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Deficyt wzrośnie do 81 bln zł 

ZgodaSejmu 
na zmianę budżetu 
(AI)Nawet~dlscepCJ· 

k6w, ~dl wAlę a .. atwołd 
mobillDcyjae koałkJłrqdewej za
skec:Q'Iy ,~owe wyalkl alosewa
alaaM.projtktt•Mwtlhac:jlllllU
łlfJbwtietowtjlłl1992r. 

Za projektem, przedstawionym 
przez gabinet Hanny Suchocldej 
głosowało 124 posłów, przeciw 
171, a lOwstrzymatosi~ od &losu. 
Oznacza to, te Sejm zpdza si~ na 
zwięk.szcnie deficytu budtetowc· 
aodo81 bln zł. 

Odrzucono również wniosek 
mnięjszości w sprawie zwiększe
niawydatkówzbudtetu na oautę 
oraz na. c::&wia4 i wychowanic. 

Sejm, po odrzuceniu poprawek 
Senatu, przyMI lak:t:e w swojej 
wer.Ui n~lę ustawy .O warun-

Antyrasistowski 
marsz w Berlinie (AJ)"_ ....... __ 

wltłtl~••lfttbde 
""-W'~,_ Wdzaltdm l ---~~, ....... ,.... 
Ałlti .__...."'-u,~
· ·l'lmPiaia~l-.cya
....... ~ • ....,.....,.w,.byd. 
~1"1'ddiFwlftląeM!Itkmaie 

wMec ......... Wla ...... 
~"... .... ~ 

OMOIWIJUiehplszt~tdunr. J 

Uch ulrowotnycb tywnbki i i)'· 
wicnia•oraz orzeczenic Trybuna
łu Konstytucyjnego o aptekach. 
Oznacza to, te ustawa ~c 
zmieniona w czeki zawwiada.i•
cej wygaśnięcie do końca roku li
cencji na prowadzenic aptek 050-

bom nic ~dącym farmaceutami. 
Izba nie wyraziła zgody na 

przekazanie do budtetu rezerw fi
nansowych pozostałych po zlik
widowanej RSW i odrzuciła pro
jekt apelu w sprawie wstrzymania 
si~ z restrykcjami wobec pirackich 
stacji radiowych i telewizyjnych 
do obwili wejścia w tycie ustawy 
.O radiofonii•. 

Telelon,choćwynaiazMopnedponad1001et,dlawleluPolak6wjeottak...,.,trud
no ~lny jak m-nie. Ci, co go mają, dziwi'! o1t, ie rozmawiają mało, a plaą duto. 

2• 1ataczelcajutnazałotenieteJe> 
fonujedco z mieiZkańc:ów Kielc. l 
niejest on osamotniony. W ticiee
kim Rejonie Telekomunikacyjnym 
zarcjestrowano20tysi(le)'wniosków 
o pr2)'dział telefonu. Czasoczekiwa
nia zalety przede WSZ}'Ittim od 
mic:jtca wnieiZ.kania. Odci~te od 
nowych telefonicznycb pol~ 
jestcałdródmic:kie., KSM, PU:OIZ i 
wi~ll::sz.o6ć nowych osiedli. 

W tym rotu w IGelcach PfZYłł
czooo 3298 nowycli numerów i 1247 
w rejoaie pnin Bodzentyn, O:Ję:ci
ny, Wolica. t.qów. 1.4ule. 4)Tet
lon RT, ZWp&ewa G...U. wojew6-
dztwl kJdedłe l rwlolukłe ,otneba
J~obl•400.utlanWwd•..-dmd-
1.11Qc 1 ru:buMwę sJed ~-w 
IGelcach i rcjoniejcstjut60 t)'Sipcy 
abonentów telefonicznych. C~Młu&i· 
wanych przez S afównych central, w 

"Piayboy" 
po polsku! 
Brawurowy Mej Ceniela 

PaNenta o LechU WMfSie l 
rozmowll z p~ to 
hity pletwaego numeru poł-
.._wydonlo,.Pioyboy ·o•. 

Suug6/y 110 L<#. 

wi~kszoki przestarzałych. Wiele 
wsimajCIIZCZCc:entrale1'9CZDC. 

Za numer i instal~ telefonu w 
całej Poboe płaci si~ 2,5 mln zł. To l 
tal niewiele. Pacbowcr od telefo
nów twierdz.\, te budowa Jcdneao 
numeru tosztq,je 2S mln U. KOIZI)' 
podnc»i instalacja centtlłi i akt tnm· 
smisyjna, zwłaszcza łpnolt mił-
dzymiast'""'. Opłata za mi~y 
abonament wynosi 50 tys. zł, jest w 
to wliczona konserwacja linii, nu
mer i 20 jednostet licznitowych po 
600złolychtatdy. W mitkicimpuls 
liczony jest co 3 minuty. 

NJ,jdrot.:szc~TOmlowydol~ 
la, Japonii, Kuwejtu- tatdajednost
ta liczonajest co 0,86setundy. Kici· 
c:zanie dzwoni• nl,jaę::łcicj do byłe
goZSRR i Niemiec_jredniczuroz
mowywynosi •- S minut w zamawia
nycb przez mi~iast~ i o 

dwie minuty dłutcj w rozmcrnch 
automatycznych. Ottatnio modne 
jest dzwonienic z. aparatów Jłutbo
wycb do Stan6w l,jcdnocz.onyc:b. po 
borostop, p6tniej pracodawcy 
clz.i~si~.ądtał.dutE.racb.u.nł.i.W 
lJdCMłlllfl'WU1 aa...e:.t lllad Ue
llalo 200 ł1L d llleslęcmle. diet " 
nduntkll,. 3-. -'lioliv'-

ZI niepłacenie racbuntu arozi 
odł~e telefoou, koszt powtór
neao~wy1'10Si600tys..zł. 
Co miesi4c kielcunie stładloi4, od 
2SO do 300 retłamag i. Zdaniem dy
rektora Gwarka wi~ retlama
d i wynika z ICJO, te ludzie nie zdl;j• 
JObłespnwyzdlu&Qk:iroz:mowy,a 
przy poł.,::zcnjach ml~as
towycbiK:znitbijejU.tcallły.JW. 
da ret!am.Qajell oczywikie spraw
dzana, ale lbonenci nadto~ racK-

(MAG) 

Trwa rozruch w Starachowicach 

eonstar przed startem 
Db.alu-~dęwSCan

~.-.znwłr.teciWc:DI)' .... --.c.o...-. ~dl -.....et --· Pr6bompoddawanajestspn.~ 
rDISZJtl i całydllinii tcdmoklcic:mrcb. 
a lakU stopidl k:h ~ 
niL Tallllll:lJDCria-m6.; cłyTetlor 
"Constaru•, Janusz Mlelilkowlti -
musidK!drlćjak~ zcprct. 
DlaleJO testowanie potrWa jem:ze 
otolo dw6ch I)'IOdni. 

Do tej pory proca ten pne.błcp 
bez:t:akł6cdt. W)'Stawia todob[\cen· 
zwt~ wytonawt:OIII inwelt,qi. 
Włród nich ma1uło A~ tet Jr'OtłO 

amcryka6skich IPCQalisłów. S~ 
wiedz4 1 dojwiadczeniem b9d4 oni 
1fiSPient tutcjlq~tec:hnit:Zn4 
jellc:z.epru:z.pewie:notrea. 

Na pnełomae ldlOPada l pudnia 
firma powinna ~ wytwarza
oie.linitormcrw.Pmklmiamny
ment produtcji ~e doak.owany 
do pottUb rynku. Jej wie1kcM: mote 
docelowo oai_. ot. 2SO too wyro
b6w na dobt· Zatlldy pn)'ll.Viły dO 
orpDizowania licd detalicznej i bur-

"""'· PrzelUnłono l stompletowmo :ra-
ło&F- ~COM uzupdniana W miaJ'ł 

W'll'Oitu produtc;ji. O.) 

Akcja policji w Miedzianej Górze 

TOR na złodziei 

15 milionów dla chorych dzieci i ekscesy na scenie 

zatn)'miJlycb do wyjałnienia blisto 
20 samocbod6w, aut, Iłównie zacbod. 
nicb oraz 8 016b poddnanycb o tn
dziete. 

Tat:te~ok.J(Idz.6.oadfo.. 
dzew~ntut.Kieled.;edziewczy
ny zatnymaly otuk - .połooc:za". 
Chwil~ potem z ukrycia pod.biqło do 
wozu "1miC:b młodzidK:ów, usiłu,Mc: Pięścią i muzyką WJI"ZZ..(:Cjcsokier-ową.Bytnimpołi
Qant po cywilnemu. tt6rypo~ 
duniu Jił:z.orpnizowll paki&. Za
treymano dwie ~Y i UUCb 
cbłopc:ówwtrietu16-21lat. (U;} 

Na rozgnewk~ zagrał kieleckj 
.. Kramer'". Na sali pojawiło si~ kil
ku łysych ubranych w pomarail
czowe Oejersy. Sforsowali barier
ki. z..u Ba ~tb występu, je
do z llkh wdarł Pęu sceaę, wy
mlmył woblłśde dos w twan 
l~ w Uumie. Wtedy do mi
krofonu podszedł Ja.rek Owsiak: 
.- Wiecie co on zrobił? Uderzył 
człowieka w twarz. Czy jesteście 
zwierzę:tami czy ludtmi? Chcecie 
si~ ba~r Tu z saJi padło pot~
oe - Taaak! .. - Pomarańczowi. 
Chcecie si~ bawE? Kto uderzył? 

•rtld. plaszc::ze. 
s_.etry itp. 

...... 
...... o.bldJ~"·K-
Iilloo, .. ~1,...,..,.._ll._l•lł 

Handluj z nami. • przetrwasz! 

""" 

Niech i mnie-uderzy. Wiemy, te 
bil chłopak z bandatern na dłoni. 
Niech będzie odwainy, przyjdzie 
i przeprosi•. Jakiś skinhead wy
szedł na scen~:.- No dobra chło
paki. ~emysi~ bawE, ale tnc
ba zbastować. Polska dla Pola· 
ków!'" 

,.Kramer'" grał dalej i po n~p
nej piosence trzech łysych wypro
wadziło z sali kole g~. Z nosaciekła 
mu krew, a na ~e miał bandaż.. 
num wymierzył sprawiedliwość. 

Pótniej zagrały na swoim prze. 
ci~tnym, czyli wspaniałym pozio-

Sklep PELJKAN 
ul. W~!.!oła23 

ptli«oicJrazy.,tór.fo/UilitO' 
-lqoycA, tłlptt, tut. 

nkobrycA i łilrtw)<.l 
ID161K 

mie ,.Pabieda• i ,.Kobranocta•, 
która dla k.ieled:iego radia zade-
dykowała piosenkę ..DąJ na tacę:• 
oraz ,.zdrowa Woda• w fmale 
śpiew~ą~ z publicznością 
.Knockin on beaven S door'". 

Pedc:zullo~teerta ~oo ,.ml
a.łstnwl" Owsiakowi ts lllllio
Hw(!) Rb~eh przeJ: 1tCZD5óW 
kłeleekkb szkół ponadpodsblwo
wycb.uratowanle.lbiedzwrodz.o
nyml ••dam! sens. NieRety, 
oprócz ple:nlędz,' u sce:nę Iedaty 
takie puste pus:di:L Prudstawiciel 
jednego z araanizatorów - prze
wodniczący samorządu Sl.kolne
go Zespołu Szkół Ekonomicz
nychnr2 w Kielcach obiecal,że IS 
grudnia w Kielcach zagra ,.Defekt 
muzgó•. MINOS 

Po targach myślistwa w Radomiu 

Trofeum dla "Mesko" 
W~zatl4c:Qł1dę,trwW:eMU. 

cb'• Wl cmnu. WJI(I-HaH!on
.. 101 .... Iitieddei ........ Mię
~ T&rlf MrUbtwa, &.i l 
A.aaidl MJillwskld "Trel- t2". 

W imprezie uczestniczyło nielpd
naiOwystawców.NapfZ)'JOiowanych 
przez nlcb stoistacb małazły ~~~ poza 
brom. i amunil;i4, r6wnie1 atCCIOria 
łolriectic., od%iet. obuwie i sprzęt --

Na zakończenie tarwów rozdano 
nqrody. Grand PriJ: otrzymały Zakła
dy Metal:owe "Mclko" ze Stattyska. 
Przyznano 4 wyrótnienla.: Zakładom 
Wyrobów Skónanycb "Tom--Skór" z 
Tomaszowa Mazowicctjqo, ~ 
biorstwu Tecbniczno-Handlowemu 
"Kaliber" z W&lSl.IIWJ, Zakładom 
Metalowym "l:.uc:ulik" z Radomia i 
FAM.Simadcz"zPioaet. 

(N) 

Wygraj ze "Słowem" 
Jllł w .UitliD~ wydani• "Mapzyyl•"- •trUeJJ- .... 
liczbon. Wysob ......-m Gnq i WJR ze .. ~". 
_____ Klip= W an-łft ..MIIpzJa._ "l _____ ~v 
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- CI O cynku ubezprecr.eo CI Sepanu;ja i adoP<ia CI Nowe kluby 

~w~ Prosto z Wiejskiej 
(Al) Stocznia Gdy6U.a obcho

dziła • lri41ct jubileua 70-lcda. 
Pn:ybyt prezycknt Lech w~ 
AktDOWialn1ltOCZni:r..o.l.lł_,.... 
wion1 w 1922 rotu. Nl,jplerw re
moatowałaiWti, pótnlelf zacqtaje 
bu~. W 19)1 roku DDODIOWa
no cajej pod:Jyłni pleJ9V.l ~ 
nowłl~lllli~,.s.ma.. 
rytanb.'".Dzłłwocłujeli~tusw.tio 
DOlnoki 160 tya. ton, • i 400-ty
lięlc:mWtetmotnabJ',przypołów

kowej metodzie moatd:u. Stocmia 
• ciUU 70 lat i.tnieoil zbudo1nh 
4551 fncbtowce o~ nołooid 
s.s mln ton, • pooadto zwodOWI.DO 
tu m. in. lk:me kadłuby, macz:yny 
montie,.dokforukomtrulQe~ -

(Al)Połxezald:yca ~ 

obeal06ci USA w Europie. Minis
ter obrony IW'Odowq, JaoUR 
On}'IU:iewicz, wyje!dt.a w ponie
działek do Staoów ;[Jednoczoo)'Ch. 
Pnebieon ~elitom. 
poUtyc::mym przesłanie prz.catrz.c
..w.e Stany ~ocr.one przed 
w:rcofaoiem ~ E DaZe&O konty
nentu. Zalety nam aby Amerykanie 
nie pruatali bardzo aktywnie anp
toftf lię; "problell1)' Europy- po
wiedział minister On)'!l'll.iewicz.. 
Stwierdził tUte, te wkrótce u~ 
nonabędzie polsko- amerytanskl 
pupa. roboaa oraz. stałe przedsla
widellłwo lił zbrojnych USA 
wPoltoD.. 

Pirspali-v 
w Gdańsku 

,.z,.~ 

IU4d przedstawił Sejmowi p~ 
jektoowelizatji ustawy .o działał. 
oClilici ubezpieczeniowej". Ustawy 
z.l990roku,tlóra-coprz:ypomniał 
wiceminister fllWl!Ów Stefan Ka· 
walec - .stworzyła podstawy do 
oowoc:zesneso rynku ubczpicczc.. 
o.iowq;ow Pobce w oparciu o roz
~Ptzmtewtrąjacb 
Wspólnoty Europejskjej". 

PosłowiezKlubu PSLod dłut
szeao czasu śledzili p~ 17.4du 
nad ooweiizaqą tej uscawy. A po. 
niewat przeciuały si~ miesił

cami i CO wi~ - przyJOtcwana 
wreszcie nowelizacja okazała li~ 
ba.rdt.oobs:tema-potłowiezrobi· 

li tonb'projekt: stróco04 we~ 
oad któ~ prace w Sejmie nie trwa
łyby dłuao. 

Który projektjestlepszy- trud· 
no wyrotowlt. A oa razie przeta
temy opini~ posła ziemi kielec
kiej, Wojciecha Saletry z SLD, 
który suserował aby oba projekty i 
rządowy i poselski skierować do 
dalszych prac w komisjach: 

Projekt rqdowy, aczkolwiek 
dalelri od ideałów, a nawet nie 
pozbawiony t>łędów- powiedział 
pos. Saletra - trzeba przyjąć jako 
niezb(:dny krok w kierunku zmian 
ubezpieczeniowych. Słusznie 
przyj~lO myśl przewodn.it propo. 
nowanych zmian dąt4c do motli
wic prccyzyjneso określenia bez
pieczelistwa osób ubezpi~ą
cych si~. Moim zdaniem i zda
niem mojeso klubu prace nad 
zwi~kszeniem systemu ochrony 
osób ubezpi~ącycb si~ winny 
stano-t Biówną płaszczyznc: ure-. 
gulowall. 

Ale jest i druga strona - nega
tyWna.. Dopuszczono do faktyc.z-. 
nego wyeliminowania konkuren
cji. Tylko bowiem • Westa" była 
konkurencją dla PZU i ,. Warty" 

S .A Tego konkurenta, U- ,. Wes
ty",jut prawie nie ma, i.nnJ si9 nie 
liczą. Sytuacja jednak nie jest tak 
lr:larowna i przejrzysta, jakby si~ 
mogło wydf.wać, Ministerstwo Fi
nanJ6w niejest tu bez winy. Na
szym zdaniem zbyt długo czekało 
bez reakcji pozytywoej. 

Pan minister Dyb zaprezento
wał Sejmowi propozycje noweli
zacji kodeksu rodzinnego i opie
ku6czego. Chodzi o wprowadzo
niedokodeksuinstytucjisepacacji 
mał:tcóskiej oraz o zmian~ przepi
sów dotyczących ttw. adopcji 
zapanicznych. W tym drugim 
przypadku chodzi przede wszyst
kim o dostosowanie obowiąntią· 
cegou nasprawa do ratyfikowanej 
przez Polsę konwencji praw dziccia. 

Separacja, znana w Polsce mi~ 
dzywojeonej,m:zeaólnie na tere
nach byłqo Królestwa Konareso-
wcgo, nie wzbudził' u wielu pos
łów zachwytu. W dłu&iej dyskusji 
zała$zano liczne uwqi i w,tpli· 
wości do nowelizacji kodeksu ~ 
dzinnego i opiekuflczego. Zmiany 
określano jako ,.próbę cąstto
wyeh innowacji'", ,.ograniczon~~ 
propozycj~ zmian wobec społecz
nych oczekiwań". 

Pos. ziemi kieleckiej Edward 
Rzepta(do niedawna nie zrzeszo
ny, obecnie w K1ubie Konwencja 
Polsb} popierąjąc projekt r7.4do
wy ,.w całości'", zgłosiła doó jed
nak wiele wątpliwości dodając: 
,.to dobrze, te to jest dopiero 
pierwsze czytanie, paniewat spo-. 
kojnie i rzeczowo pracuj,ce komi
sje z pewnością bę:dą mogły te 
wątpliwości wyjaśni!". 

KPNmyśli 

o bezrobomych 
Grupa posłów z KPN wniosła 

do laslri marszałkowskiej projekt 

nowelizacji ustawy ,.0 zatrudnie
niu i bezrobociu". Chodzi o to., by 
w ~jonach o su:zeaóloym nasile
niu bezrobocia wyoO!rZącego 10 
łubpowytej IOproc.przedłutony 
został oltres pobierania zasiłku. 

Przypomnijmy, te l grudnia 
traci w Polsce prawo do pobiera
niazasiłk6wok.650tys.o«::b. Do
tychczasowe uoormowanie paw
ocdawało Ra.dzieMinistrówmot
liwoić przedl:uten.ia wypłacania 
zasiłków o szczesółnym. nasileniu 
bezrobocia. KPN chodzi o to, by 
do tych rejonów .o szczcaółnym 
zasileniu beuobocia,. zaliczyć re
jony, gdzie wstatoit. bezrobocia 
,.wynosi tub przekracza lO proc.• 
KPN u wata, te., takiepostawienie 
sprawy zmusi tz4d do prowadze
nia aktywnej polityki %Wal~pj 
:ljawisto bezrobocia poprzez two
rzenie nowych mi• pacy, ofe
rowanie cboć by prac tymyczasl:> 
wych, interwencyjnych ery orp
oimwaniu na szeroq skal~ robót 
publicznych lub orpnizowaniu 
przeszkoleń dla osób, które ~ 
musiały sic: pnelr:walifikować". 

Apteki nie tylko 
dla aptelwzy 

Kom.i$a Ustawodawcza zapro
ponowała Sejmowi, by odtzucił 
orzeczenie Trybunału KonstytU
cyjoq;o, który odpowia~c na 
wniosek rzec:zni.b praw obywa
telskich stwierdził, te ustawa .,0 
środkach farmaceutycznych" na
rusza koDStytucj~ (w ustawie tej 
była mowa o udzielaniu kon~i 
na prowadzenie aptek wył,cznie 
osobom posiadającym wykształ
cenie farmaceucyczne i o tym, te z 
31 grudnia br. nałety odebrać 
koncesje nieaptekarzom. 

Wynik glosowania w Sejmie 
spraw~ przesądził: apteki ~ 
mogły prowadzić osoby nie mają
ce przygolawania facmaceu[)'cz
nego. Ci, którzy otrzymali konces-

je na mocy ustawy ,.0 działalności 
gospodarcut, mogą spać spokoj
nie. Koncesji, które miały im być 
odebranez31 grudnia br., nie stra
cą. 

Nowe koaUqe klubowe 
W ostatnich dniach zawiązały 

si~ dwa nowe kluby poselskie. Je
den, dalć egzotyczny, grupqje 
ttw. posłów oie zrzeszonych oraz 
dysydentów, którzy opi.IŚcili swo
je macierzyste kluby lub zosta1j z 
nichekspulsowani. To swoiste po. 
rozumienic poselskie obejmuje 
poSIIówo bardzo rótoej orientacji: 
od Antoniego CzA\ikl (Paru,.}(") 
po Antoniego Macierewicza 
(ZChN). Co ich połączyło? Nie 
idcoloaia, a taktyka. Che~~ po pros
tu mieć IWOją reprezentac;j~ w 
Konwencie Seniorów, swój pokój, 
swoJ4 ~etretart~ i swój fax. 

Liberałowie z kolei przystąpili 
do montowania centro-prawicy. 
Klub KLD l.iczący36posłów, wraz 
z klubem ttw. dutego piwa, czyli 
Potstiego Pro&ramu Gospodar
czego, ll~cym 12 posłów oraz S 
dysydentami z Klubu Porozumie
nia Centrum połączyły si~ w jeden 
klub. Trzeci co do wielkości (po 
wyjkiu frakcji Aleksandra Halla z 
UD, nąiliczeboiejszym klubem w 
Sejmie został SLD. Liderzy KLD 
chcieli utwof'Z)'Ć klub nąiwi~lazy. 
Myśleli, te dołączy do nich 
niedawno utworzony przez Alek
sandra Ha!Ja Klub Konwencja 
Polska, grupujący 26 posłów. Na 
razie- nie wyszło. l<Jytyczne sta
nowisko KlDwobec Xoliciołajest 
nie do przyj~a dla Ha!Ja i jego 
Konwencji Polskiej. Ale wszystko 
jest motliwe, o czymcbcXbyświa
dczy równie egzotyczl18 koalicja 
rządowa, w której l18jednym bie
guniejestlewicqjącafrakcjaUD,a 

na drugim ortodoksyjne ZChN. 

RYSZAilDA KAZIMIERSKA 

(Al) Od pi4ftu, 6 bm.. Polsb. 
mot.e importowć drOM motsq 17 
mln ton ropy - teJO dnia włatnie ru
szył drugi pirs paliwowy w gda{as
kim Pon::ie P6łnocoym.IOO tys. ton 
ropy arabst..iej przywiózl w tym 
dniuzbiornikowiecnorweski ,.Arti
a•.Zostataprz.epompowa.nadoru
roQuu,.Kn,i",ttórymapoł~e 

z ptocq Peuocberzq. Drupe sta
oowistopn.cładunbl ropy i mrow
cinvpetrocl:lemiczrJycb ma roczD.11 
rdolnOiić przeła.dunko1ą rzędu 8-9 
milion6wton. DIJetowrazziltnic
.;.q~illltalacMmotliwdć 
całkowitcsowriezaletnieniasi~od 
dostawropyz~wbylqoZSRR. 

Prochy gen. Sosnkowskiego 
wraCĄją do kraju 

Szef Stronnictwa Narodowego w Radomiu 

Trzecie stadium 
Zmarła 

Hanna Skarżanka 

(Al) ll lbtopMa spnftlb:oaa 
zostaale do 1nja wna z proebaml 
rea. broili Ka:lmłena Somkow-

cbocka i prymas Polslri, kardynał 
JózefGiemp, objął ministerobro
ny narodowej, Janusz Onys:ztje
wic:z. 

Na spoibale z de. Jlhefem Wędawskla. praJC~em Zarqda Gkhruqo 
Stroaaktwa Naradowep, kUre odbylo dę wczo~ w sali tonfue:Dcyjaej 
,,lkuloebema• pi'Q'było ok.. 30 ot6b. 

(Al) Hanna Sbrtanka nie tyje. 
Ta bardzo populama l powszechnie 
lubianalktortafi!IDO'Wiiteatnlna. 
zmarła w niedzi~ w Wan:zawie,. 
po dłu&ił<i c:borobie. Mial:a 7S laL 
Urodziła sit w Miństu Lit.ewstim. 
Ecumin akton.ki. zdawata" 4S ~ 
ku, w .t.odzi. Grała w Teatnc Połs
timwWllnie, w TeatrzeZiemi Po
monkit;wTONniu,wolG:ty6skim 
Tettne im. S. Juaaa, w poznańa
ki.mTeatrzePolatim..Bytaaktofk4 
ICeDilołccmych,~w 

telewizyjnycb ftlmacb i spettat
lacb.Jej lławne rołetom.in.Eliu. w 
,.Piamalionie'", Beatrico w,.Wiele 
balasu o nic", tytUłowa Ueaga w 
.Marii Stuart'". W oNlDicb lalach 
tycia, połwi.P., Hanna Startanta 
nój WeattpfPie polskieao Pf7b
louw. B)'łl Diemllt.e I)'Dlbolk:z:o4 
PQilaC:lł rvcbu l etoN ,.5ołidat

oo6d". 

skl ... --11-196i9r. w AnlHelpcHI MOIIłrMieml 

~~.=:r.~.:;~ .... 
Honorowy patronat nad wo

czystościa.mi pognebowymi, w 
których wezmą udział prezydent 
Lech Wał~ premier Hanna Su-

Urna z prochami generała - w 
czasie minionej wojny Naczelne
go Wodza Polslrich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie - po uroczystej 
mszy, koncelebrowanej przez pry
masa, spoczną w podziemiach ba
zyliki accbikatedraloej Św. Jana 
Chrzciciela. 

Zgromadzenie świadków Jehowy 

.t.~-Y .. --
Jo<butwolt_. __ .,.. -----IIHIII ~ łwladUwJe-
....,.,kfAI,.--olęw 
w wWowhbwo-sportow~ • 
IJek:adL Pt:r:Jb1lo .. Ide około 
ISOO .sb z wojew6tlztw: kleledle
... ndHIIklepl tanebiZitltleco. 

w Polsce działa ponad 100 ty· 
si~ wyznawo6w Jehowy. Na 
świecie, w211 tnjacb,jestich4.S 
miliona. 

Wa!nym punktem wczo~sze--
80 zgromadzenia w Kielcach był 
chrzest 13 osób. Obrz~ ten odby
wa si~ poprzez całkowite zanurze
nie w wodzie. Wykład publiczny
mogli go wysłuchać nie tylko 
świadkowie Jehowy, ale takie 
sympatycywy-mania- ,.Doce~
my błogoslawieóstwo Bote w 
świecie pozbawionym radości'", 
wygłosił Tllieu:t WhNtowlłl z 
Polslriego Oddziału Towarzystwa 
.Stratnica". (d) 

l.WpdawstiWfłłoAłwykład,ttórep 
tematem b)'łJ uslu&i obozu.l'lat'Odowqo 
wliDwojniełwiat.awej. 

-Musil!lYprzestltb)oćbiemi,inacztj 
zailliemy- apeiO'I'Ił do zebranyt:b i ujaw
nił, i1,.ZDICZIII.częjć finmsjczyamery
bńlkiej, poebodzenia tydowslicco, ma
nyol}'m, b)'panowltnadhriatem-clzij 
-.jutwpotowietneciqolta:tiwndoUZJI
Unia pdnl:j władzy, Ile naJteZClicie po
~ bl~ (ilu Sladi6w potnebl do 
zdobyd&władzynadłwlatem,drW~IW
ItiDietryjalnił). 

Prezes ZG SN OltJzepł lakU przed 
Nicmc:ami:.mówi~t.eNiemcyli~zmie
nili,ales.i~Diezmienili,lllfAtaq~ 
psydlolgR:NiemiccjcstmitydlaWw
bipsa,alcziZ)'ItymiWilieuiemt.abije 
c:ztowieb•.lprzedlJkniDcami:.S.jesl
cm psi od 'Niemo6w-~ lię l'lld 
ofiatami·.o~pol.ityt:enaszeca 
paftstwapowied:fjał,tejestkORJttnldla 

tyeh,kłóny",ubi4acszdf'. 
Pierwsze pytaDic. mdli plkiowllio

dz4cywpienrra;ymnę:dz:ie,mcc:enaBr.

tolzeWiti,któ1J~Eob7Jią
CZ)'ł prezeiOWi zapi'OIZellie na nój 

Redaguje kołegklm: Krzysz:tol' FAL.KIE'MCZ- redaktor naczelny (tel. 424--80), Andrzej ZAt.IJCKI (teł. 459-19), Zbigniew NOSAL 
(teł. 447-25)- zaełtpcy red. naczelnego. Grzegor:z: ŚCf'NIARSKI- eekretan: redakclł (tel. 472-55), Jolanta MAJECKA. EUbleta 
Wl<l.O,Cezaty.IASTRZĘBSKl.Janusz KNłA,Jtln:y KOZERA, Mirek w.aĄGCM'StO. Boleni~ (klerownlk.odddltuw R8domlu). 
/Owredlkl:ji:25-520Killca1Sikly!Xapoc:zii:Mioł7,"-Tarvo-18,11x46879.F\dcytci:Ml.oł87-42,501-ł3,dZIIł~489--81,422-«ł,443-45 

IPQńu526-36,dzilł~z:CZ)'telnlkami501--&1.BILROOGŁOSZEP4:443-58,472-51. REDN<CJAWRADOMMJ:2S--600Radom,ul.~65, 
łel 237-36, 290--&ł, 838-161,1ax281-8l Wydawca: EXBUD-13 .\Yydnrnlcłwo•ap.. zo.o., Kleloe, ul. Targow~~ 18. Drult:EXBUD-17 ap.. zo.o., Kielce, ul. GOma 21. 

1ricaóriUI0!1kipoel;jipaui~l.i
rycmej, orpnimwany •• prezencie dla 
miata,naroduitcgoci~ ukrzy
towanqo tn,ju•. Nutwme zaapelował o 
pcmx: w wydaniu li tomów swej pouji. 
paui(l(JCZDejiwreszciez.adad:p)'lanieo 
stc:~~unekSNdopartiiTejkowskiqo. 

J.W~wskiz.decyOowaniezaprmceyt 

jakimkołwiek zwi.lZkcm IWOjej partii z 
Tejkontim..l'opaJtilodmówilpreu:sSN 
..... KPN. 

•eojestpatniejs:ze:Niemc,-c:cyRos:ił 
opanow~r~aprzezdiabla-padłoEulipyta

niemlodcsocdowieta. 
- Gorblczow lllletJ do loty obrqdtu 

l'lłockieao.Jelcyn-obrądtuwscbodnie

&O.awiadomo,f.euster\lmuooerliJ4jut 
tyłłotJdri,tlónymus:qW)'kwćsiClctY
stok:i4ratYdol0potolenia-poinformo
fflll.W~'II'Ki.Mimoto,jestoajednak 
zwolennikiem dopdania się: % RosM • 
spmrie Utwy i Ukrainy. 

- Nie btdf:my cbciejami, manyciela
mii>Lialr,imy,wprzcciwnymru.iezcinje
my - powtma1 wiclotrotnie pnyToUdca 
StronnittWa Narodowqo. 

