Ostrowiec-Starachowice-Skarżysko-Końskie
Radni Ostrowca, a swobody obywatelskie
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W kwietniu R.clli
podjfłl uchwllłt oewldenc:ło
now.nlu dorNiwców złomu metaN nłeżelaznych. z.atw.Uonowe1 M
~ kłe6eckl Prurdent Lech .Mnłazewskl
lkarvt do
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Naczelnego s.tu Ad~nego. MlnlsWstwo Spnw WfłW
nttrznych uwaia, t. .-.da og,.nk::u swobody obywMełU.ill zagw~~
l'llnłowene w Konatytucjł.

WYDANIE KIELECKIE
KIELCE

-

SAooA,

RAOOM

WYDANIE l

ROK XLIV

23

CZHfNCA

NR 142 113244)

R.

1993

CENA 2000

ZŁ

Ulgi dla inwestorów
w strefach bezrobocia
WpnwUuale H 5 D,ea a1a: ,.._
datkowydl ill. Unrestonhr poblJdl
l :a.cruic::JJIJda łWOfZ!tC1dl acnre
mldsa pną • redoaaclll IIC:U-

rqdu z bid4C\ l)'tuac:i4 u rynku praq oraz rozszcnenie oferty t1r0runia
nowycb miej,;: pn1q poprzez zmianł
IYiltmU podaltowe&O.

zqrołD111th bnrełłociem
mpowit4z:lał 22 bm. wke:.mblu

~tc:mulłut)lful&iin~
oew~olcinawełdoSOproc.:r.afn..

PfK1 l ,.Utyki MQałaej Mldtal
8oaJ po4c:ral m:,oczęł(j • Dobieszkowle k. Lolbl ftud.niewrj

czooc od podatku pod W&I'Ullkiem, te
w wyniku iowellyeji JKJW1W14 noWI::
miejleli p~- powiedział Boni

J6btle

koaltrtac:JI,.Ił.;JDekpnK:J• m:Uro-

rqlonk 16cbkłm•.
Boni przcdJt.lwił xałotenia ~
wqo pi"OifiiDu walki z belrobociem i
re5trukturyucjiprzemysh.lwdziewi~

ciu matrorea;ionach

szc:le~Óinie

u-

MS~.owancjsumy-tylerooteb)'todli

Bonipodtrcłliłton'~ wprowadzenia podobnych preferen<ji dla
inwestfl<ii lnfrastrukturaln)'l::h, td:lch
jak roboty publiczne, budowa wod~
ci~ w, oczysz.czalni kiekow, c:q Jiod tomunibcyjnych oraz budownic-

twomicsztaniowe.

Jf(lton)'l:h beuobodem. Pn:eWJdlije
powi~ie

on

Wao...S

polityki

JO!pOdar~

illformowlll!my

o

otrzymaniu pru-z kkleckl! FLT ,.Iskra'" propozyt;ll lłocycqcej W$p6lpi)"Walrzac:jł bpltalowtj od
CealraJI lmportowo-Ebp(lrtowtj

ft.J

,.lmpexmeCal'"zWarsuwy. O IDO~
Uwośt wsp61pracy t. ~" Jyla
takit IUHryb.6sb ftnDa ,.Oid
Wort4.llldu.J&rlHIAc..•
Jak nas pomformował rzecznit
pruowy .Iskry-. U6. Sdwła.rsb,
to jeszcze oferty, tylko tzW.
upyta.ni.a ofertowe. . lmpamet.al• proponuje czterem :r.akładom
pnemysłu lotyst.owego uwtorze.
nie holdingu przemysłowo-hand
lowego. Nieoficjalnie dowiedzienieą

- Uchwała zobowiązywała firmy uijmujęce si9 skupem złomu
do zapisywania nazwUk wszystkich dostawOOw. Obok powinny
znaJdć s~ nurnery ich dowodów
osobistych, charakterystyka, ilatć
i tródło poebodzenia dostarcza·
nych metali Prowadzący skup
złom u miał obowiązek zawiad~
mit organa śdpnia, jeśli nabrał

podejrzenia., te złom pochodzi z
badzie!)'. Za nieprzestrzeganie
postanowień aroziły mu kary.
W kob . . . njeWCMla kłełee
kl, J6zefl'łostoltka wydał b:w. rozJCnyp}ęde ulhon::r.e w sprawie
•dl-o.Stwłe m:iljcj ałewamołl.

Podczas ostat.n..iej ~i, radni zobowiązali prezydenta miasta do
zre<taaowania skargi. Prezydent
Janiszewski zaodził si~ wnieść~

do Naczelnego Sądu Admimstracyjnego w Krakowie. Otrzymał
wszelkie pełnomocnictwa procesowe.
- Uchwałastałasi~ koniecznoś
cią - mówili radni. - Nlifllinnie
dochodzi do kradziety mosiądzu,
brązu. aluminium. Straty przedsi9biorstw są ogromne.
- Wyst~~pimy z apelem do oś
ciennych amin o poclj~ podobnych uchwał-~ inni. Zwrócimy si9 do sejmików samo17.4d~
wycb. Nie przyniesie rezultatów
tylko oas:za troska. Wojewoda wydałbł~fl4dCC)'7ję:.

