejściu z roweru. Ale na ogromne zmęczenie po zawodach mam wypróbowane lekarstwo - trening.

NAJLEPSI
TRIATHLONIŚCI
to oczywiście zawodowcy.
Nawet w Polsce. Czołowa
"dziesiątka" ma sponsorów,
którzy opłacają ich straty, kupują sprzęt, wypłacają stałe

stypendia. A są to sumy niebagatelne. Dobre buty biegowe
kosztują do 2 mln i trzeba je co
pewien czas wymieniać. Inne
buty potrzebne są do jazdy,
a dobry rower kosztuje kilkanaście milionów. W sumie wyposażenie zawodnika do zawodów pochłania ponad 20
milionów a same koszty jednego startu, to dodatkowe 2- 3
miliony. Nietrudno policzyć, że
kilkugodzinny udział w zawodach kosztuje nauczyciela rok
pracy.

ZNALAZŁEM

SPONSORA
który zdecydował się pokrykoszty moich startów.
Jest to kielecka firma "Kiel Tech" produkująca galanterię
papierniczą i handlująca elementami złączeniowymi. Skąd
u nich zainteresowanie sporwać

tem? Jednym z dyrektorów firmy jest Grzegorz Chyb - były
zawodnik Budowlanych, czło
nek kadry narodowej w biegach na 800 i 1500 m. Oni też
pokrywają
część
kosztów
przy zakupie sprzętu. Wydatki
pochłonęły
też
moje
oszczędności. Rower, przy
pomocy pana Henryka Januszka udało mi się złożyć

Mirosław

To

PRZYSZŁOŚĆ
jeszcze nie wiem. Dużo zależy od wyników w tym sezonie.
Na razie godzę wszystkie obowiązki. Kiedy w zimowym triathlonie zająłem szóste miejsce
w klasyfikacji generalnej uwierzyłem, że stać mnie na przebicie się do czołówki krajowej. To
oznacza miejsce w pierwszej
dziesiątce, a jest to duży sukces. Trenuję przecież od dawna, a triathlon zdobywa sobie
coraz większą popularność
w Polsce.
Na świecie jest to już
potężna machina sportowa
i nie tylko. Zawody oglądają
tłumy ludzi, dla których organizuje się nawet imprezy
w halach. Ludzie chyba lubią
patrzeć jak ktoś się męczy ••. "
SŁAWOMIR

SIJER

Peresada

było śmieszne

zwolnienie
Mirosław Peresada znany jest kibicom w obu naszych
województwach. Przez wiele lat bronił bramki radQlTlskich klubów "Broni" i "Radomiaka", reprezentował również barwy "Granatu" Skarżysko. Ostatnio pracował
w radomskiej "Broni" pełniąc funkcję trenera I zespołu.
"Broń" rozpoczęła rozgrywki fatalnie: 5 meczów i 5 porażek. Później przyszło pasmo sukcesów, młodzi piłkarze
"Broni" kroczyli od zwycięstwa do zwycięstwa i trenera
Peresadę ... zwolniono.

• Dlaczego?
- Myślę, że pewni ludzie uznali, że nie potrafię z tą drużyną
zrobić coś konkretnego, ale dla
mnie było to śmieszne. Z tą drużyną trener Janusz Fitas odnosił
sukcesy kontynuując pasmo
zwycięstw.
• Pozostał żal?

- Już dawno wyzbyłem się
z tego typu stwierdzeń, i nie lubię mówić o żalu. Po prostu prawda jest taka, że pewni ludzie
w "Broni" nie zachowali się jak
prawdziwi mężczyźni. Każdy ma
prawo być niezadowolonym.
Skoro ktoś był moim pracodawcą, miał prawo do swoich
odczuć, ale przecież pewne rze-

Wydział szkolenia OZPN zadbał o to aby szeroko rozbudowane były ligi trampkarzy, mło

w pierwszej drużynie,
tomiast kupować za

dzików i Juniorów. Od szeregu
lat organizujemy także obozy
przygotowawcze dla reprezentacji mIodzików. W ostatnim okresie odbywają się one w Ło
pusznie. Na podstawie tych
zgrupowań wiadomo później
o wydolności fizycznej, technice
oraz predyspozycji do gry na
poszczególnych
pozycjach
każdego zawodnika. Aż 85 proc.
tych Chłopców trafia potem na I, II
i III-ligowe boiska. Nie twierdzę,
że przez dwa tygodnie udaje się
nam wyszkolić pełnowartościo
wych piłkarzy, ale staramy się
zaszczepić u nich chęć podnoszenia swoich umiejętności.
Większość zawodników z naszego terenu występujących teraz w I i II ligowych klubach
a także poza granicami kraju
przewinięła się przez te obozy.
Przykładem niech będą: Kobylański, Gębura, Borycki, Graba, Gil, Wołowiec, Galus,
Szewczyk, Krakowiak i wielu
innych. Staramy się ściśle
współpracować z klubami, którym przekazujemy wyniki naszych obserwacji i testów odnośnie poszczególnych piłkarzy.
Nie zawsze jednak prezesi i trenerzy widzą młodego zawodnika

graczy.
Te kluby, które widzą potrzebę systematycznego szkolenia młodzieży, rozwiniętego
na szeroką skalę, zawsze
mogą
liczyć
na fachową
i w miarę możliwości finansową pomoc ze strony wydziału
szkolenia OZPN w Kielcach.

http://sbc.wbp.kielce.pl

dość tanio, bo za 14 mln. zł.
W treningach pomagają mi
także ratownicy z pływalni
i trener Szołowski, z którym
konsultuję przygotowania do
zawodów. Bez nich wszystkich nie mógłbym wykonywać
tej ogromnej pracy.
Jaka będzie

pieniądze

wolą na"ciężkie"
doświadczonych

wysłuchał
SŁAWOMIR

STACHURA

Marcin Galus - nadzieja Błękit
nych
Fot. S.Sijer

czy można było powiedzieć mi
prosto w oczy, otwarcie.
• Jak zaczęła się Twoja
przygoda z piłką?
- Swą karierę rozpocząłem
w Zamościu w MKS - ie "Padwa". Później były kolejno "Hetman", AZS Warszawa, ŁKS
Łódź, "Włókniarz" Pabianice,
"Radomiak" i "Granat" Skarżys
ko.
• Grałeś też w Ameryce?
- Tak. Nie ukrywam, że do Kanady wyjechałem wraz z Włod
kiem Andrzejewskim "za chlebem". Graliśmy w klubie Falcons Toronto, co po polsku
brzmi po prostu "Sokoły". Graliśmy w jednej z wielu lig narodowościowych, których tam nie
brak. Była to liga portugalska,
a oprócz mnie i Włodka grali
w nfłszym zespole zawodnicy Avii Swidnik - Łukasik, Maciejewski i Leszczyński.
• Dużo.płacili?
- Nic. Graliśmy na czysto amatorskich zasadach, a klub jedynie zabezpieczał pracę dla zawodników.
• Czy Twój "złoty" okres to
gra w I - ligowym ŁKS - ie?
- Nie. Kiedy odchodziłem z
ŁKS - u, miałem 22 lata, a to jest
nic dla bramkarza. Mój najlepszy
okres przypadł na ostatnie mecze w "Broni" oraz grę w "Radomiaku". Wydaje mi się , że wtedy
mogłem .oddać· to czego nauczyłem się przez wiele lat grania
w piłkę nożną.
• Co teraz robisz?
- Pracuję w Szkole Podstawowej nr 4 w Radomiu jako nauczyciel WF - u.
• Nie ciągnie wilka do lasu?
- Przecież' całe lata byłeś
związany z boiskiem?
- Oj, ciągnie mnie bardzo. Nie
da się tego ukryć.
• Masz może jakieś propozycje?
- Pewne propozycje mam, ale
są na tyle mgliste, że wolałbym
o nich nie mówić.
PIOTR SZPAK

Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
'"' Edward Skorek: "Nasi siatkarze zarabiali za duło!"

r,.arz.nl.... Pala Sa ... prasa
l.sI zwwycltpslWlro WIr WI ... b •• donl.

SkroIllny lider
Pete Sampras ma 21 lat i uważa się za normalnego młodego
Jest Amerykaninem pochodzenia greckiego. Ma od
kilku lat przyjaciółkę DeLainę Mulcahey. Lubi wspólnie z nią słu
chać muzyki R.E.M., Cała Stevensa, Toma Pełty i grupy Led Zeppelin. Chętnie gra w golfa. Kilka tygodni temu zdefronizował Jima Couriera na pozycji nr 1 wśród zawodowych tenisistów.
człowieka.

Zdobycia pozycji "numer 1" wcale
nie uważa za swój największy sportr:my i zawooowy sukces. ~ażniej
sze było dla niego zwycięstwo w
1990 r. w US Open, które otworzyło
mu drogę do wielkiej kariery. Nie
sądzi też, aby mógtzbyt długo utrzymać się na szczycie listy ATP. Jego
zdaniem nie ma teraz zawoonika,
który mógłby tak jednOznacznie d0minować w światr:mym tenisie jak Ivan Lendl w latach osiemdziesiątych. Wskazuje tu na przyklad Jima Couriera, który znacznie wyprzedzał rywali w pierwszej połowie
1992 r., ale potem przyszla seria
słabszych występów. Przewiduje
więc , że i jemu może przytrafić się
~osarno.

W licznych wywiadach Pete nie
ukrywa jednak, że cieszy się, iż jest
w tej chwili najlepszy w swojej dziedzinie. Nie sądz~ tylko, że przyjdzie
to tak wcześnie . Zakladał, że będzie
potrzebował na to więcej czasu. Nie
uważa się za perfekcjonalistę.
Przyznaje, że kiedy prowadzi 40:0,
to z reguły zastanawia się już nad
przełamaniem serwisu przeciwnikci.
To, że jest uważany obecnie za najbardziej utalentowanego tenisistę
na świecie ma - jego zdaniem - złe
i dobre strony.
Pete Sampres nie robi tajemnicy,
że jego najbliższym i największym
marzeniem jest wygranie Wimbledonu.