Redaktor wydania 
Grzegorz ŚCiwlarakl 

Redaktor depeszowy 

Cezary Jastrzębski 

( .. ) 
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Zmarl Aleksander Duhczek 
AlebaDder Dubcr.ek pJZTIIfód

ca ,.Praskiej wiosay" 1968 r. 
mwt wczo~ wiec::mrem w wie
b 70 laL Do aledawna byt pne
wotbak::qcym pułameata c:ze
cllosłoncklego. Zmarł " szpl
talu praskłm.NaHoJDOice.,gdde 

przebynl od czasu katastrefy 
-jjobwy
slętwr:r.eśllla.Wsz:płtalu pne
szedł irl;;J opende krępsłupa 
oraz opervJę Ja-J bmaszaej. 
Stujeco ....... . ,...,.,...,. 
od6d:szqo cz:asa. 

Czecho-Słowacja a Węgry 

Stoptamie 
w Gabczikowie 
(AI)Cudoo-SI.....;. .... _ 

d:DieDprzenraa.iepncpny~ 

1..,- " Gabc:dbwie Ql o..up. 
Wstrzymanie budo'N)' nabzali 

przedstawicieleWspólnotyEuropej
sk:iej, którzy ~muj' si~ mediacj' 
mi~ CuA::ho-.Słowac;M i Wwami 
w tej sprawie. 21listopada mediatorzy 
ffiloi.1 przedstawić propozycje rozwit-

NIEMCY 

zaniategosporu.Prz.cztciSdnimogą 
być kontynuowane prace na budowie 
zapory tak, by zabezpiec::z)i teren 
pncdgrotbąpowodzi. Wwzyostar
t.&A Cz.ecb.o-Słowacj~ o to, te budowa 
zapory doprowadzi do tJ~t.i etol~ 
giC'Dlej. W odnopch DunJ,ju poziom 
wody obilitył si~ jut tak bardzo, te 
ulychl,jąJYby. 

Misja pokojowa 

Mediatorzy KBWE 
jadą do Gruzji 
(Al) Komitet- po - taodclell poj\-

rencjl Bezpleczańotwo l Wspólpnocy w Europie -no
wił, :Ie do Gnajl uda oit mioja pok- KBWE w celu 
przeprowadzenia mediacji ml\ldzY G,..... l Ooelill· 

Na zakończenie dwudniowych 
obrad w Pradze dyplomaci posta
nowili te1, że liczba obserwatorów 
KBWE w dawnej Jugosławii zos
tanie zwiększona z 11 do 20. Cho
dzi o zapobie1enie rozpnestrze-

niania si~ konfliktu w Bośni-Her
cegowinie na pobliskie rejony. 
Wi~ksza liczba obserwatorów~ 
dzie te.ż mogła skuteczniej kon
trolować przestrzepnie embarp 
ONZ wobec nowej Jugosławii. 

Rosyjskie wojska 
zostaną w Tadżykistanie 

{Al} Włzytf w TecliyttiNnie 
zakończył minister ~ :rag
tllnicznydt Rosji, Andrłef Kozyr
jew. Na konferencji prasowej w 
Duszanbe powledzłał, że Rosja 
postanowiła pom6c Tediykłsta· 
nowi, gdde od wielu miesifCY 
trwa wo;na domowa l zostawi 
tam swo}e wojska. 

Federacji Rosyjsklej zalety 
przede wszystkim na tym, by 
szczelne byłytadtyckle granice. 
Przez granicę z Afganistanem 

przemycane są teraz ogromne 
llo6cl broni. Na mocy porozumła
nia z 'Nładzaml Tadtytdstanu od
działy rosyjskłe będą nadzoro
wać przestrzeganie godziny po
licyjnej w Duszanbe, kontrob
wać drogi, pomagać w rozbraja
niu uzbrojonych grup l ocłlra
nlać strategiczne obiekły. Jest to 
pierwszy oficjalny dokument ok
reślający zadania armil rosyj
skiej w Tadtyklstanie po rozpa
dzie Związku Radzieckiego. 

Watykańskagazeta,.L"Osserva
tore Romano" ostrzegła prezy
denta elekta USA Billa Clintona, 
żeby nie pozwoli! Stanom Zjed-

Znów awantury neofaszystów Hotel 

Watyka n ostrzega 
Clintona 

noc:zonym popaść w niemoral
ność. 

Clinton podczas kampanii wy
borczej wielokrotnie opowiadał 
si~ za prawem kobiet do dokony
wania aborcji. 

<Ari Grwpr stiaheadów 1 oeouns
tMr prnbonły" sobotę WJ'II'otrnf l"'
slstowstieł'OD1d}'weFnnkfun:kad 

QUo. 
Bylatoreakcjanawydanyprzezpo

licj~ zakaz odbycia prawicowej de
monstracji pnez ekstremistyczną or
gan~ ,.Niemiecka Alternatywa•. 
Decy7oj~ odmo~ potwierdził qd. 
NeonaziściniedaJijednakza~ 
FrantfurtnadOdtąobstawiłapolicjai 
strat graniczna. kontrolowano tet 

W Moskwie, Kijowie i Lwowie 
w rocznicę Października 

Czerwono - eżarne 
demonstracje 

(Al) W 75 rocmłcę Rewoludl 
Palllzlemlkowt:f w centrum Mosk
wy odbyl się wiec: zorpnWrna, 
przez upuponnia lr.omunistycme 
l aaQoaalistycme. 

Około20tysięcyludzi wznosiło 
hasła odbudowania ZwillZku Ra
dzieclciego, ustąpienia prezyden
taJelcynaoraz rządu Gajdara. De
monstracje odbyły się równici w 
innych miastach Ro~i, ale nie by
ły tak liczne jak w Ro~i. 

Gul, gul, gul 
przez telefon 
(AO W wl~lenlu Swansea w Witl

kili Brytan fi założono outammy ttldo
niant,zktóryc/lmogqkonysudwi~ 
llfie. Wipcno.itodbywqjqQ'dlkarrnqj-

(Al) Na Madagaskaru: znalezio
no dostonale zachowany szkielet 
ptała tyjącego, zdaniem uczonych, 
przed kiltoma tysiącami lat. Na nót· 

Dwie rocznicowe demonstra
cje przeszły przez Kijów. Z jednej 
strony szli komuniści, z drugiej 
uknUftscy nacjonaliści. Policja nie 
dopuściła do staJt między dwiema 
demonstracjami. Natomiast we 
Lwowie dokonano wielu areszto
wań w wyniku utarczek między 
policjantami, nacjonalistami i ko
munistami. Zaczęło się od tego, że 
demonstrujący komuniści zaata
kowalinacjona.listów,którzypalili 
fbgi~o. 

CZfkili l'l)ZIII(lltlia z mattonimm/lub 
kochonkamL ~Jqtkiem jest ,kdtn z 
wir:bli6wJ_ Wilflom.s, kt6zy C'tJdziennit 
ttltfon~do.rwegoulubionqoobaiW. 
Prosi barmana, oby ptUtawil n.tlankf 
kołos/uchawkiiMiatJOidonlfiwhisky. 
TmdobruznaJOI. ptzyjtlfllłJidiwifl{jut 
dla WllllontUJINJrdzitj podąsąjqq nH 
rozmowazfonq. 

Obrączka z przes7Jości 
ce odkryto obrączk~ z napisem w 
niCZIWiy\nj~ku. 

drogi dojazdowe., abyzapobiecnapły
wowi neonazistów z zewnątrz. Niepo
kojewmieście nad0d~trwąjąju1: kil
ka dni, po tym jak usiłowano podpalE 
dom akademicki nowo otwanego w 
połowie pa:f:dziemika Uniwersytetu 
Europejskiego we Frankfurcie. Kilb
krotnie obrzucono budynek butel
kami zapaiJjącymi, ale ogień udało się 
szybko ugasić . W uczdni tej studiuje 
ponad ISO Polatów, ale wi~~ z 
nich mieszka w Słubicach. 

Niechlujna moda 
(Al) PrzeUuszczone włosy 

i niechlujne, znoszone ubrania -
otoostatni krzyk mody lansowany 
przez filmowe gwiazdy. W takich 
ubraniach chodzi się obecnie na 
przyjęcia, koncerty, towarzyskie 
spotkania, do restauracji czy ka· 
wiami. Niechlujne ubiory lansują 
tej klasy aktorzy co Mickey Rour
ke, Julia Roberst, Gerrard Depar
dieu i Madonna. W Hollywood 
sprzedąią nawet specjalny szam
pon, po użyciu którego czyste 
włosy wyglądająjak brudne .• Ka
rierę" robią takte sprzedawcy uty. 
wanej odziety. 

Wygraj 
"malucha" 

z pełną izolacją 
(Al) Jeden z najeleg.antszycb w 

Kyoto hotel . Miyato• proponuje 
najzamożniejszym k.lientom czte
ry wyjątkowe pokoje. Kosztują o 
60 proc. drotej, nU: inne, ale oferu
ją n.ie spotykaną w Japoni atrakc
ję: pełną izolację, bowiem są poz
bawione telefonu, telewizora, ra
dia, a nawet budzika. Jest tylko 
nie:tlezaopatrrona w alkohole mi
n.ilodówka i ... guzik, którego na
~ni~ciem można weZWllł słutbę 
hotelową i za!ądać przeniesienia 
do normalnie wypasatonego po
koju. 

Tęsknota 

zaStalinem 
(AI)Zostatnlct1sondatywyn\kl,%eco 

drugi Rosjanin uwata Stalina za wlelłde
goczłowleka(wz:eszłymroku~lf 
wyratalotylko28proc.badanych). 80 
proc.)estzdania,%ełatwlej~tyć 
przedplereslrołl>:4-a&67proc.ankleto
w.tydlsoąallzrnPQZDSłałeustrolemra

czejatrakcrinvm-

STRONA 3 

Przeciw uznaniu 
Macedonii 

(Al)PremierGrccjiCoostantine 
Mi~ ochriecb:il Niemcy l 
Włocl:ly. Był to dalszy ciuie&o 
kampanil przeciwko ofiQałncmu 

uznaniu byłej republiki Juaotlo
wiaństicj-Mac:edoni.i.Grecjablo
t\tiewtcjsprawie Wspólnot~ Euro
pc:jsqzewt&l~una~repub
liti. NIZ'I'I. ta- twi~ Gteq -
mate. implikować pótniejsze rou
ca:eniaterytOńai.Qewobe<:pec.tie

&O rqionu- Macedonii. 

Chcą osądzić 
Honeckera 

(Al)Wi~NicmOOwjestza 
postawieniem Ericha Honcckcta 
przecl~be2:wza,l~napode
sziy wiet l stan zdrowia. Sondat, 
przeprowMizony przez Instytut 
Wicterta, wykazał, te 81 proc. 
ankietowanych ze wschodnich 
landów i 89 proc. z zacbodnich było 
za ~em Honed:CTL 

Niemcom trudniej 
do Niemiec 

(Al) Niemcy ustanawilję limity 
imigracyjne dla pn.csiedle6ców z 
Europy trodkowej i wschodniej. W 
~acłl tego regionu żyje o kolo pi~ 
ci u milionów trzyStu tysiQCY Niem
ców, z tzc&O dwa miliony w daw
oycb republikach radzieckich. W 
czwartetBundesla&~usta~ 
definitywnie rqulu~ napływ do 
RFN 01!16b poebodzenia niemiec
k.iqoz Europyśrodkowej i Wlehod
niej. W}'ZJUa()lly wstał roczny li
mit przyjmowaDych imigrantów. 
WSZfSJCY, którzy cłą przyb)t do 
starej ojczyzny zost1n4 U2J'Wli za 
tak xwanycb pó:tnych przesiedleń
a>w. 

Żywność 
dla Jugosławii 

(Al) S wia10wy Program 1.yw
naściowy ONZ (WFP) poinformo
wał, te wyśle ponad 200 tys. ton 
tywnołciowartoLtciponad 14Smln 
dołarówdoopmi~tych woj"- tere
oów b. Jugolławii. Ualć taka wys
lan::Zy do wytywienia ponad 3 mln 
096bprzeziSOdni.1Y'NJ1(ll§tZOSlJ.
nie wy!lana do 6 punktów, a osta
t~ dystrybucją ~mie si~ wy
soki kornisan ONZ ds. uchodtców. 

Katastrofa w kopalni 
(Al) Dtiewi~u &6mików Z&i· 

n~ w wyniku wybuchu metanu w 
jcdnejztopalńwDonbuie. Bytato 
kolejna z scrii tatastrof w prze
starzalycbkopalniacbUUa.iny. 
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Polskie dokumenty wrócą do k:r~Qu 

Mówili, że ich nie ma. 
Ależ są! 

~czyllśmy się • polsiot 
.........,."Moslrwle.Przy 
telelooie pni. Marie W~
dechowsld - dyJektO< Na
aeln~ l)yrekql Ardd...Sw 
P~u~stwo..,.ch, pneb~cy 
"~l :r.leco>n<J przez p..._,.
de~~t.a RP, Lecha Walę5ęy w 
sprawie zwrotu polsldc:b do
kumentów oraz poszuldwa
nla ~ nie lll•wnloD.Ydt 
udthnollów, ukaz~Qocydt 

stosuDkl polsko-nsyjslde. 
Jak poinfonnował pro( Woj

ciechowski pierwszy dzień pobytu 
w Moskwie poś~cił na pfZY&oto
wania do kolejnego dnia., kiedy 
miało nastąpC spotkanie z nąj· 
wytszymi czynnitami rosyjskimi, 
m.in. z prezydentem Borysem Jel
cynem. 

Przygotowania trwały cały 
dzieli., prof. Wojciechowski spot· 
kał się z prof. Rudolfem Pichoją, 
przewodniczącym Komitetu ds. 
Art:hi....-ów przy rządzie Feder&gi 
Rosyjskiej. Został tet przyjęty w 
Ministerstwie Spraw Zagranicz
nych R~i przez wiceministra 
Czukina Najwa1niejsze w krót· 

tiej relacji pror. Wojciechowskie
go z pierwszego dnia pobytu w 
Moskwie było to, te miał oka7ję 
obcjrzet około 400 metrów bietą
cych akt przedwojennego polskie
go Ministerstwa Spraw Wojsko
wych. Ponadto - jak powiedUal 
wysłannik prezydenta Wałęsy -
zawsze słyszałem, te pewnych akt 
na pewno nie ma w Moskwie. 
Tymczasem okazalo się, widzia· 
Iem je właśnie~. te w Cen
trum Ochrony Dokumentów Ar· 
chiwalnych Historii NaJnowszej 
(dawne Specan:hiwum), znajdują 
się zbiory dokumentów naszego 
MSZ. 

Widziałem m.in. akta- relacjo
nuje prof. Wojciechowski- uzna
ne za zaginione, pochod.zące z 
polskiego poselstWa w Belgradzie 
z lat 1921- 1922. Obejrz.ałem tak
te zbiór akt pochodzących z 
przedwojennego Instytutu Nąj

nowszcj Historii Polski im. Józera 
Piłsudskiego w Warszawie. Nic 
mam pełnego rozeznania, co 
tkwiło w tr7.e<:h pudłach, ale i w 
tym przypadku okazało się, te 
znalazły się dokumenty, których 
rzekomonie było w Moskwie. Ak· 
ta pochodzą z lat 1935- 1939. 

-Oczywiście, liczę na odzyska-

Pnekau.nie dokumentów 
(Al) Dorliki '~ Rol,J1, Siu- Dtjsunldateskiemnulle&alillajd 
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rybiskltjtellłnll? 
- Nie, nasz ,.Piayboy" nie będzie 

tłumaczeniemPrswietrzy czwarte 
zawartll4;cistaoowiąpolskieteksty 
iilustracje.Udałonamsi(:p~ 
znakomite nazwisb.. w pierwszym 
OWDCI7.e wywiadowi b(:drie towaay
szył głę:boki, powiedziałbym brawu· 
rowy esej Daniela Passeota o osobo
wttci Leclta Wtlę:sy. B(:dzie tatte 
nieznaneopowiadanie Stanisława Le
ma,jtkłatwosię: domyślE -z gatunku 
science fiction. Jest to futUI)'Styczna 
relacji z dysputy kilku zakonników, 

nie ws:zysttich pols.kic.b doku
mentów i archiwaliów rosyjskich, 
dotyczących spraw polskich, Pols
ki i Polatów. W Moskwie - jak 
wiadomo- pracuje ekipa polskich 
archiwistów od września br. i stale 
jest zajęta. Konieczne będzie wys
łanie następnej ekipy, aby mogła 
czym Pll'dzej wykonać gigantycz
ną robotę. Rosjanie chcą zacho
wet sobie mikrofilmy naszych do
kumentów, my chcemy odzyskać 
oryginały,tooczywist.e. Takie sta
nowisko za,jmuję: tutaj - powie
dział prof. Wo;ciechowski - kon· 
sekwcntnie i otrzymałem obietni
cę maksymalnego ułatwienia mi 
pracy. 

O post(:pie prac świadczy m.in. 
wspomniane przez szefa polskich 
archi....-ów państwowych "spotka
nie", motna je na.zwef. niespo
dziewanym spot.ka.niem po wielu 
latach, z polskimi archiwaliami w 
składnicy dawnego Specarchi
wum przy ul. WyborUiej w M osk· 
wie, a takie zapowiedziane na Pi4· 
tek, 6 listopada br., spotkanie z 
prezydentem Jelcynem. O szcze
gółach trudno coś więcej powie
dzieć . Będą one znane dopiero po 
powrocie archiwaliów do kraju. 

TOMASZ KOWALIK (PAI) 

UJ ltntaje akt 'llięiai6w loddW, Sta
rubldsbiOitasUon.Nie-tdarai· 
..ne. ... sbrtowaia ,.lskidl ollce
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-Ależ ,.Piayboy" to pismo literac
kie.!lla.Piaybo,.."""Singe<,Up
dike, w ,.Piayboyu"' ukazywały się fn
gmcnty J{orzeni"'," Wszystkich ludzi 
prezydenta•, opowiadania Woody A1-
lena! 

e Te•iez4PUieft:zJB•~~e__ ....... "_....,.,.. 
MIIIAqmpeblłeaie•lllieJsc:a? 

- .Piayboy" jest pismem dla męż
czyzn akceptujących swoją osobo-

• CUp1110f:eoc::zetłwKłwlatpo 

~zwydęstwkBUliOI.atODI? 
- Podstawowa rótnica mi(:dzy Bul

hcmaOintonemsprowadzasiędo te
go. t e Bush był zawodowcem, a Oin
ton amatorem. Bush jednak zawsze 
p drugie strzypce. Zawsz.o sz.edł za 
kimś, t jako prezydent nie miał ani 
własnych zasłu& ani spektakularnych 
sukcesów. Nie jego bowiem bezpoś
rednią zasługą był kres ,.zimnej woj
ny", czyniedokoóCidoprowadzone 
rol&fOrnienie Saddama H~oa. 
Cinton natomiast jest człowiekiem, 
który wszystko zawdzi~ sobie. W 
stanie Artansas., gdzie od końcalat 
70-ych, z krótką przerwt jest guber
natorem, cieszy się: opUU. zoałomi~ 
go gospoda:rcr.ego wtądcy i admini
stratora. Wjegodzi.ałaJnn4;cijakopre
zydenta główną rolę odgrywać więc 
będzie równie:! problematyka gospo
darcu. Jego uwaga w sprawach mię
dzynarodowych nie b(:dzie się: kon
centrować naproblemachideologicz. 
nychleczna PJOmowaniu ekonom.icz-

• A,łlkbętb!l&ęukłlllltstosunkl. 
USA-Europa! 

- Ointon, który postrzega Europe: 
przede wszystkimjako konkurenta na 
polu gospodarczym, ~e się nią 
mniej interesował ni1 Bush. A ju1 n1 
pewno bęA:Izic macznie mniej skłonny 
dozaangatowania militarnego. Euro
pa będzie dla niego obszarem, gdzie 
Stany Zjednoczone m..ąi4 okrdlone 
interesy,główn.iegospodarcze.ałenie 
priorytety. Cinton samznasłabo Eu
rop(:,wielewi~będziezależcćodje
go doradców, od tego, co mu podpo
wiedą Czy bę:dzie sam chciał zrozu. 
miet interesy europejskie - trudno w 
tej chwilipowiedlid:. ·c.r-.. -~'lftlbet:Ptlskl.? 

- Są """""'""· >by '""""""""'· te będzie on1 inna. Odpadnie bowiem 
wiele czynnik6w subiektywnych, ta
k:ichja.k dobre stosuołi osobiste Wa
łpy i Busha, dmć wpływowe lobby 
polskie, liczne kontakty i naciski pry-

Dlatego wygrał 

Clinton - amator 
z doświadczeniem 

R07Jil0wa z dr. Wojciecbem Kosteddm, amerykanistą 
z Polskiego Instytutu Spraw MiędzyJwodowych 

nej pozycji Stanów Zjednoczonych w watne. Ointon mało wie o Polscc 
świecie. OrogądotcgO~ewzmoc- imałobędziernialdlaPolsticzasu. To 
nienie gospodartiod~ątrz.,czego spowoduje zmniejszenie roli Potsti 
nie udałosi9os~ Bushowi. wpolityceamerytaflstiej.lstniejąjed-

Koncentrując się na wcwnę:trmcj nak czynniki obiektywne, nóre Oio-
problematyce gospodarczej, Ointon ton musi uWl&ł~ - Polska to 40-
P'?wadzt będzie ~ą politykę milionowy kr1l,j z dutym potencjałem 
rn1~arodową. ~ył_ Jedrtym ka_n- _przemysłOW)'IIl. ambitnym progra-
dydatem, ~rychc1~ t urnlał P~ctą- rnemprywatyz.acyjnyrn -a więcdobry 
aruF s~ki~ grono mtclekt~tó~. teren d_la korzystnych in-westycji. To 
Powstan1e~ęc pr~wdopodob~ eti- kr1l,j mający pot~ )'Ch i trudnycb są-
psrnłodch!d~_cznychpolitykó~, siadów,naktórynalety~ bacz-
który~ styl byaa 1 spm()_b myślerua niejsząu~ni:tnp.oaWW}"czyro-
~yruc na ~t ~CJmowany~~ ZpBdającą się: Czecho-Słowację . 
dział~ . ~e to P<J:hlyta bardzie] Wybór Ointona na pttzydenta to 
pokojowa, wykorzrst~Jąca drogę: dyp- dobry moment na wyciszenie w Pots-

~or:::;::miliO:.:~a!~~ ce r~i Ameryką. Po~o to_ 
no nie zamierza b)t przywódcą świ•- nastąpit w ~b ~ny !kultu· 
ta, czy też stróżem światowego po- ralny właśrue teru, JCŚ~I chcemy _b)i 
rządku. Chce b)t przede wszyst.kim no~ym,samodrielnymkrll,jem 
dobrym gospodanem własnego europeJskim. R.....W. 
u.i•. GltAtYNABERNATOWICZ(PAI) 

fOw i grafików z redakcji amerykań
skiej. Pierwszą polską . Piaymate• bę
dzie warszawiaob, która ju1 z.d.Wła 
zrobit pewne wratenie w Stanach 
Zjednoczonych,gdz{eostatniorepre
zentowała polsą edycję: pdma. Zl
cz.ę:to ją nawet widywać ze manym ak
torem Tomem Sell~ki.em. A znalaz
łem_R w Warszawie, przed warszaws
kimkinem WISła. .. 

e Sz:ławłlśałeDirn.zTo-. 
Selleekle.? 

-Tego jut niestety nie pami(:tam. 
•IJ~a&olo,._", .. ._ 

e 116quma~)'d.lpollzhrłaycl! 
kobletdadllliy.-f1Pł'11Sito~ 
aie•roli~"? 

- Pomysł ,.Piayboya• jest całkiem 
inny: .PJaymate" to dziewczyoa z są
siedztwa, któf1 b)i mote codziennie 
spotykamy w drodze do pracy, albo 
która mieszka obok nas. 

e Nie W s&ępa, ie abrlbie 
bM:ydltel do zdjęt? 

-Anitroc~. 
e a,.,.. .. tl!letpDI.kt6ryJaze _ .. __ ......... konk.utencji. Wyró.tnia go dbało6ć o 

stronęJra(iczną.Wszystkietekstyą 
ilustrowane i to nie tylko zdję:ciami, 
ale również rysunkami. z których 
.,Plsyboy" słynie. Nie są 10 bowiem 
zwyklegafit:i,tledziełasttukiprzy
gotowywa.ne na specjalne zamówie
nie pisma. 

Prezydent Wałęsa w wianuszku pięknych dziewczyn 
----HopH<I· ...,, 

- Jakdotąd nicmiałemokal;ii poz
nat Hefnera, który właściwie wycofał 
się z bezpośredniego kierowania pis
mem i przeniósł ~do Los Angeles. 
su:rem .,Playboya" zostałajego córka, 
Christie, którą spotkałem w Qticaao. 
Jesttokobietatrzydziestoki.lkuletnia, 
niezwykle piękna, o przenikliwej, 
WT(:CZ niebezpiecznej inteligencji. 
Rozmowa z nią sprawiła mi przyjem· 
no6ć i satysrałcję. Natomiast Hugh 
Hcfner mies:zb teraz w luksusowej 
willi w Bcverly Hills, z młodą, bardzo 
ładną toną, która jeszcze nicdawno 
była ,.Piaymate• oraz z dwojgiem ma
lutkich dzieci. Podobno jest szczęśli
wy i wy~e 1ię, te na nowo odkrył 
sens tycia. Oto ideał .Pla)'boya" 
umiejącego przej§ć od zabawy do po
wagi, od flirtu do uczucia, od codzien
nego ZJicl:ku do rodzinnego ciepłL 

• Maie ..l'b1MJ" Ujany się nt
aoj ... _.,........a...a.,. 
z~CIIrterm,zFidelem 
CasłN, zMirtł!JN Latbmu.lhJ&ieaa. 
Cly tl trMyq. zesliDie ldl%JDIBI• 
,.utlal-.yam•? 

-Oczywiście. Pierwszy oumer edy
cji polskiej zbiegasi(: z lO-leciem wy
wiadów J'layboya"'. Odpocl.\lku wie
dzieli§ my, te nasz wywiad powinien 
b)t ~łn4 at.rUcM numeru i te 
rozmówcą musi b)t człowiek na
prawd(: niezwytły. Szybko stało się: 
jasne, te w gr~ 1n:bodri tylko jedna 
postĆ - l.ecl> Walpa. 
e oCIJII~~~ llft%1.._, 
- O całym jego tyciu: o polityce, 

tonie, stosunłu do .SOlidarnaici". 
e lte~łeii..,..W! 
- Dwie dziennikarki, Poiki.miCR.

QMce i~ w Sttoach l.jcdno-

""""'~ • Tebe1-~ZIIH-

"Piayboy" po polsku 
Romowa z Tomaszem Raczkiem, redaktorem naczelnym polskiej edydi "Playboya" 

której tematem są sprawy seksu. W 
katdym numme majdzie si(: rwe
ton Marii Nurowskiej,z.acz.epny, kon
trowersyjny, o iwiecle mętczym wi
dzianycbotiem kobiety. Du1o zamie
szaniawywoła równietartytul Hanny 
8ak.uły. Filmy recemuje dla nas oc:zy
wiścieZygmuntKałutyństi,opłytach 
i wydarzeniach p~ Wojciech Mann, 
Marek Niedtwiecki i Marcin Kydryll
ski.~td:mJn. stałerubryki:..fo
rum• poruS'l.ljące kwestie batdziej 
drastycme;.Playboyradzi• ,gdzie od
powiemy na katde pytanie dotYCZJICC 
obycu,jov.ułci. 

• ZąoomW .... o,do ........ 

waść . KDbiety w dutym' stopniu tę: 
osobowość kształtuj" wypełniąią 
znaczną czę:6f marzeń mę::tczyzoy. 
Mam nadzieję:, te zdję:cia pięknych 
dziewczyn wywołają u czytelników 
potnebojesz.cz.e ciekawszego tycia, 
b(:dą pornagiĆ w polubieniu świata. 

e M6w0 p111, ile • polskifil edyql ......................... _, 
pw1W polstidl..toriw. Dzlewa:ya:r ... .... --. - Ależ oczywiłcie! Ttą motli-
wn§ć przewiduje umowa z cenlralą 

,.Piayboya"' w OUa&o. Zdję:cia dziew
czyn, zanim ułat., sięl w druku, muszą 
zostać zaakceptowlne przez rotogra-

·~"? 
-Prawdajesttaka,teweałcniemu· 

siałem jej nama.....ut. Maiwina sama 
mnie zagadnęła. Wiedziała,tejutza
~ się konkurs na zdj(:cia próbne. 
Jeszcze tego samego dnia stanę:ła 
przed obiektywem.. Jaksię potem oka
zało, wygrała konkurs - widnie jej 
zdję:cia zostały wybrane w Qticago . 

e Ac:owosłle...twloDaoarcMizit 
ddnoy~~zPolskl? 

- Powiedziałbym, te uroda Połek 
cieszy si~ tradycyjnym uznaniem. Po
za tym amerykańscy jurorzy zwrócili 
u~ na icb szcz.eaólfi4 cech(:: wro_,",._ 

e PettJdeklarvJtpozosłiJemljd 
.,... ___ ."... 

lllziębję 11 m.G1Ję
RIIDIIIWWTOMASZ BITNER 

(PAI) 
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Będą mieli czas na rozmyślania o minionym sezo
nie wypoczynkowym w Sielpi dwaj mieszkańcy Kielc, 
którzy szukali łatwego zarobku. Zostali osadzeni w 
areszcie. Sąd chyba przedłuży im ten pobyt. 

Wspomnienia z ·wakacji 
W okresie sezonu wypoczyn

towq;o,nl,jw:lpjjednak wczasie 
miesi~ wakacyjnych. w Slelpi 
przebywa kilka łysi~ W)'J)OCZ)'· 
w!Q4cych. Jak to w czasie wypo
czynku bywa, ludzie torzystają z 
rótncan rodzl,iu rozrywek. N.;
~tszym powodzeniem cieJZ4 
sit; dystnteki, na które ljet~ 
młndzi. ludzie z Kielc. Po :W:oti· 
czcniu imprez z Sielpi nie ma 
czym wyjechać, totet dla draki, 
zadymy, wytycia sit;, wszczYM.M 
awantury - powiedział nam ko
mendant Posterunku Policji w 
Sielpi, komisarz Andrzej Czar. 
necti. 

we. W obawie przed powtórnym 
napadem, Andnej B. schował 
resz~ pienit;dzy do kieszonki spo
denet qpiclowycb, jakby prze
czuwał, :ł:ec:oś mo:t:csię: wydarzyć. 
Znów zostali zatrzymani przez 
Rafała P. Tym .razem napastnik, 
widocznie podochocony po
przednim łatwym zarobkiem, za. 
:ł:ądał 500 tys. zł. Obaj panowie 
stwierdzili,:ł:cllll,j4tylko IS,mote 
17 tys. zł i tyle mogą mu jeszcze 
IW. Rafał P. nie dał wiary łeb 
oświadczeniom. Chwycił Andrze
ja B. i przyłotył mu nót do p.rdła, 
a swojemu koledze, ,.Białemu" 
zlecił rewizjt;. Sytuacjastawała sit; 
gro:tna, wit;e Andnej B. postano-

Napolu namiotowym rozgości
ła się: czwórk.aprzyjaciół. Wieczo
rem, nad brzegiem zalewu rozpa
lili ognisko, pili piwo, rozmawiali. 
Około godziny 23.40 do siedzą· 
cych pny ognistu podeszło 

trzech mt;żczym. Jeden z nich 

W karbońskiej puszczy 

Prokurator z toneck.iej Protu
tatury Rejonowej, Stanisław Czar
necki, powiedział "SL", :ł:e teao 
rodzaju sprawy ą bardzo powa:ł:· 
nymi prze~pstwami. Totet w 
stosunku do winow!Qców stosuje 
się:. odpowiednie tYJOry. Podczas 
przesłuchania, Michał R. powie
dział, te "szukał pretekstu do wy
wołania awantury". W pierwszym 
przypadku postawiono zanut z 
art.210§2w~uzart.24§2 
i 292 ł 3, które w skrócie motna 
określić jato awałt w celu pny· 
wtaszczenia mienia. Podobnie i w 
druJimprzypadlru, ale tu wchodzi 
w arę: takie uszkodzenienie ciała. 
~ dla napastników jest pozba· 
wienie wolnałci. Od ądu zalety 
na jaki czas. MAIUAN KLUSEK 

Skrzypy jak sosny 
W~oln)"Jtlmiłioo6trllte,o-

kę pruBOSI 'łridza, otwarta w o.tdlle s_........,..w.,ta
m Gtoloclcmeco • KJac.da. W)'Słl.n ...... , .... ........",.. __ 
lłqc:luzłlłońwMilUVIBZltańPAN 

wWIBDwłe. 