-Wojewoda nie wziął pod uwaS9 wszystkich aspektów uchwały
- mówi radca prawny UTZ(:du
Miasta, Zdzbl:aw NledDela. - Jej
interes społeczny jest nie do pod-

wojewódzkiego komfUII'U
wyborczego d.a.g.ą. młeu
Uńc:ów tego millata. t.sanie
:mUny lokałnli wt.dzy podptNło 1417 obywateli gmłny.
U

11--o.obowy

komf&M

zdoW

zpUć t.kłe pop~rde w cłłKJu
zaliedwie5dnL
TydUeó temu .grupa inicjatywna• złotyła w Urz;dzie Gminy lis~
ZASU'leteń wobec burmistrza l Zarządu Miuta. Sformułowana przez.
pracowników UO pisemna odpowiedt jest jut aotowa; od dziś ~

dziew~sołtysom28 sołe<:tw
sugestią zorganizowania

gminy,

z

zebrnil wiejsk.ich i publicznego odczytania argumentów strony Ur29"
dowej. Zaraz potem w Chmielnitu
ma si~ odbyć nadzwyczajna sesja

są

pom~lł dodatkowe zabezpiePrzest~pcy są nieucbwyt-

czenia.

ni.czująsi~tattebez.kami.

W tej sprawie udało nam sl~

z Ministerstwem
Spraw Wewn~trznych. Dyrdtor
Biura Prawaeao Mbtlstersłn,
Julna Orto..U. twlenlzl, :Ie brak
jest potbawy prawnej 4o iecltymo....U. obJftteU prra, pncoWllik6w
p•łlkt41wskupu.. Prawo takie posia~
jedynie policja, Strat
GraniCl.lla. StrU Miejska, Strat
Wodna, Strat Leśna, Pail.stwowa
lnspd:cja Handlowa itp.
- Lq.itymowanie osób byłoby
prz.wem ocraniczenia swobód
obywatelskich - tłumaczy dyrd:torbiura.- Sąone:ugwarantowa
ne w Kom;tytucji Rzeczypospolitej Polskiej
ANDRZEJ NOWAK
skontaktował

Nowi partnerzy FLT?

Iskierka nadziei
liśmys~,tc inwestoremuaranicznym, tlóry złotył ofert9 .Impex-

metaJowi• jest bant SZWI,jcarsk:i.
Firma amerykańska
.Oid
World lndustries Inc.• reklanntie
się: jakojeden z wiodących producentów i sprzedawców cz~ samochodowych. B)t rnote zaproponuje ,.istrze• joint venture.
W MPW trwąją rozmowy dotyczące prywaryucji zakładu prz:y

Władza
o
w

swoje racje. Spnnva w

(PAP)

współpracy

ku}llcyrn
Szwecji.

:r: koncernem produ·
lotyUa - SICF ze

Od l lipca pracownicy ,.lskry"
otnyn\Ąją podwyili płac zasadniczych wynegocjowanych przez.
z dyrekcją fabryki. Średnio wyniosą, one brutto

związki zawodowe

450tys.zł.

(eJ)

Dłap

kol(jb

o:ytt:lałk6•

D:Sta-

wiładęwc:t~ wkJelec:klrj u~

aJla.S.~ep.allyotnywu,t

-

c..u.p a............ -

aalorareport:aa hlstolytteep • JaU Pt-..1ba ..Puarp~", fł.. ,.PO'I-

dniwdeG6ryS~".

Pisana zapto~~ił .Dom Ksi.ątt.i• :r:
ok.u,ji szóstego wydani1 jqo u,i-

~ny z prołbr(
odwot.nłtl R8dy Mlełlk._.
Chmiełnłku ~otyła wczoraj

wodoić

Aleksander Hall
odpowiada
na pytania "Słowa"
(ayllU na str 4.)

"Papierowa rewolucja" w Chmielniku

Ust

waterua. Myśl~ te zdołamy ud~

dzłejcstdoW)'Jnlllia.
Pne4sta'łłidde prudslęblorstw
unQM. it Rłe malnaej IDOłlhrołd
opulcze:llia tndńeb" ..etałl. Nie

zdradza?

RadyGminy.-Oddwóch miesi~
w uf"Z9(1zie trwa (na wniosek burmisll'll) kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej - mówi u.stępca
burm.istrz.a, Zoli Gfldt.- Sensowniej według mnie byłoby poczekać
11.1 wyttiki kończącej si~ inspekcji,
nit 014cif w środowisku opie~ąc
si9 na pomówieniach. Wydaje mi
si~ te to jut początek kampanii wyborczej.
W oplllłl paał wieebUI1Jlłstn
człoDkowiekomUeta D.ie~

sobie

U.U pocłpi.Hw uprawnloaydl4o&l...
M1nlllL Wpaypadkv Qualelnlb910 podph4w. Grupa. której przewodniczy Zblple• P»J~ zarzuca
bunnistrzowi zl~&polityt~ informaCY.If14. system znajomości w d~
bieraniu v.-spółpracowników, brat
dobrych kontaktów z wtadz4 woje~k4,podejmowaniedCC)'ljibez

konsultacji 1: Z~n~&dem i roqHJWszechnianie obietnic bez pobycia.
Zarqd Miastajest oswtany o tolerowanie dzialań burmistrza. i bez-

spn.wy,-IErd'ermdumwsprawleod-

myślną polityk~ inwestycyją.