Dariusz Adamczuk

Piłkarz

na

'"

ławce
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MOCNE UDERZENIE

W pińczowskim liceum odbył się pierwszy turniej im. Złotej Drużyny w siatkówce
chłopców szkół średnich. Wśród zaproszonych na tę imprezę gości był między innymi
Edward Skorek, doskonały siatkarz, mistrz olimpijski z Montrealu w 1976 roku.
* Organizatorzy chcieli nazwać ten turniej pana imieniem,

nie zgodził się pan na to. Dlaczego?
- Siatkówka jest grą zespołową, jedna osoba nie wygra
niczego. Uważam , że to drużyna
zdobyła medale i zaproponowałem by tę imprezę nazwać turniejem "złotej Drużyny".
* Jest pan złotym medalistą
olimpijskim, medalistą mistrzostw świata, kilkakrotnym
mistrzem Polski. Który z tych
sukcesów ceni pan sobie najbardziej?
- Myślę , że dla każdego sportowca najważniejszy jest medal
olimpijski. Mnie ucieszył on tym
bardziej, że zdobyłem go w wieku 33 lat, pod koniec kariery
w reprezentacji. Najw i ększe
moje rozgoryczenie to olimpiada
w 1968 roku w Meksyku. Graliśmy decydujący o medalu
mecz z NRD. Niestety przegraliśmy go i pierwszy w historii pol-

skiej siatkówki medal olimpijski
przeszedł nam koło nosa.
• Jak pan sądzi, dlaczego
wasi następcy, drużyna która
grała w latach osiemdziesiątych nie osiągnęła takich
sukcesów?
- Uważam, że tam brakło dyscypliny wewnętrznej samych zawodników. Ci ludzie myśleli , że
zdobycie wicemistrzostwa świa
ta i Europy jest już wielkim 0siągnięciem. Sport jest niestety
nieubłagany i trzeba iść stale do
przodu, a nie zostawać na tym
samym miejSCU. Z drugiej strony
w pewnym okresie zabrakło im
"silnej ręki". Ci młodzi chłopcy
mający 19-20 lat posiadali bardzo dużo pieniędzy, otrzymywali
wspaniałe warunki praktycznie
za nic. Doprowadziło to do demoralizacji tego środowiska .
Siatkarze nie robili nic poza
sportem , nawet nie pokończyli
szkół. Teoretycznie mieli szansę
na mistrzostwo olimpijskie i mis-

Dla wielu polskich kibiców transfer Dariusza Adamczyka
z Pogoni Szczecin do bundesligi - Eintrachtu Frankfurt był
wielkim zaskoczeniem. Młody piłkarz zagrał w kilku meczach
i... usiadł na ławce rezerwowych.
• W Radomiu wystąpił pan
w reprezentacji Polski, na
następny mecz trener StreJlau
już pana nie powołał?
- Nie rezygnuję z gry w reprezentacji i mam nadzieję, że trener
kadry o mnie nie zapomni.
• Rzadkie występy w pierwszym zespole Eintrachtu chyba
nie pomagają się przypomnieć?
- Rzeczywiście nie idzie mi teraz zbyt dobrze. Jest ogromna rywalizacja o miejsca w podstawowym składzie, a ja nie należę jeszcze do najbardziej doświadczo
nych piłkarzy . Trener twierdzi , że
w decydujących meczach Jbundesliga finiszuje - przyp. INI nie
chce ryzykować. Myślę, że w nowym sezonie będę grał częściej .
• Jak przebiegała adaptacja
w nowej drużynie?
. -. Na początku było bardzo
~Ięzko . Dużą przeszkodą była banera Językowa , która praktycznie

mi nawiązywanie
kontaktów. Mimo tego jestem zadowolony z pobytu w Niemczech.
W klubie przyjęto mnie bardzo
serdecznie.
• Czy zaprzyjaźnił się pan
z kimś?
- Bardzo dużo pomaga mi
Czech Marek Penksa 21-letni zawodnik, który tłumaczy wszystko
czego nie rozumiem i załatwia za
mnie wiele spraw. Z innymi piłka
rzami nie mam tak bliskich kontaktów. W Niemczech klubowe
przyjaźnie wyglądają zupenie inaczej niż w Polsce. U nas po treningu zawodnicy niejednokrotnie
spotykają si ę ze sobą prywatnie,
a tam nie ma takich zwyczajów.
Po zajęciach w klubie kaźdy rozchodzi się w swoją stronę.

o

Paolo Futre kluby Z Lizbony
toczq regularną ""oinę

Już jako młody chłopiec PAULO FUTRE, uważany był
za jeden z największych talentów jaki kiedykolwiek pojawił się w portugalskim futbolu. Wiele klubów włoskich,
które od lat starają się angażować u siebie najlepszych
piłkarzy świata chętnie widziałoby tego wspaniałego napastnika w swoich drużynach. Futre nigdy jednak nie
zdecydował się na opuszczenie Półwyspu Iberyjskiego,
a obecnie po kilku sezonach występowania w hiszpańskim Atletico Madryt, wrócił do Portugalii. Okoliczności, w jakich odbył się ten transfer wywołały "małą
wojnę" pomiędzy dwoma klubami z Lizbony - Sportingiem i Benficą.

ULUBIENIEC
KIBICOW
Najlepszy obecnie piłkarz
Portugalii urodził się 26 stycznia
1966 roku . Już jako nastolatek
zwrócił uwagę trenerów na swoje nieprzeciętne umiejętności
w posługiwaniu się futbolówką.
Obdarzony doskonałą techni ką
i wrodzoną szybkością Paulo,
bardzo szybko stał s i ę ulubieńcem kibiców w całej Portugalii. O tym jak potrafi grać Futre, świadczy kłótnia pom iędzy
trenerami reprezentacji juniorów
i seniorów, gdyż każdy z nich
chciał mieć do dyspozycji wspan i ałego
dryblasa. Klubem,
w którym Futre uczył się "piłkar
skiego rzemiosła" był Sporting
Lizbona. Mając dwanaście lat
zapisał się do szkółki piłkarskiej
w tym klubie, od początku przewyższając swoich rówieśników

w posługiwaniu się piłką na boisku. W pierwszym zespole zadebiutował w czasie turnee po
Brazylii. Kilka miesięcy później

reprezentacji narodowej w meczu przeciwko Rnlandii, wygranym przez Portugalczyków 5:0.
Maj ąc wtedy si edemnaści e lat
i siedem m i esięcy stał s i ę
naj młodszym reprezentantem
w historii portugalskiego futbolu!
Utalentowanym piłkarzem zain-

teresował si ę naj potężn i ej szy

klub kraju - FC Porto i w efekcie
Paulo w 1984 roku ku rozpaczy

ale zmarnowali

• Obecnie jest pan trenerem
drużyny mistrza Polski AZS
Częstochowa i nauczycielem

wf na Uniwersytecie Warszawskim. Jak wygląda praca
z profesjonalistami?
- Oba te zajęcia traktuję
właściwie jako hobby, nie robię
tego dla pieniędzy . Pracując
i grając wiele lat za granicą zapewniłem już sobie środki do ży
cia. Wszystko zależy od dobrych
chęci dwóch stron . Nie ma mowy
o pobłażaniu . Jeżeli jest trening,
to trzeba wykonać pracę w 100
procentach. Większość moich
zawodników uczy się w WSP
w Częstochowie , w związku
z tym staram się tak realizować
założenia treningowe, by odbywało się to jak najmniejszym
kosztem nauki.
• Czym różni się obecna
siatkówka od tej kiedy pan
grał?

Jan Furtok kilka dni temu podpisał kontrakt z Eintrachtem Frankfurt
gdzie przejdzie od nowego sezonu z HSV Hamburg. Na pewno w towarzystwie Furtoka Adamczukowi będzie we Frankfurcie raźniej.
Fot. W.Słomka
kibiców Sportingu zmienił barwy
klubowe.

Władze
Benficę o

DROGA DO
SŁAWY

W czasie występów w druży
nie FC Porto, Futre stał się jednym z najlepszych napastnikÓW
Europy. Klub, w którym bramki
strzegł wtedy Józef Młynar
czyk, osiągnął wówczas największe triumfy. W sezonie
1985-86 FC Porto zdobyło mistrzostwo kraju, a w roku
następnym europejski Puchar
Mistrzów po zwycięstwie 2:1
w meczu z Bayernem Monachium . Te sukcesy przyczyniły
się do wybrania Paulo Fułre
drugim piłkarzem Europy
w roku 1987. Bogate kluby
włoskie i hiszpańskie zaczęły

flikty z trenerami , którzy zresztą
w tym klubie wyjątkowo często
się zmieniali, za sprawą .żelaz
nych rządów" Gila. Gdy szkoleniowcem madryckiego klubu
został Luis Aragones, konflikt
na linii zawodnik - trener stał się
bardzo widoczny. Aragones
krytykował Portugalczyka za
słabą skuteczność i zbyt małe
zaangażowanie w grę .

Sportingu oskarżyły
prowadzenie gangsterskich metod na rynku transferowym.