Ebpozycja, na którt składaj' sit; 
stam.ieniałości i odciski - Bfównie 
w wwfu- frqmentćw roślin oraz ry
sunkiiplanszcocl~icbwy
sl4d, a lakU obraz pusza;y tarboó· 
skicj -ilustruje wielki skot rozwojowy 
świataflory,jatidotonalsit;wdusz· 
nym. motrym klimacie karbonu, 
pru:sycooym dwutlenbem ~ 
sprzyj~~produkcjimasyzieloncj. 
To obca narodzin wiclDch tompick
IlÓW łdnycb, cz.u bujnej zieleni, którt 
okraszMy opomne, barwne Willi, 

Do kwiatów jcs:zczc nie było. 
Ekspozycja otwiera. unikatowy, 

skrzemieniały okaz gatunku Rhynia 
Inl,jorzAn&Jii.Jutw,PmymdC'NOnie 
zaczynąjąpojawiać Sit: rośliny wytej 
mrpoizowane, co ilustrują m.in, fta· 
amentypniai~wpicrwszcjraśliny 
drzewiastej, k1órajut wmosłła się: na 
kilkanaście metrów. Potcm nade!» 
1174 widłakowe. Pairód nich-ciekawy 
lustodru:w, pt.UDek tlasycmy, c:zę:s
to spotykany w odcisbch wwJowycJt 
Kolejnagrupatorailinył~cet:hy 
widtatów i skrzypów. Na bagnacb 
ivzę:uwistacb.tarboństich,strzeJa.. 
tyku,Prucbarattcrystyc:mcdla6w· 
czesnego kraJobrazu kalamity, czyli 
rośliny skrzypowe. No i papro.» 
listne,. potem tardaity mosące jut 
uchodzić za druwa. 

To wszystko przedstawiciele luu 
karboóskłeao t pólnocnej p61kuli (q 
tet eksponaty z USA), gdzie rozwój 
roślin był niezwykle intensywny.lnne 
warunki klimatyczne panowały wów
czas na pólkuli południowej, totct wy· 
tsztatciłysi~ tam odmienneformy ro
ślinne. Ich ilustracj~ stanowi m.in. u
nikatowy eksponat z Australii. 

Bezsporneąwalorypoznawczctej 
ekspozycji. WOO!i ona m)il po
rqdtu.i4q do szkolnej wi~ o kat· 
Donie, czyli węalu, k1óry powstał z 
wielkich jat sosny skrzypów i widli
ków. Ma czytelny układ pozwaiW'J 
śl~ fazy rozwojowe łwiata r~liD 
w epoce, która mote b)t uwaUna za 
poc:l4tct lasów w cbisiejszym ich ro
zumieniu. Bardzo ciekawa wyprawa 
wprzarlolt. (olu) 

Śladem 
naszych publikacji 

UPR za zmniejszeniem biedy 
Wliściedo.Ma&azynuSL"pan 

Ryszard Kulakowski atat:Qi4c 
Leszka Kumaflikiego zahacza o 
UPR. M)ilt;, :te Kuman bez prob
Jemu wybroni sit; przed głÓwnym 
atakiem, odpowiadam wi~ tylto 
na zanut skierowany pod ad
resem mojej partii, te slaramy się:. 
zwi9Łsz)t biedę:. poprzez zniesie
nie zasłłków dla bezrobotnych. 
Jest wprost przeciwnie: UPR jest 
za zniesieniem zasiłków, adyt po
&łę:biaj4one bied~ 2:eby to uozu
rnicć trzeba jednak patrzeć nie z 
perspektywy okieob kasy wypła
CIJ4cej zasiłki, ale z szerszej- li· 
kiej, z której widX cal~ społe
czcóstwa: nic tylko bezrobot· 
nycb, ale tat:tc prKU_i.tcycb, któ
rzy tych bezrobotnych utrzymu_i4. 
Wtedy dopiero wieW, te zabicn
nic picnię:dzy pracuj4Cfm i dawa
nie ich nie pracującym zniecb~ 
wszysilich do pracy. Skutkiem te
go jest rozszerz!Qąca sit; bieda -
gdy! naprawdę:. nikt jeszcze nie 
wymyślił lepszej broni przeciwko 
biedz.ienitprac:a.. 

Pan Kulakowskijest przekona
OJ, te UPR pop~ kapitaliści. 
Jest to powszechny poc14(1. ale 
jednak nicpmwdziwy. Prawidło
w~ jest zupełnie inna. Nasza 
partia ~ę:ccj zwolenników 
~ujcwłródludzipracynajem
nej idrobneao kapitału. Tozrozu. 
miale., prawdziwy kapitalizm, czy
li ustrój zapewni~'cy wolną kon
kurencję:., ~e ~ tym lu· 
driom na awans. lm wię:.ccj kapita
lista na wolDej konkurencji wnra, 
tym ~bzym ltl,je sit jej prze· 
ciwnikiem, adyt nie chce swojego 
dorobku wystawiat na ryzyko. 
Olateao właśnie duty kapitał po-
piem nie UPR, a takie partiejak 
SlD, czy UD, które p~ U trzy· 
mania jak ~wi~ kontroli 
paóslwanada-Oay
wiłciepolitycyztychpartii rewan
:t:u,A się: swoim protektorom tycz. 
Liwołci4 pny rozdzielaniu tonce
$i, zamówień., lirnitów itd. 

JANUSZ BAClYNSil 
UPRJOelce 

Projekt "Kubusia" 
W "Słowie Ludu" ukazał się: ar

tykuł o otwarciu (po okresie dlu
aottWałego remontu) odnowione-

~~~~~~i~~~ 
jest w nim informacja (nie po raz 
pierwszy), :!e autorem projektu 
adaptacji wnęliZ budynku teatru 
jest a.rtySta plastyk, Pan Edmund 
Muczko. Nie negu.W, :ł:e Pan E. 
Mucz.ko jest autorem wystroju 
wnt;liZ czt;ści pomieszczeń teatru 
-hol wejściowy, bufet,~a wido
wiskowa. Stanowi to jednak nie 
więcej nit 10 proc. całoki skom
plikowanej i nietypOwej doku
mentacji projektowej. 
Głównym projektantem i auto

rem rozwiązań fun.tcjonalno
utytk:owych teatru jest mar int. 
arch. ROMAN MIROWSKJ. 
Wraz z zespołem z Agencji Pro-

jektowania i Usłu& Inwestycyj
nych (dawneao Oddziału Biura 
Studiów i Projektów Handlu 
Wewnę:.u:zneao i Usłu& w Kici· 
cach) zaprojektował całość doku· 
mcntacji budowtano-insta1acyj
nej i mechanicznej zaplecza sce
ny, przez s:zdt lat prowadził 
nadzór autorski na budowie te-

'""· Wspominam o tym równie! 
dlateao, paniewat kiedy w 1986 
roku ówczesny wicewojewoda 
DclocD pan Wojciech Nosek 
ZWTÓcił się:. do Dlku i.stnilti4cych 
na terenie naszego miasta biur 
projektowych o opmcowan.ie do
kumentacji dla potrzeb "Kubu
sia", tylko oasze biuro pf"ZYi9ło ~ 
ofcrtt;. 

z-ea dyret~on aae•cil 
ID&flnł.JANLASOTA 

Co zbulwersowało posła 
w związku z artykułem za. 

mieszczonym w .Słowie Ludu" 
w dniu 19.X.l992r. pt._Co zbul-
wersowało posła Kozt; i jeao wy
borców", proszę o zamieszczenie 
moich wyjaśnień: 

• Analiza wykorzystania łóiet 
szpitalnych w woj. Deleckim w la
tach 1989-91 dokonana przez ze
spół niezaletny od Wydziału 
Zdrowia wykazała, 1e dla zabez· 
pieczenia potrzeb ludnoki woj. 
DelecDeao, nic ma potrzeby 
utrzymywania co Jllljmnicj 1.100 
łótekszpitalnych. Materiały te nie 
mają charakteru decy7ji, ale bę:.dą 
wykorzystane w działalności dy· 
rektorów i aktualnie powoływa
nych rad nadzorczych poszcze.. 
gólnycb szpitali. 

• Problem tkwi nic w ilości 16-
:t:et, ale w ich racjonalnym wyko
rzystaniu. Liczba utnymywanych 
przez społeczeó.stwo łótck szpi· 
talnych roa decyduj~~:cy wpływ na 
wysokość podatków ściuanYch 
od obywatcli Natomiast zdrowie 
społeczeństwa zalety przede 
wszystkim od działań profilak· 
tycznych, higieny tycia, :tywienia,
waruo.tów pracy i środowisb. 

• W szpitalu w Staracbowicacb, 
zgodnie z wymopmi sanitarnymi 
określonymi w rotpof'Z4dzeniu 
ministra zdrowia i opieki spoi~ 
ncj, mote b)t maksyma.lnie 300 
łótcŁ 

• Wielk~ środków finanso
wych przeznaczonych na ochron9 

zdrowia określana jest sejmową 
usta~ bud:ł:etow'- W roku 1991 
zgodnie z usta~ bud!etową, 
z dnia 23.0.1991 r. pnydziclone 
środki na slutbt; zdrowia w woj. 
tielectim wynosiły 704.498 mln 
zł, co stanowiło 60,4 proc. zgło
szonych potrzeb, a w roku 1992 
zgodnie z ustl"' budtelo"' 
z dnia S. Vll992r.973.83Smlnzł, 
costanowi6S,l proc. zgłoszonych 
pou-zeb. 

Wciuu21at: 1991 i 1992wwy
niku sejmowych ustaw budtcto
wych, woj. kieleckie na zgłoszone 
minimalne potrzeby zwi4zane 
% działalnołcią słutby zdrowia, 
nie otrzymało kwoty 982.068 mln 
zł. Wydział Zdrowia realizuje 
konsekwentnie., punkt po punkcie 
i kro t po troku, prosram reorgani
zacji opieki zdrowotnej, który 
przedstawilemjut w roku 1989,ja
ko przewodniCZ4C)' Komisji Zak
ładowej NSZZ ,.Solidarność" 
w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Skartysku-Xam., a pótniej 
jakodziałacz i w:lceprzcwodni~
<Y Okr<anwei Rady Lebnki<j 
S więtoknyskiej Izby Lekatskiej 
w JGclcach. 

Zalotenia PfOJtaiiiU. zaakcep
toWane przez środowisko, stano
wiły podsta~ powołania mnie na 
stanowisto leUrz.a woje'łl'6dz.kje
&O· 

Leba ••JeriGiJ 
JANUARY LEWANDOWSil 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Autogiełda 

Kielce 
WU6d ofert pojari sit RENAULT 

QJ0zl991 rabaD140mhlzt.Otoot:a.r 
~podancwmllloalcbzt(cl-

~:l~~=~l6-l9, 
1919 29-32, 19181S-l0,1917 21,S... 
JOJ(bii),191619,S...23,191514,s-17,19&4 
ll,ł-16.191JII,S...IS,I91210,S....I2,1911 
9-10.S.I9109,1...fSOI5W:I.9904&, 
198931,5,1911l0,1987D-21,19162l-26. 
191SII,.S-24,191416,5-Jł,191li5,J... 
17,.5,19121S.2,191114.S,I9809,S...15,1, 
","''...r\'EZ":I99261-14(caro),J991 
n,.s. 1990 54,S-63, 1919 6-łł, 1918 46, 
191S26,S-2I,S,19142l.S,191311,ł-16. 
191221,198120, 19101-ł.s-23-~aNQV&
CJ'JmJ": 1991U"5ii00A":,.t.wlnt" 
1992 16--110 (forDWl). .JOS/JlOIJlO" 
198S41-51,191145--46,1916l5,191522-
l6.191421J,191Jl4, 191214, 191119,1 
.LADA":.-nm"I99Jil. 1.99074, 1981 
~J,.S,.,21D:SI21Grl919~1.1911 
.f9,.S, 19174S,J911ilS-42,19łll4,191211. 
JWlA•: 1.990 39, J91J U.S . .,nA
IANT":I91514 .• WAITJtli(;-:J99059, 
191211,.5. 
SUIOOłOOY l.ADłODNll: .AUDr: 

Radom 
Otoceny wywoławcu: .,TO)'OII c:orol

la"191S r. -S6 mln, Jon1siern" cHesol 
1984r. -64mln,"merecdcł"l977r. -40 
mln,)IMWJ2l"l981 r. --Umln,.l* 
ob"650a:m 1991r. -S2mln,,.ładatawril" 
1991r. -21JS,dolUSD,.,łldt~l984r. -30 
mlD,)Ida•J981r.-S6mln,.,skoda IOSL• 
1913 r. - 19,$ mlo. _,.._..: 1910 r. - 24 
mln,l934-24-26ml.n,l915r.-lO,Smln, 

Ostrowiec 
Cc:a,.wywolawae: .,lllłiZ..,": 1977r. 

-4,.Smln,1971 - 7,Si9,S(Ii1Dttzl919). 
t919-7,.S.,1980-9,1.1981-9,SiU,.S.,l9ł2 
-10,5, 1913 - lllll, l914-ll,5, 1l,ł,J4,.S, 
1S, IS,S,19łS - 17,S, I916-JS,Si23, 1990-
lL JSO lSW: 197, .. ll (Didwor:ic z 
1910),1971-li(Dłldwoziezl917),1910-

Starachowice 

ROZBII:.EŚ 
SAMOCHóD 

DZWOŃ 
do "BMr', 

teł. 31-59-42. 
Skupujemy 
samochody 

powypadkowe. 
,.BMT"-.. .... -73 
W godz. Q - 171ilłl/r 

-. ... 
.... 43.,-:19 

.111"191914S,I9811l5,.1GO"I916110, 
IJI341(4 ........ ,,.JI6" .... l9,,.3D" 
191411l.,.Q'I'I()EN-:.CX:7!r198460. 
.OSA" 1911 42. ".DAAW.15U OIAIA
Dr:I9144S(d),I91ll1(d.)..,I1A'r:,.re
pll"l91541,1984SO,_ritmo"l98444,.ti
Pfll9901lS, l91911LJOID":,.acort• 
1915.f9,19&347,1912SI,19804&,~· 
1991200,.,11X1rlrio"l9881l0,191111S, 
.Jietn"l919117,198466, .tauous"l9ł2 
ll.,.HONDA":~'fic" 1981110...MA1J)A": 
.626" 1916 69, 191S Sł . .Mlla:DIS": 
,.190B"I988187,,.2000"198111S,l9SI 
70,S. ,.NISSAN": .,suno,- 1918 liS .• o
Pł'J..":.acona"l91678, 1914 6l(d). .cor· 
A"l98JSł,.bdcn"I9S910S,mlltJ&. 
191696(d),1IJil47(d,tHI.191242(d). 
1981)7.-42,191:ł)l.,.IIIOIIZI"I979ll,.,o
mep"1918 145, .remnr 1980 29,.S., 19ł2 
42,t9134&,1914S7-70(d,.t).t91S62-n. 
,.Płl.IG[O'r:,.UM"l.981ll,.)OS" 1914 
51-56,,.3flrl99010S. ,.IENAUL'r:,.Y' 
198132,.'rl9&S59.S, I91242,.11"1916 
16.191569, 1914S2~1.191242,.,2S"1916 
IOS. ,.8EAr: ....... •t9111L,.TOYo
TA": .r:amrf' 191! 130 .• VOLISWA
GEN":,.&Oirl9811ls-150,191797(d), 
1984 70-n(d), 191236,s,1911l7-46(d). 
198036(d)-37,"iclta"191S96,1983S4, 
1911Sl, ,.pasut" milSI, 198464(d)-74, 
1983SS . .,VOLVO":.,JIIr1565. (MPC) 

1916r.-<Omln,l987r.-42-4Sm1D,I981r. 
-<łlmln,l989r.-S2mln,l990r.-Simln, 
J992r.l,Sccm-88"Sm1Dzł.",'SS": 198-łr. 
- 16mln,l9ł5r. -22rnln,l916r. -24,2 
rnln,l917r.-26mln,I988r.-30mln,I989 
r. -llmlnzł._n.tt2"•:1979r. -S,SmiD, 
19*lr.-9,Sm1D,I98Jr.-10mln,l912r. 
lłmln,I983r. -ll,.Smln,l984r. -U,I 
mln,I91Sr. -16.,Smłn,l916r.-20,5mln, 
1917r. -21,lmiD.J911r. -26mln,l989-
lO.,S-llmiD,I990r.-l3-37mln,l991-
l7,Jmlo,I992-S3m1Dzł. <-Q 

32,1919-ll,..-.•-191)1r. -41mlntł, 

",d ~· 1980 .. 30., _,.... tr.Ur' 
1981-45,,.1Ma•: 1977-7.5,1979-
14,5, --· 1980- 55,....,_ 
aaa• 1981 (cena do uzgodnienia), 
........ 1986- 9,5,- lal
.... 1980- 37,5, -· 1917-
13 mln. ..,.-pa• 19TI- lO, 1980-
14,"rebar"' 1981-IB,.,łak'" 191W
J3m1n. (A.N.) 

~~-~14bm.,wj&zdjew:u 
~. Sp6łtazamieruprondzit to
~spr?.edat51010Cbodówonz~ 
zamieMJ'th,Natomiastwniedzi~po 
dwuiJ'pdniowejprz.crwie,D&stadioaSta-
f\1 przyjechało Diewielc IIIDOt:bod6w, 
JłóWDierodtimejproctut.qi.AOCOceny 
~Dict16tycbaut. 

_".lu,"l971-7,.Smln,(zlil.nitiem 
zl919)6mln,I981-9,1912-U,S, I984-
IS,I91S-19,.S,00-23,1911-29,1991-
40,S • .,n.IJlS,•t911-14,S, J916-26,S, _...,_,., __ . 
984-41(dicsd). 

W Danii ruljtaniej 
(AI)Dil'liawda!R)'mduu;e.t 

bł,je:m, Idzie OCDJ DOfo)'d1 samodlOd6w 
.. ~ Nł,jdrałej trz.ct.. DaUmiat 
płacitwW""'telticj&ywili.Jdli~oo

weto auta wW'Jdtiej Bmanii ~za 
100,t.owDt.niitcG:D.IjeOD06Sproc..~c. 
11J,wBd&iił4proc.,wllPN-19prot...,n 
Prmqi91pnx.,awlłisqJanii-91pmc. 

Akumulatory nowej generacji 
Conz czę!d<:i ~się 

.. _.ryob~ 
doploio,łHW- (aowao.dmo
Jocla)lolddlftno...__ 
)U H."..,U, l'rucusll<:i Fal
_ l -.:i-· 

Produkowane pruz te fumy 
atumulalory lraktowanc q nie
kiedy z rezerwą a 10 dla tego, te u
:ł:ytkownik nie musi dolewat do 
nich wody. Jai. są~ dlatego, te 
do tej pory za mało o nich wicdzie
liśmy to znaczy ich budowie, wy
tnymah:Jści i własnalciach. W re
:tultacic q to akumulatory sucho
ładowane 1;JJa ~•piu: ~z tak 
zwanymi superatorami kieszenio
wymi. W ~zyku bardziej UOZU• 
miałym znaczy to, te do produlu;ji 
takich akumulatorów a q one no
we.i aeneracji. utywa si~ stopów 
ołowiowo-antymonowych i ok). 

wiowo-wapniowych, co praktycz
nie climin!Ue koniccznałć dole-

Razali z Aut.oryzOwan)'IQ 
ScnrilemRoaauh.,lbr"iDt. 
Za>oaa lhWskieao (Kielce, 
ul. KJamwob220, Id. 514-23, 
fu.~'IO)-
buadluomocbodzluzy. Pro
-~ootn,ypo-
-P710J!la: 
• .fi=~? 
Konkursdla 
samochoclziarq 
l.llo)ool• ........... 

serw~....,.m.a .. aalt• "T _ _., ..... .. 
1W __ ... ..-... ... _....,.,._, 
Na~c:zWmydo 

16 bm. Wył- zwyQ('Z
Cft który w ciuu 4 ~ bodzie----Dlllil.wnnz:a.ciełnt.Urt.6-

Ki"'"IIII-.I
wc:onlcdo500tys.d(...,.ae, 
_. .... -dioa
-). 

Nie dać się złodziejom 
Kolej04 podwytkę st.ladck 

ubezpiccze6 komunikacyjnych 
PZU motywUje: po pierwsze -
upadkiem • Westy", ttórcj zobo. 
wi4zanj.a finansowe 5JWlnlł za
pewne właśniena~firmę. po dru
aie - olbrzymimi wypłatami od
szkodowań za skradzione i wyso
ko ubezpieczone, dro&ie auta. 

Myślę., te q to BrJU.OlCOt)' w 
m~ praw<Wwe i jctel.i o czymś 
motna dyskotoWit to jedynie o 
wysokoici nowycb składek, któ
rych wiclkoAć wzrastaoSO proc. za 
tańsze (czyli wszystkie auta) i 70 
proc. za te~- Podwytt:i 
Bił jak widać ogromne, a innych 
motliwołci z braku konkurencji -
niemawł~wypadasi~terat.mod

~. teby PZU za kilka miesi~ 
znowu nie W)'St.\pił z kolejfllł pro
pozycJił z ptunku tycb .nic do 
odrzucenia• • 

Chyba, te zarówno ta jak i inne 
ftrmy asekuracyjne, wni.ast cał4 
odpowiedzialoo6ć finansc:nrfą 
zwalać na klientów- pomyślą. co 
trzeba uobić,a Właściwiejak roz ... 
poc:l.4Ć wojn~ Z kraidzietarni BUL 
PZU w K.ielcachuobiłoju:t: picrw
szytroczek : dtotszeaulaniebędą 

ubezpieczanejeśli niezostanąza

opatrzone w blo~ skrzyni bie
aów,co wprawdzie kosztujeale w 
zamian powoduje udzielenie 

wa.nia wody destylowanej dlatcao, 
te do ładowania akumulatora 
uformowaneao i praaij4CCIQ w 
pojetdzie potneboyjest minimal
ny prąd.. Praktycznie wi~ akumu
latorduplex nie potn.chuje obsłu
gi przez utytkownika, i nic ma 
w tym celu wykfę!canycb kort6w 
do katdej celi. Stop hybrydowy 
gwarantl\ic ponadto d~ odpor
ność na zwiętszonlł liczbę: cyklów 
rozładowania i ładowania, które 
występują coraz częściej w nowo
czesnych samochodach. Energii 
potrzeba bowiem coraz więcej, 
nie tylko w cusie rozruchu, ale 
równie! podczas eksploatacji w 
mieście: jazda z włączonYmi 
światłami mijania, dmucbaw4, 
wycieraczkami, długie postoje 
przed światłami. Wi~~ moc 
rozruchOWił akumulatory Hop
pecke zawdz.ięc:z.&,ilł kieszeniom 
superatorów. Ochrani~ one pły
ty ujemne. Konstrukcja ta umotli-

wia stosowanie płytowiększej po
wierzchni, co zapewnia właśnie 
więksq moc rozruchowił przez 
całe tycie akumulatora. Dominu
jąca nad wsz)'łtkiml fumami nie
m.icct:imi produkującymi akumu
latory firma .Jłoppecke" wyprodu
kowała bateri~ ttórej zaletami są: 

l. O 52 proc. większa moc roz
ruchowa od innych akumula
torów o tych samych gabarytach. 

2. Podwójna pokrywa zabezPie
cza przed mo1liwościll wycieków 
oraz eliminuje ryzyko eksplozji 
poprzez blokadę penetracji iskro
wej. 

J. Napełniony akumulator za
cho'W\tic SWił moc przez l O miesię-
cy i jest gotowy do natycbmiasto
wej pracy. 

4. Suche 100M b)'Ć składowane 
pruz czas nieocraniczony i nie 
obni.ta to ich jał:ołci. 

BOGl.JSL..\W MlSUZYK 

Lepszy "opel corsa" 
(PAI) Z.pól --noull

canowr mocW ".opłtt corwy" ~ ...... .,.,......,.,., __ 
dukuw.nego modelu. 

Będzie to auto z wifkszvm wnę
trzem, zwiększonym biernym bez
pieczeństwem, większym komfortem. 
Olugośćnowej .corsy" wzro6nle o 3 
cm, SZSfokość i wysoko6ć o 5 cm. 
OdstvP osll'lfitksZooo o 10 cm-- c:zemu-znaczniewlęceł miejsca na nogi l~ 
... -będzleleżbagablll<po
więbzony zostanie z obecnych 225 
litr6w do 260. Do IMifYinego W)'))0$8-

tenla nale1eć ~ dodatkowe 
wzmocnienia drzwi (jak w ,.oplu est
rze'") l naciągacze pe&Ow. Nowa 

(PAI)8&rdzopopul.amJprzedlaly~ 

dcl Jordl mustanp• wraca na dro&L 
(kzywik:ic,wl:llllallietlllicDiolwjpoi(Ki.. 
KifUIDOCDDzamlltOWIIIJ(:bcp.emplarq 
,.mustanp" jut prudloctzi ptóbJ Dł 
dropdl w USA. Prcmien auta projctto
tn~D~jcstna.,.mwicwDetroitwl994ro
tu..Pord'W)'S11Wi2-orul-4rzwiowecou· 
peoru~tabrio. Wcni&blzowa~ 
dzie milła silnik 3,.5-litl'DWJ' V6, a wetVa 

dodatkowej 5-proc. znitki przy 
zawieraniu UJDOWy (w Warszawie 
PZU wym.ap instalacji autoalar
mu). Niestety zabezpicczenie 
takie w ,.polonezie•, ~cym się 
otworzyć kluczem do konserw, 
nie na wiele się przyda. 

Policja nie~ się nam6wib na 
układ z PZU, ttóry oferuje 10 
proc. odpisu na jej kooto, od sumy 
ubezpiccu:nia w przypadku odoa
lezienia przez l1i4 skradt.ioneao 
auta. Pozostlje zatem albo zorga
nizowanie przez PZU wyspecja.l.i
zowancao własnego biura dctek
tywiatyczncgo, albo zawarcie 
umowy zistnic.Mcymi- na Zacbo
dzie pełno jest takich qcntbw 
uganiljących si~ w poszu.t:iwaniu 
skradzionej bituterii, futer i samo
chodów. 

Nic od rzeczy byłoby zachęce
nie wszystkich mies:z.kabc:ów do 
udziału w poszukiwaniu sbadz.io
nycb aut przez wyznaczenie 
spccjal.ocjpulio..qród:wPZUje-

_coraa· b9dZie miała większość sil
nikOwz obecnie produkowanego mo
delu - poczynaJąc od 1). litra - 45 
KM, poprzez 1,411tni-60KM, 1,4 lit
ra-82 KM oraznowysilnik 1,61itra o 
mocy 109 KM (czteroza'M)I'owy)_ 
.Corsa" z tym ostałnim sllnlldem 
oslągnleprfdkoećmakaymalną 195 

km/godz. Ole<owane - """" dwa diesle -o mocy 50 167 KM. Opel 
zapowiada lłc:zne dodatkowe v.ypo
.....,~ nowej ,eony". Za dopłatą 
btdZie mama zamOvoić airbag dla 
klerowcy l pasaZ9ra., kfimatymąę, 
elełdrycznle otwierane okna. Najtatt
IZY model noweł .~ma koszto
wać 17 tys. DM. naJdroDzy GSi - 28 .,..DM. 

Będzie 

"ford mustang'' 
sportowaOTsil.aikS..titrowyV!.~c 
ld.oCcrowanymodcl:r: ailDillemVIopo
~d4,11itra.omoeyllOKM.~ 
oo mili po uzy znoory naqlinder. 

den chocia:t: pracownik zajmował
by si~ na stałe przyjmowaniem 
z.atoszcó o kradt.iety samocho
d6w ,rwtę:pnie przekazywałby in
fo~doradiaiprasy(wformie 

płatncao ogłoszenia) wraz z SUIIl4 
ewentualnej p~mii, za wsbza
nie, a pó;tnicj odbierał telefony od 
osób, które np. na swoim paOOngu 
lub ulicy spostrzegły obce aulo 
bez numerów rejestracyjnych, z 
wybillł s:zybł, otwartymi drzwiami 
itp . 

Przecie:t: nic motna pozwo~. 
tebyśmy się wszytey, za pośred
nictwem PZU,składali na jedwab
ne tycie członków gJ..D&6w zJo
d%iei amocbodowych. Jeśli ma
cie paóstwojakicś inne pomysły
proszę p•. 

WIESŁAW BARAŃSIJ 

P .S. Na wystawie w Parytu, 
Francuzi poka.t.a.li auto przyszłoś
ci, bez kluczyków, stacyjki i 
dźwigni. bica6w. Wszystko tozas
tł'PlVe komputerek, wielkości pu
dełka papierosów: po payjc:idzie, 
na miejsce, zabiera si~ go z so~ 
2eby ru.st)'Ć, i w ogóle~. na
lety ~stosoWny przyci.st
drzwi się otwicrą,i4, następnie zak
łada si9 go na desce rozdzielczej i 
ju:t:ionymprzyciskicm uruchamia 
silnik, innymi zmienia biegi itp. 
Aletojeszczcb. daleb~. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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SPRZEDAZ 

5F'RZED.ĄM gwat l~-
270-85 Kielce. 24484/g 

SPRZEDAM~Init.ICIHul+2tal
ld nocne, cen~ 2,1 mln. ~ 
52125po18. 

SPRZEDAM pmdpla... Klelol, 
66-13-11. 24388/g 

SPf'ZEDAM ~ aukfjf tlub-

w~r=~= 
Sf'RZEDAM .,lukli" ~ 

1982.Klelce.2n-72po 19. 24301/g 

ZDeCYDOWANE aprDdam .volka
~pdo"81 t. Kiełce,51~7/g 

Sf'fłZEOI,Miubzamlenlf.meteede-
-2.aO"t979. Klelol,2t-1151:24302/g 

MASZYNĘ~ kompuetefo
WIJ ,.brdhef". Kle6ce. 449-71 . 24291/g 

SPRZEDAM .12ep" 87, regał z ta"-
10Mce,11-1~ 24234/g 

Cll..AZURA,Iet1lkola,lanłnld,~ 
wmry. Kiea,W«SdWSU~1111 

GARAZ bUak lobllacjll eocw.-
nek.453-1U. 2-42:47/g 

SPRZEDAMtanlo.łortlll w.....· 82 
w betdzo dobrym lbrH. Klełce, 
31-18-11. 24239/g 

HURTOWNA T•ur ul. Kolbervia 4 
Kielce, ofen.lje: grzejniki lellwnll, ruty 
etalOifil'e,tellwne, PCV, kutełtld.24004/g 

.126p"19&41Gełce, 42&-10.23989/g 

SPRZEDAM .rnercedeM 2000" 
1980. 10elce,224-152. 23998/g 

SPRZEOAM 111tkn111 -*""t tlubnlil z 
treMm(~).230-38. 

23814/g 

22&-~ przedpła ... 2= 
~~~~ 
SPRZEDAM.12ep"1982po~ 

ku.Kiet»,81-22-211. 24147/g 

:liJKA"198S,~Iokllllac:jiL 
Klelee,472-03. 24181/g 

I<JOSK(typ~wbetdzo 

dobfym~WH. Kiek»,IS1-(18-92~154Jg 

TAHIO~UnlciMiny-
1.100.000, alinik do .sym'l)"' do-
tu. l<lttbi,22Q....45. 24185/g 

PRASĘdometalU40t.d~budo-
1Mane,lłupld~. Klelce. 
471-411. 24140/g 

SPRZEDAM maazyny 8łolu'alde. 
Klelce, 151-63-74.. 24132/g 

SPRZEOAM kotuch dllmakl. KIMce, 
66-21-43. 24133/g 

SPRZEDAM .flatl. uno 45". ~ 
45-98-82.. 8621/R 

SPRlEDAM .f'Otlura" furgon dleMI. 
Telelon,534-86. 24087/g 

Sf'RZEOAM ~· 1990, 
-~"1\l84~KI*e.l512lo~g 

SPRZaWro4 .ztt.• z .anlldMt SW 400 
12"*'.t.r.kowćzllmll\ .... ~ 
2500 D". BwiMiewk:z Minko Moczydlo 
71,32-210~Wielld. 24014/g 

SPRZEDAM !MOle. Kl*e, 
31-14--511. 24031/g 

TB..fVt'IZO'I kolorowy .neptun• -
monltor.r.clo.~"zkrJłurnnM'II 
2xi50W,!Miaptet•...o.30ptytgr.U.w 
b. dobtym atanie ~m. Kielce, 
31-04-24. 24117/g 

SPRZEDAM .FSO 1500" 1990 t M 
31-34-25po 18. 24124/g 

Pfm'ClEPĘ, ~. gwlntow

=.:..~~m. .clacłt" na2,::~g 
SIAmogr~.t62Moczl(a. 

~.t<Jea.~103.23403/g 

WóZKi Mcllowll do t.monlu Rl 2. 
Kielce.S25-45. 24146/g 

SPRlEDAM .128p" t liNlub ZMM
..... ~. Bueko..tel84-03. 