-..lula rady ltędzle .Jirace keszto..t. Te pieniądze b9dą odebrane
pottzebnym w gminie inwestycjom
- np. szpitalowi. Kolejnym argumentem pneciw orpnizowaniu
referendumjest zdaniem Z. Gajek
fakt, te do nast~poych wyborów samorządowych został niecały roi.

W.]ewHDl komBan ~
ma 30 Ul u. "!JJIwledz.caie się
w spr11wle protestu mltszb6c6w.
Ewentualne referendum odbędzie
si~ mniej wi~cej dwa miesiące od
daty podj~cia dec)'7ji. Aby wyniki
&fosowania bylyptllwomocne, musi w nim wzi!F udział co nljmniej
jedna trzecia uprawnionych.
AR'IlJR POTACZALA

Dodeą7Jioprzepi"'W..tzen1łlre
fettadu. potrzdJDIIjestjedu d:złe--

C zyja P rodukty N ajlepsza?
Oceń sam!
..._ _
_ CP!i"
Zauf8,j dołwiaclczeniu i gwarancji
wpoldej
jakołci!

·-

JiłKWolno6d10

&łOIIniejszej pracy. W Centrum .Exbudu" odbył si~ wieczór autol!ki.

- Prawdopodobnie, po 2S latach,
moja ks iątka ~dzie si9 w prOtp'llmiesztoln}'lDjakolekturaza.lecana.
l bardzo dobrze. bo jestem przec:iwnikiem lektur obowii&ZJwlwych.
Wystarczy, te ksiąfb Janiny Dr~
niewstiej, przedstawi&J4ca .Ponurego• jako bandyt9, byli obowięz.ko
wa- pow;cdziat Chlebowsk.i.

Firma
zagraniczna

zatrudni
-dyrektora
finansowego,
-radcę

prawnego
-informatyka.
Oferty nr 14053
. Słowo Ludu"
Kielce. •~ "•

Pojemniki stalowe
V-7,5 cm sześc.,
idealne na szamba.
Tel. 483-14, 483-30

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

NJ,jnowsze wydanie .Pozdrówcie G6ry SW'i~tokrzyski.e• ukaulo
&i~ w nakładzie 5 tf!i~ egzcmplarzy(wydaniez 1988 r. - 70tys.). 'bwict'l dwa razy wi~j fotografii.
uzupełnionajest o rozdział, w którym autor opiSUJe swoje perypetie
związane z pisaniem i kolejnymi
w-.cnowieniam.i ksiąfti.
lapytany o stosunek do NSZ,
C. Chlebowst.i stwierdził, te mówienie, it 75-tysl~zna organizacja
byłazbrodniczajest kłamstwem historycznym. Według nieJO, to sami
NSZ..OWcy powinni tdć relaej~ z
tego, co zrobili w czasie wojny. Ich
mileunie jest błędem, paniewat
prukonanie społeczne o winach i
zbrodniach NSZjest tałw:ieltie, te
nJe da si~ rozmydlić
(p)
Zaczęło się od Grobelnego,
Art B llloplloa. Pllmiej prvku·

ratura detronlzowab kolejnych
polskich biznesmenów. Wszystko zaspra~ pieniędzy. Aruttowanieb.5eDalon.JanUSlll: Bannowsklq:o b)iO prezentem na

lmlenJny prezydenta. Kto bęcbie
nutępay? Kto w Klelc:adl? Kto "
Jbdom.iu? Oto

Polska

aferowa
ok16roJwllllibH~.,Mapzy·

nie"' pisze Kańmierz Skup l
Wiesina Uplńlb.
8ędde td o powrocie Sutanów, poświęconej ziemi, Db6j<y
{poclej"""YlJY) kolejom, - -

lmtonel~z-
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SD gotowe Prezydent:

BBWR w każ d ym
województwie

przejąć
Drzycimski- Kaczyński
- bez pojednania
N1c d9szlo do pojednania w
spnwic o ouczcrstwo wyłoczoneJ
przez prezesa PC Jaroslawa Kaczyńskiego, rzecznikowi prasowemu prezydenta 1\ndru,iowi Drzymnskicmu.
W czute rozprawy pojednawCZeJ we wtorek w Sądzie Rcjonowymdlamiutast. Warnawy,Drz)·
dmski Odn.ucil propozycj~ Kaczyń
skiego odwołania postawionego
mu.urzu tuouprzedzcniu.ujKl!!rcdnictwem Macieja Zalewskiego
szefów Art B. Andrzeja Gąsiorow
skiego i Bo&ustawa 8ngs~ka o ich
bliskim aresztowaniu Rozpr~wa
&Jówna Od~dl.le si~ w sierpniu,