TRANSFEROWE
PRZEPYCHANKI

metody, aby podkupywać sobie
co lepszych zawodników, dlatego przy transferze Futre, Benfica

Gdy przed meczem narodowej reprezentacji z Maltą, Futre
znalazł się na kilkudniowym
zgrupowaniu oświadczył, iż nie
chce wracać już do Madrytu i poczeka w Portugalii na wygaśnięcie kontraktu z Atletico.
Z tego oświadczenia bardzo u-

GANGSTERSKI TRANSFER
znalazł się w

świata ,

- Bardzo dużej różnicy nie ma.
W ostatnim okresie przygotowań do olimpiady w Montrealu
trenowaliśmy
bardzo dużo .
Zajęcia trwały nawet dziewięć
godzin w ciągu dnia. Na obozie
wysokogórskim we Francji treningi odbywały się trzy razy
dziennie po trzy godziny. Było to
bardzo wyczerpujące. Jednak
i teraz zajęcia trwają po 7-8 godzin dziennie. Nie sama jednak
ilość godzin jest ważna. Teraz
bardzo rosną parametry zawodników. Praktycznie liczą się ci,
którzy mają minimum 2 metry
wzrostu. Coraz częściej w grze
zawodników widać, że liczy się
.mocne uderzenie".
•
Proszę
opowiedzieć
o swojej rodzinie.
- Mam dwóch synów, starszy
jest na trzecim roku AWF i ostatnio zaczął studiować drugi fakultet: zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Młodszy studiuje również na AWF - rehabilitację . Moja żona jest absolwen-

uniemożliwiła

J.NOWAK

trzostwo
ją.

coraz częściej odwiedzać Portugalię w celu pozyskania znakomitego napastnika. "Nowy Maradona" znalazł się ostatecznie
w Atletico Madryt, a suma transferu opiewała na 4 miliony dolarów.
Prezydent Atletico - Jesus Gil
podarował na początek nowo
pozyskanemu piłkarzowi sportowe "porsche". Jednak w nowym
ś rodow i sku Paulo nie czuł sią
najlepiej. Popadał często w kon-

cieszyli się działacze Sportingu,
którzy postanowili odkupić swojego wychowanka za sumę 6,5
miliona
dolarów.
Jednak
w pertraktacjach z samym zawodnikiem i hiszpańskim klubem operatywniejsze okazało
się kierownictwo Benfiki i ostatecznie Futre zamiast zasilić
klub Andrzeja Juskowiaka,
znalazł się w drużynie lokalnego
rywala.

http://sbc.wbp.kielce.pl

WOJNA
Zerwane zostały wszelkie
kontakty dyplomatyczne pomiędzy klubami. Prezesi oraz
działacze portugalskich i hiszpańskich drużyn stosują różne

musiała spełnić szczególną listę
żądań Atletico. A wszystko po
to, aby czasem Paulo nie zasilił
któregoś z hiszapańskich zespołów np. znienawidzonego

przez prezydenta Gila - Realu
Madryt. Jeżeli Futre przejdzie
po zakończeniu tego sezonu do
drużyny włoskiej, Benfica zapła
ci dodatkowo 3,2 miliona dolarów. Jeśli zasili inny klub hiszpański trzeba będzie dodatkowo
"wyłożyć' 5 milionów, a gdyby
był to Real władze Atletico zarządają jeszcze 7 milionów dolarów.
Czy te sumy będą skuprzed ewentualnym transferem 27-letniego
napastnika
z
Lizbony?
Wszystko zależy chyba od formy jaką zaprezentuje na boisku Paulo Futre. Bogaci sponsorzy futbolu niejednokrotnie
udowodnili już przecież, że

teczną barierą

potrafią zapłacić każdą kwotę

w celu pozyskania najlepszego gracza.
SŁAWOMIR STACHURA

tem AWF, upraw i ała kiedyś gimnastykę sportową , była nawet
w reprezentacji Polski, Obecnie
pracuje na Uniwersytecie Warszawskim .
• Czy poza siatkówką ma
pan jeszcze jakieś inne hobby?
- Uwielbiam narciarstwo. Gdy
mam chwilę czasu prawie zawsze jeżdżę w góry pojeździć na
nartach.
• Jeśli jakaś inna szkoła zorganizuje podobny turniej jak
ten w Pińczowie to może liczyć na to, że skorzysta pan
z jej zaproszenia?
- Jeżeli będę miał tylko czas to
zawsze. Jestem po to by propagować tę dyscyplinę sportu. Nigdy nie odmawiam jeżeli proszą
mnie abym gdzieś przyjechał.
PIOTR WTOREK

Propaguie
bezpieczny seks

Magie ruszył
w świat
Znakomity Earvin "Magie"
Johnson nie gra już w koszykówkę od ponad pół roku. Jego ostatni poważny
występ miał miejsce podczas ubiegłorocznych letnich igrzysk olimpijskich
w Barcelonie. Potem odbyła
się wzruszająca ceremonia
pożegnania w Los Angeles
z jego ostatnim klubem L.A.
Lakers. Rozstanie z basketem wcale nie oznacza jednak, że wspaniały zawodnik
bezpowrotnie wycofał się z
życia publicznego i zaszył
się w rodzinnym zaciszu.
33-letni, zainfekowany wirusem
HIV, sportowiec jeździ od pewnego czasu po całym świecie i propaguje bezpieczny seks w skutecznej walce z AIDS. Johnson
wygłasza
specjalne odczyty
i przekazuje młodym ludziom
wiedzę na temat tej zabójczej choroby. Jego zamiarem jest również
połączenie wszystkich s~ w przeciwstawieniu się rosnącej dyskryminacji w stosunku do chorych .
W końcu marca eks-koszykarz
przybył do Japonii, gdzie wziął udział w międzynarodowej konferencji na temat AIDS.
.Magic" opowiedział zebranym
gościom m.in. o ciężkim losie prawie trzynastu milionów cierpiących na tę w~iąż jeszcze śmier
telną chorobę . Zyją oni przez cały
czas w ogromnym napięciu psychicznym i dlatego desperacko
potrzebują ciepła innych, zdrowych ludzi. Według Johnsona epidemia rozszerza się w takim tempie, że stanie się wkrótce problemem każdego . z nas. - " Pojawiają
się coraz większe obawy. Dzieje
się tak, ponieważ AIDS przestało
już być chorobą wyłącznie homoseksualistów. W chwili obecnej 75
proc. wszystkich przypadków dotyczy osób heteroseksualnych.
Jestem tu po to, aby powiedzieć
wam, że należy pomagać każde
mu bez względu na drogę , jaką się
zainfekował. Znakomity sportowiec zauważył przy okazji również , że niestety zdrowi ludzie bardzo mało wiedzą o chorobie i dlatego często odwracają się do zainfekowanych plecami. Niesłusz
nie boją się bowiem pocałować takie osoby, a nawet uściskać im
rękę ·'

orona przygotowuje się gry w...

KORONA Kielce GKS Bełchatów
0 :1 (0:1)
0-1 Liszka w 45 min.
KORONA: Fortecki 5 Szpiega 4, Włosowicz 4,5;
Stefański 3,5 Gawlik 4,
Pastuszka 4 (od 63 min. Albin nie klas.), Kozubek 2
(od 46 min. \.1rzesik 2), Fendrych 2,5; Borycki 2 - Mizia 4,5; Zagórski 2.
GKS: Luncik - Szkud larek, Błaszczyk, Solarek (od
59 min. Podsiadło), Cieśla
- Gawlica, Mak, Liszka Kudyba, Berensztajn, Górsk! (od 85 min. Nowicki).
Zółte kartki: Szkudlarek,
Mak, Berensztajn, Górski
(B), Włosowicz, Gawlik (K) .
Sędziował S.
Gresiczek
z Katowic. Widzów 100.

Piłkarze Korony rozpoczęli już
przygotowania do występów
w trzeciej lidze i stąd w meczu
z GKS od pierwszych minut grał
16-letni Maciej Pastuszka, który do momentu zmiany należał
do wyróżniających się piłkarzy
kieleckich.
Malutka grupa kibiców oglą
dała bardzo przeciętne spotkanie, w którym niewielkąprzewa
gę mieli lepsi technicznie goście.
W ciągu całego meczu piłkarze
z Bełchatowa stworzyli kilka dogodnych do zdobycia goli, sytu-

ANGLIA
Wyniki spotkań ekstraklasy
i pierwszej ligi angielskiej objętych zakładami piłkarskimi
na dzień 8-9V1993.

1. Arsenal - Crystal Palace 3:0; 2. Blackburn - Sheffield Wed 1 :0; 3. Coventry Leeds 3:3; 4. Ipswich - Nottingham 2:1; 5. Liverpool Tottenham 6:2; 6. Manchester City - Everton 2:5; 7.
Middlesbrough - Norwich
3:3; 8. Oldham - Southampton 4:3; 9. Queens Park Aston Villa 2:1; 10. Sheffield
Utd.- Chelsea4:2; 11. Wimbledon - Manchester United
1 :2; 12. Barnsley - Swindon
1 :0; 13. Peterborough Tranmere 1: 1.
Była to ostatnia kolejka angielskiej ekstraklasy. Piłkarze
Manchesteru United przypieczętowali zwycięstwem na wyjeździe zdobyty już tydzień

•
OVVI

prezesI•
Owa kieleckie kluby borykające się ostatnio z dużymi kło
potami finansowymi mają od
piątku
nowych prezesów.
W SF Korona po. prezesa został dotychczasowy wiceprezes
do spraw organizacyjnych Marek Michniak, który zastąpił
Wiesława Stępnia. Natomiast
zarządem Budowlanych bę
dzie kierował radny Jerzy Jarmołowicz, wiceprezesem do
spraw lekkiej atletyki został były
prezes dr Zdzisław Furmanek,
a wiceprezesem do spraw piłki
ręcznej będzie Grzegorz Pawlikows i.
PK

acji. W ostatniej minucie pierwszej połowy Liszka wykorzystał
nieporozumienie
Fendrycha
i Forteckiego, i lobem posłał
piłkę do bramki kielczan, ustalając wynik meczu. To że goście
nie strzelili więcej bramek, jest
zasługą dobrze broniącego Forteckiego, a także wynikiem
własnej nonszalancji na polu
karnym Korony.
Tak było m.in. w 68 minucie,
kiedy aż trzech napastników
G KS mając przed sobą tylko stopera i bramkarza kielczan, nie
potrafiło wykorzystać tej sytuacji.
S. SIJER

HUTNIK Warszawo BŁĘKITNI Kielce
2:1 (O: 1)
0-1 Matyja w 27 min., 1-1
Jedynak w 50 min., 2-1
Barchwlc w 62 min.
BŁĘKITNI: J. Dąbrowski
6 - Stocki 4, Kosela 3, Zajac 2 (od 64 min. Walski nie
klas.) - A. Dąbrowski 4,
Matyja 5, Lipka 5, Biełozer
ski 5, Wołoszyn 5 (od 71
min., Mosiołek nie klas.) Graba 5, Szwajewski 5.
Sędziował
R. Rębilas
z Krakowa, widzów 800.