•2618 

SPRZEDAMdUIIk lfllłUnei ptOCiull· 
q1 z .-nlk*n .IN&bnl" wraz z przy
~ IWneduły 29 koto BulkL 4.2718 

8PRZEJJM4 .Modt 100 S" 1972 l 
~"1975. o.JOw 105 k. Bu161a,425/b 

.FIATA1215p"19111 . Kołlllkle,41-23. 
31/J 

SPRZEDAM~ t.ru płw
nego(rot~Jif. kGI)ivroonL 
llollłd,azłyeedobeczałlllp.Sk8rtyalor.o. 
lei. 532-709. 20500/Sk 

t..NXJNN:Z.tur-2"~KJel.. 
ce.,22-694po18. 243551g 

KOMPLET~.IMQI'IMO
-Md..-meung". IQMce. seG-80.24353/g 

TANO .FSO" combi &4. ~ 96 
k.Kiełc. 24345/g 

PRZYCZEPKĘ~i50ókg, 

=:,.~~2070" ··~ 

KUPNO 

UŻ'fWAIE n.azrny mlyńlkle -
lwplf. Kie6ce,lelllax460-38. 23988/g 

KlJPIĘ ~. UIZkodzoM ..mo-
ehody. KleiQI,1S-18-03. 24152/g 

KAZDĄIIc*o--okfWrtgokupl
my. ~~.t.łelon. 
41G-41-. 252. 231i31g 

KUP1Ę csmrq SWelon - okolloli. 
Klełee,l515-135do 15,od 1532-3&-26, 
551-28. 24194/g 

PRZEDf'ł.ATĘ .. SliiiWX:hOd Zl 18 
mln.ta.lce,31-64-53. 2(2()81g 

NIERUCHOMOsC 

ośRoDEK wypoczynkDwy z dZiMttll 
o powl8łZCłlnl 19.850 mkw 3km u 
CłlmlelnikiemwlderunkuBuakii. Kielc4l, 
589-25. BO 

PCi biltniaka - 1lloYkończony aptU-
dam. Kielce, Kolonia 8. 23289/g 

OClMY, ~,._.rolne, działki. 
.Coneorg"Kielce.Ko6ciuazldl3,tel. 
47()-09, 23601/g 

2 DOMY po 140m w tym 3 lldepy. 
KcM'IIIIM,68-53wleclll)rem 24052/g 

DZIAU<I~w~ 
mlel.:uwl<lelc&lch.~.r::r.rt.ct 
Staft'Klelce,ut.T~18.24110/g 

KIJPIĘdmlq~400-800 
mw~lubokollcy. Ołertyz'*" 
24343 .SL" IGeloe. 24343/g 

IWP1Ę dziWkf ~ Kielce, 
~~Atmi!Cmlwo
~~-f~S.44-23(8-15),2~~ 

I'I..NIE~~1MbudoWianll 
llb dZIWki budowlane ~ "* Klel
ce-Mcn~wBilc:zy,tel. 117-267. 

24370/g 

SF'RZEDAM dzl8łkf tlt.odowiMIII w 
Tr.mlfM- Wytden. Wlłtdomo6C: Tumllf\ 
wtgle 51. Baran. 24399fg 

BUSKO ZDRóJ, cenłTUm UldroWis
ka.dl:lllłkabuclowlanaz~ 
~tel.37-89. 42018 

.GROMADA"W~N~lmlewolno8tojęcy 
budynek pow. 60 m kw z pm~macze.. 
nlemnapel~c!DIIłalnollćhe.ncllowo
-i.le!UUOWI!w.Jtdnelo'Nie,ul. 11u.to
J*ill114. Oferty aldaclllć: .Gromeda" 
Klełoe, uL T~ 18, teł. 322-719, 
321-233. 24416/g 

PClLSKI ~Motorowy <:lluwo
wr Z"90I DzWal~ ~ 
Sp0bzo.o.Kielc4l,ul.~18. 
tei. 81-38-C6epnedl.lubW","'iziermwl 
budynek o pow.I.IZ:ytkowef 249 mwruz 
budynklem~opow. 81 m 
poklłonlł,.tklek:e o paw. 882m kw w 
~ui. Piukowe;26, 
SzczegOty•~ogk)emllwiOel
cecłtiSkllttyeku. 24347/g 

USŁUGI lN'UoD--przytmle!leoeniL50:2-62. 24103/g 

.ca-MAR" Kle6ce, Hwke~ 
7,1el. 81-82-58łwltdczyUiługlcelne, 
apectycyj,.,uklaclllakładycen,pro-

~wt••:,:{.:=:.--~~ 
NAPRAWAmebii.KJek:e,32-42-87. 

' 24337/g 

KOfvłPT\JEROW'( llloAd ~ 
400.000 zt/.nt wyd. Kielce, T.rgor.Ml 
18./103 c. Tel. (041) 32-12-$ lub 
(~32-60-35.24220/g 

l.ISUJGI~•telelon.Kielce, 
424-54. 24231/g 

SPRlEDAM ldoek 2,5 x 2.5 m bu. 
lokalluqt, 7.000.000 Kielca, 23;12~g 

~ ~- PoiKam 
IUChy~bukowy,ł!Oellt1N'f. IOelce, 
151-61-03. 24223/g 

BOAZBIA. l:8l'Jtldowy. Kle6ce, 
28-344. 243081g 

USŁUGI h)óaullczne wu.lkiegO ro-
dmłu. Kielce, tel565-89. 24227/g 

""""""""----502-45. 24288/g 

USŁUGI
,., IQMce.25-71 . 24243/g 

~.:;1_DeoełM ~ 
SPRZĄTANIE.443-1i. 2429019 

lN<1.JD RobOl [)rogcMydl wykon. 
z:leconept.c.wt;zelldegof'OdDIIu.KJel.. 
0.,31-72-50.. 24289/g 

MONTAi łlllulJI. Alurri!N'n 95.000, 
koU 145.000. Klełce, 487-72. 22940/g 

SZlJFY cytlndrOw, .wow korobo
wydl:czt6d~lllnlka.~ 
ld,ttokl.~.uu:czelld. Kle6ce,ul. 
Armil Czefwonll204, t.!. 28-SS 1 .94/GO 

ZlłiWZJE - mantU, I"APfPI'L u--
,.,.qa.KWce. 22-347. 22973/g 

KRATY.~~ogro

dmnlawykonujf. Ki*e, ~85/g 

TV śERYM+ 1nL Cechowski. Kielce, 
504-45. 22972/g 

DOMOfONY- MI• c ocze• 11etaze-
KERS. ~ '34-79. 23039/g 

TRANSPORT 1,5 t. Kr-J - zagnnlca. 
Klelol, 487-67. 23475/g 

NAPRAWA,~IW~ 
tOwpilo(y, łd......-opy. K*Ice, 31~ 

NN'RAWA prt~lełl •uto~N.tye:znych. 
Kielc., 32-50-80. 23331/g 

DOMOFONY, fi8JnOWOC:;ZdnleJmi 
~nlll.montal,napr~~ ..... Klelce, 
552-39. 21538/g 

ZAI<ł.AO~Kielce,Nowo
W)akll22 poleca ~tklell bukowy,--. 
rewy, mcalkł bukoWij. T,..-.por1 bez
pgtny. TwmlnkoutułoteniadouzgoO
n1erU.. Tel. 151-61-03. 209501g 

.BESr ~ <hwl. Klełce, 
22-708,417-74. 22523/g 

ZALDiJEO ~- Kielce, 
31-27-47,28-7811. 22301/g 

MOHTAZ~~~~ur~ M.ml,..,._ koU 126 
~. IOeloe,27-270. 22165/g 

ROLOI<ASETY, rdokrety, !alt$ 
~.l&lu$. 10eice, 151-24-28. ,80301, 

TAPETONAAE, ~ Klea, 
536-04. 22653/g 

ROlOKASETY.~ ~. łli-
lwJe. Klelol,81~ 22891/g 

OCtflONA mienia. SuchedniOW, htl. 
203. 23274/g 

TAANSPORT ~mi 8, 1.1 
lony. Kielce, 32-'3-37, 221-5823233/g 

NAPRAWA, cnestr•}elnle rtv, wideo. 
Kielce, 555-18. 23483/g 

RlV NN'RAWA, ~arH. Klei· 
ce, 66-75-08. 23554/g 

NAPRAWA lodówek. Klek:e, 
66-14-84. 23702/g 

MAl.DłłANIE. ~rH. 
32-27-03. 24010/g 

Mlt!.ONNE,t.peto.erH. Skartya. 
ko--IWn. 534-439, ~ 8uglq 
1 0118. 20488/Sk 

USt.UGI łlydniuic::zr1rl. l(lelce, 
57G-23. 238115/g 

TAPETONNE. ~- Kielce, 
151-26-87. 23868/g 

'riłANSPOFIT_WII~"do1l 
Klelce,88-19-e'7. 23837/g 

WSTRZELIWANIE kołkOW, wyc~e:za. 
nlll ~. Mfnlulo, zamki. Kleloe, 
81-78-98,151-10-08. 23738/g 

SPRAWDZONE ·~ od 700.000, t.crlornorDL lnt. Alek:Mnder 
Juzczak.~.l51-71-81,31-17-61 . 

23752/g 

.HNJES" tlode.~ drrNI rownlllt. 
.waM. Kielce, 31-29-83. 23782/g 

KółOiNKI, krycie rur, gluura. terakD-

~:ff!:ł_~-~ 
B1..AQiĄR5TW() 1'-ldemlcłwo ... 
~- Korudco 12, lei. 

24153/g 

I.JtU..Ą[)ANE bouwl. KIMot, 
31-73-88. 24089/g 

WllEOFLMOWANE: Klelol, 
114-583. 241S31g 

ZALiJlJE:,.....,...~ 
~d0en.K~Mce,81-n-36. 

24041/g 

USŁUGI-",__ 
~komlnld,bouefłlollnne.KJel.. 
ce.,81-S2:-23. 24051/g 

USŁUGI
podlogi.~llmii. IOelce, 
32-52-79. 24050/g 

WiOWAN.E,~. Kieloll. 
5n-Q4. 240731a 

CZ'fSZCZaE~. W)'ktM1Z1n. 
~-Klelol.25-125. 24086/g 

NAPRAWA ~pralek autotnl· 
tycznydi.Kielotl,4~,32~g 

TRANSPORT .~ 80(1 D" 
CJI:u:1ovoWty,lei. ~C81y~g 

~~~IOab. 
31-89-29, 31...(M..«ł. 2351J9/g 

ZALUiJtdnwl ~- t.pJ.. 
C8i1i:L Kielce. 31-5ł-83. ~-
53-22-68. 23592/g 

WYPóZYCZALHIA Unw w1c1eo. 
~ohiledeniiiM.U.kcyfnydi 
~PI:Jiecarny~ ....... 
~Kielce,88-71-75. 24344/g 

RYNNY~uproduoenłil.~ 
0..~~28 .. 552-39. 

'"""'' 
NAPRAWA~.~ 

nle. Klelce,L.i8oiM:ZykOW38B,mgr 
W~61-20-40. 2~g 

ZGUBY 

MEDYCYNA 

.GABIIET Deleklego w.chodu" 
PfZYimuiecodzlenrlM,od9do18.10e!ce, 
ul Buczka 2012$ m. 34. 23559/g 

TURYSTYKA 

RzvM w czwartld A. T . • St ... . 
~.Domlo....rt~WYt ... ea. 
~-554~,~~ 
40-65, Szydlowlec 170-001 . 20498/Sk 

I-ISZPAMA-~3.XI.92t. Kielol, 
31--40-34. 23n4111 

NAUKA 
JĘZYK .nglelald, korepetycje. Kleł-

ce,473-11. 2391101g 

KClFłEPETYCJEzmMeiTiefYid(Uicre• 
lllkołypodstawowefl . Klele,~g 

KURSY kompul&ł'O'IIM dla ~ 
Mcycłl COmputex. t&l . 432-02. 2451• 

AUTO-MOTO 

OMACO-SEIMCE. ·
CĄ~llcl nowe, ~ do am. !Nfek. 
~KtćddełermlnytM..UZ.t;J. 
Otei 8Wyctl kiiW1tOw znl2kl. Klea, 
l(uJaWIU26,tllllfax485-08. 22209/g 

~-'III'OZI.~t.kOw.t.lattumlkOw 
(CWktMh10proc.-...n,~ 
t.plcetkl,~KWce.81-75-15. 

233731g 

.AUTo-w.RKr Kielce, ~ 
cza811, tei.66-00-18,do 14JQ.przytmu. 
je zamOwieolli .. cąłcl (ncMII) do .... 
mochodOw ZIICł'lodncłl. ~ .. 
19.Xl92.lapruumyl. 24123/g 

SAMOCHODY~ OO.U.>M:ll, 
dt2atowe. IM&Z)'nY ~ l dllgnlld 
~zNiemlecoraz..m.tn. 
poNclamyw~-~ 
taniOI&zybko~~~
Agencjei~Stalf. Klekle,T~ 
1811219. 24310/g 

MOTOART: •rnDI'łydtoiy, bllichy, 
uazculkl, ~6d .Unl'"- MfnOChoo. 
OOw achodnlch. KMIIce, Al•bnłrowl. 
43,66-18-35. 24327/g 

EXPRES SBMS -~ 
cą:llcl~~dowuylilldch 
Mll'iOChOdOW~Klelol. 
Mui.nka56,t.I. 484-8S,c:zynrM19 - 17. 

~ .... *""Y-Pf*
ltlge"'~Rrmy~ 
38mlealtcY~-~ 
lri2td~-~ 
_..ldMIW. Kieloe, • . 1~PP 
4, tel414-21 w. 258, tel/fu ~33/Go 

MATRYMONIALNE 

Skład reklam: .Exbud 13• Biuro Retlam .Słowa Ludu•, tel448-S8, Kielce, ul. Tat~owa 18. Redakcja nie odpowiada za 

STRONA 7 

REKLAMUJ SIĘ 

w 
:,SWWIE LUDU" 

GRllJIIIKI f.UirntYCZNE 
uwetlzliej linoy 

Electrothenn 
OGRllWAMl PODI.OGOWE 

(e!Htryczae).......,. 
aorwtslkj llnoy 

A l C A T E l 

PW"IDAM" 
K./elce, ul. Słowac:t.ieto l 

(wejście od pl. Wolnok:i), 

lei. 425-26 

___L_ Krótkie knnl.tly 
~~ ltabnac,iHCUJ 

PIECZĄTKI 

GRAWERS1WO 
Kiełce, ul. Bodzentyńska 1, 

(pny ~. Partyzantćw). ""' 

olende: 
• przewozy ładunków 

samochocWni 26-26 t 
po aolej Europie 

• ładunki powrotne 
ckJ~u 

• poradnictwo prawne 
w W<mle tnuJsportu 

• przewozy ~owe 
• szybide tennlny 

rWizo<:IL 
Zapraszamy hutdlowo6w 
l przewo1nlk6w. 

Kleb, 
oi.-IM, 
łd/fu<16-59, 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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OGŁOSZENIA DROBNE 
PW .LEGRO" oferuje: ----ci pł ,..,. ... 

~~~~III 
wYTwóiiNIA (HilJJ'D; 

IIWIWIIYDZIANYOI 
.,IIOUIJEY" 

PRACA 

ZATJUlNEi łkllana. II'IOllłwo6t 
~~Bełonlet
•-konlecw.~wR8Qomlu 
- Mekow!K10,~.B". 863Ciłr 

l.ATRlDNIĘiiPRIIdaWCfl.~ 
w tnnly tpOływCI.ej. IOeloe, lel 
31-16--4S. 2-4340fg 

l.ATRUONĘIItrekcytne penle. I(Jeł.. 
<».269-11 . 24245/g ... =-~~~ 

AGENCJA LM mlrudnl ,.. ~uny~t
nyc:łl~~l)lrił. 
Klełoe, 568-48. 23439/g 

ZATlł.JOIIIMY~.~ 
motert'ldoprac:ywt.ndlu.Oferty 
24203 .SI... Kielce. 24203/g 

AGENCJA Reklamowo-T~ 
)(AMA"mtn.Jdnlmlode.lildM.,bezprlr 
!Ser'ytMpenledo~Telelon 
-58-43-33,~ 
~~-2402Wg 

QCESZ~aWClj:dochOd, 

jntftamblllty(.,.Kielce,66-42~71g 

LOKALE 

AGENCJA .'WytJotjlł" - nleniCho
mo6cl.~wyneJen\,bel.
płaltM ołerty, ~~omp~e-. obeługa 
pn-. wyc«ry. Kielce, w. Slenldewl-
eza76,telll6-05-93. 251/a 

KUPIĘ ka\Jiil8lerą w fltatym budow
nictwie doremonlu. Kielot, 55-773. 2....,, 

SPRzmAM bu~ w 
centrumKielc.Kleloe.27-435. 15-19. 

24<30/g 

ZAMIENĘ ~ 38 m. apOI
dzlelcl.e, ~ŚI. napoclobnl; 
Klek:elubokollce. ~.leł. grzeczno
łclowy 267-68. po 16. 24313/g 

fiOśREINCTWO KONTRAKT po
RU!wte OomOw, miesl.kafl, dzlalek. lo
kallutytkowyc:hdosprucla2y,~ 
lubwynajtcla.Kielce,Sienkllnrrlk:za76, 
86-45-11 ' wewn. 58. 24311 

POSAEDNIGTWo: nleruchotrw::*:, 
m~Hl.keok.~-wynejem.Kleł
ce,66-45-łl2. 225051g 

.JNTBI..OCUM" ~ kupno. 
aprzeOU..Kielce.~2. 
~111-17) . 23919/g 

WYNAJMĘ lokal (40 m) -r. telelonerrl 
nahurtownlf.ma~blum.Kielce, 
45-300. 24003/g 

SPRlEOAM lub mrnleni9,... rninl.---pny Wlloea. Klełce, 32-26-39.23957/g 

DO W't'NAJĘOA M-1. Kielce, Jel&.. 
nlowska28. 24111/g 

TANIO epr-r.edem lokal produkcyjny 
150m w Nowinach, c.o~ telefon. Kielce. 
88-02~ 24045/g 

PIL.NE epneOam b'"l.ypokofowe, 
~ mleuklnle, .tare boclow
~.lplttro,tełekln,blllkocentJUm. 
Klełce, 517-44. 23514/g 

~ Włll"lńld MmOChodowy 
lub pomlea"l.cz8nle na --.zlał. Klełce, 
31-43-66. 24378/g 

POKóJ do W)'r'lfJtCia. Klełce, 
28-880. 24371/g 

2-ł'OKOJOWE,... Sadact1 zamlenif 
,... ~- Klelce,26-334. 24423/g 

ROZNE 

HCJL,ł,NOIA - eamochody. A8EX, 
Klelce,l...eh3,teL423-26. 24074/g 

SKl.EP - centrum Klełe, 35 m kw~ 
telefon, koi'I'Wer. ~ prowa-

:C:~':;,~~ 
po20. 24095/g 

HCll..ANOIA-glałdl-gara!e.Pmt
W('Jz oeob - w-m. - umochodOw. 
Rachunki. Kielce.31-93-16. 221551g 

LOMBARD- Kielce, 452-39 udziela 
natycłwTjaStowych ~ - r.tolo -
monety - sztabki - obligleje - antytd. 
Kentorho!$1.Briltol"tektewniedzlelt, 
tel66-24-22. 21258/g 

ZPUH :iNłłłó" blachy ł tumy alu
!Onlowe, OiprZfl2aluzytny. Kkllce, ul 
Hlr.uke-Bouka 7, p. 1-4, lei. 47~1 do 
02~13 (8-1n, 22939/g 

F'OSl1J<U.JI; odbloteOw hurtowych 
tal~oldennych•lumlnlowych,koloro
wych. Ceny kookurencyjna. Klełoa, 
487-72{7-19}. 22941/g 

POSIAOł.M .te(J*W", wolny cma. 
Ne~wepółprec;f. Klelce,61-73--01 . 

2<1293/g 

EKSPRESOWE 

IWPIĘpnedpletę. Kielce, 32-32-41. 

SPRZEDAM.IIe.te126p" (1989) . 1<Jeł.. 
ce,31-24-96. 24445/a 

N'AAATY~~~ 
standardowe Wf1l"l. l. dobontm, IMłf'"llllł. 
eem,akceeorieml. lndywlduelnewlhd
ldOOusl.ne.bedarieałuchu,llonsultacłe 
taryngologłcmel~. 
Gabinet Koreltcfl Słuchu l Mowy 
.LOGO". Kleloe,ui.Buc::l.bi14,11plttro, 
p. 4. 1nlorQICła-releslreCiatet. 542-31, 
542-32, wewn. 5 lub~. w godl.. 
9-17,pn.-pt 2<4453/g 

PRACAdla nęJcl.yr.nw pljelnl. Kon
tlld,Kielc:e,F'IotrMwtlka 115. 24441/g 

TNłtraneport.meroedel" kontener 
5 ten Kielce, 66-49-53. 24440/g 

TAMO aprzedlm .zutawt" (gru
dzłef11979),doremontu blacha, alinik 
dobry. Kielce, 66-77-72. 24439/g 

BOO<NEliOOTBW'EliTl(A """"" 
wiclelka laryaa Ju6k0w przyjmuje u 
achorzenla!O: kamica net1towa. choro
by W$'0bY. tatczyca, choroby oczu. 
mlgreny,wyrOwnufecl*lieole, c:horoby 
~r81.JITlllłyane.słvrMrdnlenle 
tol:llane l lme dolegllwolc:l Kielca, 
31-36-74. 24450/g 

0014118t~potrzełlnaoplekun-
kll do rrałego dllecQ. Kielce, teł. 
32--44---82. 24452/g 

INTER AUTO SHOP, ~ do 
aamochoOOw ~kich. Pnyjmujemy 
miTlOwieola ne Clf6cl do S811l0Chod0w 
zac:hodnlcł\.Kielce,pi.Wolno6cl8. 

24451/g 

IWPIĘ wal korbowy lub silnik do 
• mercedesa 606". Busko Zdrćl, tet. 
..,..... 428/b 

----~~,.. - ....... ~. 
- ..... PCW s-=.u:= 

- telJfax-473--4<4, 7.30-15.30 

Kielce, ul Ccdzy{tsta li, 
teł. 23-218 ..,...w-. oclidoli ..... -. .. -~ 

......,s,óNzidllio~wSiofal, ... Dokuy« ................ .....,.._, .. .,.._, 
- duDib C-360, rok proclalu;ill9tł6, .... wyw. 30 mlD d 

-dzbllklbaclowluejar250opow.0,8ha,polo1Da<Jw1'rl>emosaej, 
... Dolesąoe, .... wyw. 15 .... d 

-drlolld~arll75opow.0,12ha,polo1Da<JwSiopca, 

pa. Daleszyce, ceu WJll'. 25 mla d. 

SW. pmrny aierudlomcJśd aregalo....". 

Przetargodbędzie się 191istopada 1992r. o godz. l l w budynku 
RSPwSłopcu. 

Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy 

wpłacić w kasie spółdzielni w dniu przetargu do godz. 1030. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważ.n.ienia przetargu 
bez podania przyczyn 
_,..... ... ..,-w~ .. .....,, .. _ 
- halę produkcyjq-mqazyno"'- pow.ltO m kw. 

- budyDek soc;jalny- pow. 24 m h. 

onz~wf-.UHriawyplllce-.1510•br. 
..,_..,.~ 

Obiekt ten przylega do Zakładu Przemysłu Drzewnego we 

Włoszezowi e. 

Bliższych informacji w powyższych sprawach udziela Biuro 
RSP w Słopcu od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 15, telefon 
l Hl9-37 oraz Daleszyce 15 . 

Obwieszczenie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
Budowuictwl. Przemysłowego 

"Kielaich 
KomomikS~tdu Rejonowego rew.I w Skarżysku-Kam. na wniosek Banku Pnemysło

wo-Handlowego w Skarżysku-Kam. przeciw Zygmuntowi Miernikowi za.m. Sucbed
niów, ul. Kielecka 89 podaje do publicznej wiadomości, że 17 Ustopada 1992 r. o godz. 
l O w S~tdzie Rejonowym w Skarżysku-Kam. odbędzie się pierwszy termin licytacji nie
ruchomości składaj~tcej się z działek nr 4480 i 4482 o powierzchni ogólnej 13848 ha 
ZD.IjduJ~tceJ się w Suchedniowie przy ul. Berezów 34 z rozpoczęt4 budow~t pawilonu 

zatrudni 
- inżynierów i techników z uprawnieolami budowlanymi 

i ogrodzeniem ~-ą Ul".lJłdzODJI księgę wieczystą w S~tdzie Rejonowym w Skarżysku
Kam. KW-6432. 

i instalacyjno-sanitamymi 

- spawaczy z uprawnieniami RS 
Suma oszacowania wynosi kwotę 527.055.066 zł, cena wywoławcza w pierwszym 

terminie wynosi 395.291.300 zł. 
na budowach w Kielcach, Starachowicach i w Osieku 
woj. Tarnobrzeg. 

PrzystępiQ~cy do Ucyt.t<;ji winien złotyć rękojmię w wysokości 52.705.500 zł w dniu 
licytacji w biurze komomika od chwili ukazania się obwieszczenia do dnia licytacji. 

Informacji udziela dział kadr- Kielce, ul Targowa 18, 
IX piętro, p. 926, tel. 321-676. 

WejeriUlł <HrMH. RdldiHtM;Ii lhkd ~-JCII 
26-221CzarniectaG6re. 

....................... k:r.H., .... netld: 
t)~c-360.,tm-20ada 

2) ,IIJ t.s.owd DRSB-10, 1J7-4- lO U 
3) acrepta ,..._ Ił H-4i .,n~a•, 19'7U- 30 alo 
4)11ftPbł,..S.JF..PZ-201S,IJ60-IO.Z. 

S)ableaanllltł6rłd{Rflte) -SOIJI./u&. 
6)llkn;J4el~znrdlł6rłd(RłDe)-l5tn-fat. 

7)pzda1Uwl.ltl~d;rwui:J'~ soo--1SIJI./at. 
-~ooo--l5tJL 

8)11mraa-dlaącekolo IO•aełe.. 

Pm:tar&~c si~I7XI.1992r.oaodz,.l0wWojewództim 
Oirodt.u RebabilitaGii Dzieci Niepełnosprawnych w CUmieekiej Górze. 

Ptzylt~pu,Mty do pn.elAfiU winien wpłacić wadium w wys. lO proc. 
ceoy wywoławc:u:j w kasie ośrodka do aodz. 9 w dniu przellrp.l. 

Blitszydl informac;ii motna UZ)'Ibt pod nr teł. 1<41-{)15 lub bezpoli~nio 
• biurze ołrodb. w dziale ledlnicmym w aodz. od 7 do 15. 

Zutn.cp li~ prawo uniewatrnenia przetarau bez podania przyczyn. 
2-łl9'11& 

UczosłDiltompopz..,. 

śp. mgr. BOGDANA WILCZYŃSKIEGO 

- WUJStml. 1116ay-... -ionp61cncie 
...-. podzięlto.....Ue Hlada Rotlzia :t.artego 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Rewiru U S~tdu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia, ie 

17.xt. l992 r. o godzinie 11 w Kancelarii Komomika Rewiru U S~tdu Rejonowego 
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Krashiskiego 11, p ok. nr4, odbędzie się w trybie ustalonym 
w art. 953 kpc llicyt.t<;ja 
-sprzedaży prawa wieczystego ułytkowaoia działki o powierzchni l ha 76 a 22m kw. 

położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Paryskiej 81, oznaczonej na planie 
ewlden<;il gruntów miasta Skarżyska-Kamiennej nr 498/1, 498/3, 113 ~ąą księgę 
wieczystą KW or 6576 w S~tdzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale KsiJtg 
Wieczystych oraz: 

- budynku produkcyjnego 
- budynku wielofunkcyjnego (portiernia, magazyny, garaż) wraz z przył~czami. 

Suma oszacowania całości wynosi 4.662.967.000 zł 
- sprzedaży wru z wyżej opisanymi nieruchomościami 
- ~~tku trwałego (maszyn l ~clze6 wyposażenia zaJdaduJ 
-maszyn l u~d.ze6 energetycznych (kocioł parowy) 
- środków nietrnłycb (wyposażenia biur, portierni, pomieszczeń socjalnych itp.). 
Litezna kwota oszacowania nuU~ttku trwalego wynosi 6.303.800.000 zł. 
Pnystępuj-cy do przetargu winien wnieśt wadium (stanowi~tce 10 proc. ceny 

oszacowania) w dniu licytacji w biurze komornika. 
Ze szczegółowym opisem i oszacowaniem wru z wykazem ruchomości moina 

zapoznat się w biurze komornika. 

Skład reklam: .Exbud n• Biuro Reklam .Słowa Ludu'", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za tre:§ć zamieszczonych ogłoszeń . 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Podaje '"'do publicznej wiaclomoścł, że wójt gminy 
w -.wlcy 8.X.1992 r. wydal dec:y>jf o ustaleniu loł<a
lizac:ji o-tycjl no budowt wodocil!gu, kanalizacji 
i dróg w Osiedlu Domków Jednorodzinnych 
w Bik:zy-Podsukowu. 

lai--osoby- właściciele cizialek- mogą 
zapoznać lli\! z dokumentacją techniczną wymienionych 
i..-ycji w UIZ\I(Izie Gminy w Morawicy pak. 19. 

Od WYdanej decylji oluży s1ronom -anie do 
Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym 
w Kielcach w terminte 14 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia. 

Likwidator 
Przedsiębiorstwa lłaDdla Wewnętrznego 

w Kielcach, al. Zakładowa l 

sprzeda: 
-DOM HANDWWY "Szumen" o powierzchni 
użytkowej 4.292 m kw. w calości łub w częściach 
-nieruchomość poło:ioiiJI w Ostrowcu Św., 
olica Kilińskiego 35b, skłJullliącą się z magazynu, 
wzorcowni i sklepu oraz 3 wiat o łącznej 
powierzchni 7.756 m kw. 
- rozpoczętą bodowę pawilonu handlowego we 
Włosuzowie olica Partyzantów o powierzchni 
1.126mkw. 
- regały magazynowe (po zdemontowaniu IIIJiią 
zastosowanie do ogrodzeń, budowy wiat, 
garaży itp.) 
- palety drewniane o wymiarach 80 x 120 cm 
oraz 120 x 180 cm 
- kraty metalowe usytnowane w Domu 
Handlowym Kielce, Solna 3 
- drablny metalowe - przystawne do regałów 
- IIIZ'Idzenia biurowe (biurka, szafy, krzesła) 
- wózki wysokiego podnoszenia, prostowniki 
- maszyny faktnnliące 
- druki biurowe 

wymqmie: 
- pomieszczenia magazynowe (różnej wielkości) sklepowe, 
a takłe biun>we Kielce, uliCli Zlldado"" l 
- stoiska sklepowe w Domu Handlowym "Szumen" 
Kleloe, ulica Jagielloliska 23125 - parter 
- pokoje biun>we na IV i V pięłne w budynku Kleloe, 
uliCli Sienkiewicza 76. 

lnfomw;le można ozyskat w siedzibie pneclsiębiorstwa, 
po!Wj ariO lob 211, a tald2 teleloolcmle 56-269, 56-271. 

143!0/J 

IJilwldMor RSPw ......... ..... ..._ .. ,._, ..... _ .... .._,. ___ lut>_ .... __ __ .... , 
-~ roiMgow~ (8 hłlziMII., a... muro

wane buctynkł-ogrocbone), cene 350 mln zl -----kujni - poloionych w bgowle. 

Błlt:lze infomwcje rnotna ~w ailldzlbMI R8P t.ag6w. 

Przelarg oclbfdlłe lif12 ...,._.1992 r. o godz. 10. __ ",_ .. ..-.................... --·-do--
UWAGA lU • 
PRACOWIIfiC'I' 81UR l URZJPJOW ,/---TAB, AMPIIII(Pl} ,/_._."... __ _ 

IIECIJ8ITA I'UIS fi'IJ, GO CR (PlJ ,/""_ __ 
lm 1211 (Pl}, tl«/121 (Pl}, SE10SIIA ., 57111 

" CO.'JIPLI';X C4 ..... puterA " 
101/!L~, u l. r...,..._. tiJ (XIV p.) 
'-l.~t..S.,t.x .U~ (8.D6· t 'J'.DO} 

- PIERWSZA WRATA 20 PROC.- 8 RAT -IEZ PllRI;CZYQBJ 
- IIEZJ'tATNY TRANSPORT NA TERBIE M. KIELC 

PRZY ZAKUPAai PCYW. 3 MILIONOw. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komuoalnych w Kielcach, 
ul. Młoda 28, teL 507-81 
posiada do ~ęda 
pomieszczenia biurowe o 
powiem:hnl ul;ytkowej 
40mkw. 