Olszewski chce
poszerzyć

Zjednoczenie Polskie
Jan Olwwsłajeden z liderów
koalicji wyborczej zjednoczenie
Polskie powiedzlal podcus W1orkowej konrcrcncji prawwej, :te
ch<.ialby, by Zjcdnocz.enic było n1e
tylkoko:ilit}l!Ugrupowań pohtycznych, aleby JCdnoczylo liczącesJ~
stowarzyszenia i "osoby spo.u
ukllldów politycznych o orientacji centroprawicowej, katolickiej, chn.dcijaftsko-dcmokratycznej1patriotyczncr.
O pn.ystqpicniu do ZjcdnoczeniaPolskie~:~oPolsklcJ Parti i .Ojco

w1:tna• pomformował JCj
Roman BartostcJ:c.

McDonald
inwestuje

lider

s

McDonald s, obecny od cze rwca
1992r.nJnaszymrynku,zainwcslowa l dotychCZM w Polsce ponad 8
mlndol arOw, Wciągu najbh:tsz.ych

6 miesięcyprzeznaczy na ten cel
dalsze9mln C\lyzyskkieruJcna
rozwój fim1y w Pol5cc i twon;cnJe
nowych mlcj51; pracy- poinformowało biuro pmsowe firmy.

Do końca br. McDonaldsplanuje uruchomJe nie 7 nowych obiektów, m.in. w warszawskim ~Smy
kuw, w Gdańsku, Krakowie, Często
chowie, Zabrzu i we Wrocławiu

Kuchnia
przez telefon
Z _Pofl\d kulinarnych" b~dą
mogli od lliJ!C3.Skorzyslać krakowscy abonend 1elcfoniczni - pomrormoWIIIa Irena Flisak z. Te\ekomumkacjt Polskiej SA.
UruchomiColt nowej usługi o
n~zwic .. Pon1dy kuho~rnc• jeSI prO-

władzę
Przewodnl~cy Rady Naculnej
R afał Szym ań5k.l poin ronn o-

SD

t~·a l ,że., zbli:bjl1C}"ch sięwybof2c h

parlamentarnych kd .de lrojet~·ódz
two wystawi swojego kandydata c::donka S tronnictn. .,Jeskśmy
przygo tonnid o pmj ęciaznsc:znej

u.ęści"·ladzy wk~u " -p ot~·ie dzial
Szynuńsld .

.,S miemtwierdzić,tcist nienic
SD i ZSL. zaś naszego Stronnictwa w szczegó l ności. stworzył o
kl imat dla bezkonfliktowej zmiany ustroju w Polsce. Obecnie jest
czas, jakby kolejnych narodzin
naszej partii"- stwierdztl. Zdamem Szymańskiego ostatnie tn:y
lata wskazują jednoznacznie, te
polski parlament pozbawton y
starszych partii, historycznie zakorzeniowych w polskiej rzeczywistości- jest ulomny.

lp~"c6woru samomtd6w lo

kalnydl.
Lech Wat ~ zapowiedzlal Id
włączenie si~ rad dzialaj1Jcych
przy prezydencie w kampan i~ wyborczą blok u . M iał yby o ne m.in .
doradzać przy opracowywaniu
p rogramów wyborczych poszczególnych
grup
tematycznych

BBWR.

Ukrainiec
zwolniony

.,Prezyden t ni e chce jeszcze
wi~cej wladzy; prezyde nt s i~ WSIY·
dz~ te jego program n icjest rea lizowany,tejestgorzcj, a mia lo być
lepiej i siara s i~ to na prawi:" - mówi! Wal~. Zapewni ł, te powołu

jąc

24-let n i Ukrainiec zostal zwolniony po wtorkowym przesłucha
mu przez pol i cj~- poinformowala
rzecz n ik. prasowy stolcczncj poliCJi nadkom. Zofia Ostrowska.
Przesłuchanie i badania kryminalistyczne zakwesttonowa nyc h
u niego przedm1otów n ie potwlerdz.iły jego udzialu w napadach na
kobiety w centrum Warszawy.
(PAP)

BBWR n ic gra d la n ikogo, ty lko d la kraju, a przyszli posłowie z

Płaca

bloku nie b~dą ,.ludtmi prezyden-

ta ... ,.Mo~ nawe1 skrócić moją kade n cJ~. ale ntech d la Polski coś
zrobillo" -stwierdzi!.
.Staram si~ przed wyborami
osiągnął to co mus i być zal~twio
ne,stafilmsi~zrobić czytelną scen~ polttyezną przed i po wyborach " - mówił prezyden t wyjaś
niajlic
potrzeb~
powołania
BBWR •• Widząc, te mote być ...
powtórka z rozrywki, nie moglem
nie zapropo nować koncepcji, którajest czytelna" - dodał.
Odpowiadając n apyla n ie, z jakich środków fi nansowana ~dzic
kampania bloku , prezydenl pow iedział :- ,.Ja nic dam ani grosza
- to JCSt dla mnie oczywiste".
Zapytany, czy po ewentualnym
zwyci~slwic blok u, ugrupowanie
to desygn uje premiera i utworzy
rząd, prezyde nt powicdzial, te _nic
motc na to pytanicodpowiedztcć,
paniewat nie wic co ustalą człon
kowie BBWR.
Zda niem Wal~sy w razie wygranej bloku, nąjlcpicj byłoby,
gdyby z katdcj grupy tematycznej

minimalna w III kw.