Kielczanie zagrali w Warszawie bardzo dobrze taktycznie
i nie powinni przegrać tego me-

czu. Wystarczyły jednak dwa
proste błędy obrońców i oba
punkty zostały w Warszawie.
Od pierwszego gwizdka Błę
kitni grali uważnie w obronie,
czyhając na okazje do kontrataków. Taka sytuacja nadarzyła się
w 27 minucie. Szwajewski dokładnie
dośrodkował
przed
bramką gospodarzy i niepilnowany Matyja z bliska, głową,
uzyskał prowadzenie. W drugiej
połowie ostrzej zaatakowali gospodarze, uzyskując dwie bramki. Pierwsza była wynikiem błę
du Koseli, który nie trafił w piłkę ,
ułatwiając tym zadanie Jedynakowi, który nie zmarnował szansy. Dążący do zwycięstwa kielczanie "odkryli" się i gospodarze
zdobyli zwycięską bramkę.
W zespole "gwardzistów" kolejny dobry mecz rozegrał bramkarz Jacek Dąbrowski, kilkakrotnie udanie interweniujący,
w tym w sytuacjach "sam na
sam".
(soy)

GRUPA I
Górnik Pszów - Sokół Pniewy 0:0, Naprzód Rydułtowy GKS Tychy 0:0, Stilon Gorzów Polonia Bytom 1:2, Raków Czę
stochowa - Miedź Legnica 1:2,
Polger Police - KP Wałbrzych
1:0, Igloopol Dębica - Warta
Poznań 1:2, BałNk Gdynia - Arka Gdynia 0:1 , Slęza Wrocław-

Zagłębie Sosnowiec 2:1, Lechia
Gdańsk - Lechia Dzierżoniów

1:2.
l.'Warta
2. Sokół
3. Ślęza
4. Lechia G.
5. Raków
6. BaHyk
7. Miedi
8. Polonia B.
9. Stilon
10. Górnik
11. Arka
12. Tychy
13. Lechia Dz.
14. Wałbrzych
15. Naprzód
16. Polger
17. Zagłębie
18. Igloopol

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
. 27
27
27
27
27
27

42
39
35
32
31
31
27
26
24
24
24
24
24
22
21
21
20
19

52:15
40:17
44:28
43:36
33:28
36:35
28:20
19:24
37:40
33:36
22:31
32:42
26:36
18:25
30:37
27:40
23:35
23:41

GRUPA II
Stal Stalowa Wola - Polonia
Warszawa 1:1, Motor Lublin Avia Świdnik 0:0, Petrochemia
Płock Stal Rzeszów 2:0,
Chemik Bydgoszcz - Stomil
Olsztyn 5:0, Karpaty Krosno Wisłoka Dębica 0:0, Resovia
Rzeszów - Boruta Zgierz 0:2,
Hetman Zamość - Górnik Konin 1:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Polonia
Stal SW
Karpaty .
Motor

27
27
27
27
Bełchatów 27
Hutnik
27
Stomil
27
Bl~KITNI
27
Avia
27
Wisłoka
27
Hetman
27
Stal Rz.
27
Resovia
27
Petrochemia 27
Boruta
27
Chemik
27
Górnik
27
KORONA
27

39
35
34
32
32
31
30
29
26
26
25
24
24
23
21
21
20
14

35:15
36:20
35:16
24:13
36:26
35:23
38:33
26:26
21:22
23:29
26:30
21:29
18:32
27:26
31:38
29:41
20:33
13:42

• Chcesz yć mistrzem - up Cantonę
• Furto znów się wyróżnił
wcześniej tytuł mistrzów Anglii. Ciekawostką jest fakt, że
grający w tej drużynie Francuz
Eric Cantona zdobył już drugi
tytuł z rzędu. W ubiegłym sezonie grał w Leed's i z tamtą
drużyną też sięgnął po mistrzostwo. Kto chce więc zostać
mistrzem Anglii musi. .. kupić

Cantonę·

1. MU
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

42
Aston Villa 42
Norwich
42
Blackbum 42
Liverpool 42
Sheffield W.41
QPR
41
MC
42
Arsenal
41
Chelsea
42
Tottenham 41
Wimbledon 42
Everton
42
Sheffield U. 42
Coventry
42
Ipswich
42
Leeds
42
Southampt. 42
Oldham
42
Crystal P. 42
Middlesbr. 42
Nottingham 42

84
74
74
71
59
59
60
57
56
56
56
54
53
52
52
52
51
50
49
49
44
40

67-31
57-40
61-65
68-46
62-55
54--48
60-54
56-51

3H5
51-54
57-65
56-55
53-55
54-53
52-57
50-55
57-62

5H1
63-74
48-61
54-75
41-62

NIEMCY
W Bundeslidze niemieckiej
derbowy pojedynek pomiędzy
FC Nuernberg i Bayernem
Monachium zakończył się
bezbramkowym
remisem.
Hamburger SV wygrał wyjazdowe spotkanie z ostatnim
w tabeli Bayerem Uerdingen,
a Furtok należał do wyróżnia
jących się zawodników.
Wyniki: Schalke 04-FC
Keiserslautern 4:0 (Borodiuk
47 i 50, Senscheid 71, Mueller
85); Karlsruher SG - Dyna-

mo Drezno 3:1 (Bender 59,
Novotny 65, Carl 75 - Wegenhaus); Bayer Uerdingen Hamburger SV 0:2 (Baeron
16 i 74); VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 1:0 (Wagmann 55); FC SaarbruckenBorussia Moenchengladbach 0:4 (Oahlin 32, Fach 50,
Philepsen 67, Neun 82); VfB
Stuttgart SG Wattenscheid 4:1 (Knup 45 i 82,
Frontzeck 48, Sverrisson 89 Neuhaus 70); FC Nuernberg
- Bayern Monachium 0:0;
Bayer Leverkusen - FC Koeln 3:0 (Kirsten 1, 47, Hapal
71), Werder Brema - Borussia Dortmund 1:0 (Neubarth
36).
Prowadzący Bayern (42
pkt.) wyprzedza tylko lepszą
różnicą bramek Werder. Na
dalszych miejscach: 3. Borussia Dl. - 39, 4. Eintracht
- 38, 5. Bayer L. - 34, 6.
Karlsruhe - 33.

WŁOCHY
Po kilkumiesięcznej przerwie cały mecz w lidze rozegrał Marco van Basten
i uczcił to od razu strzeleniem bramki w wyjazdowym
meczu Milanu z Anconą.
Hat-trickiem popisali się R.
Baggio z Juventusu i Aquilera z Torino, a aż dziewięć
goli zobaczyli kibice na rzymskim Stadio Olimpico, gdzie
Roma podejmowała AC To-

~ DUŻY LOTEK

~~L~'_~~

rino. Piotr Czachowski grał
przez 90 minut w meczu Cagliari - Udinese.
Wyniki 30 kolejki Serie A:
Ancona - Milan 1:3 (Vecchiola - Rijkaard, van Basten,
Sogliano - samob.), Brescia
- Atalanta 2:0 (Raducioiu 2),
Cagliari - Udinese 1:1 (Bisoli
- Branca), Inter - Lazio 2:0
(Sosa, Schillaci), Juventus Foggia 4:2 (Baggio 3, ViaIIi Sciacca, Torricelli - samob.),
Napoli - Genoa 2:2 (Careca
- Ferrara - Caricola, Padovano), Roma - Torino 4:5 (Carnevale, Muzzi, Haessler, Comi
- Aquilera 3, Silenzi, Scifo),
Sampdoria - Pescara 1:1
(Mancini - Allegri), Fiorentina
- Parma 1:1 (Oi Mauro- Melli).
W tabeli prowadzi Milan 46 pkt., 2. Inter - 42, 3. Juventus - 36, 4. Parma - 35,
5. Lazio - 34, 6. Sampdoria

- 34.
(stach), (soy)

Nieoczekiwanie trudną przeprawę miał w Garbatce lider tabeli
Proch Pionki. Mimo zaciętego oporu gospodarzy, drużyna z Pionek zdobyła jednak dwa punkty, strzelając dwie bramki w koń
cówce spotkania. Kolejnej porażki doznała Zwolenlanka I chyba
już definitywnie straciła szanse na zwycięstwo w rozgrywkach
radomskiej ligi okręgowej.
* Plon Garbatka - Proch
Pionki 0-2 (0-0). Nowak 82,
Cierzuch 85.
Kiedy w 60 minucie sędzia
usunął z boiska zawodnika Prochu wydawało się, że gospodarze mogą nawet wygrać mecz.
Lider potwierdził jednak dobrą
formę i w końcówce uzyskał
sporą przewagę. Jej efektem były dwie bramki zdobyte w ostatnich minutach.
Orzeł
* Pilica Warka Wierzbica 0-1 (0-1). Kuś 10.
Po szybkim zdobyciu bramki,
Orzeł cofnął się do defensywy
i umiejętnie wybijał z rytmu pił
karzy Pilicy.
* MG MZKS Kozienice Zwolenianka 3-2 (2-0). Piłat 3,
Seremak 20 i 82 - Kowal 65,
75.
Dobre, wyrównane spotkanie.
Więcej szczęścia w sytuacjach
podbramkowych mieli gospodarze i oni zainkasowali dwa punkty.
* Mazowsze Grójec - Blask
..odrzywół 2-2 (0-1). Darunowski 81, 88 - Porada 15, Bednarczyk 85.
Niezwykle emocjonująca była
końcówka meczu, w której padły
aż trzy bramki.