N• po4stawłe art.JO ustawyz 12llpca 1984 roku o pluowanlu.pn.esb'l.emlJm {DzleJUlik Ustaw Dr 18x 1989 ro
ta., por.. 99) prezyde.t lbiasb Klelee uwładamla o wyło:ł.eniu do public:zMco ..,...... ..tejseoweco pb.D.a 
szczea'łowqo z:qospodarowula przestrzenne&• terenu d:delnlq Bt.locoa w lldcadL 
Płan WJłoiDII.Jbędzje w s&edzlłde llnędu. Mlasca, pL PuQ-z:antów l , pokój ar 121 wdJUadtod 16.XL1992 r. do 
4.XB.t992 r. 11' pidJw:ll9- 12. 
WDlostl. uw.gllllb odwol:anła aiDteresowul mop qł:uzaf u płśmle de u.plrwu lemlłau wyłełltU pluu. 

Pani dr Ewie Rolielliej-Kwiecień 
wyruy szczmgo wspcilcDcia z powiNI• zgo .. 

OJCA 
sldadllią współpracownicy 

Koledze ~szardowi Kaczmaniliemu 
wyruy Rlęllotieco wspólczllda z powiNI• ślliad 

MATKI 
~DJr1ll:jai~zPPI'OIMOZIIYfwlicka 

......... _ 
ldlenidWG ..,...........,, 
.... I!IWIIIja. ........... 
ee-y 

bAas&CJj8e. 

.,... ...... ......... ............ 
~ ... ......,..,..... ..... 
łll.lS-454 .. 

Skład reklam: _Exbud 13• Biuro Reklam ,.Słow!!l Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treM: zamieszczonych o&łosze6. 
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-~.~~~~~ W7J"~ii;;.;ooległość 
~=~~SWce ~~&id!~~': 

KIEl.O: 
Tl<ATIY 

P~OWY lUD IM. S. fDoM
smGO-nieczyaar. 
P~TrADLo\LIIIAITQ&\ 

".11JaJS·-&Ddro9-~. 
liNA 

_.......•.;...wwaJDe•·-uSA.t 
IS.a.9JO,Il.J0,11Jil,~-USA,L 
IS.&.IIJ0,15.JO,ł9.JO. ---."....... ·)WIIllowmrotua-USA,t 
lS,a.IO.łS,lS.IO,IUJ,.Oa:labna•-USA,t 
U.&-l50.1l.IS,IHO. 
_st.lrlM·-~ 

.Ja•-lliea;Jaae. 
DY1lliYOSIIIt 

SZl'ITAI.&:DMIWW.......,IDIIw-
P.,- Clam6w, C .... 
Cllf'·WJ~Id..Slo.-ł6,497-U. 

APIIII-~dytc~. 
-.,.J~pebd.apłeb.pnyul.,..._ 

-.~7S,dyturooc:erpdaitltk 
aplcbpnJDllłuc:l.b37119. ..........., 

Pot~D~owielaluntoft-999,~ 
PoiiqjDc.-997,SIJI1Potara.-M,I'ODX 
Dl:oeowa -IS6-00-6Sctr-_110p_ 
911.~~~ 
_"l,liclc:e-lena-9S6,~~
lU-020 i 992, ~ wod.-bn, c.D..., 
~lPOM-~wllf)lkiS-Dw 
dDi~i..,IO'k-7-DwdDiliOłll&od 
prKJ-Iel463-łl 

.mr-......... ~-ld. 
ll-U-61. 

N()(M POGOI'OWil: S'I'OMATOLO
GICZNE-c:zrnoew~JObolłl~ 
od&.15do7raoo,lll.Buczb4l(Sp61dDdllia ........,. 

POGOTOWll STOMATOLOGK2N&
leaoica )dedlltar", ul WuuaWib. lł. 
(DOM RZEMIOSŁA),~ NON STOP
ld439-4S. 

NAGI.-\ PO~ LF.UISKA DLA 
DlJEO .. vrrAMID" - 111. Tauu61b 91. 
Czyll!lllwaodz.l7-2l,tobołr,lliedDeleihrictl 
wplt.l6-2l, rłnWwk1tr._... 

........ Tel.Jl ........ 
NAGłA POMOC l4AISIA - WlZYlY 

OOMOWl-pcdiltrQ-,intcruiid,c:binmiq, 
OI10pedzi, 1aąucolodz;y, obli6ci. Tel. 
31-56-50. 

POGOrOWU:Pl'DIAtn"a.NE-&r.
t..llillb4,teL5ii-9L-IIIIu&iletanl:ie,pie
Janiar*icCIOIWenoiewiQdl.l6-1),wiO
botrillie!WelewpMU. 7-lli ll-22. 
~ POMOC I.UU:SIA DLA 

DlJE(J-łel•D-66-witylrpo::di&Uyeo

ddennie•aodt-11-7, wtlicdritloi~w 
lodł-1~7. 

,.l.DIOWlE" - lcbru, pielęaoiatti. 
EKG, bldaołllabofalof1jnc, IDUII.e. Td. ..,_,. 

PIYWATNY G\llNET GINElOL(). 
GICVIY-ULWESOIAił-ld..~ 
HdiDIID-O.owlb. i ADilrztJ ZemlłL 
ez,un,...,pooiedziałti,wtOfti.tmdripqJki 
poll)dz.I6.Td.44J...$. 

TElDON ZAUfANIA DLA MtO
OlD:ŻY-c:rJQ~~YwbtdyezwuletwlodL 
lł-lO. PodiU"td.-4S6-70d)'tunóePł)'dJokla. 

1UDON ZAUfANIA DLA WDZI Z 
PIOłiLEMEMALlOłłOLOWYM -od po
niecWIIku do lli4tłu. w pz. 11--20, 
tei.SD-<16. 

POST'OJE TAISóWEl: .-..e -
pL Niepodleatoki (dworzec PKP) - Id. 
SJ4.-)4.11l. Pitt.OIZOWib- SIS-ll, lll. looop
llictKj- liG-967, ul.~-111-9lł, .... 
~-ui.Amlii~ld ..... dę
łanwt-ui. Mldczarltiqo.lel. 66-39-ai. 

IADI()..T.W·td.Z2-nl,niepobienu 
dojud. 

POCZrowt:BII.!ti)INfOIMACYJN0-
-7UCENIOWE-td. 911. 

INJ"OIMACJAPIP ·ld.930. 
INFORMACJA~ -td.660-219. 
,.I.ISnONI.&- - IJSWCI POCIU-

IOWO-NAGIOKOWI,CAłODOIOWE.
ld. 61-29-11,6\.J9-ll. 

USWGII'OGIZI".IOWE-~ 
BIOISTWO USWC lOMUN.Ul«QJ -
ll!L31-10-47, 467-łl. 

VSWGI I'OGI2DOWI: lOMPLU
SOW! CAł.ODOIIOWE ,.W.UON" - doli! 
JIQI!Ubo'lrJl.cbłodm.-~ 
bezp!une..Sołidnie,Wlio.Td.SOI-łl,wewn. 
ll,UI-llO. 

liSł.UGI POGil.EIOWl IOMI"l.U
SOWI CAł.ODOIOWI .IDfN' • dom 
JM)IfUbowrrc:llloclnq,~ 
bezplallle..Róaii..IXW"!Ckówliek.iNilłiej, 
td. 4S7-00,61-ł9-49. 
POMOCDIOGOWA:cą.--~

JeUI-łl·f"l. 

Ml11JL\-WYSTAWY 

MltlZIJll NARODOWI W IDILC\al
............... z..t.wyl-~zabJl
kowetXVJIIXVIIJwieQ.plcrilmallnttn 
poiKieao. antblanum MarJułka f'llsud. 
Jtqo, bro6 Wldloclail i Nropcjlbze ~ 
.VwwiiiiiJCh.OpróczpoaieG:ialtówiWif· 
towcz)'llllecodzicnnicw plt. 'J-16. 

OOOZIALPLP.-\I"'"YZAN'l'lł5:..,.... 
llwallab - J'nrroda~. ca
--.Wok61:~ .... . w~mllb 

amda~ llomaua ltlbeudzJ.a 
tf~eCQDM • poaiadzWti. ... pGZOillłe dm 
cą.- ... .._,._,6. 

()I)OliA,I.MtJZIUMIATSUOLNYQI 
s. 1.uOKSili.OO -\11. ~ l'lwłl u 2S: 
~od~do~•IQdl.,._ 
IS,włfodJw..-.Jl-ll 

ODDllAI. MUZil.!M łL swm!WI
aAWOILIGOIIU-CZJD~~C• .... IG-16, 
wpaMdz:ialtllwudlllia:zJaac.. 

GAUIL\IWA.I'IWP'I(r-&Litll.a7 . ..,....malanlwa .. ~l 
plfiliJcaa:a~Z~po
~a,_~wJI)Ik.ll-
17,•---•l!l)dł.ll-lS. 

lll..llllllilł l.A&\WI.USJWA - & ~ 
dilllllldll-.,...".f.łlta-jl:idoralppo
~ •• Tll!lll*ti\:olauoibl;il•zablw. 
..... onr. ~ IDOddantL z WJMI· 
tleaipooaioclzilltówldll:i~ 
~c:ocldealiewpk.IG-17. 

MUI'.DIII WSI IIIUalEJ W DIL-
CAOI - PAB r:rNOC&\IIQM' W» 
IAifl - tnlplrD XIX--wioc:mych m.łup, 
dwór,'WJ"'nJ:.~od~-.laD 
~twórciOI!Qdlłratb·,.wciłw
IIJ!II~.Ncb•XIX-wioc:zz~Jm 
.......-.Od~ do~ 
~wpk.IG-IOO"wtobot)'iaicodDdc -· MUZillf WSI muamJ - DWO-
Bl USl.CZYII)w w IIILCAal - ... 
-. ... a-~ 

OSI1lOWIEC 
IINOwZDIIW:r.o.cr..wc"-aitaJ--.... G.IIIrk•wZDI.-.,.staw.IDIIan-

tn~MI,ja. 
MI,.QZUM łiiSTOOCl.ND -~ 

CJLOQCl1tl - ........... - zabylkowa 
pon:au.t~ W}'lla'lrJ ~
.Milln.i.ielo...._r:zytiruaoCzaławie 
wazto•i.Podr6te~Hdenr~ 
~-Czrnncodwtortudo~· 
płt.,._I6JO,wtoboty-,._IOO,wlliociDeJc 

-ll-IUIL 
MUZiliM AIOił:OLOGIClM: l 11-

D'.IWAJ' W lllDIIONIAOILOS. 

1W)WCA ----~i dwie 
~-blryltJczDB-I:lJ!Iaeodwtllrtu 
do.allolywplr..9-11,11iedz.wpdz.U-!1. 

APIDo\rwf1aNA.-łll.lhbjl4,1d..U-SSI . 

STARACHOWICE 
AI'IUADY11JIN..\- ul.~tel 

0<-79. 
SKARtYsKo 

Mt.IZIVMIM.OIIAJI..\l..!GO- łtłk'. 
&sa--,. -c;,JDI)Coodtic:aoieopr6a. 
ponicdr.i&8ó••JOCb:.,._l7. 

GAL!IlASZTllll J,._A.dcai•-IIL 
sa-w.,.. -WJSIIWI _Napoleoa Die tylto 
onll". ~cocWcoaic"'l(llh.IG-Il 

JĘQRZF.IÓW 
liNO w o..i&.bą -.,Kr61c:w~~~.~nio

tb"-USA.bo.,J.l6,,.Swildi"-USA,LU.a. 
11 

MtiDUM 1M. r.zvi'WWSiłal - ... 
T.~711{111L~-wdtaJDwato
letr,iut:pl6w*-::u)'dli~wP>
monic:&II)'Cb.u~'~Jl~C:łmlpiwnioct 
XVUI-XIXw.,dawncmief:J:b.niePfzrptow. 
stic:łltpdnymWJSUojcm,dotume!ltyl Pl
mi4JtitoełUJmc,J:triory~ 
CzynliC ocw:łrleriDM: oprócz pooi(ldziallitw w 
ptz.ł-16. 

WLOSLC:LOWA 
IJNO•O..Włu1 -..Frutioi.Job. 

lltl:t"-USA,tH,a.IUO. 

BUSKOZDRóJ 
liNO~-Gioc:zynJie. 
G\J..DJAIWA,.l.lELONA•- ul M.ic-

betric:ulO - Milarftoln;JsnofaJado
tqo.Cz)'M& cocirX:Micw(łOCILII-17,w 
niccb:ldciponiedzllltillicc:zynna. 

KAZIMIERZA WIELKA 
UNO,.I.Idedii•-,Obcy[li"-USA.,lU, 

a.J6,.$eie:tbłtf"łldlu'-USA.tll,a.ll. 

~ZISZÓW 
........ IIIOC%JIIIIa. 

SUCBIDNIÓW • 
liNO....-.·-~ 

NOWASLUPIA 
MUZKUM STAIOtnNioo Hllf

NK.'IWA $WttroUZYSIIJOO lM. Mli
ClYSLAWA IADWANA ( ..... ...._ 
T....ai NOTwW....W)- .&.Ś._ 
kn;rlb-CZ}tiDCcodrlcmJiewa-9-16,wpo
łliab:ila:illicc:ą,ule. 

NAGŁOWICE 
MllllJJM ,.DWOIEI MllOł.AJA 

u:JA•-wysta'II'J'poałl)wet.zXDUXXw. lf"o. 

IOifii!D• .TłldJQe JqiODOft na JCJclec. 
c:qUie". ez,-wpOaiedr.iafti,cz:wartlil 
mbołr•IDdl-,._I.S,_wtorki,łrodyi~ 
• .._,._17JO,wlliedzidollia::zJDoD. 

SDl.PIA 
Mt.l'lDJM lAaat\ STAIOPOLS

moo ( ..... ,.__T_.... NOT • 
w-.ie)-millkiłifwpudliapmilni
CO'IJIIizpałowJXIXw. l'n:zeałqjcdaWD~:"f" 
~obrabiaftiitdiwDtodltwJ. 
c:::zrn-•JIO(łl.,._Ui ll-11, wponil::dtitłti -

z_. ... ..._ ... , • ........" __ _ ------Idol- ....... ------· wowyrnl uhonorowlino grupt ponad 700weter8n6wl kombałllntów 
018 rodzk:6w tołnleny. 

Krzyże ..za udział w wojnie 
1918-1921• i nominacje na sto
pieli podporucznika piZ)'ZDano 
Scubbnrewl Konaiowi l Fru
dSibwl Krłlowl. Krzyte ,.Czynu 
bojowego Polsk.i.ch Sił Zbrojnych 
na Zachodzie•: Staalll:l.....t 
o l l w.... i Sieiani 
~ W~no tet krzyte 
partyZanckie i medale ,.la udział 
w wojnie obronnej•. Rodziców, 
których trzech i wipj synów od
bywało lub obecnie pełni !ł\11~ 

wojskoWfb udekorowano złotymi 
(52 osoby) i srebrnymi (603) 
medalami ,.la zasługi dla obron
nałci~u·. Byli wśród nich min. 
Duid8 SeJa i Sł:aaltllw o.sza. 
którzy wychowali dla wojska po 7 
synóworu:Z.Ia~Juła.i 

--- 6syn6w. 
w~ odznac;zenia wicc

minister obrony narodowej liro-

......, - wyrazji ogromD4 wdzi~ość rodzicom, 
którym dane było przetyć wiele 

trosk i niepokoju zwi4u_nycb 
z odsyłaniem synów na słutbf da
leko od domu. Biskup Łieleck.i 
StanlsbwSzyme<:kl powiedział, it 
uroczystość nawiązuje do słów pa
pieta.,którytakdobitniemówił na 
kiele<:.k.iej ziemi o rodzinie: czcij 
malłęl swą i ojca swego. 

-Musimy pam.ię:tać,1e z.aws::ze 
na pierwszej linii walki o niepod
ległość stali polscy chłopi - mówił 
prezesPSL, WaWe...-Pawlak. 

- Parni~tać o tragediach kielec
kich wsi, szczególnie Michniowa. 

Uroczystałć zakończył koncert 
orkiestry wojskowej prniz.onu 
kieleckiego. 

Zbigniew Bujak 
w Ostrowcu 

W fOCZIJicę 11 Ustopada 

Biuro Posel.stie Unii Pracy i 
Tymczasowa Rada Okfnu Świ~ 

==~~=:t: llrzysk.iego na spotkanie z panem 
posłem Zbigniewem Bujakiem 10 
listopada 1992 r., o godz. 16.30, w 
Zakładowym Domu Kultury przy 
al.3 Mąja. 

Odzyskała 

96 milionów 

SZANOWNI PAŃSTMO 
KJody " - 1918-

PrJiska wybiła się na niepOdleg
lolł,-stalasJo--. 
wszystkJch-. 

o.M.t-Mcw-.".,znym 
pallstwle.--oblofc&ml 
--la.}ednakon<>
slrny w S8IC8Ch umltowanie OJ
czyzny l monłiny obowiązek słu
tenla RzeczypospoliteJ. 

W 74 roczną odzyskania 
nlepodleglokJ spotkaJmy sJo. 
abyOddacczettpamięeltamf)<;h 
dni. 

11 listopada 1992 r. o godz. 
10 odprawiona zo.stanle msza 
$w. w bazylice lca.tedraJnej, homl-

Na .Kielea:zytnie 

/lo wygiosi onlynalfusz d/ece7JI 
ldełeclde/ b. bp dr Stanisław Szymedd. _,. .."uszymy 

przedpomnllc,.Czwóttd'". Tamza
OZymamysJochwi/o,by_.., 
czeltlpo/eglymlzlot)ćwleńce. 
Nasłfpnle udamy sJt na cmen
tarzStalydokwatelyleglonlstdw, 
by zJetył lrwfaty na mogiłach 
spoczywaJących tam leglonlstdw. 

Serdecznie zapn~szam PaJtst
wa do udziału w uroczysto§cl. 

Niech wspólny hołd pamięci 
t.anrt)dJ dni zespoli nas w pracy 
nadPolską.połączywd4f.enludo 
jej bezpiecznej rac/f stanu. -dr JÓZEF Pt.OSKCWKA 

Z grubszą gotówką udała si~ na 
targprzy ulicyGwardii Ludowej w 
Kielcach pani Irena Ł.. w torebce 
miała 96 milionów 300 tysi~;CY zło
tych. W pewnym momencie 
zauwatyła brak pieni~dzy. Na 
s:zczę::ście w pobli1u m.lljdowalisi~ 
funkcjonariusze policji. którzy za
Uzymali na gorącym uczynku 
prz.~pstwa dwóch nieletnich: 

80-lecie harcerstwa 
Sławominl. S. (lat 12) i Tomasza 
W. (lat 16), obydwu mieszt.ąją
cych w IGelcach. 

Q i.) 

Nożem w serce 
Jak jut inronnowaliśmy, 4 bm. o 

godz.l.20wKielcacbprzyulicyPiecta 
dosz.lo do tragedii. Gospodarz miesz
kan.i&,lS-IetniJenyM.u.todziłno
t.em myśliwskim w serce li-letniego 
Rafała M., który zmarł po pnewiezic
niudoszpit&IL 

WczdniejJerzyM.zaprosildosic
bie lrudl przygodnie poznanych 
młodyoc:b roę:tczym: Pawła 8., Marlu
su J. i Rafała M. Podczas wspólnego 
spotywania al.tobol\1 doszło w pew· 
nym momencie do ~tni. Jej finał za. 
kończył si~ tragedią-18-letni Rafał M. 
nie tyje, a spra~ zabójstwa areszto-

G .t.) 

Odp~•oaledzlellcrwaty 
1llOCQ1tośd ~e z 80-lede.m 
ban:entn- "Kie:lecc:IJ1aie. 

Pierwsza zbtórk.t. zastę:pu kie
leckich skautów, zorganizowana 
przez dh Włodzimierza Gierows
kiego odbyła się 24 paździem.i.ll:a 
1912 roku. Ta właśnie dala jest 
przyjmowana z.a początek ruchu 
skautingowego i harcerskiego 
w naszym regionie. 

-Przez cały rok drutyny wyko
nywały zadania związane z rocz
nicą- mówi dh Stefm Kalinowski. 
komendant Chorągwi Kieleckiej 
ZHP- Dz.ięlci temu udało się od
naletć wiele ciekawych, dotąd 

nie znanych dokumentów, doty
czących historii harcerstwa. 

W uroczystościach ucz.estni
czyli mln. wojewoda kielecki dr 
J6z.d l'tosbaka, przedstawiciele 

Po "głośnym telefonie" 

władz ZHP, Kuratorium Oświaty 
i Wychowania, Komendy Woje
wódzkiej Stra1yPotamj. W piątek 
goście wzięli udział w otwarciu 
wystawy .,Materiały dotyczące 

dziejów harcerstwa w zbiorach 
Wojewód.z.i:iej Biblioteki Publicz
nej w Kielcach'", a w sobotę -
w uroczystym koncercie jubileu
szowym, k.t6ry odbył się w Woje
wódzkim Domu Kultury. Wystą
pił m.in. znany harcerski zespół 
,. Wołosatki•. Instruktorom Cho
rągwi Kieleckiej ZHP oraz wetera
nom ruchu wręczono harcerskie 
odznaczenia. Trzydniowe uro
czystości zakończyła niedzielna 
msza święta, odprawiona w bazy
lice katedralnej przez ks. dh Mll
rlnsz:a Stm:zewskiego, duszpaste
rza barcerek i harcerzy diecezji 
kieleckiej. (dm) 

Nowela dla bezrobotnych 
3bm.lllformo'ftllśmy o wejłda w f:ydezaowełlzoWUJc:.k pnepb6w liS

lawy .,0 tatrudaleału l beuobod•". Me 'fltJZ1SC1 czyt.elakJ .deU obqę 
pi:ZeCZ1fKtelalormac;Je. Wlelazllk:ltprosilo o WJjaWeaiepMczas i18ml 
przy ..&foŚII)'ID tełefo"-'e". Na p)1uła odpowW;ałl: pu.l J6zefa Mldpkb 
a WnjewUzkłego BJ~~n Pnq-1 pan IAzek AJNlrulk. klerewalt Rt:)oH
we:go Bl~~n Prac,- w Klek:Kh. 

Wielu rozmówców sygnalizo
waJo następujłC)' problem: mam 
52Iata1ycia(kobieta)i31latstatu 
pracy. Mój zak.l:adjest likwidowa
ny. Przezjaki okres bfdęotrzymy
waJa zasiłek dla bezrobotnych? 
Kiedy moaę przejść na emerytu
<o? 

Wyjaśniamy zatem., te zgodnie 

z obowią,zującymi przepisami za
siłek dla bezrobotnych bęld.rle 
motnapobierać do czasu nabycia 
prawa do emerytury. Musi być 
jednak spełniony ~p~ący wa
runek: taeba mict stażu pracy co 
najmniej 30 lat (kobieta) i 35 lat 
(mętczyzna), albo 25 lat pracy 
(kobieta), 30 (mętC%)'2Ilł), w tym 

15 lat w warunkach szkodliwych 
dla zdrowia (w rozumieniu prze
pisów emerytalno-rentowych). 

Otnymaliśmy wiele pytaó 
szczegółowych, dotyczących 

motliweści pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych- tegorocznych ab
solwentów, którzy kontynuują 
naukęl wieczorowo lubzaocznie w 
szkołach policealnych łub wyt.
szycb. Ze względu na jednostko
wy charakter tych pyta6 i ograni
czoną iloić miejsca w gazecie, po
wró<:imy do nich oddzielnie, w 
przyszłym tygodniu. 

("'') 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Z regionu Z regionu Z regionu 
Zodłu1oale "._,. lobll Spd! dzielni Mieszbnlowej w Slwł,slm przekroczyło S mld rJolych. Wiele os6b nie plad laody

t6w_ Biednym po._ opieka spolec:zna 

Raz na dzień rozprawa 
Międzyzaldado- Spółdzielnia Mieszkani•- w Siwzysku ~moje lokale 

(mieszkania, lokale uzytkowe) dla ponad 6 tysięcy głównych ~emców_ 
Komomikcoraz~cicj twierdzi. 
że nie ma z e:tego ,.ściąan~ •. 

w m kwartale Miejski Qłrodek 
Pomocy Społecznej donnansował 
n.e,jbiedniejs:zych lokatorów 
MS M: 245 osobom dopłacooo do 
CZ)'llSlU 20 l mln 663 tys. zJotych. 
MOPS tatte na nadmiar pieni~ 
dzy nie narzeka, a~ odwrot
nie. Ubiepłącycb się o pomoc 
przybywa. Miasto ubożeje. a na
dzieioapopn~sytuacji nie ma. 
Co będzje dalej? 

-Coraz wiQOC.j głównych na· we:lklcpy,restauracjcitp.juttny technicwiejesttoniewykonalne. 
jcmców nie płaci czyn.s::zów, ~ iwięcejmiesi~.l4os6bniepłaci Trzeba bywyłpyć całe piony, a 
dyt6w,odsetekodnicb-informu· pnezdwamiesi.ące,a46.z.ałegaz nie posr..czesólne mie:szbnia 
jeprezes~duMSM,L.h*w opłata.miostatnimiesi4C.Wsumie (dłutników). A zalem- spRwy 
..._....- Trzy mi~ i więcej -~mcysąnamdłu1ni5mld 147 kimucmyna~~powani.a 
zalep z opłatami 836 M,jemców, mln zł. Na.iwi~bzytn problemem aądoweso.Pneciwto3.S0080bom 
dwa miesi4ce - 772, miesi4c - naszej spółdzielni mieszkanioW'Cj złotono wnioski w ądzie. Co-
1373. Razem u naszych lokalarów jest kwestia: jak odzyskać pic- dziennie w .We w Sbrt}'*u 
mamy do odzysbnia 3 mld 958 ni4dze? ZastanawialBmy ~ czy odbywa sio rozpnwa d~ 
młnzJotych.Poaadto24osobyz.a· odcqć dopływ ciepłej wody i O&· egzekucji dhJ&6w ta mie:Rbnie. MARIAN XLUSU 
łegiJ.t z opłatami u !obłe utytko-- rzewania. Nic z tego, bowiem 

Krzyś dziękuje za życie 
Pi9Qoletni Krzyś, syn pncow· 

nicy SW;ii PICP w Swtystu za. 
eborowal na ł.ółtaczło typu ,.B•. 
Dotychczas Słolowa.ne spccyflki. 
przy jego leczeniu nic dawały po
zytywnych rezultatów, ani tet nie 

· rokowały jego wyzdrowienia. Do 
leczenia konieczny był .interfre. 
ron• - lek produkowany za grani· 
ą. Kosztjego z.atupu (20- 25 mln 
zł)przckraczałubop,kies:z.e6pn
cowników kołei -rodziców Kny
sia. Totct Porozumienic Zwi"
k6w Zawodowych Kolejarzy w 
Startysku W)'St4piło z apelem do 

Z ukosa 

wszystkich ludzi tclaznego szlaku 
osolidama§ć, pomoc w potrzebie. 
W erekcie apel nie pozostał tylko 
apelem. R6tni ludzie w tym takte 
kolejarzc,uobilizrzutk~. Wbót
kim czasie zebrano potnebną 
kwoto. 

W liście do,.sL•mat.kaKrzysia 
serdecznie dzi~kuje wszystkim lu
dziom, którzy udzielilijej fmanso
wej pomocy. Po pi~ u miesiącach 
kuracji, Krzyś wraca do zdrowia. 
Kuracja potrwajeszcze około p6ł
toramiCJi4ca. 

Dziwne zwyczaje 
Nidctóre pani~ z t:t!tttmlltelt:/(1-

nianQ ZalcladówStamdrowfdcidl 
.Star• S. A. :uu:haW14J4 .tlf twgan
nle. ~d* im .tlt. tl roblq wi~lkq 
łtJSkfjddi w ogól~ lit zglfUZ414. A 
gdy już to uczynią iqdlł}q podonia 
im wewnf11%1fqo numeTłl telifonu. 
Wpruc:iwrt)lmrtu.leodkladqjqsłu

chawlą l bosto! 
2qdanle WtfC Dbrurdalne. J11k 

można tego wymag11ćod osoby, któ
ronp.dzw.tJnlzWa~.Kielc,ay 
R11domio l prwl o połączenie z dy-

rdctorrm produkqi, 11/bo kierowni
klon działu sprudożyl Prudd 
jobryczey .tpU lelifonów jest 
do.stfPny }ł!dynie dla Judzi zotnld
niort)ldl w p!Udsitblorstwie. A 
psim obowiązkiem telifoni.ttldjut 
znafalenieodpowiedniego numeru 
i dokonaniepoląc:unill. 

Nil tllklęj ZD.fadzie dzitJiqjq 
wszystkie antrole telifoniczne w 
3Zllnl4/qc;ych sitmkladachpracy. A 
może w Spólt% .Star• obowiqząjq 
lnnezwyczoj~l Wnystkomożliwe. .. 

(Kr) 

Komunikaty 

Stąporków 

Skrzydło za miliard 
Trwa rozbudowa Szkoty Pod- dusze w ramach swoich mo1li

stawowej nr2 w Stąportowie.Jak wości, a tych ma niewiele. Tolet i 
na placówk~ oświatową .Przysta· władze samorządowe liczą sio z 
ło•, brahde pieni~ Dll in westy- ewentualności4, te gdy w roku 
ej~. Niemniej Kombinat Budow- szkolnym 1993194 przyjdzie im 
lany prowadz4cy budo~ jeszcze przejąć podstawo'*' otłwiato, 
w lfm roku zakoliczy monlat wówczas zmuszone ~ realizo
pierwszego pi~tra przybudówki. wać inwestycjo z własnych środ
Ju1 obecnie szacuje si~ te do za- ków. Por:oa&a.ią wi~c kuratorowi, 
kończenia budowy sbzydła. po- by w przyszłalei b)i w korzyst
tneba będzjc około miliarda zło- niejszej sytuacji. 
tych. Kuratorium przydziela run- (IIID) 

Skok w mundurze 
Kilka dni temu w Dziurowie 

koło Starachowic nieznani spraw
cy pod osłoną nocy dokonali wła
mania do sklepu. Zabrali papiero
sy, konserwy, wodiiny,!iłodyae.a 
oawetproszkidoprania..Namic;js
cc przes~pstwa udała się ·ekipa 
dochodzeniowa z Komendy Rejo
nowej Policji w Starachowicach i 
Komisariatu w Brodach Iłtcckich. 
Jut po paru godzinach penetruji 
terenu natrafiono na trop włamy
waczy,którzyakuratodsypiali tru
dy nocnej eskapady. Są to miesz· 
kańcy sąsiedniej wioski: 25-letni 
Maciej K. i 41-letni Adam ł:... 

Podczas przeprowadzonego w 
ich domach pnes:zukania poli
cjanci odoaletli nie tylko lup, ale 
takte dwa mundury: policyjny i 
wojskowy. Pnestopcy ubłerali je 
przed udaniem si~ na kolejny 
skok. Zachodzi bowiem podejrzc. 
nie, ii nie była to ich jedyna m
dziet. Zwłaszc:r.a. te wcześniej 
siedzieli jut za podobne czyny w 
kryminale. 

Prokurator rejonowy w Stara
chowicach nakazał umieścić Ma· 
cieja K. i Adama Ł tymczasowo w 
areszcie. 

(del) 

~ 
Nowości 

w bibliotece 

Przerwano bud~ budyoku 
U rąciu Miasta i Gminy w Stąpor· 
kOWIC., adyt zabrakło pieni~. 

::..:':f~um:: 
::: ~z-e=:k ':~ 
tylko niewiele pieni~, zatem 
wykonawca robót - Kombinat 
BudowtanyzeSwtysta-poaawil 
tylko budynek w stanie surowym. 
JeteJi ~ pieniądze w rob 
pnys:tłym to 1 prace bod\ prowa
dzone dalej. 

(.u) 

Będzie 

Iapanka 
atat~:&:fp:!z"= 
kiepsy.Na~jeszczenie 
odnotowanopnypadków-wścielr:
lizny, chociat t.d.anały ~ poery
zienia. Toc.et władze miasta apo-
14ią do WJZ)'Stkicb posiadaczy 
psówt.br je tnymali na uwi~zi 

lO listopada br. w S~rtowie 

=~:y~~~~.-= 
pruwiezione do schroniska dla 
zwierąt w Kielcach. 