- 1.650.000 zł
N-.jnifsu'?JUiłfodl:cnlew lllkwar·

taJe Itr. fcdziewynosłl o 1.650.000 tys. d
- uąod nlonoZ2 bl"l. na mt4ow.-nt~-

Nawiązując do nic rozliczanych afer, prezyden t powiedział,
że "sprawiedliwość musi być sprawiedliwa... Mali ludzie są dość
dobrze rozliczani - klo ma duto
miedzt, malo siedzi. Ja to slysz~ i
n ie podoba mi si~ to" - mówi!
Wa l ~sa. Dodał. te w umacniam u
praworząd ności pofll()(ny ma b~
blok, który -jak pOWledzia ł - po
ewentualnym zwyct~twi e w wyborach .skruszy blokady, jakte
mant w rót nych miejscach".
Prezydent zapewmł, te n1c
dopuści do przeniesienia walki
wyborczej n a u l i~: "Nie pozwol ~
na to, choćby miało mn ie to drogo
kosztować- polskiego domu podpalić nie dam",
Na zgł oszoną z sali propozyc_k;
przegłosowa n ia kto został przekonany do koncepcJi bloku, nic zgodzi! si~ szef radia i tclcwi~i,
Janusz Zaorskt, twierd~c. te by lby to JUŻ. e lement kampan•i wyborczej.

(PA P)
lldamo~".

OPZl. l O.n:ddjaftslriltc"
lwi~u Za• odowqo ".8ooidaraoU"
IRL k.s. J cn:cp PoplthtSt.kl.
Ns t~ k10"0tc.~a,ono11'11 ~P I"ltl.
rrsortpneypi'ZJ"Sial yui~lsolid ar~

I,Oi kanhł

w MPIPS, w ktOI)"lll
uatslok:q li pn,edstswidtlc rHOrtłw:
pney l fi.unMw, GUS oru NS7Z ..SO·

ko")"N

BBWR do przyszlego Sejmu we100 postów.

szlo po

11okłowc, natomial>ł

iwoj ciluo• idio

(PAP)

Ksiądz

•

Zywność zdrożeje mniej
niż inne towary
Cf nlralny Urqd PbnoW"Inia
przewiduje,D!wbr. ..uosleen deta lic:znych ty111lo.kl będzie nUszy
nillnn)'chlo• -arówluslug. Wdrugiej polo11·le rok u SZ)"bclej będtt roslyceny skupu żywa 11iepnowego,
nalom iasl tui polbiorachm oile nas(l1pl~ s padek ce n skupu zbót
Specjaliści z Biura ds. Wsi i Rolnictwa, którzy t~ prognoz~ przygotowali, twierdzą. ze wzrost stalych Opła t gospodarstw domowych (nośników e nergii oraz cen
po wprowadzeniu V AT) ~dzie
sk uteczn ie bamowal popyl na
tywność, a tym samym wzrost jej

cen. Twierdzą takte, te wahania
ce n sk upu (wzwyt lub ich obnitanic) nie b~dą miały wi~ltszego
wpływu na wzrost cen delalicznych.
CUP przypomina, te o ile do
199 1 r. katdy wzrost cen skupu
plodów rolnych, wywoływa ł ruch
ceo detalicznych w gór~. to jut
w 1992 r. przyrost ce n delal icznych by! nitszy n it ce n skupu. l to,
mi mo te rótnic si~ ksztallowal
udział kosztów surowców w de talicznych cenach tywnośei.
P nykładowo: udział kosztów
za kupu pszenicy w chlebie pszen-

Dyrtklorowi Odiriala "Kielct" MOSTOSTA L WARSZAWA S.A.

WLADYS LAWOWI DZIADKOWI

no-tytnim w 1991 r. wynosi ł 23,8
proc. w l kwartale br. 37,2 proc.
Mleka do produkcji mleka spotywczc&o wzrósl z 43,2 do 50,2
proc. Mleka w twaro&u zmalal
z 8,8 proc. do 8,2 proc. M i~.sa wtcprzowego w szynce gotowanej
z 15,8do 15,3 proc.
Wedł ug CUP średnie ceny
uzyskiwane przez roln ików wskupic płodów rolnych zmalały
z 378,7 proc. w 1991 r. do 159,1
p roc. w 1992r.- b i orąc katdorazowo za podstaw~ poprzedni rok,
jako 100
( PAP)

Koleżance

oskarżony

o fałszerstwo
JO-JetQia, p«iar:qSt.kolny-pa nl
F- M. l 40-letnl ksh1b- W. P. z Kn.kowa
odfowiJdatltęą włllcbJCUW) IUdJ.Cnie
plenlęiUy l ratsu rsł wa poJti ulone na
niekonyM'!H - Ictllicjrui~ki Kn. 
kł •-.:•kt osk.arh:• IJw tcj 'Ptll•łc$kie

ro"fi'I.R)'lOStsl llo SIIdll R('jono•t"Pdlto
Kn.kowa- Pod~:6 ru.