KIELCE

* Gerlach Drzewica - Unia
Makowiec 2-1 (1-1). Pomykała 34, Wiktorowlcz 67.

1. Proch
20
2. Orzeł
20
3. ZWolenianka 20
4. Kozienice 20
5. Szydłowianka 20
6. Radomiak 1120
7. Pilica lI.
20
8. Mazowsze 20
9. Blask
20
10. Gerlaćh
20
11. Plon G.
20
12. Unia
20
13 Pilica W.
20
1 . Broń II
20

34
33
28
23
23
19
18
17
17
17
14
14
12
11

4~18

40-13
43-23
40-28
28-22
33-30
21-30
32-32
27-37
35-53
16-27
20-39
30-39

23-46
(pas)

Za
W kieleckiej klasie okręgowej, zespół lidera nieoczekiwanie
zremisował w Kielcach z Czarnovią Atut własnego boiska
korzystali piłkarze Sparty, którzy dzięki zwycięstwu nad Górnikiem zrównali się punktami z zespołem włoszczowskim.

wy-

* Ruch Skarżysko - Politechnika Kielce 1 :2 (0:2). Markowski - Synowski, Brejdak.
Sędziował A. Frańczak. W zespole Politechniki, udanie zadebiutował po dłuższej przerwie
Synowski, który aktualnie odbywa służbę wojskową w jednostce na Stadionie. Mimo przegranej, młoda drużyna Ruchu zasłużyła na pochwałę.
* Orlicz Suchedniów - Błę
kitni II Kielc~ 0:0. Sędziował P.
Borusiński. Zadna z drużyn nie
stworzyła tzw. sytuacji bramkowej w całym spotkaniu.. W meczu stojącym na przeciętnym
poziomie, jedynie Wojciech Megier próbował inicjować ataki na
bramkę gospodarzy, ale w pojedynkę niewiele mógł zdziałać.
* Piaskowianka Piaski Spartakus Daleszyce 2:1 (2:0).
S-M. Trofiniec. Piłkarze Piaskowianki zasłużenie pokonali
Spartakusa. Gra momentami
była zbyt ostra i kilku zawodników odniosło kontuzje.
* . Partyzant Wodzisław Unia Sędziszów 4:0 (2:0). Ślu
sarczyk 2, Adamski, Smutek.

Medale studentów

Sukcesami zakończyły się starty studentów z naszych
uczelni w mistrzostwach szkół wyższych. Zespół piłkarzy z radomskiej WSI zdobył medal srebrny, a judoka z kieleckiej WSP
JACEK SŁOWAK, wywalczył medal brązowy.

http://sbc.wbp.kielce.pl

* Szydłowian1<a - Broń II
5-0 (1-0). Nowocień 20, Olbromski 60, Pająk 68, Jakubczyk 74, Sasa180.
Szydłowianka nie miała problemów z pokonaniem outsidera
rozgrywek.

Spar1a

• "Srebro" piłkarzy WSI
• "Brą%" judoki % wSP

Mistrzostwa WSI WSM i filii
politechnik, rozgrywano w Radomiu na boisku Czarnych
z udziałem pięciu drużyn. Nasi

* Pilica Białobrzegi - Radomiakll 0-0.
Przeciętne spotkanie, w którym napastnicy nie potrafili stworzyć
groźniejszych
sytuacji
bramkowych.

piłkarze pokonali filię Politechniki Wrocławskiej z Wałbrzy

cha 6: 1, WSI Opole 1:0, przegrali z WSI Zielona Góra 0:2

S-J. Rybarczyk. Miejscowi
nie mieli żadnego problemu
z odniesieniem zwycięstwa.
* Czarnovia Kielce - Hetman Włoszczowa 0:0. S-S.
Stanecki. Zespół kielecki zaskoczył lidera bardzo dobrą i mądrą
grą Na pochwałę w tym meczu
zasłużyli młodzi piłkarze Czarnovii: Robert Perlak, Jarosław
Rzeźnik I Artur Wawrzycki.
* Sparta Kazimierza Wielka
- Górnik Miedzianka 4:0 (3:0).
Kowalski 2, Kwiecień 2. Sparta
miała mnóstwo okazji do zdobycia goli z czego wykorzystała tylko cztery.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hetman
16 27 45:7
Sparta
16 27 37:20
Spartakus 16 20 28:24
Partyzant 16 19 40:20
Politechnika 16 15 22:21
Górnik
1"6 15 18:22
Orlicz
16 15 18:22
8. Piaskowianka6 15 20:35
9. Błękitni" 16 14 36:25
10. Czamovia 16 12 13:20
11. Unia
16 9 11:31
12. Ruch
16 4 16:55
S. STACHURA
oraz WSM Gdynia o: 1. Złoty
medal zdobyli piłkarze - studenci z Zielonej Góry przed
Radomiem i Gdynią
Natomiast w Bydgoszczy,
w mistrzostwach WSP startowali także judocy z uniwersytetów i politechnik. Jacek Sło
wak startował w jednej z najliczniej obsadzonych kategorii
- 78 kg, w której zgłoszono aż
15 zawodników.
Przegrał
pierwszą walkę z czołowym
obecnie polskim judoką z Rzeszowa i do tzw. małego finału
musiał przebijać się przez repasaże. Wygrał wszystkie walki i zdobył brązowy medal.
(jn, sw)

,
Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe • Echo sportowe
•
Sęd%io~ie nie

Odrodzenie Zdroju?

Zwycięstwa

liderów
W 23 kolejce spotkań o mistrzowstwo ligi międzyokrę
gowej nareszcie drużyna Zdroju Busko zaprezentowała
dobrą grę pokonując groźny zespół Czarnych Połaniec.
Nieoczekiwanie zakończył się mecz w Stalowej Woli,
gdzie piłkarze GKS Rudki "urwali punkt" znacznie wyżej
notowanemu zespołowi rezerw Stali.

* Pogoń Miechów- Sokół
Nisko 2:0 (1 :0) Szymanek 41
z kamego, Kazieczko 46. WidzówBOO.
Mimo że gospodarze wygrali
spotkanie, nie zachwycili swoją
grą Pierwsza bramka padła
z rzutu karnego po faulu stopera
gości na Szymanku. Sam poszkodowany bezbłędn i e wykonał
.jedenastkę" i miejscowi objęli
prowadzenie. Tuż po przerwie
Kozieczko po ograniu defensywy Sokoła podwyższył na 2:0, od
tego momentu z boiska wiało
nudą

* Zenit Chmielnik - Janowianka Janów Lubelski
1:1 (0:1) Sobirański 55 dla
Zenitu.
W 40 minucie prowadzenie
objęl i goście, którzy wykorzystali
moment nieuwagi defensywy
Zenitu. W drugiej odsłonie , która
I:}yła zdecydowanie lepszym widowiskiem gra toczyła się praktycznie tylko na połow i e gośc i.
W jednej z solowych akcji
Soblrański ładnie przedrybIował stopera Janowianki i z 10
metrów strzelił wyrównujące
go gola.
* Zdrój Busko - Czarni
Połaniec 3:0 (0:0) Równiak
51, Zawadziński 64, Pietrzykowski 80 z karnego.
Widzów 400.
Po słabszych występach
w ostatnich spotkaniach piłkarze
z Buska udowodnili wreszcie, że
potrafią grać w piłkę . W drugiej
połowi e pokazali kilka znakomitych akcji, które uwieńczone
zostały golami. Najładn iejszą
bramkę

zdobył Zawadziński ,

którego strzał z 30 metrów trafił
w samo okienko i mógłby być
ozdobą każdego pierwszoligowego spotkania. Bardzo ciekawie zapowiada się więc zaległy mecz pomiędzy Zdrojem
i Łysica" który rozegrany zostanie w najbliższą środę
o godz. 17.30.
* Łysica Bodzentyn Star Starachowice 2:0 (1 :0)
Lipiec 10, Rubinkiewicz60.
Widzów 500.
Obydwie bramki padły po dośrod kowaniu z prawej strony
boiska. Szybko zdobyty gol
przez lipca u stawił całe spotkanie. Gospodarze z ainkasowali
dwa punkty najmniejszym nakła
dem sił.

W kieleckiej klasie A sensacyjnie zakończył się pojedynek w Skalbmierzu, gdzie
mająca aspiracje na awans
do "okręgówki" Victoria tylko
zremisowała ze Spartakiem
Charsznica. W grupie " aż 9
goli padło w Kostomłotach
i 8 w Radoszycach, a bracia
Nawarowie i Zapałowie siedmiokrotnie umieścili piłkę
w bramce Partyzanta.
KIELCE
GRUPA I: Victoria Skalbmierz - Spartak Charsznica
Q:O. Sędziował E. Olszowy;
Swit Działoszyce - Nowiny
1:6 (0:3) Nowacki - Gruszczyński 2, Waw,"?eńczyk, Sibila, Kieroński , S. Sliwa - P. Borusiński; Wierna Małogoszcz
Astra Plekoszów 2:5 (1 :0)
Przybysz, Standerski - Piątek
2, Gaweł 1, Brożek 1, samobójcza; Dąb Nagłowice - Gród
Wiślica 3:2 (1 :1) Borto i Muszyński dla Grodu; Wisła Nowy

• Naprzód Jędrzejów - Nida
1:2 (1:1) S,!,olarczyk
13 - Maj 30, Szczygieł 83. Widzów 300.
Mecz był wyrównany, choć
w końcówce zaznaczyła się wyraźniejsza przewaga Nidy. Wtedy właśnie precyzyjnym strzałem z 20 metrów Szczygieł nie
dał najmniejszych szans młode
mu bramkarzowi gospodarzy
i zapewnił zwycięstwo swojej