(->) 

Pacanów 

Strażacy 

w akcji 
Ocbolrucza Stru Potama z 

Pacaoowa utZC:Stniczyła w likwi-

~~~:o~=;d 
inne jednostki poniosła spore 
straty. Teraz tneba bowiem wy
remontowE samocb6d. kupił 
nowe ~ zapłacił ludriom 
ekwiwalent z.. udział w akcji itp. 
Szacujesi~t.estntylek:osztowsć 
be<~.- budtet gminy ponad 40 mi
liOnów złotych. (caa) 

•20.X.92r. okołogodz..l3.40w 
Ostrowcu Dll ut Kopernika miał 
miejsce wypadek droaowy, w któ
rym ,.polonez caro• po~cił pie
s:zcao (idącego jezdnią w grupie 
pieszych) i niezatn:ymującsi~ od
jechał :t miejsca ularzenia.. Kie
rowca, który uczestniczył w tym 
zdarzeniu oraz osoby, które były 
świadkami proszone 54 o kontakt 
z Komendą Rejonową Policji w 
Ostrowcu, al. 3 Maja 9, pokój 117, 
teł. .531-41, wew. 313 1ub221 . 

•26.X.1992r.ok.godz..ll30w 
Ostrowcu na ul. Waryńskiego (w 

rc;onie targowiska na os. Ogrody) 
miał miejsce wypadek drogowy, w 
którym samochód osobowy .opel 
rekord• ot rej. DON-NV-451 po
trącił na przejściu dla pieszych ko-
bie~Oat74), w wyniku czeaodoz
nała ona obrażeń i po przewiezie
niu do szpitala zmartL Osoby, 
które byłyświadkami tego wypad
ku proszone są o telefoniczny lub 
osobisty kontakt t. Komendą 
Rejonową Policji w Ostrowcu, al. 
3 Mąia9,tel. 531-41, wew.3131ub 
221. Kronika policyjna 

Skarżysko 

Sesja Rady Miejskiej 
9listopada 1992 r. o god%. 12 w 

sali konrerencyjnej Domu Tech
nika i Etonomis(y Zakładów 
Metalowych .Mesto• przy ul. Le
gionów odbędzie si~ n~
oa ~ Rady Miasta Skartysta
-Kamiennej. 

~kobradprzcwidujem.in.: 
• pod~c uchwały dotyc:::qcej 

zmiany uchwały przeję:cia Zakła
dów Chemicznych .Organika
-Benzyl•, 

• udzielenie odpowiedzi na 
7.8łosrooe zapytania i wnioski. 

Oftcer dytutn)' Komendy Woje
w6dztifjj Poli(jjl w KleiCICb, oadtc:mi
SU% ..... f'rMeWI:infonnuje: 

•WIJe:łc.dlpnyulicyPakoa:oa 

ICbodKb P<*'lii, 1 bm. o aodz;inio 
1.02, :małcziooo ntoti Danuty P. (lat 
41). Nac:idetobictylłwicrdmoorany 
kłutcilłuczono.. 

• WSbrtpb-'-'--d na trasic 
nr 7, 6 bm. o p:Jdzinic 0.30, niema.ay 
mc:tcm;na(wwietu okotolO-lS lal) 
wtarJil4łnqlonaje:zdni~izostal 
~ypn:ezsamocb6d......-,ttó-

rymkierowałWittorSz..(lat34).W 
wynitu wypadlr:u pieszy poni6!1 
łmiert namiejlcu.. 
·w~~pn:yuU

cyMoniusztjwoocyna7bm. wyłludroi 
pabr budynku rWeqoeco do Marli 
M. w plomicniacb zam.t ,.,., do
:wra Andnej B. (lat 37). bóry nie."". 
qc:eyt stąMc:qp obot 16tu pzejnł.ta -· • Na Wilioset Komilariatu PotiQi • 
ł.epamie 7 bm. prokuntor ręjoDowJ 
aresztował Bi&dma w. (lal 34), po-
dejnmeco o to, te 5 bm.. kienMt, w 

litanie nielrz.otwokl, amoc:bode:m 
.star" spowodonł d- wyi*Ai. w 
bórycb. lnY <*>by OOmlb" obnf.eil ...... 
·w~zpratuoadSilniq(w 

poblitubR)'PC)wnocyna6bm.. 
stradziono samoc:b6d ~(nr 
rc;i . KEC-3957) koloru arma&oweao. 
W~ amoc:bodu ~ do 
Czellbwa J. oceoiooo .." 42 miliooy 
złotydL Natomlat t. ulicy~ 
Tłldeusr.owi B. zam.t samoc:b6d Ji,lll 
t26p• (nr fl'j. KEC T792). 

Qk) 
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Kielce. ul_ Warazavvaka 4 
tel. (04"1) 425-82 

~oplarkl lnfotac 
nowe- NA RATY; , ....... owane- 40 proc.. c.ny 

~eksploatacyjne 
l~ Alcoh, ....,_...._ canon. Mlnott. 

Senvia 
O RAF l X 26-800 R8dom, ul Klllńeklego 21, teł.~ 

r!Yrxlo [OJ of:\ir\1 D _T_" 

~--"'-' ot.nlile łllnlo .... 44-1111110172515 

. ."_,, ·-· • ...-117-
MATERIAt.Y HU'1'MCZE --- l.l.•• .... -
- biKhw came 1 ~,. ----·- ·-.-...-

......... "*" .,BMJMAX" -------rury V. cz:Mie do • 1111 ~do • 3 cele 
PIIOOUICWE~I- -ul.-2,1111.45&-łS, -do----·- ul.-15-r6g

... fltekoaDwlb 32 ---·-PRZYJMIE ZI.ECEJrM NA ROilOTY ŚIIIS•RSKO-SPAW~ 
CZE Z WlAIIIIYOt TANCH IIATERIALOw 
--D010l -----101.11-72-54 &pn.dat z ....,.ąnu c..ldlw k. ....,... .... biiD 8ICR 
~wgoda..I-11._....8Dbotywgadz..l-1ł. ',.,,, r' • "• ""~ " 1 .... '"''h 

,., ''" /"""' Dodnllnle ................. ....... 
'tMotlłwrM .............. do odblon:J. =a 

IBit:oztl'l <ZY MACIE PAŃS1WO JUŻ SHÓJ SKLEP? 

Sklep, w którym zawsze słę zaopatrujecie, ktOry oferuje coś witcel nlt tytko to, co aktualnie )est 
Państwu potrzebne? Jeśli nie, to firma BiPo zaprasza do wspOineJ wapOłpracy l zaba,wy. 
Kupując u naa na raty (bez :tyrantOW) na rewelacyjnych wrunkach, stajacle słę PańStwo naszymi 
klientami. Z tą chwilą uzyskujecle status stałego klienta firmy BIPo, ktOry upowatnla do rabatOw 
przy następnych zakupach. 
Jeśli Pahstwa znajomy zakupł u nas sprzęt l powola sit na Państwa, to dla takich kllentOw prze
znaczony jest ekstraupomlnek. Do 31 grudnla wielka loteria firmy BIPo dla wszystkich kllentOw, 
a w niej cenne nagrody, dwie dWuosobowe wycieczki do Paryta z .,Aimaturem•, telewizory kolorowe, 
magnetowkty, kasety video l Inne cenne nagrody. 
Sprzęt dowozimy gratis do PańStwa domu oraz Instalujemy l Instruujemy w prawidłowej obsłudze. 

NIE ZWLEKAJ BIPo czek• n• Ciebie 

WYGRAJ DOBRY LOS- POSTAW NA DOBREGO PARTNERA 

POSTAW NA BIPo. 
-EL TON, Rodom, ul. 25 c-- 38. 

.UU.DO~" 
AaTi&IICDalll ,...,...,..,_ 

, ............... -,~·~ ...,..,_ ,.., ...... . ...,._ ,......._ . .._ 
, .... ...., . .,..... 
-. ... -.. .... _ -
W mo 
- 8.900zl 

Kozienice, 
teł. 14-56-33. 

lnfomnQemy, ~nauka na kwsle 

fry7jersko-kosmetycznyrn 
rozpocm.le się 10 Usto.,.U 1992 r. o aodz. 16 

w pomłesuu:nlacb PW ,..Procress .. 
"' Klelcacb, płac Wolnokl 2, piętro l, pokój 78 

Na bimie "'.)tsKze wobte nUtJsea, 
Zcloszellia pnyjm!Ue biuro PW "Propess" w 1DC!.z. od 9 do 14. 

KOMUNIKAT 
do wlaścicieli, liCiministratorów nieruc:homoścl 

OI8Z przedsiębiorstw l instytucji 
na-iegmln: 

Kielce, Zagnańsk, Sitkówka l Mas/ów. 

W związku ze zblitającą się porą zlmową 
l powstającymi mo;!liwościaml uszkodzeń przez 
mrOz urządzeń wod.-kan., ZKWiK przypomina 
o obowiązku : 

- zabezpieczenia pomieszczeń wodomierzo
wych 

- odwodnienia studzienek wodomierzowych 
-przeprowadzenia odwodnienia slecł letniej 

(działkowej, ogrodoweD 
- niedopuszczenia do oblodzeń pokryw tellw

nych od zasuw, hydrantów p.pot., studni rewizyj
nych, zdrojów ulicznych, kratek ściekowych, uz
brojenia ulicznej sieci wod.-kan., ktOre znajdują się 
przed posesją na chodniku l w polowie jezdni 

- nieodkładania stert śniegu l lodu na wytej 
wymienionym uzbrojeniu ulicznej sieci wod.-kan. 

Niezastosowanie się do powytezego mote na
razić na straty materialne wiaścłclell posesji lub 
osoby w Ich imieniu działające (konieczność na
prawy zniszczonych przez mroz urządzeń), jak 
rOwnlet spowodować pociągnlęcłe winnych do 
odpowiedzialności kamo-administracyjnej. 

Skład reklam: .f.x.bud 13• Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. 

Gazeta dla ludzi, którzy 
nie chcą działać po omacku 

RZEC&urA 
Jesteśmy najleplej 

poinformowani! gazet11 w Polsce 

Jedyną gwarancją stalego / 
dostępu do naszych informacji 

jest prenumerata 

Nie zwlekaj/ 

T.min lkłedMili zwn6włeń ,..~ kwlwtM 1993 r. 
." 

"'Pf'r- 20 listopedl1992 r. 

,."....,., __ IIICH.arwwal...,..._l_. 

~~r.Do21~ ~ 
~ HUr1'0WMA ",UXX1llN" 

"" _ ... _12, 

lel/fu.l16-711 ... ~e~. 316-771 -= -bllh~ltll. A ..... .............. -_...,.. __ ....,_, __ 
- -YDY" YOY, L Y, W,, DY,CW,OPL, DMY,OWY ---·-.-.--.-..... .....--_..,_ ... __ ,_ 
-Uc:aiłtd l fllf ------U W A G A: w ee--. łlllrycaJdl "'""': ·-----.---.,...,.... ".... ............... --.-~--PnyiU••••e ce•J: 
YDY 4ll.f-11.%M. YDY 4s6- U-"1. VDY-llll.5-4.17l 
6 lall6 ka 40 w- •. 000 ał/..t z pod. obr. 
- .... O&PWM-14ł.-
-."...ous .. -'716.M 
- ...... OUSZ51 - 63l.-
- bilłka łia:aiUn l fJsU A Jlllt 
---IP.ITMtl6. ... 
---1Pltll.l .. --.. ·--laloq.OOV ..... /ut 
_.....," .. 5.936 

-JWJ· ··· · ···td~-18._/_ -IWJO IM ....... e.e•.......,.li.M/ ... 
-Ur)1bblllne~,.IW- l1.4M/ .a., ...... - ...... , .. __ ........,.,.....,..,_,u-&z,a .. -Ju•tut. _.._ZKJ .... , ........ A-1.1 ...... 
-.blleiYA&Y411: 118-52...511 

Ajcjull. w wlcUMKi -,_łów jaUUI)' ~ 

• nj. --l Ideiodia 1114111. 

To__,.r:e 
.........,...._, 

~ ŁOŻVSKA ... ~ l .. 
ftMbd "'* 26-600 Radom-Wacyn 105 

1] 7/'(J)o([XJ)([) dJ tel. 3"13-710. 
\., 161~ 
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P U H Mufti lllhd: -_ ........ _......, 
Hurtownia: Kielce, ul. żniwna 4/6, "DESTAL" s.c. .......... _ ... Qvo~ adres."J tel/fax (041) 482-93 

o"feruje: w.m-.u ___ ..., 
Kielce, ul. Na Ługach 

(za "Agro11111") - tarOwkł samochodowe, halogenowe O ....,.caneł.,...__ oo...,._ 
- świece zapłonowe, tarowe 
- lotyska toczne, ślizgowe 
- paski klinowe, rozrządu 
- przerywacze kierunkowskazu 
- płyn do chłodnic 
- koametyki samochodowe 

0--CJ ....,... . , ... . 

teł. 31-48-98 
545-43 

ponadto tarOWid ośwletlenklwe, kompiety choinko'Ne 0--0-o-...-Ceny NA.INIŻSZE, ZAOPATRZENIOWE, FABRYCZNE, 
BONIFIIATY. -..., .. 1'7 .... .,., .. Mo:Hhrośł dostliwy wtasaym t:raD!Iportem. 

l
-do-~ ,_ __ " .. _.,.,.,.. 
~butfe30kg-•"...., _,,__ -l.lpnsalnJwgodz.7-20 
wiiCibatydo11 

PPHłU .,BOLJD" 
Radom, ul. Kielecka 16124, 
teł.31-12-83 

,.EDGAR" - hurtown .. plwe 
Kielce. uł. Graniczna 26, 
tel.66--09-98 

u.rtewabl aD>a>mmm~ ....... , --. .. art. IIIPNk:ue. -- -- - ft ...... ZIIIIUJql..~. 

Klełce, ul. ŚCieglenneQO 150, 
tal. 61-02-71. l3ł7111 

Speqalistyczny komis 
samoclwdowy 

przyjm14ft do sprzedaży l sprudqje b. korzystnie samochody 
dęimowe,. dągnild samochodowe, naczepy l przyczepy • 

o . HANTRANS" Kielce, Niskie mllrie -
~ ul. Magazynowa 4, teł. 31-60-21. Zll/)rasz.am.y. 

PPił .,Ce•tnb R:Jha .... Kidc:Kia. ... GNu 1:5, tel./fu 455-81 
•nu: łl......ue: Kidce, Maiaztl U 

..........,,oi.DrK-I,td. 611 .... 
StandMnrice. ... ......._t, td. 1Z-U 

c~~-v ~~~ 
~~ -----10.-d/.. "'~ -- donz ...-o:ło•y -U.S. zl/ka 

• - ..... ~.....,._Y- 15.600d/q 
- 1110nzczllk ...-oto.y - zz.oee zttq 

- Diet • -.nzCDOb (plal)')- 34--d/q 
- łledi SOIODJ'- 16.000 zl/ 111& 

Spruclat dla odltiomhr 
bartowyda i iiHI.ywiłl ..... ydl. 

Polccamy takie inne przetwory rybne, owocowe, konserwy ~e, piwo i inne napoje w tonłurc:ncyjnych cenach. 

--15.800 

--11-500 

wykonujemy 

ZAKŁ.AO MECHANIKI MASZVN 
ul. Dekerta 9, 30-703 KRAKÓW, 

tel. 012/56-14-52, Hx 0326347 

OBRABIARKI do DREWNA. 
Udzielamy 2 lata gwarancji. 

Spnedaż za gotówkę i na raty. 

wytnij 1«---------------ł! zachowaj 

KONECKA SI'ÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOŃSKICH 
ogłasza prrelllig nieograniczony na niżej wymienione lokale: 

"' --- c.n...,.... :aolmkw. ~c.o~ --· T--~laklol\1 l. Armil Krojow<J 2 82,5 m kw. 20.000 2.000.000 20 listopada 
2. Wojska Polsldego 3 35,5 m kw. 20.000 1.000.000 ZOlistopada 
3. Os. 3 MĄ;a 16,9 m kw. 50.000 1.000.000 do uzgodnienia 
4. Wojska Polsldego 3 31,0 m kw. 25.000 1.000.000 20 li<topoda 
s. Armil Kro;...,; 2 45,0mtw. 30.000 2.000.000 do Ulłodnienia 

Pnetarg odbędzie si~ 171istopada (wtorek) o godz. lO w biurze KSM w Koliskich przy uL Wojska 
.PolskiegoJ. 

Wadium w nalc:tnej wysokości na określony lokal nald:y wpłaci w kasie spółdzielni najpófniej 
do godz. 9 w dniu przetargu. 
z ~~~ypadku przystąpieniadoprzetargU na więcej niijeden lokal,nale:ty wpłacić wadium na Wdy 

Lokale oddane zostaną w najem przyszłemu utytkownikowi w stanie technicznym jak w dniu 
przetargu. 

Przetarg nie dotyczy wyposat:enia i wystroju wnętrza, które mate być oddz.ielnie negocjowane 
przez biorącego udział w przetargu z dotychczasowym utytk:ownikiem. 

zo~i~~~~':!~~a::a=~~a~~:uu~~~~ ~~:~c::~ r2~b~t~7e Pt!:~~~~e~ 
udziału w następnych przetargach ogłaszanych prz-ez Spółdzielnię MieszkaniOWI&. 

W przypadku rozwi.ąz.ania umowy DĄjmu, dotychczasowy nąiemca nie będzie mógł brać udziału 
w następnych przetargach dotyczących tego lokalu. 

_Spółdzielnia Mieszkaniowa zastruga sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przy
czyny. 

Hurtowaia 
papierosów 
.,SMATZ" 

poleca 

papierosy 
.. rewelltqjllie 

llli*ldt~ 
Serdeczaie 
~. 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłosz.eń. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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WĘDLINY! DRÓB! 
Codziennie ~wiete dostawy 

poleca 

HURTOWNIA "JUVEX" 
Kielce, ul. Zamkowa 4, 
teł. 463-03, 470-08. 

Oferujemy również papierosy 
krajowe, zagraniczne. 
Atrakcyjne ceny! 

Zapraszamy w godz. 6 - 14, soboty 6 - 12. """ 

-l'opletosy .__,_,.,.,.. _".,.,-.. 
--wid --------.-po/lllczlrl,_.nd. --_ _" 

,........... ...... ~ 
ut~f51, .... 1Z-4a 
ut ...... AIIIMI1Z. ---·-D$47/J 

PIWO BEC'lJIDWE. WYPOIIoo\t.ENJE 
.. 9.200- PLJALNI PIWA 

PPII ,.J!DGAR" IW!LCE PPII ,.I!DGAR" IJI!LCI! 
GIWIICZNA 26 <-. ~ GilANICZNA 26, 

~::;;:= .... =-==91==~- ,....; .... ;;;.;;-;..;;~ .... ;..;;'6;..." __ .,_.. 
-~OK"" 

..... oojlaoloj 
- pmę .,]tollywood•, be~ 
cnaaałowaae,łłśdaste, owoco
we., eąresowe, bn svper 
3.300 - 100 Jllue adełoae, 
rozpus:ra:ahte, złamlste, cze
koladyobzy,laexMlk~em-
5.300al szLI bme,mealoiJ, 
"eafla 75 l 250 1 - Boa-Put, 
szyakl koasetWOwe jaJ od 
54.000 a q. szeroki wyb6r 
.Oby a...,.•. 

Najnits:zeceny. 
Dla dutych odbiorców 

wysokie rabaty. 
Zapraszamy od 8 do 16 
Kielce, ul. Górnicza 36, 

tel.349-23 D9llll __ .... __ 
25-019 Klek:e, ul Karcz6wkow8ka Sa, 

..... 61-49-11, fax 61-92-10 

- c-tnletelefanlczne: --.. • .....,_ 
.~. ATI:T .PIIrtner", APX-251 oraz Innych r.no-----_......,...._ 
...,,..~..., .... •aaełll...nc.-a.roan6w. 

-sv-emr llłllnnu ......... __ , ........... 

0..1811tujemy kf6tlde t.rmkty f'Nłłzac:ił DrnówWI 
oraz pełny..,... gwer~~nqjny i ~,.ncyjny. 

~my koncMłf -· •ulotyzaejf 'nCłłOIIIU 
na montai u~ antywłamliniowych oraz uprawnłenl.e .,_"..._..__..........." ..... _ 

M montai l konMrwec:jf czujek l:totopowych. 

~codziennie 
od 7.30 do 15.30. 

.M i M' I'Piilńmil 'Allil 
-. .. -~Uł.ll-łł-11 
.,.".., _...,......,....._,........, .......................... _...,_.... ..... -----_......,,...._ ......... _,._ ·~ -=-

PIC>ftll>y Drut-...-
118ł.~lnne 

Klelee 
ut Hauke-Bosaka 8, 
lei. 49-006 do 09, wewn. 240. 

NARATY 
8 •. ZŻYRANTA 
IZ MIESU,CY 

ZO"oiWPtATA 

KAMERY 
TD.EWIZORY 
ANn:NYSAT. 

MAGNITOWIDY 
IIADIOM.\GNlTOfONY 

Wlfh: GRAJĄO: 
KOMPlTIT.RY 

ORGANY 
MASZl'NY 00 PISANIA 
MASZYNY 00 SZVOA 

RLEFAKSY 
n:u:FONY 

PRALKI 
WIRÓWKI 
LODÓWKI 

ZAMRAiARKJ 
IIRAJOWE l ZAOIODNil 

.,zANUSSI" 

"HIPOLIT"' 
KIELCE, 

HIPOT[CZNA 2, 
TEL. 425-51. 

UQa Obrony Kraju 
06rodełt Szkdenia Kierowców 

ui.L.egrucka1, 
tel.25-723,25-n1 Klelee 

organizuje kursy 

NI kał. A, B, C, T, .E do B", .E do C" 
ceny konkurencyjne 

- płatne w ratach. 

Ołrodek dyaponuje: 
-placem manewrowym 

wg wymogOw Centrum 
Egzaminacyjnego 

-oalaml-lowymłdo 
zajęćteonotycmych 

l Pf8i<!YClnYCh. __ ... i<Dr1yola 

zaznltJd. 
Zapraszamy 21tW1 

PUPH CENIRUM SZKLA" 
SZKLO LUSTRA USŁUGI szklalskie 

_ Oki~~~~etal (dostawa) : ~~'::,~ - (X{~st\\~ ~~izolacyjnych 
-Termoizolacyjne -Brązowe - Montai folii antywłamaniowych 
- Zbrojone - Złote -Szlifowanie szkła 

:~~ntowe ~~~'i:.5tJreNaStokull88, -~j;:~e~~~~:,;~kł;, 
-Antool tel.31-54-79 1154711 

Skład reklam: ,.Exbud 13• Biuro Reklam .Słowa Ludu"', te!. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. 

U/um.e sto"".tolodzy JOOII/IIl Niedrciallwwska 
Bealll Gwara 

ilrfomuliq, .. przyjmllją swoicli pocj<nt6w 
wkspok GobiMt6w ~ w godz. 9-10. 

DEI'łTfłX Kid,." 111. Prwt• 37, teL 61-71-43. 

DEI'łTfłX - STOMATOLOGłA DlA CAlE.J ROOZINY 

'"" 

-""'""'~ .... ~~ ·-...-· --.... IUI4wo:ill do ,.MIHIF 
/PMI" .. __ 
i~doEIZ. 
JAWA, WSJ;. SIMSON, 
JAWA SO, ROMET. 

Z.prnzamy w godz. 9 -17, 
IIObata 9 -13. 

OŚCIEŻNICE 
MATERIAL Y BUDOWLANE 

TRANSPORT 

~~&W~~~ 
Kielce. ul. Zagnańska 72, 

lei. 484-19 
godziny otwarcia 8-17, 

oobo -8-14. 

AutoHandel -----IADA--.IADA11e1 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Autoryzowany dystrybutor drukarek 

EPSON toa.a .... Ró:!lana s m 66301&. s12A2 
114/D 

PROJEKTUJEMY: 

• DOMKI JEDNORODZINNE 
• PIEKAANIE • MLECZAANIE 
• MASAANIE e MŁYNY 
e PRZECHOWALNIE • PRZE1'WÓRNI 
• OCZVSZCZALNIE ŚCIEKÓW 
e WODOCIĄGle KANALIZACJE 
e BUDYNKI iiiMIIIarslde l gospodarcze 
• SZKOŁY • BIUROWCE i i-obiekty 

WYKONUJEMY USŁUGI: 

• DOCIEPLENIA budynlr6w • TEJIRANOVA 
• EKSPERl tzY, NADZORY~ 
• ŚWIATt.OKOPIA l oprawa projeld6w 
• PRACE GEODEZYJNE 
• WYCENY NIE!łlJCHOMOŚCI 

wrn.Jrnlemy 
• POMIESZCZENIA blu,_l hancn

(wvgodny podjad, centnim Kielc) 

PRZEDSI;'BIORS7WO 7RANSPOR10WE .. ClmDM:u, 
""~.H. .... ..,.....,~ 

ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na~oblel<l6w~ISIIniOC:hodowel 
polożonef w Osln>wal przy ul. Samsoo!oooicm w 
c:eto«i lub wyrlzlelon,.". częldiK:h. 
Lp. '**- ,.. .• n. ~.......,. -~•trLJI 

l. U/18/l 4.112.... ...._... ... .... 

l. U/38/4 11.181 --L ........ 
3.W4.,/5 6.181 ------- ---ł.W! '·'" IUocjoJOOIIw ........ 
5.Q/6 UM --L ---6.8/1 1Ue3 -- ...... 
_...,........,..",_....jntw---. 
wMę. bltalbadę, c.o., tekfOilf. 

Stu ,...".,. aienc:Hmośl IIJ'tlllloWUJ- IW 21731. 
W.....,w..,...ołdlO,...._WJWOiaw"<)oalel1...,..... 
do 13.XU2 w lwie pnedsięiiMntwa. 
-..-... 23.xt.92w.......,lep __ _ 

ai.-JO,o-10. 
Obłekły _.-. ecblUt t dzlaleaa pracoWIIib pnedsięblonłWII 
coidellllie .. 6 H 14. 
Zutn:ep. lłę prawo lllllewdałelllłl. przetup bez po4luia PI"ZifCZ111· 

"''" 

ctJ&:IER _....,.... • ._ 

OLEJE-l~-. 

-~WEGEI'A-Hal151a....-uz 
WINA-......-Ip-, -S\'ROPV-6..U., .... rt:r 
GUMY, Sl.ODYCZE-....tl .,._ 
MĄKA TOtrroWA. lASZE, 
RY1.kp.Bt. ......... ........ _._ 
ofenje: 
Hartewaiii,.DHCW" 
&idee- Nlewaclal6w, 
al~Dtl, 
(waoG..B-16) 
teL 66-09-12. 

Przedsiębiorstwo WielobraJUowe 

HASPEX ~ HASPEX 
Kielce, 

ul. Ko6cl- 718 -hu-1--po -hu-.... 
O ełekb'od spawalniczych 

O Wb 
O nakrętekbudowlanych 

O innych artykułów ---Zapraszamy codziennłe 

w godz. 8-1530 

'""'' 

III ... 
ID 
III 

jltiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... :& 

polec•Jł!!l 

artykuły papiernicze. bliui'O'Wa, szkolne 
firm polskich oraz ~nych ftrm Z8gl'llnicznyc:h 

l!lbe,PIIał,-,"'-ń-L.iulw,
dtuld ~-~- nWdc:h '*'Kh 

O.......ft'lll_... ...... 

-kllalllle:łwKznl-c-lalp.Fr.,.q.--wtJM)-.k.A-4c..7.10D ----.--. :Z.praa:z...ny 
WOOCiL8-1ł,.obotyl-14 

~ZIIQIWI-11I,ta.llo31--41-l)l 

Klelce,~·(łlurt.,~ 
Qtłwkle"u$.T~101,111l.31--IM)-51,.-n.aD 

~ 

[J
~ ..- Komputery Na raty ~ 

· ..- Drukarki . t' k ;: 
l Ak 

. z za go ow ę ;: 
..- cesona ;: 

b::J W Programy KO"FOitT Computer Syscc::rns ~ 
l..:::.'i . Kielce ul. Słowackiego 16 ~ 

.. !~~9.X ................... ~--~~-?~~-------------- :~~-~~~----~c'!'!~ 
UWAGA HODOWCY DROBIU 

AVISERWIS Zakład Uahq Droblantk:la w Kielcach, ul.l.apUsb 84a, teL 31-11-41 w. 168 
pnyjauQe Dllt6wleaie u dostawę ~l jednodniowych ~cla brojler A VIAN. 

Plsklęta protłakowue q u sUd baporto'ftll)'ch ze Słu.6w ~edaoaoaydt. 

Pisklęta ~się dob.._ zdrowotD.ośdlll a:ybldm tempem wznstu. 
Pole<:amy ŃnłdzaopaiiZeJlle w mlesz:u.kl drobiowe. leli l połfamhy. 

Liblafor-.... ......_-...... 
'"''" 

IUeko. ... tdauoa 315 
-ll-199Zr.o.,.U.Ił,_......,. __ ..,......_ 

w.---: 
l) .,.., • pewlendaai 3181 ... . 

Z)..,_.. partel'ewJ......, • .... Jie. n. 
3)wiii1J~~- ..... ~3-kw. 
•) ....,_..___,....,.,.....3H•kw. 

Calołt alentc:h.ośd złobłłzowuajelt WIUIJJD c:aaa. ...... 
Niejest ~zatndałealea 

-----~..,... ..... l_wej .......... wej. 
Teraą6NI:if:łldjest~w~~~pmrcqCA.(Iebłabdonłl) • 
~ 4:rWkl ale- areplowuep saua -.ktkoweco, wutołd ~ 
~dopaetup~jest8Qt611lleju~przedp~do: 
- wpbtceaia ...... w....,..... 110 lila zl w bsie ąMiDebd -·--------.... WJPYW'Wf w~ o4:sCv&eała od podpisu.~~. IUH'W'J' ~ tnd Pl'IWO dozwrota nllhaa. 
K_l __ , ... ,dea ...... _ ................ .._..,.....,...,,_, ..... __ .......... ...".,... 

Poudtop_obej_: 
-...wi-':l..,łJII•..".,nt~lltl7,caa'IJ"''.Z5•.•d,.-.:......,....,ee.wyy.~-11, 
-IIIS:QIIIp:a:lblbwułenb,caawyy.ll ...... d. 
Poeadte ofende-., 4o spnedaJi:t': ~ blęp,hc:e ,.ukota" odl.700.000 do 4.100.000, ....tor 
.,robotro•" - 5.000.000, -.sąaę ełe~ do pisania -1.000.000, ~X • .,.,.. W'llikleta .. ,.... 
-1.600.000, ~do a;rda 'W'1llbbn- 1.000.000, stuowłsko .. pruowuła- 04.000, aai;JIIIJ .. 
szyda ltęba6wkl p.ntd. llknlliskle,ł - 840.000 oru a:a1kl bllp l repłJ ~we. ,.,.,,, 

Skład reklam: ,.Exbud 13• Biuro RekJam .Słowa Ludu•, teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych oałoszdJ.. 

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



STRONA lO 

IP<J)IMDJU)!'AiltliJ.IIm 

g)~ 

PROGRAMI 
6.M Kawa a:y herbata? 
,... W'Uldomośd 

..,. Pros1amdnla 
9.15 Mamaija 
t.l5 Ola dried: Przcdsztolny 

koncert tyczcli 
lOM ,.Dynutla" (161) - oerial 

prod.USA 
11.10 ,.Pierwsze 365 dni tycia 

.wccta• (li)- oerial dot. 
prod.rllem. 

ll.JI ł.ytend92 - relacja z fe. 
tiwalu piosenki autorsticj, 
studeockiej i poelyc:kiej 

lut WLadomoki 
11.10 Pros1amdnla 
12.15-16.10 

Tel~aedukacyjna 
12.15 Jp;yt frll'lcuski (repetycja 

11.45 )
5
:tynie przyrody" 

13.15 J~t niemiecki (10) 
13.45 ,.Oblicu Austńi" - Ocster· 

rcicbbild am Sonntaa -
fllm w we~i niemieckiej 

14.15 J~twłoski(IO) 
14.30 Jc:eyk. anaielski (lO) 
15.00 ,.Alf" - serial kom. prod. 

USA w we~i ang. 
15.30 Prezentacje w Pułtusku 

(tradycje i dzień dzisiejszy 
jednej z ~ycb pol
skich szkół średnich) 

IUIO Program dnia 
16.05 Luz- procram rwtolaltów 
17.00 Teleexpress 
17.20 .,ALr- serial kom. USA 
17.50 W kinie i na kasecie- ma-

aazyo nowołci fl1mowycb 
18.10 ,.Mapzynio" - pfOS. sa

tyryczny K. Juoszyóskie
ao 1 s . Friedmana 

11.20 Nasi obok nas - mqazyn 
msowy 

111.45 Polsta z oddali -Jan No
wat-Jeziorański 

IJ.OO Wieczorynka- . Bez pracy 
niema kołaczy" 

IJ.JO Wiadomc»ci 
20.05 Antena 
20.30 Teatr Telcwilji - Antoni 

Czechow - .Płatonow", 
ret. Andrzej Domaga]ik. 
wyk. Zbigniew Zamacbowski 
Ewa Tclcga l inni 

23.10 Wiadomolei 
23.30 . Poaraniczewogniu•(11) 

-scriaJTP 
0.30 Zakończenie programu 

PROGRAMil 
8.00 Panorama 
1.10 ProsramY lokalne 
8.40 .. T~mniczezłotem.ia.sta• 

-serial.anim.prod.fr.-jap. 
9.10 .Pokoleoia•- serial USA 
9.30 Hobby - mapzyn 

10.00 J~zyk angielski (36) 
IO.JO J~zyk niemiecki (6) 
11.00 Na tyczenic- powtórze

nie ~ekawszycb pro
gram6w0wójti- ,.Polowy 
na rzece wspomnieli•, 
Wielkiedamy-wspomina 
JerzyWaldorff 

11.25 Przeboje MfV 
12.00-16.15 

Przerwa 
16.15 Powitanic 
16.30 Panorama 
t6AO Spon: Kolce - magazyn 

JeUoaUetycz.ny 
16.55 ,.Tajemniczezłotcm.ia.sta• 

-serial anim. prod.jap. 
17.10 Pnql~ tronik filmowych 

(m.in. Arnhem. CZ.. 2) 
17.50 Polska Kronita Filmowa 
18.00 Pro&ram lokalny 
J 8.JO ,.Pokotenia• - serial prod. 

USA(powt.) 
19.00 ,.Tusitala"(S)-~eriaJ prod. 

ana.-austr. 
10.00 .Dzieciaki. kłopoty i my* 

(l ł)- serial kom. prod. USA 

INFORMATOR SLOWA NUMER 263 

l0.3I Odlot z Ok~ c:zyłi Lon
doo-Beat w Warsuwie 
(koncert :r: 24.IX.92 r.) 

li.M Panorama 
ll.ll Sport 
11M Bez mieczulenia - Pro&. 

Wiesłan Walendziaka 
11.15 .Inna nit wszystkie• -

spotkanie z kompozytatą 
~Piecho~ 

11.51 Jeay Kośnik - sylwetka 
znanegofotografika 

23.10 Maratontm:iwOlki-.Sa
mi dla siebte• - reporta1 
Ewy Cendrowskiej 

'U.IO Panorama 
1.11 Załot'lczenie programu 

IIAT1 

UO~-IIriai9.0SNowo«:iln 
9.30Zwllr$łwilłl9.45StiWtiU:IIINczny 
1o.35Ta'ZIII---11.05a.,.lllcll-.-1111 
12.00Kt*1~12.-4011'Jłot'n'ądnla 
12.45Podlb'lcemKalfoml14.30~ 
-.W15.05Halll-leriiiiJSĄ1li»Wic> 
Gt,w---11.G51dt,.c=-a6ć1&.1511n-

ro.~~~-~::..~~ 
fltwUIIilc:tlePMnollllne23.05NI::MI:*I I 
opotlllliekiO.IOGc:lctzndllproduc:IIMOw 
~0.25~ 

EIJOOSPORT 

~::;:,~i=,~ 
.. 1 19.00 Tents 21.30 'Nildolnc*:l 
fiPCiń:lwi22.00PIIkanoN23.00Bob0.30 --R11.PUJS 

8.500wenMarshaii9.45Eio!ładlploknl 
10.0SDn"ned.MircusWelby-S«.11.00VIYI 
11.30~rodzlmy12.-0DP\rid12 
12.30t't'delest;n~1320KianzKali1ofyj 

l~~ ::n-~·~~~~ 
Gtąol0łtf'(-lhow1&.00B'99-IIIII-
1&.45'Midorno6di9.20Expio~H-Ihlg. 
11.45Dobrelztec:rasy-18ri1120.15Colum
bo: .....,.~21A!5Nibdll 
aailtt22.45Z.10----I!IIII-d 
23.15Gdtlc:hiii-**00.00Tropk:IIIHIII 
1.00 StriiZM .... rodzfnta 1.30 Quilą 
UI]I)-..:1.Mwcul~3.30tw.Me1Mr 
4.30&plolłw-~n~J.5.108199-mrre-

"""7 
&.20Hirtlbert.zlcłl(pcMl)9. 10l.ole

ńa(ptMl)10..10Przeldel'lll'M)IIUIII(potlt.ł 
11.55Hirdc:altii1Mc:Comlcl(poolt.) 12.45 