Sędzi-...-a krakow1anka ma,iąc."l ktopoty z poruszaniem si~ i pozostl\i~ca
pod Oplcką5ióStt PCK i SJÓSir ukonny.::h zaodzib. Słę z.ameldo~ w swoimmie.ukaniu(jako~~b1Jisz4)
panią pedagOS E. M , klórll w zamnm
za to 1prawować m1alto Opiekę. nad S!aruszq. A~ł osb.r.tcnia z.arzuca pan1
E.M.:tcwłutym l 991rokupn.yv.łasz·

czyta sobie ren Ił! SWCJ podopiecznej.
Ksi~zu W. P, prokufll.tor z.arzutll
podrob1tn1e podpisu Sfarsz.ej pani i
poslugJW&niC si~ tak sfalszowant·mi
dokumentami. Ksiądzprtyznal się do
Winy
(PAP)

mgr HANME BILOWICKlEJ

wyrazy szaereao wspólczuria z. powod u ś mierc:i

MĘŻA

wyrazy wspóltzacd z powodu zaona

BRATA

ł-lis.1k

OP7..Z prtekshl

• •rJ lpn• icw oliJ-

ItUkeym termi nie.

Po wprowadzeniu VAT wg CUP

bąwyjściadokl!cnta-powicdziala

Poniewlliaasnagryw.tma
informacji jesl ogrnniczooy do 6
mln., porady będą dOt•·cz}ly Jtdne1:0 ..cicka\\Cgo i dostosow:meao do
sezonu•danialubz.cSiawudan.Tclefoniany przepis ~zie zmieniany codziennie. a nawet dWll razy
dziennic, JcSii porady ~dą si~ cieSZ)"IY
znintcrcso~niem
abonenlów.
Przepisy pnycotujc Tclckomumkar:ja we l••lasnym z:1kresic,
a pierwszym będzie pmwllopodobnie b1gos slaropol~k•
(PAP)

PTezydenl RP Leeh Wslęsa,
podtuJ ,_·torłl.o"ea o spotkania ~
pr~eonikuni r1dia i tele'lri~l po'lriedział , ~ komitel...,-boi"CI)' lkz·
partyjuro Bloku Wspienut ia R~
fomt uponini w ka&lym wojewumrte 4 osoby do pozysldnnb
ludzi ulnteruowanydt kłą bloku,
a więc rozwłwnn lem problm11Sw
roln ielwa, praco1111ik6w naje mnych

koldaniU i koltilzy z ZSE im. J\.t. Kopemika w Kielcach

sklada,M pracownicy O/Kielce

1)!911,

Z powoli •

Kol. ZOFII GORYCKIEJ
wyra~y

ś mi erci

mgr. GRZEGORZA WIERZBICKIEGO

wspólczuda z powoda zgonu

wyrazy głę bokie go wspólauria

BRATA

RODZINIE

sldadaj.IJ
wspólpracownicy Masloslalu Wanuwa S.A. 0 / Kitlce.
I)'!IOQIJII

sklada_M
Ratla Miasta i Gminy, Zan~d Miasta i Gminy on.z pn.cewnicy Unęda Miasta i Gminy w Ku nowie

łowo

S umm
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REKLAMĄ

STRONA 9

-nARDO!~~~
l ·
+ ZAMRAZARKI

ARGO-AGD
HURTOWNIA-SKLEP
KIELCE, ul. ŹRÓDLOWA 17A
tel. 450-26

+ TRANSPORT GRATIS + SPRZEDAŻ RATALNA +REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE

MEBLE CZESKIE ~
Kuchnie w dowolnych układach.
Prowadzimy sprzedaż ratalną.
Kielce, uL Rolna B, teł. 417-55

--

Centrala Rybna w Kielcach
Gdm• 25, tel. 416-38, 455-BJ
pc1tJu włlr.llcc:)fn)oell cet'ladtrwe ltf!of)'by/pnetwotyf)'bne. etdte
napoje (PE1J, culder. h~ ryt. piWo. drób (udka), konserwy

mięsne,olejelwiełelnn}<:hł/t';'fnlłclwspoł)WcZ)ch.

POLECAMY PAPIER PAKOWY
SIW' ZCENAMI HURTOWYMI NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSIWA
Zapraszamy.

Przedsitbiorstwo Budowiano-Produkcyjne

~ spółkazo.o.
Ki'e~"';::ŁS~~~;s5, teł. 559-71

BETON ATESTOWANY
ZAPRAWY CEMENTOWE
BLOCZKI BETONOWE
Produkcja l

sprzedaż

po konkurencyjnych cenach

z moiliwością transportu

ORYGINALNE CZliŚCII AKCESORIA

CORSA
ASTRA

Wykonawstwo robót budowłanych , wyjątkowo szybko l solidnie,
stany zerowe budynków l fundamenty.