* Orlęta Korona II Kielce
- Pogoń Staszów 1:1 (0:0)
Albin 83 z karnego.
Od 10 minuty zespół kielecki
grał w dziesiątkę, gdyż z boiska
usunięty

został

Łatasiewicz .
miejscowych wystę

W bramce
pował Piotr Gil. W 60 minucie
sfaulował on w polu karnym napastnika Pogoni i sędzia podyktował rzut karny, po którym goś
cie objęli prowadzenie. Kilka minut
przed
zakończeniem
spotkania Piotr Albin uratował
remis dla swojej drużyny po bezbłędnie wykonanej .jedenastce"
za faul na GoŚciłowiczl1.
* Stal II Stalowa Wola GKS Rudki 0:0
Stal Nowa Dęba - Sparta
Dwikozy 1:0 (1 :0)
1. ŁYSICA
22 37 48:11
2. Stal NO
23 35 48:17
3. ZDRÓJ
22 28 42:19
4. POGOŃ M. 23 28 39:16
5. Sparta
22 27 30:26
6. Stal" SW
23 26 57:34
7. NIDA
23 25 41:34
8. ZENIT
23 25 35:37
9. Janowianka 22 22 29:25
10. Czarni
22 21 27:39
11. NAPRZÓD
22 19 22:34
12. Pogoń S.
22 18 22:42
13. Sokół
23 15 33:40
14. STAR
23 15 31:44
15. ORl~A
22 10 21:59
16. Rudki
23 9 11:59
Najlepsi strzelcy: 16 - Szymanek (Pogoń) , 14- Nowak
(Łysica) , Kumor (Zdrój); 10Kajzer (Nida); 9 - Galus (Nida - obecnie Błękitni), Szczygieł (Nida); 8 - Wesołowski
(Zenit) , Byrski (Pogoń) ,
Spadło
(Star), Równiak
(Zdrój), 7 Idzik (Zenit),
Stępniewski (Or1ęta), Kutryś
(Łys i ca),
Maj
(Nida),
Rubinkiewicz (Łys ica); 6 Mazur ( Pogoń), Szymański
(Star), Lipiec (Łysica).

S. STACHURA

do II ligi. Sześć punktów przewagi nad następnymi
bardzo dużo, choć do końca rozgrywek pozostało
jeszcze siedem kolejek. A za plecami radomian bardzo ciekawa sytuacja. Większość drużyn broni się przed spadkiem!
W 23 kolejce na uwagę zasługują... sędziowie, którzy pokazali bardzo mało kartek. W trzech meczach z udziałem
naszych drużyn, nie pokazano żadnego kartonika, co w piłkarskich ligach zdarza się rzadko.
(sw)

RADOMlAK - ORL~A
łuków 3:0 (1 :0)
1-0 Czupryn 20, 2-0
Machnio 53, 3-Q Machnio
85.
RADOM lAK: Wróbel 6,
Siara 6, Baćmaga 6, Wachowicz 6 - Ogorzałek 5
(od 60 Kozieł, Oczkowski
6, Czupryn 6,5; Rysiewskl
5,5 - Jakóbczak 5,5 (Od 76
Zolech), Machnio 6, Łopa
ta 7.
Sędziował W. Pater z Tarnobrzega. Widzów 2,5 tys.
Wygrywając
zdecydowanie
z Orlętami piłkarze Radomiaka
znacznie przybliżyli się do II ligi.
Zwycięstwo Radomiaka powinno być jeszcze wyższe, ale nasi
piłkarze nie wykorzystali masy
doskonałych okazji do zdobycia
goli. Prym wiódł JakÓbczak,
który strzelał sześciokrotnie ,
a piłka nawet raz nie znalazła
drogi do siatki!
Więcej
szczęścia
mieli
Czupryn i Machnlo. Pierwszy
strzałem z 18 metrów zdobył
prowadzenie. Pozostałe dwie
bramki uzyskał naj skuteczniejszy gracz .zielonych" - Machnio, który wykorzystał świetne
podania Ogorzałka i Łopaty .
Kibicom szczególnie przypadł
do gustu rajd tego ostatniego
przez pół boiska i celne podanie
zamienione na trzeciego gola.
W sumie zasłużone zwycięs
two Radomiaka, który przeważał
od 1 do 90 minuty. Najlepszym
zawodnikiem na boisku był bez
wątpien i a wszędobylski Grzegorz Łopata .
J. NOWAK

~RANAT Skarżysko GORNIK Łęczna 3: 1 (3:0)

1-0 Opara 20 (głową) , 2-0
Chołuj 34, 3-Q Przybycień
44 (głową) , 3-1 Mieczkowski 87 (głową) .
GRANAT: Miernik 6 Stępniewski 6 (od 88 Bąk),
Wawrzyńczak 6, Szustak 6
- Jaskulski 6, Fiedońw 5,
Chołuj 7, Przybycień 7,

Opara 7 - Bliski 6, Siudek
5 (od 54 Telka 3).
S ę dz i ował M.
Rogala
z Radomia. Widzów 1 tys.

zelanie

GRUPA II : MKS Końskie Stal Kunów 5:1 (3:0) Mazur 2,
Fiodor, Turlejski, Kołodziejczyk
dla MKS. S-S. Sędybył; Par-

•

po kartki

Piłkarze Radomiaka mogą chyba być pewni swojego awansu
drużynami, przy prezentowanej przez zespół dobrej formie, to

oiskach klasy A

Korczyn- Szrenlawa 3:2 (1:1)
Kamiński 2, lis - S. Cisak - K.
Trzepałko; Zryw Skroniów Pogoń" Miechów 5:1 (1:1).
1. Victoria
15 26 35:13
2. Nowiny
15 25 51:14
3. Astra
15 21 41:24
4. Gród
15 19 32:32
5. Szreniawa 15 15 41:28
6. Zryw S.
15 15 34:32
7. Pogoń"
14 12 24:28
8. Wierna
14 11 22:34
9. Dąb
15 11 23:42
10. Świt
15 10 25:39
11. Wisła
14 8 22:54
12. Spartak
15 7 16:28

#

slęgac

RADOM lAK JUZ PEWNY...

Pińczów

drużynie .

•

musieli

tyzant Rados2'yce - Skała
TumIin 1:7 (1 :3) Kwasiński M. Nawara 4, W. Nawara 1, K.
Zapała, M. Zapała . S-A. Malarczyk; Wicher Kostomłoty ł,.KS Łagów 5:4 (3:4).Toporek,
Slusarczyk, Durlik, T. Zelazny 2
- Nocoń, Zwoliński, S-W.
Gajewski; Czarni Parszów AKS Starachowice 0:'3 (0:1)
Pacocha, Matysek, Kucharczyk
S-A. Bednarczyk. Pauzowali
Zryw Łopuszno i Polanie
Pierzchnica.
1. Wicher
14 23 36:19
2.AKS
14 20 33: 9
3. Skała
12 18 41:15
4. Łagów
14 15 38:30
5. Koński e
12 15 23:14
6. Partyzant 13 13 20:20
7. Czarni
14 11 19:28

Pierwsza połowa, to popis pił
karzy Granatu, którzy grali szybko, składnie i co najważniejsze
skutecznie. Wszystkie gole padły po pięknych akcjach całej
skarżyskiej drużyny. Po przerwie
gra trochę .siadła", ale gospodarze mogli zdobyć kolejne bramki.
Dwukrotnie bliski szczęścia był
Paweł Wawrzyńczak, ale jego
ładne strzały były minimalnie
niecelne. Goście honorowego
gola strzelili po ładnej akcji wprowadzonego na boisko parę minut wcześniej Kozieła , który dokładnie dośrodkował na pole
karne, a Mieczkowski tylko przyłożył głowę kierując piłkę do siatki. W ostatniej minucie piłkarze
Górnika omal nie zdobyli drugiej
bramki. Na szczęście strzał
Mieczkowskiego trafił w poprzeczkę ·

P.SZPAK

KSZO Ostrowiec POGOŃ Siedlce 0:2 (0:0)
0-1 Fiuk 52, 0-2 Fiuk
85.
KSZO: Styczyński 4 Dąbrowski 3, Krukowiec
4, Wróbel 4, Karwacki 4 $ejdziński 3, Otręba 3,
Zelazowski 3, Wrona 2
(od 46 Cieciura 2) - Frejlich 3 (od 75 Ural, Pastuszka 3.
Sędziowat M. Klimek
z Lublina. Zółte kartki Sejdziński (K), Trojecki
(P). Widzów ok. 1 tys.
W grze KSZO widać było wyraźnie stare grzechy tej drużyny. Brak drugiej linii, niedokładne rozegranie piłki w środ
ku pola i n i eskuteczność
napastników przyczyniły s i ę do
porażki z dobrze dysponowaną
drużyną Pogoni. W pierwszej
połowi e KSZO zagrał dobrze.
Kilka szybkich akcji wprowadziło dużo zam ieszania na polu
karnym gośc i. Niestety, nawet
w sytuacji, gdy dwukrotnie
w bramce nie było bramkarza
Pastuszka i Sejdziński nie potrafil i zdobyć bramki. W drugiej
połow i e gospodarze zagrali ju ż
słabo. W 52 minucie Sejdziń
ski st rac ił p iłkę w polu karnym,
goś c i e przeprowadzili sz yb ką
ko n trę i Fiuk w sytuacji sam na
sam p o k o n ał Styczyńskiego .
Po zdobyciu bramki siedlczanie
poczuli s ię pewniej i do ko ńca
8. Stal
9. Zryw
10. Polanie