~~~:r~ 
wt.)15.50Hirtlbert.zlcłl-.-11118.40 
Trlct71&.30111Colby Show 19.00 l.llcl 
Slnf1Widlco-aeriii20.15Superpol-

Qlreklw..,.,._.ll:rtll-krya22Jl5'1'Mu> 
llk~----l.ISA23.45'1\11:P 
..... -lftiQ.50-4.15~porr.t .....,__ 

lOO~wydlrai'JwNR.8.30Bokl 
10.00Futbol~12.tiDLongiludl 
12.30~~14.30Gillłll 
World5part1Speciii15.00Turnilłterilowy 
17.30PII'anldllgi~19.00~
.. 20.30Timlejflni(My0.30Powlnportll--- tml 

8.00"-kk!onlłleYIIIidi-VJAiblc:al 
diRINo10.00VJPWI(Iflg13.00VJSirnone 
1!5.00ThtSoulofMTV16.00111VtGrłiiDIII: 
łłlt17.00Coc:I-CoiiRiport-VJJCrillllne 
Blcklr11. 1!5MlVIIItheMIWIII-YI~DIM 
17.3011TV ..... AlPłglt11.4!53From1 
1lOOIIlVIu.tt.M20.00Qulln:DeysofOtw 
U.21.0011TVPrirnt22.0DMTVIGnllllell 
twi23.0011TV~Riport23.1511TV 
Ił tt. hiiMII-VJ Ap D1nn 23.30 MTV Newa 
AlNt;ll23.453~10.00łlTVIRoc:kBio
ck2.00VJKrilllnla.::br3.00YoiVTV~ 
PITodly130PłgltVIdlol 

38AT 

9.00ZIIiln81d13.00Miglzyn13.45Z 
łiiQrri;:y 14.15 SnUnil ..... dtwlfld 
15.2!5 Felx MlndiUlłrl 16.00 Slw1ock 
Hcln'IIII17.10PizczOiklllllii17.35NizilcMII 
~-..W1lOO~IUStrllo
lde19.003utlłudlo19.30ffor41120.00 
NlszBirtriNinlnion21.00Mig.muL 
2U5 MIQ. kutturM!y 21 .50 w.t<mo6c1 
IP(lrtowi22.00ZIIIm811d22.25~1io 

TEUWIZJA KA&.OWA 

KIELCE 

T1.0010"*UTXK17.10Sportowerell
c:ji,.....Acllb17.2!5FIImotebPolskl 
.Mił',rlt.S.~19.31liO!NnułTKK(po
-) 

RADIOlCIELClE 

5.00Tiktylllkdyi.00,16.00,1S.00. 
22.0088CI.1 5,16.05~dril&.10 
Pro;nm 1lldllnwoy 8.30 ~qUsy a.so Ra
dlowl;gleldlpracyl.oo~rrao 
lderowcOwi.IO/IIIczyllłlł-polhlc:haj 
9. 15Wuzykac111Wil)'lłkldl10.00,14.00. 
20.00Migazyn~10..10.12.05 
IUdr oglollriJwly 10.30 Misa 44).ledl 
11.00,12.00,13.00.15.0019.00WIIdornoec:l 
11.10 5pw IIII dzlł 12.30 Golpodlnłwo 
rodzN-IIJd.Ct.KI.IIal*llUOWiudcMycłl 
rytn\ldi13.10~1111UZ)'ka14.15 
PrzlboltRidll.ilxln'IIU14.30Widublepo
ko6etl-ul.M.~Wójcilde-Ma: 
15.10Z-MIIdlilylłlbllld16.30Magazyn 
lhowywopt. M.BIIIec:kiii19.10Roc:kwol 
t.-20.10Ridlopokolląi23.00Mułyczne - RADIO .,JEDHOśC" 

8.00 Pmbudranld muzyczne 6.45 Roz. 
wQnllllllmił7.00Powlllnil-rooz:yb.IWI-

l:'r~T=== 
rrt-prow. PIOirlawldz:ldfO.OO,Poranellz 
~1~'-IIJd.AclamiCmpka 
10.30MuzyanyMIX 11.30Wipehmcii
.__AnloiPII'IIId(ot32-51112.10Popotud
dtattyblok~-prow. 
a.ta l'Mir1cłlowlb 14.30 Mlglzyn 
IPGI10W'I1!5.00Trzyn.r.-z~ 
~-Nebnlry~ 
15.4510111ddDzllnniiRidlowy-oprac. 
KrtytziołKwtek18.00~pr-.y
_..tydzWI-IIId.PiotraAgilnldlgoiPIOł· 
rao.orr.b16.15~PfOQI'MIU 

9. 15,12.15,13.15~z~~ntulze 
...... 9.00,13.00,14.00~11> 
k1N9.30, 12.30, 11.00EIIoldteldlmcJwe 

w.td:l*,.... ~. -·-SKLEP MEBLOWY 
PW "WALWOOD" 
wKlekado,oi.UpicbZ8, 
td. 48::Z -96 

CI.JUJ •• - •a. aeMbl •• - ł5 ...... --= -~W..-.wt: 
- ustaW}' ..aMzidow~ 

- Zntli'łi'J ,_ejewe. ~we ... -----=t-=--::"..::=;~~~.31~~~· 
ae.plałlly tn.st>Or1 - kre.lc •łashl. 

o.jaH .. AlqMIIIL AJ-.11 C.--.M:J, Śbp.~ 

Nowy OJ5Iem ratalny! 
l wpłata 10 proc., ilołt rat od 3 do JZ. """" 

Sport Sport 

Pewna wygrana 
w Krośnie WWoioJ-__ • ___ ,_..._ --------...-.-. ......... .................. ....--.--...... -n___ .,......,......,.. ... __ ---Wyniki PQjedyntów (oa pierw· 

szym miQicu &Q$IPOCS&rZe): M.rt.a 
u...:. - Gr-.n .w..IM: 19:21, 
11:21, Wl&tW ~- Phtr ~ 
17:21,10:21.~1A1ek
~~19:21,21:1&, 

10:21, u...:.- SUenklll:lł, 19:21, 
"--~IS:21,&:2I, t.et

lrQalltŚ ..... 21:17,22:2Q,..wind 
SIMU-'-1'*116:21, 7:21,1-' 
s.Mu-~s ....... 21:19, 
22:20, 1.-ei!- '-"*' 15:21, 15:21, 
s.Mła-LS-....IS:l1,21:11, 14:21. 

Kolejoe W'J'Otie ~~ od· 
nid.li pi..q:poopd Euromirexu., od· 
dtJ.,:: ry.alom ztiedwie dwa punkty. 
Mimo osłabienia brakiem l.eGb 1.8-
~radomianiepewnieuinta

.,..,...:ti dwa punłly,. ~lepiej spisy
wali·~ PWr Sldenł.ł, Gnepn AM
... i M.rd.-~'*l, tt6rzy wypi 
po dwie gry singlowe. 

Natomialt jedyne punkty go.de 
stracili poporaiDcb lnJm.faŚ·
bzn.t-~ldebłaL 

Ś~..w..illkx"-1~ ...... ....,...,,.,...._, 
ka..,....~.ł:IM:U
DIICI~ ....... (JIM:) 

,........,.al: u.&-e..,ldlle
... c..-~~·=l.h-
1-'Sie*e- A7.3 Gllólll2:8, AZS 
Cltwke- Vr'Wbiln łM:j 2:1, ZlrctęWe 
....... -~ll&ewke4:6. Wulq
lym1DDCZUA7.3c.Mk- ..... la
tewkel:7. ··-......... 
3. .... ...,__ 
ł. AZS GL .. _ 
............ ,_ ..... .. _ 
t. AZS Glhrkt 
... Cłnllll: 

u••• 15 65-U: 
U 51-U 
........ :n 
• 45-35 , ...... . ...... 
.. 11-59 
li ..... 
• 1014 

Ze zmiennym 
szczęściem z._,. .. .,..._......,., ____ oj .. 

-~ ..... wep ..... yB.ZańWH ...... D ...... jaliAZS-==-.=.-:--·do-)<Ual..,-e ... 
.... o ..... - SlcrS t.e.la 

6:4. Oto wyniti pojcdyntó• (na 

r.::;:'-"' O:::..~: 
Pkriewitnewl:l, W.wt-T-Wikl 
lt:l,w,-lllti- W}Rd;ll :l, PlntMW 

t.:w~!~~: 
nawski 1:2, Płewi.6U:J- Dobrowolltt 
l:O,D.ś~-Płerlnlen:ewO:l,Be
iy**I-T.,.Wikl2:l,Wablk-WJ· 
.-dd2:1. 

Radomianie odnieśli szczęśliwe 
zwyd~wo. Decydujący puntlo W)'l· 
~ %dobyłllallo:lbwWałllk, który w 
ostatnim pojedynku potonaJ W)'MC'
klep. W ostatnim !lecie zawodnik 
Broni pnqrywałju12:12, ale po uda
nycbz.aary,.-tachibł~bprzeciwni· 
bułotai zwyd~. W drutynie l(llk:i 
do wyrótn.i~ li~ pincpon&islów 
nalet.ałbyłycrw=zBroni,DłałbfJP\e
rłewleraw. (SP) 

AZS-AIIIei Kidec - AZS WSP 
Oluł}'lll:9. 

Wynitiliet(napicrwszym miejscu 
tielczanti): MMib Ce*. -lriaa b
-22:20,10:2J,l2:ll,M.,-ae-

- ~-~ DuWnk:z 
7:21, 14:21,Ena..t.-EnStaic:b. 
18:21, 11 :21,,.\p&eab Małau-AHa 
Dulloftb 17:21, 11:21, ~ 

~·-=='-~~ 
l)ułelewlcz21 :13,22:20,Cedr'o-Sta
tdc:bl4:21,9:21,~-Duiłows
b 20:22. 21:23, ...... - ._.. 
12:21, 23:25, ~ - Dalełnkz 
13:21,15:21. 

Zawodniczkiz01sztyna,tt6~ąli
derbmi tabeli, były raworyttarni w 
lymspottaniuiW)'Ifaływysoto. War
lO jednak ~. te młode tielczanki 
rnociY zdob)t jeszcze dwa punkty . 
Znowu bardzo dobru sptsyqa ·~ 
lS-Ietnia Apkt:lb r.w-r. C,) 

PGR w Korytnicy k. Sobkowa 
oglasza przetarg nieogl'lllliczony na 

sprzedaż następlliącycb maszyn i lll7JIIIzeń: 

l) samochód "kamaz" szt. l 
2) samochód "ifa" szt. l 
3) komblUn zbożowy szt. l 
4) przyczepa szt. 4 
5) sadzarka szt. l 
6) ciągnik MIZ szt. 2 
7) ciągnik U-1204 szt. l 
8) ciągnik U-914 szt. l 
9) przyczepa technolog. szt. l 

Prutara ~sił 13.xL199::Z r. • pU. t t. 
....,........, ........ .._ .. hutl __ _ 

WWJS. Jt ltfOC· ctllJ WJWelaWcuj W .... pndarp. 

z.stru:a:PIJ MIHe pr11we ukwałaiHb prutup 
HzpcNbaiapi'ZJCZJL 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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Sport News 
Koszulka z numerem 33 pod dachem Boston Garden Arena 

Hokej jednoczony 
Bratysława. Hokejowi działa

cze Austrii i Słowacji rozwatsją 
motliwcM: przeprowadzenia 
wspólnych rozgrywek ligowych. 
Pierwsze rozmowy obu stron jut 
si~odbyły. WłrOtcedojdtl.edous
taJenia konkretów. Z podobnym 
zamiarem noszą si~ Czesi. Po roz
padzie CzechOliowacji zamierza
ją p~~ do wspólnych roz
grywekligowych z Niemcami Po
lacy odnucili niedawno propozy
~ połączeniA hokejowych li& z 
Litw4lub Białorusi4. 

Ostatni lot Birda 

Yamaha 
z 'I'yrręllem 

Tokio. W przyszłym sezonie na 
torach Pormuły l pojawi si~ nowa 
SIĄjnia - ,.Tym:ll - Yamaha 
Team•. Japończycy przygotowuj• 
rewelacyjny silnik V-10, dzi~ki 
któremu zespół powinien znacz
nie awansować w mistrzostwach 
świata konstruktorów. 

Baresi wraca 
Rzym. Franco Baresi wraca do 

piłkarskiej reprezentacji Włoch. 
Mies~c temu 32-letni obrońca 
u4wiadczyl,te zakończył wystę:py 
w narodowej drużynie. W ponie
działek przyznał jednak, te futbol 
jest dla nieao wszystkim. Kapitan 
zespołu AC Milan w narodowej 
jedenastce wystą_pił 63 razy. 

Polska piłka 
daleko, daleko •.. 

Zurich. Na czele klasyfikacji 
nąjlepszychdrut:yn klubowych na 
świecie sporządzonej przez 
JFFHS (Mi~ynarodowa Fede
racja Statystyków i Historyków 
PiłkiNotnej) za okreJ l.XI.l991-
22.X.l992 r. znajduje si~ bolen
derski Ąiu: Amsterdam, pned 
madryckim Realem i turyflskim 
AC Torino. Kolejoe miejsca uU
muj• AUetico Madryt, PC Barce>
lona i FC Liverpool. Z polskich 
drutyn taJwytej plasuje si~ Le<:h 
Poznab - 141 miejsce. W'tdzew 
jest 248, Górnik - 254, a GKS -
298. 

Porcelanowy 
"śnieg" 

Oslo. Wi0504 prz;ys:złeao roku 
mała skocznia olimpijska w Lilie
bamerotrzyma nowy rozbieg wy
konany z. .• porcelany. Ma on unie
zaletnić konkurs skoków od kap
rysów zimowej pogody. Porcela
nowa nawiemhnia jest norwes
kim patentem i produktem eks
portowym tego kraju. Koszt 
pokrycia jednej skoczni - 65 tys. 
dolarOw. 

Gwiazda z akademii? 

·---··JOłtpWe.WrJ QGBł.nlazNBA. 
z .... Cddcs, z tt.ilk..t 'łlitl
kltJ ~ Jeco Ddoaa ko
aalb z lłUiefta 3J awiiaie pcMI 
adtea a..toa ~ Araa 
l ..... luykoseybnztecoklabo 
aie wyitvljdz tyla UIMIUL W 
dziesięć dni po olimpijskim finale, 
Lany Bird zwołał w swoim klubie 
konferen~ prasow4. podczas 
której oznajmił, te rozstĄje si~ z 
czynnym uprawianiem sportu. 
,.Po~ące coraz częściej sil

nebóleoperowanego ~gosłupa i 
d~twienie stóp oraz ści~gien 
Achillesa, zmuszają mnie do zejś
cia z partietu'" - powiedział Bird. 
.Pianowałemjeszcze pograć dwa, 
trzY lata, ale có:Ł z tego, te serce 
chce i wytrzymuje obciążenia, 

skoro reszta organizmu zawodzi". 
Po 13 latach kariery, l...arry Bird. 
uznany za oąjlepszego białego ko
szykarza w NBA, tegna si~ ze 
sportem. 

Koszykówka wcale llłe łlyt. jqo 
~dl~ Ten rudy ol
brzym z irlandzkim rodowodem, 
w młodoki wolał uprawiać leU.. 
atletyk~ i amerykański futbol. To 
ojciec- Joe Bird- namówił chło
paka do gry w kos:zykówk~. Na 
ścianach domu, niemal wsądz..ie, 
gdzie było to motliwe pozawie
szał kosze i systematycznie uczył 
syna podstaw basłetu. A panie
wat sam był kos:zykanem., nie 
miał z tym wi~kszych trudności. 
Po latach Lany przyznał s.i~, te 
wybrał ostatecznie kos:zykówk~, 
nie chcąc robić ojcu przykrości. 
Niebawemokaz.ałosi~,:Łedokona 
właściwego wyboru. W Sprin& 
V alley łfiab Scbool szybko stał si~ 
prawd:l.iw• gwiazdą. Do alep u
łeł:l!; w~aktualae rekDny w lidze 
aUł łrMakll: 85 pkt. ZllołłJt1da w 
JeQ.,. ..ecza: 34 z:bl6rtl ll5 UJ'IL 
Trener koszytany Uniwersytetu 
Indiana - Bobby' Kni&ht szybko 
ocenił, te jest to oiepneci~tny 
talent, który powinien p w jeao 
zespole.. Kiedy Bird uko6czył 

szkol~. otrzymał stypendium 
w Indiana Universitr, gdzit:: stu
diował IOCjologi~. 

Piątka 
milionerów 

Jnt plęda tellłslsłów wyp-ało w 
tym roku "tanrlejacll poDad mllloa 
dolanSw. 

Nąjwi~j zgarnął lider klasyfi
kacji ATP,Ameryka.nin Jim Cou
rier- 1567.175 dolaJów. Na dru· 

Nowy Jork. Zaledwie 15-letnia gimmiejscujestSzwedStefanEd
Cborwatka Iva Majoli była au- berg-l.S15594,natrzecimAme
torą dutej niespodzianki elimi- rykaninPeteSampru-1.261.747, 
nu_Mc w 1/8 finału turnieju kobiet DA c:zwutym OJ.orwat Go ran ha· 
w Datland (suma nagród 350.000 nisevic - 1.047.466, a na p~tym 
dolarów) Amerykank~ Lori kolejny Amerykanin And re Agas
McNeil (nr5) 6:3,0:6,6:2. Majoli, si-1.011.769.Bliskoelitymilione-
podobniejakJugoslowiankaMo- rów jest jut Czechosiowak Petr 
mea Seles trenowała przez długi Korda, który z 947.713 dolarami 
czu w Akademii Nicka Bolliet- plasuje si~ DA liście najlepiej zara.
tieri na Aorydzie. (Al) biJ.i4cych graczy na szóstym 

'-----------' miejscu. (Al) 

Śmierć ojca w wypadku samo
chodowym zmusiła 10 do porzu· 
cenia uczelni lmaJ ~ rótnychza
,klć, aby utn:ymać matk~ i sześcio
ro rodzeóstwa. Kiedy mi~ szok 
po utracie ojca, Kni&ht zatrosz
czył sił' o Larrego, ~ 
mu odpowiednio wysokie stypen
dium. Chłopak powtócił na uni
wersytet W ostatnim roku jeao 
drutyna odniosła 33 zwyci~ i 
datufa do finału akademickiej ligi 
basketu (NCAA). W decydQc:Jm 
•eczu zmlerzyla się z reprez.utac;k 
Ulllwenyteta Mkb..lp.a. gd:de 
pierwsze Unypce ara .,Macie"' 
Johnsoa. Wygrała drutyna John
sona 75:64, ale na najbardziej war
tościowego gracza finału wybrany 
został Lany Bint. 

PlenJSQ" za,woclowy koDtrakt 
BlrU z Boston Celtics podpisany 
w 1980 r. opiewa na sum~ 650 tys. 
dolarów rocznie. Jut pierwszy se
zon w NBA był dla niego wspania
ły. Lany zaa,ral we wszystkich 
meczach rundy zasadniczej: prze
ci~tnie w jednym spotkaniu zdo
był 21,3 pkt. Po rundzie zasadni
czej został uznany za n~lepszego 
debiutanta. Znawcy wybrali &O do 
drutyny gwiazd. Rok pótniej wal
nie przyczynił si~ do zdobycia 
przez Boston Celtics 14 tytułu 
mistrzów NBA. Celtowie wygrali 
wówczas z Houston Rocl:ets 4:2. 
Ten sukces powtórzyli jeszcze w 
1984 r. (wygrana z Los Angeles La
ken 4:3) i w 1986 r. (wygrana :z 
Houston 4:2). 

Kiedy pojawiła si~ szansa gry 
zawodowców z NBA DA igrzys
kacholimpijskich, Lany Bird miał 
ju:Ł grubo ponad 30 lat. W pierw-

•liczba aezonOw w NBA- 13; 

szym odruchu powiedział, te 
olimpiada go nie interesuje.-. To 
jest impreza dla młodych ludzi. Ja 
jestem za staJy"'. Jednak presja ki
biców koszykówki na utworzenie 
silnej reprezentacji USA była tak 
wielka,tepopewnymczasieBird i 
innidali si~przekonać,teiattYska 
Sił zupełnie czymł innym nit 
NBA. Po powrocie z HiszpaoU 
m6wił:.Tobyłowspaniałe. Tejat
mosfery nie zapomn~ nigdy. Cza
sami:t.ałowałem, tejeslem profes
jonałem i nie zaliczyłem paru 

igrzysk. Gra w takim towarzystwie 
jak .Masie•, Bartley, Drexler, 
zdobycie złotego medalu, 10 aod· 
ne ukoronowanie mojej kariery". 

,.Nie lłtldde dę ude 1a114- Mia
le• Jimt:utyc:zDe l;rde. Nk: lepsR:-
10 l tak Die JD6alb)'Jiljałz:robił. w 
~..eca pem lak,JakbJto 
.W. bJł: moja ostablia putia.. n.
łe• Cełtomlftje dało, serce l du
RC· Ufu&, :6t liiililie .Je zapoauakie• 
- powledzlał na konfereDCJI Błrd l 
zebral pad oklasków. 

opr. (Al) 

• rekoc'd z.dobytych punld6ww jednym meczu- 60 (ZAdami Hawlcł,. 12.11.1985): 
• rekordzbiOrekztabłlcyrywallwjednym meczu- 21 (ZWuhłngton Buleła, 16.1ł1.1982); 
• rekord aaystw )ednym meczu- 17 <z Golden Siała W8rrior8 16.11.1984); 
•1czba meczów w play off- 164; 
• punkty zgry w playołf- 1'37 (poza grwn w 1992); 
• procent celno6cl rzutOw wolnych w p&ay off - 89.1 proc. 
• rzuty WOlne w płay oH- 898; • zbiOrki w płey ołf- 1 665; 
• paechwyty w play aft- 295; • asysty w play ołf- 1 041 . 

Piggott 
jużzdrqwy 

Brytyjski dtokej 57-letni Lester 
PiggoUopuściłwśrod~szpital Hol
lywood Memorial, gdzie przebywał 
po wypadku jakiego doznał podcus 

Breeders Cup Sprint. Pi&gott złamał 
obojczyt i dwa tebra. Jego ko6 Mr. 
Broot:s zlamał ~i trzeba byto go 
uśp~.Piggottjestjed.oymzns,isłyn
niejszych. Wysrał ponad 4.400 W)'Ś· 
cJFw jddzied:icb i jego kariera 
1rw1ju! ponad 40 lal Weteran po
wiedział, te chce wrócić na siodło 
tak szybko, jak tylko to ~e mot
liwe, (Al) 

Trzy siostry 
ZllaaJdote ........ dln>d>la __ .. 1<1,..,..,.. 

rollzłaa SaacHz6w z łłiRpałl. 
Nljwytsze notowania ma nadal 
Arantxa. Połród braci lepiej wie
dzie si~ na korcie Emilio, nieco 
gorzejJavierovi. 

Wiele W5bzlde u to, • w • 

oblutj.,....,..;l .......... 

--lłę....,. M.a&dewe- Oto ich aktualne 
pozycje na liicle tenisistek: - Ma
nuela, reprezcntu,i4ca barwy 
s~ .iest 9, Katerina- 1s, 
a Dajmłodsza Macdalcna - 25. 
Udaly~o6rtimamieJu.lianie..(AI) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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World Cup 1994 - odstępstwa od tradysji Jestem pracuś i moi pracusie zdobędą mistnostwo świata 

dl:'~w !.~.~~~ł' ~!.! 
018 ~UIItr)'ka'*lej telewiQI Jilbnkie Milinostwa Sń- retleń stosowanych wobec 8ertl Vogtaa. Wifkazotć kJ- gwiazdy zespołu jak Matthaeus i 

ta1994rob•lowarta,a~~piK:Iop...ae~ bicówldziełllczypiłkarskjegołwlatkaRFNuwaiatrene- Voeller to trzydziestolatkowie, 
........,..,..........",Ue--.zualerz~ZIU9bitjeszalewlęc4 ranarodowajjedenaatkizapostać~niepotra- ~te~:"'ani główn_ie ~ia-

Komitet Organizacyjny World tetel~adogadałasi~wtdnie z ~narzucić BWOjej indywidualności ~ecznym. A ~=~;~;::: S:SmU:~=.: 
Cup 1994 przekonał władu Detroit, gdzie reprezentacja USA tymczasem zespół ~ ~ Vogta _od grud- wtł si~na Mistrzostwach Europy, 
światowego futbolu do odstę:pst· rozegra pierwszy mecz ze wzgl~- nie 1989 roku i pr8WI8 na starcae zanotował wielki suk- Budowa nowego zespołu i obcią-
wa od tradycji. Do tej pory mecze d u na zaplano\nn4 wcześniej C.- miatrzostw8 świata W 1990 roku. :tenie psychiczne to chybagłówne 
półfinalowerozgrywanodzie6 po godzin~ transmisji. Faktem jest, przyczyny, dla których Niemcy 
dniu. W USA ftQKJ' ,.wtlaall6d :te ten mecz~ mogli obejrzeć Rzeczjednał w tym, :te w pow- 33 bramki. 5 razy mistrz krt,lu, raz nie zostali równict ruijlepszą dru· 
..,...... • Milb tep .._. kibice w Europie i Afryce w bar- szechnym mniemaniu ojcem tego zdobywca pucharu, 96 spotka6 w :tyną naszego kontynentu . 
...._- 13 a,c. 1994 r. Pierwotnie dzo dogodnym dla siebie czasie. sukcesu jest Franz Beckenbauer, reprezentacji krl\iu, 2 razy zdo- .Bezbarwny Berti• nie załamu
FIPA proponowała 12 lipca jako Amerykanie zres:z~ d~lł nie tyJ- który był jednocześnie coacbem bywca Pucharu UEFA. Karie~ jesi~jednak i ma och o~ na samo-
dat~jednqozpółfmałów.Aieten to 0 Europejczyków. Kalendarz i seletQonerem. Trenera Vogtsa trenera rozpoczął w 1979 roku. dzielne jut mi.m-zostwo świata. 
termin kolidowałby z wa:tnym dJa spotkań ich drutyny jest tak opra- potnklowano raczej jako jego Przez 10 lat prowadził narodOWił Twierdzi, te z50.000lllentów bę-
Amerykan6w wydaneniem spor- cowany,aby Amerykanie mogli o- asystenta. Opinie Berti Vogtsa ja- jedenastk~ juniorów, która miała dziew stanie oszlifować kilka dia
towym - meczem baseballowych glądat swoich chłopców w czasie ko samodzielnego trenera podko- na swym koncie parę sukcesów. A mentów. Macie- racj~ - mówi -
gwiazd. weekeod6w. a więc w porze ns,i- palo zdobycie .zaledwie'" wicemi- teraz, od prawie trzech latxwiąza· jestem pracuś i moi pracusie 

stJZOstwa Europy w czerwcowych ny jest z piei"WS%4 reprez.entacj,. zdobędą tytuł mistna świata. Na 

~ . 
•. l a:- l 

. ~ . 
.· ~ . ~ 

1/ - ... 

. , ~ ·-~ . - ....... .... ~ -
PCMkzas ameryb.6skkh mis· 

tnostw łwlata pUkarze bę~ du#.o 
pMróilnralL Drutyny z grup eli
minacyjnych mogągrać nawet k.a
tdy mecz w innym mieście. Np. 
grupa ,.kalifornijska" występować 
ma w Los Angeles., Palo AJ to i De
troi l Tam, gdzie w grę: wchodzą 
duże pieniądze, nie patrzy się na 
mapę. Pewien działacz Komitetu 
Organizacyjnego, przyZnał się 

dziennitarzowiAssiociated Press. 

wi~kszej oglądalności programów 
sportowych. 