.JESZCZE PRZED VAT
KJELCE. ul. PomorskA 53, teiJfax 445-64

PHT "SUPON''

sklep
meblowy

Kielec. pl. Panyzantów 17
teJ. 430-28 do 29,tcl./fax 469-55, tlx 61-JJ-15

Impregnacje ognioochroune
drewna i tkanin.

e iwLit kuchni FORTE- meble~ kompleksowym WJpoNienlem
wg um6wien&a klienta
e asiewy pok~ e wypoczynkowe e mlodzłeiowe e sypiatnHt
e mebłe kuc'-- e m..ła e fote&. e stoły e stoliki rtv e zestawy
wypoezynkow. na zamówłenla e komplełtsow• wypoaaianle błur

e apnęt agd firmy'( ARDO - pra:~=-~:
Sprzedaż

na raty. Bezpłatny transport na terenie miasta.
Kielr~ . Dl. Lqoicb 28, tel. 482 - 96,
czynny pn.- pl. lO- 18, sob. 10- 1S.

BANK SPÓLDZIELCZY WSOLU!-ZDROJU,
lei. (0-496) 47-60
FILIA WKIELCAOI, ul. Sla.!zica l, l piętro
FILIA WBUSKU-IDROJU, ul. Partyzantów 33

l Ty możesz stać się posiadaczem wyróżnionego
Złotym Medalem MTP~ 93 oraz Srebrnym Asem"93

TELEWIZORA NOWEJ GENERACJI

21,25 lub 28 cali
Spneda1 telewizorów Unlmor.tJ równlet w Jlczn•J alacl slt.S.pów RTV

Pamittaj UNIMOR To :
<Jr

rr

gwarantowana wysoka jakość
podzespoły renomowanych firm światowych
kineskop PHILIPS FST Black Line invar technology
sterowanie Siemens·a Siesta
odbiór telewizji kablowej bez dodatkowego konwertera
Teletext, Stereo, Dwa Dżwięk i, Super-VHS
fabryczny serwis

OWA LATA GWARANCJI l
GZE "UNfMOR", 10-822 Gd•ń.sk, uf.Rzdnlclra$4.154
tel, (Q..58) 310371, fax (0-58) 318024, tlx. 0512855. kom.lfax (43) 39120268

S~tad reklam : .,Exbud 13" Biuro Reklam .,Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce. ul. Targowa 18.

zrzeszony w Gospodarczym Banku Poludniowo-Zachodnim we Wrocławiu pro_ponuje usługi fmansowe dla PT KLIENTOW
w tym najkorzystniejsze warunki lokowania oszczędności objętych gwarancjami skarbu państwa:
~ wkłady terminowe:
- 3-miesięczne 35 proc.
- 6-miesięczne 41 proc.
- 12-miesięczne 51 proc.
- 24-miesięczne 53 proc.
~wkłady płatne na każde żądanie 12 proc.
~ prowadzimy rachunki bieżące firm nie
pobierając prowi~i od wpłat i wypłat.
Nasze Biuro Kredytów w Kielcach, ul.
Staszica 1, l piętro
oferuje zakupy towarów i usług również
nietypowych w systemie atrakcyjnej sprzedaży ratalnej, z oprocentowaniem 2,4 proc.
miesięcznie.

Nie masz gotówki- kupuj na raty/
Zapraszamy PT Klientów z oszczędnościami
i po kredyry wgodz. 9- 17.
llł'lua

Redakcja nic odpowiada za treść zamieszczonych ogloszeń .
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KIELECKIE

Z regionu

STRONA

Z regionu

Jędnejów

Oleśnica

Anioły
Starea:o kluzlORI •

Ił

Jęclmjowle włddwle

nad ruina111i

nlkl nie kocha. Bo l m co?

Stary oa.. mili)' aa popęlwae, dach dzłu.,.WJ', więc: wll&oł l~ 10 Jjada.

Nic dzhmeao, 1e ze zpyz.oty pewoU zapada się pod :dudę.

Pod sztandarami .ratujmy zabytki'' liczni ludzie łami4, sobie
głowy, jakby mu dopomóc, tylko
im nie wychodzi.
Wojewódzk..i konJCrwator zabytków zapytany o stan obiektu
odpowiada. te stare budowle stoją
~wbrew !OSice, to i ten stać
~dzie.

Zaraz pewnie odezwą się: sprostowania.. ,.Nieprawda, bardzo klasztor kochamy i wielce się: o nicao

staramy. Badania robimy, pieni.ądzedajernr-.