13
12
12

8
6
2

24:43
14:30
13:40

RADOM
Zawisza Sienno - LKS Jed(1 :0), Powiślanka Lipsko - Polonia Iłża 1:1 (1 :0),
Zalesice - legion Głowaczów
1:1 (1:1), Jaguar Wolan6w Oronka Orońsko 2:2 (1 :2),
Brzustowiec - Wisła Solec
I Radzice - Iłżanka Kazanówbrak wyniku.
1. Zawisza
17 26 39:17
2. Powlślanka 17 25 46:19
3. Legion
17 22 46:27
4. Jaguar
17 19 29:22
5.0ronka
17 19 38:36
6. Jedlińsk
17 18 27:31
7. Zalesice
17 16 30:42
8. Polonia
17 15 19:22
9.lłżanka
16 15 30:35
10. Radzlce
16 9 27:38
11. Wisła
16 9 18:40
12. Brzustowiec16 7 22:42
lińsk 5:1

(stach), (pas), (sw)

http://sbc.wbp.kielce.pl

meczu dominowali na boisku. Drugą bramkę dla Pogoni
po klasycznej kontrze zdobył
Fiuk plasowanym strzałem
obok słupka.
Z. TYCZVŃSKI

PILICA N. Miasto - AZS
Podlaska 1:0 (1 :0)

Biała

1-{) Kopytowski 43.
PILICA: Ciemięga 4 Gawryjołek 5, Toczyski 5,
Wawrzyńczak 3, Korczak
5 Wielguszewski 6,
Krot - 5, Skalski 5, Kopytowski 5 - Wojtal3 (od 75
Duliasz), Czerbniak 5.
Sędziow.ał
K. Karaś
z Siedlec. Zółte kartki Wojtal i Wawrzyńczak (P) ,
Pawłowski (A). Widzów
200.
Przez całe spotkanie inicjatywa należała do piłkarzy
z Nowego Miasta, a bramkarz
Pilicy w pierwszej połowie nawet nie dotknął piłki ! W naszej
drużynie pierwszy na listę
strzelców mógł wpisać się Korczak, ale jego strzał obrońcy
wybili z linii bramkowej. W 32
minucie Kopytowski popisał
się piękną przewrotka, ale pił
ka po jego strzale poszybowała nad poprzeczką Dziesięć
minut później Kopytowski
jednak skutecznie "poprawir' wpychając pHkę do siatki po idealnym dośrodkowa
niu Gawryjołka. Później
bramkarza gości sprawdzali
jeszcze Krot, Skalski, Duliasz i Wielguszewski, ale nikomu nie udało się go pokonać . Goście mogli wyrównać
ale dwie okazje zmarnował
Anduła .

J. NOWAK

GRANICA Chełm BROŃ Radom 1:0 (1 :0)
l~Łyś

10

BROŃ : Grabowski 4 Tiszkow 5, Jackowski 4,
Różański

5,

Stępniewski

5 - Misztal 4, Kolanek 4,
Bliski 5, Siadaczka 6 Kupidura 3, Czortek 4.
Sędz iował P. Kozera
z Tarnobrzega. Widzów
600.

Już w
strzałem

10 minucie pięknym
pod poprzeczkę,
z ponad 20 metrów, napastnik
Granicy Łyś zdobył jedynego
jak się potem okazało gola.
Broń nie zrażona takim obrotem sprawy odważnie atakowała, ale większość jej akcji
kończyła się przed polem karnym. Jeszcze przed przerwą
radomscy piłkarze mieli kilka
dogodnych sytuacji, ale ich
strzały były niecelne lub piłkę
łapał bramkarz. W drugiej połowie stroną przeważającą nadal była Broń, ale nie potrafiła
swojej przewagi zamienić na
bramki. W ostatnich minutach
meczu, bramkarz gospodarzy
Pawlik - najlepszy zawodnik
Granicy dwa razy uratował
swój zespół przed utratą bramki, broniąc w nieprawdopodobnych sytuacjach. Mimo

wyraźnej przewagi radomianie
nie zdołali wywalczyć w Cheł
mie punktu, czego przyczyną
była głównie słaba skuteczność . Mecz, mimo że szybki
i zacięty, nie był brutalny, a sę
dzia nie musiał pokazywać

kartoników.
(mir)

PODLASIE Sokołów
Podlaski - BUCOVIA
Bukowa 1:0 (0:0)
1:0 - Mosiej 74 min.
BUCOVIA: Sroka 5,
Marcisz 4,5; Wesołowski
4,5; L. Malaga 4,5; S. Malaga 4,5; Orogosz 3,5;
Ślusarczyk 3 (od 64 min .
Wilk 2,5), Staniec 2,5 (od
78 min. Kozłowski 2,5),
Łodej 3,5; Toporek 3;
Pawlik 2,5.
Żółte kartki: Łodej, Wesołowski (Bucovia) , sę 
dziował P. Harka z Białej
Podlaskiej . Widzów 600.
W pierwszej połowie Bucavia stworzyła jedną sytuację ,
z której mogła paść bramka.
Przez 45 min. piłkarze Bucavii
grali niemrawo i bez koncepcji. Podlasie w tym okresie
zdecydowanie przeważało . Po
zmianie stron podopieczni trenera Czesława Palika nieco
przyspieszyli grę . Wypracowali kilka dogodnych sytuacji.
Po jednej z nich padła nawet
bramka, której sędzia nie uznał, gdyż dopatrzył się spalonego. Gospodarze byl i bardziej ruchliwi i odważniej atakowali. Po jednym z takich
ataków Mosiej zdobył jedynego gola. Bucovia zawiodła ,
przegrywając w okropnym stylu z outsiderem ligi.
(mir)

1. RADOMlAK
2. GRANAT
3. Pogoń

23 37 40:15
23 31 46:26
23 31 30:17
4. lloki/Sta I
23 27 36:23
5. BUCOVIA
23 24 20:19
6. lublinianka
23 23 35:26
7. Orlę ta
23 23 26:28
8. KSZD
23 22 26:30
9. Górnik
23 21 31:29
10. BROŃ
23 21 32:32
11. Granica
23 20 14:25
12. Wisła
23 19 37:41
13. AZS BP
23 18 21:30
23 18 15:41
14. Siar1ca "
15. PILICA
23 17 30:45
16. Podlasie
23 16 15:28
Najlepsi strzelcy: 14 Machnio (Radomiak), 11 -Jakóbczak (Radomiak), 9 - Że
lazowski (KSZO), Wojtal (Pilica),
Kolanek
(Broń),
Kopytowski (Pilica), 8 Pawlik (Bucovia), Bliski (Granat), Przybycień (Granat), 7Fiedoriw, Siudek (Granat),
Pastuszka (KSZO), 6 - Ogorzałek (Radomia~).

(mir)

Zo tydzień
B,-!covia Radomiak,
BroN Radom - Pilica N.
Miasto, Orlęta Łuków KSZO Ostrowiec, StaI-noki Gorzyce - Granat Skarżysko.

Za

Polscy piłkarze

tydzień

Iskra odbiera medale

mistrz.mi Europyl

"Złoto" znad Bosforu
Wspaniale spisali się nasi młodzi piłkarze grający w finaMistrzostw Europy do lat 16 w Turcji. W meczu o złoty
medal, Polacy pokonali Włochów 1:0 (1 :0), a "złotą bramkę"
zdobył w 21 minucie Szu lik.

łach

Jest to drugi przypadek obok .złota" olimpijskiego
z Monachium - kiedy nasi pił
karze 'w imprezie rangi mistrzowskiej stanęli na najwyż
szym podium.
Przypomnijmy, że podopieczni trenera Andrzeja Zamilskiego w drodze do finału
zanotowali na swym koncie
wyniki: ze Szwajcarią 1:1, Irlandią 1 :0, Islandią 2:0, Belgią 0:0 i 2;0 w karnych, w pół
finale z Francją 2:1 po dogrywce.
Jak
podkreślali
komentatorzy Polacy pokazali
widowiskowy futbol i wysokie,

jak na ten wiek umiejętności
techniczne. Mocnym punktem
w drużynie był bramkarz Andrzej Bledzewski z Bałty
ku Gdynia, który
m.in.
w ćwierćfinałowym meczu
z Belgią obronił 2 rzuty karne.
Warto dodać, że w składzie
reprezentacji 16-latków był
Maciej Pastuszka z Korony
Kielce. Niestety, ze względu na
kontuzję oka musiał pozostać
w domu.
W sierpniu nasza reprezentacja wystąpi w mistrzostwach
świata do lat 16. Turniej będzie
rozgrywany w Japonii.
PK

W przedostatniej kolejce rozgrywki o mistrzostwo Iligi
piłki ręcznej mężczyzn, Iskra Kielce wygrała w Opolu
Iz Gwardią 27:24 (15:10).

ISKRA: Sowiński, Paczkowski - Luberecki 8, Przybylski
6, Malmon 4, Łyś 4, Jaszczuk
3, Zielonko 2, Budny, Lipka,
TIuczyński, Wcisło.