Istnieje jeszcze jeden powód, 
który kazał wybrać Detroit Pierw
szy raz w historii mistrzostw świa
ta, mecze będą tam rozgrywane 
pod dachem, na nĄiprawdziwszej 
trawie. To będzie magnes, który 
przyciągnie przed ekrany przynt\i
mniej pół piłtaJSkiego świata -
twierdzą menażerowie stacji tele
wizyjnych. opr.(AI) 

o 50 dolarów mmze bilety 

Wrażliwi działacze Lazio 
Pierwszoligowy włoski klub 

pilkatski Lazio z Rzymu obniżył 
ażo60 proc. ceny biletów na mecz 
ligowy z Torino. Ceny biletów za 
miejsca siedz.ące na głównej try

bunie - Monte Mario - olimpijs
kiego stadionu w Rzymie zostały 
zmniejszone ze 120.000 litów (88 
dol.) na SO.OOO (37 dol.). W ten 
spos6b działacze Lazio jako 

Watsan 
brał 

Australijski miotacz kutą Craig 
Watsan przyznał si~ do brania 
niedozwolonego środka dopingo
wego - .clenbuteroJu• podczas 

pierwsi odpowiedzieli na apel An
tonio Matarrese, prezydenta 
włoskiej federacji piłkarskiej o 
br&.{łie pod uwag~ przez kluby pił
karskie kryzysu ekonomicznego 
w jakim znĄiduje si~ kraj. • Ten 
przykład pokazuje, :te piłkarski 

świat jest wrażliwy na trudoą sy
tuacj~ ekonomiczną Włoch• po
wiedział Matarrese. (AJ) 

czerwcowych lekkoatletycznych 
mistnostw Wielkiej Brytanii Wy
nikjegotestubyłpozytywny. Wat
soo powiedział, :te anabolik otrzy
mał od kuzyna, mieszkającego w 
Niemczech. Przypomnijmy, że za 
takie samo nkroczenie zdyskwa
lifikowano na 4 lata niemiecką 
sprinterkę Katrin K.rabbe. (Al) 

MacGyver porzucił Katarinę 

Narzeczony szpiega? 
Gazety w Stanach ~ednoczo- znanego u nas seriaJu ,.MacGy

nych wiele pisały w ostatnim cza. ver"') dowiedriawszy się o zarzu
sie o powiązaniach znakomitej tach wobec niej, postanowił zer
łytwiarti Katariny Wiu ze służbą wtł znąjomość. Nie przyjął takf:e 
betpieaeóstwa byłej NRD. Sama zaproszenia do programu telewi
zawodniczka wszystkiemu kate- zyjnego prowadzonego. przez 
gOI}'cznie zaprzeczała. Jej tłuma- Witt. Na potegnanie nazwał ją 
czenia odniosły jednak przeciwny ,.komunistycznym szpiegiem• 
skutek. Narzeczony gwiazdy Ri- i odszedł w siną dal. 
chatd Dean Andersoo (bohater (Al} 

finalach w Szwecji. PomijĄiąc kompleks Bec- dobrą spraw~ mus:zą, jeśli chcą 
Los terenera nigdy nie jest łat- kenbauera, trzeba jednak parnię- aby ich terener pozostał. Bo jeśli 

wy, ale sytuacja opiekuna najlep- tać,:te Vogtswcale nie znalazł się będzie inaczej, to Niemcy pewnie 
szego w historii piłklmtwa zespo- w komfortowej sytuacji. Po zdo- znów si~gną po Decten bauera, 
łu,tozadanie,doktóregodorasta- byciu mistrzostwa świata, prak- który ostatnio ponownie okazał 
}tju:t tylko lll,jlepsi.. Trzykrotny- tycznie Wdy zespół rozpadasi~ i si~ cudotwórą, ratując swój upa-
podobnie jak Brazylia i Włochy - trzebabudować dru:tynęod nowa. dąjący macierzysty klub Bayern 
mistrz świata, ma na swoim kon- W tym przypadku dodatkowym Monacb.ium. (Al) 
cie dodatkowo tytuły wicemis
tn.6wświata. 

No i ci poprzednicy Berti Vogt
sa! Pierwszy trener RFN Sepp 
Herber&er doprowadził ten zespół 
do mistrzostwa świata w 1954 ro· 
ku. Jego następca Helmut SdaoeJa 
osiągnąłtensa.msukcesw 1974ro
ku. ,.Pecha• miał kolejny nauczy
ciel niemieckich piłkarzy Jupp 
DenraU, który doszedł ,.tylko" do 
wicemistrza świata. 

Zdenerwowani tym Niemcy 
si~~li po swą ,.cudoWIUI broó"
Franza Bec.kenbauera, który ju1 w 
roli coacba i selekcjonera, z Berti 
Vogtsem jako trenerem odbierał 
wraz ze swoimi podopiecmymi w 
1990 roku w Rzymie ,.Zło lal Nike'". 
Potero zrezygnował, zarabiając 
pieniądze za prowadzenie dru1yn 
klubowych. 
Wróćmy jednak: do Berti Vogt

sa.. Przecietnie jest on od piłkars
lei ej macochy. Mistrzświata z 1974 
roku koszulk~ Borussii Moen· 
chengladbacb załotył w wieku 14 
lal 419 meczów w Bundeslidze, 

Goryszewski 
przyszył brata 

Wicepremier Henryk Gory
szewski odwiedl.ił piłkarzy, przy
gotoWlliącycb si~ do meczu z Ho
landią w Rotterdamie. Chcąc się 
wykazać znajomością rzeczy za· 
pytał Roberta Wanych~: -jak si~ 
miewa pana brat, Knysztof? 

Piłkarzy, Roberta i Knysztofa 
Wanycb~. łączy jedynie przypad
kowa zbietność nazwisk. (Al) 

·-~ 

-· 

Film_ po koszykówce 
Znani aktorzy amerykańscy 

Jack Nicholson i Dennis de Vito 
są kibicami ligi koszykarskiej 
NBA. Przy podpisywaniu kontra· 
ktu przed zd~ciami do nowego 
fllmu aktorzy postawili waruoek: 
w hotelu w Pittsburgu, gdzie będą 

odbywać si~ zdjęcia musi b)t za
montowana antena satelitarna, 
aby mogli oglądać występy swej 
ukochanej drutyny Los Angeles 
Lakers. Nie wolno tet rozpoczy
nać zdjof; podczas transm~i z 
meClhw zespołu. (Al) 

Ostatni raz grali w St. Louis 

Golf w Atlancie? 
OltatnlojedeDzdziałaceyl.oa:d- ju:tna udział wignyskach najlep

tetu Orpnhacyjaego Igrzysk w A- szych zawodowych golfiarzy. 0-
tlucle. wabec:aośd przedstawide li limpijstiezmagania planowane są 
wtalh ujwłększycll kobiecych l wmieścieAugusta(stanGeorgia), 
męskich zawodowycli orgud:z:adl oddalon)'tll o niecałe dwie godzi-
IOlfowydt, polaformowal o zamła- ny jazdy od Atlanty. Na tamtej-
newbtczenbtejdyscypllaydopro- szym polu golfowym corocznie 
gn.muoHmpladyw 1996r. W przy- rozgrywanyjestdrugitumiej ,.Wi
padku pozytywnego zaopiniowa- el.tiego Szlema• zawodowego go
nia tego wniosku przez MKOI., w lfa. Golf powród do :awodów o-
zawodach wetmie udział 99 llmpljskldllpo92latachprzenry_? 
sportowców (60 mę:tczyzn i 39 ko- Ostami tnmkj oHmpijsld w tej dys-
biet). Międzynarodowa Federacja cypllale sportu odbył się w 1904 r. 
Golfa Amato-rskiego zgodziła si~ w SL Louis. (Al) 
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Sport Sport Sport Sport Sport 

W Po:maniu z.akoflczyły sit: 
aktn.ostwll Pol*lwldc:k-boDap 
(llpi-UMc.et), które zgromadziły 
nastarcic prałtyczniecał~t krl,jo
W~tczołóWk(:. W tym towarzystwie 
wystę:powa.li równiet radomianie 
reprezentu.i4cy Kick-spon, którzy 
potwierdzili swoje wysokie umie
j(:tności. 

z bllZOwymi medalami do Ra
domia powrócili RMo*w Nmon
rd wyst(:p~cy w kattaorli do 57 

Wrócili 
z medalami 

I LIGA 
Inne wyniki: HutnikKraków

Miedź Lcgnka 22, 14, Pogod Za
brze - Warszawia.nt.a 31:22, 
Śł4skWrocław-Pogo6Szczecin 
33:27, Anilana Łódź - Fablok 
Cbnan6w27:14,GruowaldPoz
nad ~ Gwardia Opole 24'22, 
Petrocbemia Plock - Zagl~bie 
Lubin21:2l. 

Podsiatką 
q oraz Wojdeda Wdlllewstl (wa- w ctstratluie siatbny -ze wza.l~ 
ga 84 kg). Ponadto brat Radosła- duoapucbaro11'cspotbniaAZSOisz.
wa, ArbdiiiSl Natorskl był pi4ty ryn i AZS ~owa grWy tylko 
w katesorii do 57 q. cztcrydnayny: cw.Mrc w~-

Sporytosukcesradomskichza-~ lubakn: 3:0 i 3:1, 
wodników, choć z infonnacji uzy- JatnęWeBoqala -Stal N,saO:J il:O. 
skanycb od bezpolircdnicb obser- W tygodniu odbyły A~ tet dwa P<l;ie
watorów mistrzostw dorobek ~z~ ~ol~ 
medalowy podopiecznych treoe- Otszty. 3:0 i 0:3. 

~~t!r;:~ mósł 1. KuWa-J: 11 n n -u 
________ c•_) ~: :!~ 1: ::!t.: 
Jedna wygrana ! :::--- : :~ :!=:~ 
Radomki ~=- ::!'t:: 

L t:7.AIIN a t te-n 

l . ISIIIIA 9 16 134-Ul 

~: ~=~~m:~ 
4. -913 214-11'1 5.-' •• 218-215 

;:~ ;:: ~a== 
&.- '9 214-0!1 
, _ ...... s .. ' ' 2115-= 

:~:='" ; ~ ==~ 
12.f- 9 4 IU-1!18 
U.Gw~u-6~ 9 3 184- 213 
14.Gn.wolol ' 3 166-216 

W kolejnych spotkaniach o mi
""""'"' drug;ej ... 'JWI]bmi 
siatkarek ~był zespół Ga-

;;,;~'t~f{?'~: 
15:7,15:7), natomiast wczort,j a6-
~ły~n:e.~1~,1~ 
15:12). 

8, Choć tacy młodzi 
To·~.....!~'tl~~.e.o.!!1~3-Oba mecze miały ban:lzo po

dobny pnebicg. W pierwszym 
c1ruiyna Gawexu mimo JOf'IICC:IO 
dopinau kibiców nic zdołała na
wi4zat równo~ej walti. z u. 
polem Radomki, który okazał sit: 
lepszy pod W dym wzal(:dem.. 
Wyj~tlkiem był drugi set, kiedy to 
Jospodynie wykorzystały dekon
centracj(: radomianet. 

W czortJ role łił' odmieniły. To 
siatkarki ze Szczecinka dyktowały 
warunki na parkiecie. Miały one o 
tyle ułatwione zadanie, te ju! w 
pierwazymtecie kontuzji doznała 

E .. -Inne wyniki: AZS Białystok -
AZS Poz.nań 0:3 i 3:2, AZS SłupY: 
- Nike W~w 3:0 i 2:3, Calisia 
JCa1in- Skra WarsuwaJ :O i 3:0. 
t. AZS..."... ' U 15- 5 
1. AZS sa.,.k ' 9 13-11 
l. NIM ' ' .... 13 
._~ 4 au-t 
5. Gown ' ...... 4 
--~ '. 7- 15 , _.... ' ' 5-15 
&.AZS- 4 ' 4-9 

-ull~--...... ----·--•se-.z.,u-.....-. 
ądlw D •1fl 1 't'= ._..uadlewydl łlllatf6w ~ _ .,.._......, __ ._ .......... -------·---..... --·-----

146M-5l:l 
u 659-J'fl 
11511-5111 
11 511-5U 
•• 551-!Ja 
t 514-539 • ,.,_58, 
· ~·· 

Ubicp,j4C)' si~ o awans do eD
ttU:Iasy bokscl'tY ostrowiccticco 
KSZO wystwowaJi w Jaworznie, 
Jdz,ie w kolejnym druJ(lli&Qwym 
spotkaniu zmierzyli si~ z miejscoW4 
Vlcto~ Po interesującym 1ridowis
ku nasi pi~arze odnieśli sukces, 
remislij,.c z silnym zespołem gospo
darzy 10:10. 

Oto wyniki pojedyotów (na 
pierwszym miejscu zawodnicy Ja
won.na.): Korbleijednogłośnie prze.. 
arał z Puowle2ea, 1:111iaalD w ten sam 
IPQI(>b pokonał ~ep., h
darz (KSW) zdobył puntty bez 
walki, NowabwU:I u1csJwU r. przez 
rsc. Pltallck, Tead 3:0 zwyci.ę:tyl ----2 do remisu z Gorute.. ... (Vic-
toria) z.dobył punkty waltowercm, 
MallM. pn:earal w U r. przez rx. 
z J~StuekltOIUntiem 
POI6w 2:1 W)'lnlł z MWUwsUat. 

SukcesKSZO 
w Jaworznie 

ao.u.t1 (Victoria) z.dobyl punkty 
bez walki. 

Meczem w Jaworznie ostrow:ico
cy piQki,uzezatodczytiju!dru&oli
JOWC 'WJ'SI.WY w tym sezonie. Przy 
planowanym powi~Uz..eniu ebtta
tluy,~•oniwiclkie~ZU~Xwywa... 
lc:z.eniaawansu. Na ostateczn.c decy
rje przyjdzie im jednak jesu:r.e po. 
czebt, bowiem kilka :r.capołów ma 
do rozcpnia Plll zale&ł)'ch apotb6.. 

Nafin&uwJawormiekibieeosLt
dali budzo dobre widowilto a ~ 
lepuewalt:i stocz)1l &.Wel z~ 
*-i ~x:Gertaka,obaza.. 
toóc:z.ooe rwycip&wami oueydl 
bobelów. Natomiast IICdziowie 
sbrywdzili T-~ 
.., ttóry absolutnie nie Dlłutył na 
porat.ąw'ftlee ze~ 

Mimo bratu tt-n- i 
.... ____ M 

obcym-madui4"""*-(Jolo) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/
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~p o r t S p o r t S p o r t S p o r t S p o r t 

Zmiana 
lidera 

G: U...alnUw- CIS bto1rrb 1:_. 
(l:t) 

Hutnit- 8u.t.abti .SS min.; bowQ 
-Szewczyt6fii7Qinin.,Szulterll,Wol
ny90mm. W"tda6•2tys. 

-6l..ltkWit.llbi-WW.~3:1 
(l :t) 

"' ....... ....,...._l.&SUoti 
l:l(l:t) 
~-~191Dia.:lKS

~60i90mba.WICbów.500. 

<O-<-.....P-'- ...... s-:-111 
1:2(1:1) 

Olanpła- 8or6wko 11 mia. {UniJ); 
Ptwoó - MMblnria 21, Sl:udzi61ti 17 
Enin. W"ldmwl tya. 

G:llldl~-lAdlr.-62:t 
(l :t} 
~4l,~.SSIIIia..W"t

dl6wltp. 
<0-s-bT ...... -Ginlll:z.llr. 

l:l(l:l) 

<0-~AUOial;rll~ .....,._..,.,......,,..__,_.,.",.& ........... ._..,", ........ 
-...v.-.~,..._.., 

...... ~-...u,ca... 
q. ..... t.ea-3:1••~ --~ Biebb .,.nil a t:Wtue 
{O.il}l:t. 
-A',...~...,.... 

N&MIIec~tep~f'na

dlb - Al-** ....".. rdl..-4 
...... "....,. ........ c-.. 
~),...,......~1A.75.S. 

1) OrlbDI .".. ,....., ·--
-~~·~ ~GeriwriiB4qen.b6ry..,----dl.en.I~Mirdlla....._MIII-

KRÓTKO 
,.... łWłajld ~ ....... 
..we~ NJttl ,._. ..... 
... llidaiJ:IIIkll:~mc..,._ _,_ 
1\WII..&t.~w-•ep_... 
~ ........ PWyt.Nic.IK,~ 
rh Becbr ...... ,........ c.r , ... 
... ,:6,,~3:6,':1, ........... 
c.n.ldsld•OMIMII~-'cJa
........-.. Molalb Set. l "-'7-----A- SWbrti lDJ ~~~dęły plenrue 
~" -.~ "jąo'*ltj 
-~lebe~ 
w.ltj-..Wftui...,. ....... JOl .. 
...,._,.,.....,._3:ł,DIIw.ecza• 
___ USA.",.." 

z ........ l:l. 

W ŚRODĘ 
fot UJ UGA.I"Uiaa- Radoaiat., 

oodz. 13, .... - c;....~ oodz. 
14.30, Bec:mli - SW Gea;Jc:e, 
oodz. 13, Gnoka Cit.,_- KSZO. 

ZA1YDZIEŃ 
fot 11 UGA. Blękltai - Motor 

IA•lla oiedrieLa. aodz. 11, Bonttli 
Zcłm- loroa, niedziela, piL 11. 

Lewandowski 11, Ju:iństi 65, [)yl~ 
&4r:nin.Widlbw2t)'l. 

Siarb - TJllur1lj 43 min. (brnJ); 
06rnit- CypnlS mm. W"tcizów41)'1. 

A 51111 MW.- s--w-Id a,._ 1:1 
(ł:.l) 

Stal- Bamwlr: 10 J:llłiL; Szombsutj
Ona;;zet4min. W"lllz6wlt}'L 

A WW..W U.U- s._ Wr.dn l:t 
(l :t) 

Kooiattt 2, Cut.itc 90 min. w-.. 
~).5t)'l. 

A up. w- -z...- BJ4-
a-z!5:.1(1:1) 

Lepa-lowakz:rt47, 7IIDUI...,Gru:IW: 
36. K.:paU: "'Shl:rwlti 1lllliL; lniiD 
-~44--W"IIb:ótr.StyL 

l. """ 
.. ........ .. ··- .. ··- 15 ........ 15 .. ..., ... u 

1. halłWeL u ........... u 
t.s..wau 15 
11. ...... .. 
li. WW. u 
11.~ .. 
ł3.51Mb .. 
14.Hidlll. .. 
15.- u 
16.- .. 
17. śa_.: 15 .............. ~ 

.. >8-ll 
13 31-. 
13 ll-16 

" ...... 
" H-14 
li 1t-ll 

" 11-16 

" 
.,_,. 

14 -ll ,. 11-IJ .. ,._,. 
13 14-lł 

" 11-2.4 

" lł-ll • 1~34 • l:l-31 

• 11-3& 

• 16-41 

m. Pnerwana passa 
ll!lll!c!!t.'!!.~.&.!!',!!i .. .............. ....,. ....... .......,._.~b.c:Qti .. ~ 
-~dłlłwa l~ • ....WC ... IdU ......-t'"· Wezelłwa llk-'ę .___.,...,.. ........ ,c.-. .,..., .... ~ 
~- GilANICA am.M W1lf po.nót po dłuższej prurwie do zcs. 

.t:e (J:ł) polu Ot&DilU DartuD Miendb. 
lkamti:~ll,C.OpnwtHI. UB.INIAML\-UOŃl:e(l :e) 

W..-...a:Jimin. Btamki:...._..40,12,H*IImin. 
RaOomia.t: WtA.~- 5lan. PrKl1, W~ZNCZDieJOfSl)'nitpoQ-

w...p. W_..wk:t- &.-.,C.,.,. -Broni w 1)'111 meczu. Metalową w 
(od 11 raka. ~), ~ - piet'nzej polowje byli blilc:J uzysUDia 
~~(od62min.J.- p~il,1potempoulndeaoll, 
~),ł.epllła. wytr.aled4tJtido1r)'fÓwniania.Ostal-

Po lllllinutadiiJJ ,.rleloni~ zbyt.nio DJe minuty oUzaty ~ jed:nlt bmlw 
sęnie~pnwradzilijut):Q.Loq IIZCZęłli.edliJC)6ci.tt6rqpnepruw.-
mcc:zu były 1rię:c: prattycmie f'(IQlrqJ- cb:iJI dwio lkutec:me tonUJ 
nifte.•.iednYUIJ)ł'Ob!elnl::rostlłysęroz- UZO-SIAa.\0 
milry ~ ~ z.do- TAJINOIUlZI:Gl:e(l:e) 
wokniz"JJIIkjqo~pod- Bramti: ~z.~.s.w-
opicc:znill'ODen..Midi~U~KZ- 60min. 
llie zwołnili tempo SWJdl Wjl, jakby KSZO:~-~ WN-
~~bmlwllłlbe- W.Dedarl,~-~ .... 
10 rywali. Jut do tońcl bJł to mecz do '-'*~, w._.~-........._Fn:ł
.iccłi!IC!i tnmti, 1 rut po pnenrie Md- Uda (od 46 min. Otręłw. od 7S min. !kj
... po ru dru&i wpbwł ~ "tym meczu GłMlt} . 
na li-.p stne!Ww. ZdccyÓO'A'IOC ijU. nt.~"blrdzjej Ulłu-
CRANAT-AZSBIAI.AI'OI>l.o\SKA tonezwyeił'IIJJO~,ttórcmo--

1:1 (ł:e) Jłona.et~efetto.m.icj,sdJbyaie 

....._..: SIIIRII 46, 6l min. - dla upru:puzcuJne doiodne sy1uaqe 
Granatu;W....-iectinmin.-di.IAZS. llnelcctie pn:.u ~l Ple-

Oran..t: Mlualll - c.-t, ~ trvb. W ..... MttdebwJ,diK.iMM-
Jutłłlkl.s-tak- ... (od84miD.S&ę- ..,...,. __ 
fllliewldd), Fe4orhr, CtełiJ.I'rz1'Jdt'- POIHASIE SOKOI.ÓW PODL-
BD*l, T~ (od 46 min. SiMO). -PILICA 1:1 (1:1) 

OolpodaJu przyJt.wili do tep Bramtl: Ib-. 14, w.- 90 min. 
meczu "OllllbiooJID Rłldzie bez tora- Kokinl mil• nielpoda:llnta dla rut~ 
~pO..,.oru~tqOod boło'lltydtkibkO•tNowqoMiaslLPi· 
IJ)'Wwwn:;riawb.Mimotood~ lica~~ brolliłl, pneuzymu.Me 
zdecydowani pnewap DWictlh do nap()r I(IIPOdlnJ. Nie~· 
CJnaw. N• cola ~ja:lnak lt do" ró'łi'DOU.dnie z too&nt.Ubw. O.. cłni 
~ !Din., JdJt ~ dotodnyeb .,.· r.Uo6e&.Jły .. powodzeoiem. 
tu.ąi nie potrafili WJ'kl)n:J\IIt Bll*ł, GóiiNK.I.(CINA- BUCO\'IA. 
~cw.,jiTdu.. l:łfH) 

Dopiero wpTOWalhoQJ po zmianie Bramka: Det 50 min. 
~doiJ)'SIMI*.zdabllllllieKifpil:t, Obazespołyllocz;yłJwyi"Ó'IItiWI)'po-
•AIU:e. Wkilbnakieminupótniejlcu jed)'Det t letq pruWIR ..,ocSirzy. 
sam zawodDił: zn6.- celnie Jlnelil do Jq r.adotumentowltUem był plllrz.dn-
IWJr:ilbdl:mil:bw. OJ'IIttilbminutpopn:erwieprzezD«a. 
Golcie~~ do toottata- Buc:cwilró....net.wypracoMia.IObietil-

tów i jeden z nkb atm'ac:eył sił' zdobr· ta ~yeb qt\IIC;ji llrf.Cłcctieb, lca 
ciembonor't;lwqoJolLWartoodDolo-- nłezdołała~cbdbyn:misu. 

IIIIIII Taktrudno 
~ strzelić gola? 

KORONA - WISLOKA Dę!ICA 1:8 
~iował T. SbM:Imra z Katowic. Widzów 300. 
Korona: MKIIarakl - .w.-n. .....,.al. Sąłcp, SkfaUki -

.........._.......__s--Za&'nOI,OdiU(od46mm. 
-) . . 

Żółte kartkj; ~ Caa*ll (Wilłob). 

Ola~mlijłC)'Chostalniemi~ 
wdruJOfi&owe.i abeli był to t olejny 
mecz ostatniej szansy, CUJO nie 
ubywali dzillłllCZC i piłkarze. Nt&
stety została ooa "')'kot"z)'sc.n. tylto 
połowicznie, Jd)'t Korona nie zdo. 
łała potooat rywala z ~bicy i mu
aialaz.adowolić się podmłem punktów. 

Choć kibice niedoczekali się ~Qll 
to obloji do ich zdobycia było wiele. 
Zarówno kielczarue, jat i araczc z 
Wisłoki uc~:Knrtywali si;jednat lU, 
ja.tby chcieli pobit rekord atndoc
kiej nieudolooici. W pełni im ait; tO 
zresz.t4 udało. Bez Willpienia prymU 
oaletysi;Zhlpiew01ri Uedtke. któ
ry tnykrotnie zoalazl li9 w wyma· 
rzooych sytuacjach pod bram.lr:4 Ko
rony. _,.,.....- pojodynki 

sam na sam z MańUl.UI Mudws
kim. bądt pił b pojeao strułach mJ. 
jał•cel. 

Oospodarzcniebylidłu1:ni. Trzy
ktotnie budzo arotnie strzelał Plt
weł Kol:*. raz po bdnej akc;ji .&łów
ta• ~ pneszJ• minimalnie 
Md poprzeer-q bramki Pci. 
jcd.naJr: ~epsl4 ~do p~ 
dzcnia 1016• meczu millł w 81 min. 
ZaprU1. bóry w sytu.cji sam oa 
aam z bramkarzem Wisłoki strzdił 
wprost wniqo. 

Nieoowi~sytU*:jiwzdectich 
upt"ZeJ)IIkilijednalr: JOkie. Oprócz 
wspomnianychUQiUedtkepnali
stt;Jtrtelców moaJ..i wpislt si~ tatte 
AMw:J Mnlab oraz._ Leaek. Bo
r)'<ti po kt6reao .~łówce• w 37 min. 
piłka trafiła w poprzecztę kieleckiej 
bramki. Bezbramkowy remis nie 
krzywdzi Winej z drutyn, jednak 
akłaniadoreOe~iczystrzc:leniego
l•jestd:ta.k trudnąszc.uq? . 

DAJUUSZ WIKLO 

Zadowoleni z remisu· 
PE'I1IOOIEMIA PUKX-~ 1:8 

~owal G. RH. z GdańskA. Widzów 1000. 
Błękitni:GwaJa-~Gendow.Kosda-Selltr(od46min. 

wohki).-IJla.Lipb,--.w--Zo~o<.Szwolnn· 
ltl. 
Ułte twtt;, ................. Zolo< (BI'k;tru). 

Z bezbramkoweao remisu w 
tym meczu bardziej udowoleni 
byli kH:k:unie. Nic dziwneso, bo
wiem wyszli na boisko bezpośred· 
nio po ~cej S-godzinnej 
podróty autokarowej, a dodatko
wo w składzie Błękitnych zabrał· 
ło kontuzjowanych Kn:,.ator. 
Stoc:kleco. Mub GrUyl Wl!jde
claaMepera. 

- Optyau ,.,.,....f., .,. ....".,..,. ...... ..........,_.,.,. 
wiedział nam trener pardziltów, 
Janusz lbtugowskl z ~ or.
sywaych Petrochemłl ~jed
aak wyalbło. ~ l kODXk
wellłllle~ddHSJ"ft,wsple
IIUUI JtzeZ P'l'QYI laJQ'dl fomw;IJ 
lłhWonta zacrottaie .. DaZ1II 
pr.redpohL, • taka ~rue .. (;er. 

Qyt:a w b.-..ce b]'ł aoell,. paU
te• ZHJOła. Reals jHt ._pep.uym 
~-tt•d.-"lliut 
rrraWeslęa,..._Wsb. 

Gospodaru:, dla których zwy
ci~ mioło azczeaółn4 wartość 
seryjnie eszetwowaJi rzuty wolne 
i ro:tne, jednak nie byli w stanie 
poradzić sobie z kieleckimi ob
rońcami. Nlljlepszym tego dowo
demjest fakt. iż tylko kilkakrotnie 
grotnie stn:ełali na bl'llDlk~ Błę
kitnych. 

Gra przewatnie toczył•-sięjed
nak w środkowych rejonach bois
ka, choć takte i goście nie rezyg
nowali z inicjowania akcji ofen
sywnych, którym brałowało jed
na.k wykoilcz.enia. 

(old) 

KIMa lliędzyobępn 
A- (ant hlulet-SW~ 

wlct3:l(l:l) 
1\ AIS ..U- hto' St.ałw 5:ł 

(l :t) 
1\ Zt:aU. QllleWk - SoUl Nbb 

5:3(1:0) 
"O" Stal rwn ~- r.p.vc.Bedl 

MłecWw 1:1 (l :t) 

II LIGA *II LIGA *II LIGA *III LIGA 
A f4ilca BMzuty.- Odęta Kidc:e 

3:0(0:0) 
A Stal n SW... Wola- NąnU 

Jcdntj6w 7:0 (-4:0) 

GRUPAI GRUPAI 
l. Warta 15 13 16-' woopo1 - Sokół o,o 
l.Sięza 15 :Z:Z U-11 ~-LechiaGd. o,2 
l. Ledtbl Gtl. 15 11 19-:Z:Z ~~O:~~n;,a. o,o ··- 1519 n-zo 2:1 
S. SoUl 1517 16-11 Polger - Lechia Oz. 0:0 

6. Sdlooo 15 16 11-16 Raków- Tychy 1:1 

~~~:_~:bieS. 1;0 
1. La:WaDL 15 16 14-1. 

'"' I.RaUw 15 " 11-11 Zagł~bie W.- Warta 1:0 ........ 15 16 ··-16 GRUPAD 
II.TJmJ 15 15 13-D Korona - Wisloka 0:0 
......... 8. u 15 9-JI Petrochemia - Błękitni o,o 
U.-' Ull I:Z- 8 Resovia - Bełchalbw 0:2 
U.-I<W.I513 11-16 Kupaty - Hetman o,o 
1 •. ~P. Uli 11-U Chemik B.- Ht.nnit W. 3:2 
15.-'<S. 15 11 U-1.9 Motor- Górnit K. 0:0 

16.No,..u 1511 16-:Z.. StalSW-Boruu 0:0 11.- 15 •• Jł-18 
Polonia W. - Stomil 1:1 .......... .. 1 12-16 
Avia- Stal Rz. 0:1 

GRUPAU 
......... ty 15 :z:z 11-11 
:Z. Peloaia 15 :z:z 16-8 ··- 1518 100-6 
•. Stal SW 15 :ze 19-ll 
5.~., .. 15 Ja n-•• 
6.Siolb. l5 18 16-1. 
1.- 15 11 19-U 
l. HlltltikW. 15 16 13-16 ··- 15 16 ll-19 
II.III.ĘI<liM 15 16 14-IZ 
li.Rtsoft. 15 16 IJ-15 
U. Wislob u IJ 11-11 
13.Arill UIZ 11-1. 
••• GM-aikK. u u l<ł-19 
15.Pr:ttedlnmal5 11 11-U 
16.8orwla 15 a 18-18 
11. a.r:.ill B. ,. 1 13-31 
18.KORONA .. ' o>-18 

W"IBh Sandomierz:- P010ń Siedlce 
4;1 (2:l),Stal Gorzyce- Orl~ta Lutów 
1:4(0:1). 

l. RADOMlAK " " lł-lł 

l. GRANAT " .. "_., ........ " " 11-11 
4. IIUCOVIA " " 16-13 ......... " .. 11-lł ...... u " 

.._,. 
1 . ......... 13 13 .... .. 
&BROŃ " " n-u 
J. PIUCA. " " 13-U 
II.I<SZO " •• U-15 
II.G6mił. ll 11 11-13 
u.--.u 13 11 ,_" 
13.AZSB.P. 13 • 13-.., 
••• Gnak:a u • ~~· 15. Willa 13 • , ... 13 
16.- 13 • ~ .. 

1\ Juowhnb Ju6w t.belslJ -
Sputa1>1rikCIIJ 3:0 (l:O) 

er MeWdtealładld-NidaPIIkzOw' 
- ..:s IIUI'WUI1 P'Q' stule 3:0 db -· l. LYSICA 
~ SloiND 
3. AIS ........ 
S. NAI'RZOD 
6. Sial li SW 
7. POCOŃM. 
L UNIT 
t. NIDA 

11. J-t.ab 
11. c.r.l 
ll. ....... S. 
13. s-ul 
1 ... STAl. 
U. METAI.OIEM 
16. ORU;TA 

13 lG 25-10 
U Ił 25-U 
lll1l8-t 
13 17 17-1' 
13 " 16-lG 
13 15 43-.19 
131517-9 
13 1413-.JB 
111322-lG 
13 ll U-11 
ll ll 14-28 
13 t Il-U 
13. ll-21 
13 7ll-l4 
12 '8-ZJ 
13 ' Jt-d 

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