Marek
zagrał

Budny

trochę

w Opolu

słabiej

niż

zwykle.
Fot. S. Sijer

GWARDIA: Herman, Łotocki
- Błacha 8, Purwin 6, Niewczas 4, Szymków, Bryś ' 3,
Buchta 1, Kotce 2, Kwiatek,
Wach.
Sędziowali: Z. Barzęczka i L.
Lesner.
Kielecka .siódemka", która już
przed tygodniem zapewniła sobie mistrzowski tytuł, miała wiele
problemów
z pokonaniem

Mistrzostwa świata
w boksie i zapasach

Biiq
naszych I
270 bokserów z 53 krajów
w . rozgrywanych w fińskim Tampere
Mistrzostwach
Świata.
W pierwszych walkach nasi
reprezentanci spisywali się
słaba, do 1/8 finału awansował
jedynie przedstawiciel wagi
półciężkiej , barażowy medalista z Barcelony - Wojciech
Bartnik. Pokonał on na punkty
5:4 Wiaczesława Burkowa
z Estonii, Wyniki innych naszych bokserów: waga pół
średnia - Wiesław Małyszko
- Paveł Dostal (Czechy) 6:9,
w. piórkowa Jarosław Brzozowiec - Liagras Dugarbaatar (Mongolia) 3:17, w. superciężka - Piotr Jurczyk - Nikołaj Kulpin (Kazachstan)
4:16.
wystartowało

• • •
"Na tarczy" wracają nasi
z Mistrzostw
Świata stylu klasycznego,
które odbyły się w Stambule. Naszym siłaczom nie udało
się stanąć na .pudle", a naj-

zapaśnicy

większymi osiągnięciami były
4 miejsce Stanisława Pawłowskiego w wadze 57 kg (w
walce o 3 miejsce przegrał

z Marianem

Sandu z Rumunii 0;5). i Andrzeja Wrońskie
gowwadze 100 kg (uległ Tengizowi Teodoradze z Gruzji
2:3). Punktowane miejsca zajęli ponadto; 5. Ryszard Wolny (68 kg) T Andrzej Głąb
(48) i Jacek Jaracz (100 kg).
PK

• Andrzej stanaszek został
mistrzem Europy w trójboju siło
wym w kateg0rii"52 kg, bijąc jednocześnie- rekord Europy juniorów w tej- kategorii wagowej. Tytuł wicemistrzowski w kat. 62 kg
zdobył Jan Wilczyński.
• Alain Prost został triumfatorem Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 wygrywając wyścig na torze w Barcelonie.
• Puchar Polsló w piłce ręcz
nej zdobyły zawodniczki Startu
E1bląg_

opr. PK

opuszczającej I ligę Gwardii.
W pierwszych minutach toczyła
się wyrównana walka, ale już po
kwadransie gry goście prowadzili 10:6. Bardzo dobrze rzucali
Luberecki
i
Przybylski,
a w obronie nie do ogrania był
Wcisło. Do końca pierwszej
części meczu kielczanie utrzymywali bezpieczną, pięciobram
kową przewagę . Po zmianie
stron do ataku ruszyli gospodarze i w ciągu 10 minut doprowadzili do wyrównania. Dobrze
dysponowany Błacha, zdobywał kolejne bramki dla Gwardii.
W 45 minucie opolanie prowadzili 19:18 i wydawało się, że
świeżo upieczony mistrz ulegnie
zdegradowanej już Gwardii.
Jednak ostra reprymenda trenera i wejście na parkiet Malmona
dobrze wpłynęły na postawę Iskry, która w końcówce znowu
zagrała skutecznie. Po meczu
20-0sotJowa grupa kibiców Iskry odśpiewała tradycyjne .sto
lat".
- Rozegraliśmy w sumie
niezłe spotkanie - powiedział
po meczu trener Strząbała. Mimo momentów słabszej gry,
szczególnie w drugiej poło
wie,
jestem
zadowolony
z postawy drużyny. Słabiej niż
oczekiwałem spisali się Budny i Lipka, ale to tłumaczę
chwilowym spadkiem formy.
Najlepiej zagrał, i to bardzo
cieszy, Przybylski, który w os-

Juniorzy młodsi walczyli o prawo
gry w finałach mistrzostw Polski

AW'ans Iskry
•
I Bu oW'I nyc
O prawo gry w finałach mistrzostw Polski walczyli juniorzy młodsi. Awans uzyskały piłkarki ręczne Budowlanych Kielce oraz piłkarze ręczni Iskry Kielce. Odpadli niestety siatkarze Czarnych Radom.
Piłkarki

Budowlanych walczyw Sierpcu, gdzie odniosły
komplet zwycięstw, z Kusym
Szczecin 19:13, Gościblą Suł
kowice 28: 16 i Mazurem Sierpiec 23:16. Wyróżniły się Januszek, Durlej i Wychowaniec.
Finał odbędzie się w dniach 2022 maja w Kielcach i ,budowlanki" mają już zaliczony mecz
z Kusym, który zajął drugą loka-

ły

wali młodzi siatkarze Huraganu
f Tamovii.
Jutro szerokie relacje z juniorskich zmagań.
(sw)

Najlepszymi zawodnikami meczu Radomiak - Górnik byli
Grzegorz Łopata (przy piłce) i Sławomir Machnlo - obaj w ciemniejszych koszulkach. O wydarzeniach pHkarskich w naszym
regionie piszemy na stronach 14 i15.
Fot. W. Słomka

Trzy gole Kucharskiego

')

tę ·

W Kielcach juniorzy młodsi Iskry pokonali Unię Tarnów
23:21, Start Konin 30:18
i Agrykolę Warszawa 21 :19,
zajmując
pierwsze miejsce
w turnieju przed Agrykolą W naszej .siódemce" wyróżnili się
Karbownik, TIuczyński i Paweł Sieczka.
Niestety, występu w Wołomi
nie nie zaliczą do udanych siatkarze Czarnych Radom. Przegrali z tamtejszym Huraganem
0:3 oraz z Tamovią 2:3, a zwycięstwo 3:0 nad Mazovią Rawa
Mazowiecka, dało tylko trzecie
miejsce. Do finałów MP awanso-

SPORT także na
stronach 12. 13. 14. 15

Aż 14 tys. widzów przyszło na stadion Wojska Polskiego
w Warszawie na mecz Legii z Widzewem. Bezpośrednie spotkanie dwóch najlepszych drużyn miało zdeqldować, kto zostanie
mistrzem Polski. Bramka strzelona przez Śliwowskiego w ostatnich sekundach meczu przyniosła zwycięstwo "Iegionistom".
Jednak do końca sezonu jeszcze siedem kolejek I wszystko maże się zdarzyć. Na wyróżnienie zasłużył napastnik Siarki Cezary
Kucharski, popisując się efektownym hat-trickiem. Wygląda
więc na to, że trener Janusz Gałek miał rację, mówiąc że Kucharski to gracz jeszcze lepszy od Kobylańskiego.

• Zagłębie Lubin - GKS Katowice 0:1 (0:0). Szewczyk 61.
2 tys.
• Wisła Kraków - Pogoń
Szczecin 0:1 (0:0). Dymkowski
54. 4 tys.

• Stal Mielec - Hutnik Kraków 0:0. 3 tys.
• Siarka Tarnobrzeg Szombierki Bytom 3:0 (1 :0).
Kucharski 19, 68 i 86. 4 tys.

•

• Ruch Chorzów - Górnik
Zabrze 1:0 (1 :0). Śrutwa 3.
7076.
• Olimpia Poznań - Śląsk
Wrocław 5:0 (3:0). Suchomski
20, 46, Michalewicz 28, 34, Borówko 88 (karny). 2 tys.
• ŁKS Łódź - Zawisza Bydgoszcz 3:2 (0:1). Galaj 71, Podolski 76, Cebula 82 - Durda 31 ,
Chwiałkowski 90. 2451 .
• Legia Warszawa - Widzew
Łódź 2:1 (1:0). Michalski 3, ŚIi
wowski 90 - Koniarek 76. 14 tys.
• Jagiellonia Białystok Lech Poznań 0:5 (0:2). Brzę
czek 26, Podbrożny 33 (kamy),

tałnich kilku meczach prezentuje doskonałą formę.
Za tydzień ostatnia kolejka,
w której Iskra grać będzie u siebie z Pogonią Zabrze. Po meczu odbędzie się dekoracja
zawodników, a organizatorzy
przygotowują wiele atrakcji
dla kibiców i publiczności.

***
W pozostałych spotkaniach:
Zagłęb ie Lubin - Fablok Chrzanów 27:19, Petrochemia Płock
Pogoń Szczecin 36:24, Grunwald Poznań - Warszawianka
23:25, Anilana Łódź - Miedź
Legnica 17:17, Śląsk Wrocław -

Wybrzeże Gdańsk 26:26, Pogoń

Zabrze - Hutnik Kraków 25:24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pra~we Zakłady
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43
38
35
34
33
3D
25
23
22
21
17
11
10
8

656:557
683:558
643:605
612:537
668:593
569:554
581:581
612:635
576:608
601:620
566:605
557:646
474:623
551:624
M.R.

Wyścig

Pokoju

Bro~a
W czołówc
Bez tradycyjnej" wielkiej
pompy" ruszył w czeskim
Taborze 46 Wyścig Pokoju.
Jego trasa liczy 1319 km
i po raz pierwszy w historii
nie prowadzi przez Polskę.
Prolog i dwa pierwsze etapy
(177 i 138 km) były rozgrywane WOkół Taboru. Pierwszy
etap wygrał Frank Augustin
(Niemcy), przed Frantiszkiem Trkalem (Czechy I)
i Christophem Menginem
(Francja). Najlepszy z Polaków Tomasz Brożyna
z Cyclo Korony Kielce zajął
8 lokatę. Drugi etap zakoń
czył się zwycięstwem Lubomira Tesara (Czechy I), drugi
był Augustin, a szósty Polak
Jacek Mickiewicz. W klasyfikacji generalnej prowadzi
Augustin, a Brożyna jest na
8 miejscu.
PK
Dembiński 58,
mień 65. 800.

Trzeciak 63, Re-

1. Legia
2. Ruch
3. Widzew
4. tKS
5. Lech
6. Stal
7. GKS
8. Zagłębie
9. Pogoń
10. Górnik
11. Wisła
12. Siarka
13. Hutnik
14. Zawisza
15. Śląsk
16. Olimpia
17. Szombierki
18. Jagiellonia

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

38
36
36
36
35
32
31
29
29
28
27
24
22
20
19
18
17
9

39:22
45:19
47:31
40:28
55:21
31:17
43:29
41:26
28:29
33:30
42:31
29:35
29:37
28:52
27:61
23:42
23:47
23:73

Najlepsi strzell::y: Koniarek
(Widzew) - 20, Śliwowskl (Legia) - 16, Podbrożny (Lech) 15, Dyluś (Zagłębie) -;- 14,
Gilewicz (Ruch) - 12, SWiętek
(Wisła) - 10.
(soy)
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