Badaniaprowadzone od 1984r.
II przyczyn pę:tania bu·
dynku odpierając równocześnie
zarzut, te to głównie zespołowe
pompowaniawody do zbiorników
ciśnieniowych w 1977 r. spowodowały katastroralne w skutkach
osiadanie tlas:ztoru.
W toku spotkania naukowo-technicznego z udziałem aeolowskazują

aów,architektów, naukowców nie
bardzo si~ ta teu broniła. Padła
propozycja. te gdyby win~ za walenie si~ klasztoru obci4iyć komunistów, to mote Zachód dałby
jakieś pieni4dze. Problem.winien
-nic winien• nie bardzojest tu is-totny, wobec rattu., te się~ klu:ztor
wali, co widać gołym oldem.
U~owi Miasta na tlas:ztorz.e
zalety, bo to zabytek, który przyciunie turystOw do J~ejowa.
Dlateao dl,je pieniądze. Kosztem
ldlkuset milionów złotych z kiesy
miasta i wojewody (konserwowany i pozłacany jest prospekt orpnowy, stła~cy się: Iłównic z 8
postaci aniołów). Urz.td dał piefli4dze, bo chial mieć spektakularny sukces, uratowanie najcenniejszoso obiektu, wojewoda dal
(albo da), bo cel był lluszny, konserwator wojewódzki poparl inicjatywę: - nie wiadomo z jakiej
przyczyny, bo dobro całet;o
obiektu winien mieć na wzgł~
dzie. Np.: dacb. który koniecznie
tneba pokr)(: blaCb4. Na razie nie
kryje się: go niczym. Problem dachu jest Obecnie w razie dysk~i
skęd 'NZiąt pieniądze na ekspertyzę: wi4Unia..
Niczbyt 'kochlj~ tlas:ztor wła
dze duchowne. Pncdstawiciele
Rady Prymasowskiej roztła~
~- Problem widą, ale ks. pry-

mas nie dysponuje funduszami.

Za słabe lobby ci cystersi.
Należy si~ dziwić, !c kochają
jeszcze klasztor ojcowie cystersi.
Niby to ich dom, ale na &low~ si~

lejc, refetan

~ta.

Ostatnio na-

wet nic bardzo &i~ czuA &OSPOda·
nami. Dodatkowy tran zrobili, to
szumu było na całe województwo.
Teru musieli podpisać oświłld·
czenie, te nic bez zaody konserwatora nie 'W}'budują. Do tej pol)',

co si~ waliło, to podmurowaJi !jakoś dało siQ uUCSl.b!. Teraz nawet teao im nie wolno.
Szla.tcysterski,wttórykl.as:ztor
jest włączony, :t.adnych skutków
za sobą nie niesie. Szumne dekla·
racje, artykuły w prasie. W PoiJcc
taki impet kOOczy siQ zwyk.Je na

utworzeniu biura i zatrudnieniu
paru0!6b.
Jest w J~rzejowie cenny zaby·
tek.. Świat o nim wic, skoro przy.
jetc.tte.i4 studenci z wielu lmlj6w,
by tu~ pracować.
Ma lt.lasztor i w Polsec przyjaciół. Mate ich działania sptawi'ł,
te ucznic si~ myślet o ratowaniu
go w spog()b bardziej konstruktywny. A mote konserwator wojewódzki ma racj~ i wbrew !osice
klaszt.or si~ nic zawali?
W przeciwnym razie na pociech~ zostaną złocone anioły nad
ruinami.
BEATA Z.NOJ~OWA

Pomagają

uczniom
Gminny Qtrodek Pornocy
w Oleśnicy sfinansował 37 obiadów dla dzieci pochodzących z najbiedniejszych
rodrin, uczniów nk6ł podstawowych w Oleśnicy i Pacanowie
oru pnedszkołał6w. W t;minie
nie ma PKPS, PCK, TPD lub innych społecznych organizacji
opiekuflczych. Cały cię:tar pomocy dla n.jbicdniejs:z.ych, nie
tylłozre5Zt4dzieci,apoczywa na
GOPS.
Społecznej

Włoszezowa

Przyszły

powiat
Wedłua

propozycji Unę:du
Rady Ministrów przyszły powiat
włoszczowski tworzyłyby

&mi·

ny: Klaczenko, Koniec:poJ.. Kna-toclA, Moskorzew, Radkdw, Secemla l Wloacz.owa. Propozycje
URM nie uWZJ,Ięd~ obecne,.
10 podziału administracyjnet;o.
Czę6ć :t wymienionych gmin aktualnie ~duje się: w woj.~
stochowstim. Przyszły powiat
włoszczowsti ~dzic wchodził

w skład woj. k.ielectiego.

Medale, odznaczenia, prezenty,
zawody bojowe z motopompą

Dla
wiejskich
dzieci

Ksiądz
wzorowym strażakiem
W mini~ nle4zlelę "podkoaecklm Ddebałtowłe odbylalię strażatU
lll'OClYStośt. Miejscowajednostka Ochotniczej Straty Potamej otrzymała od władz arruonych nie lada prezent- nowoczesny st.ra.tack..i wóz bojowy. Po mszy w miejscowym kościele, nastąpiło poświę:cenie i przetazanie stratakom samochodu . Nastę:pnic kilku stnta.kom-ocbotnikom
wr;czono odznaczenia państwowe i resortowe. M.in. Roman Falas:a. komendant OSP w Bedleoku otrzymał Srebrny Kny.t Zasługi, a ksiądz
proboszcz z Dziebałtowa, Ze.ao11 Kkłormedal ,.Za zasługi dla potamictwa". Ksi~dzod ~tku swojego pasterzowania w Dzicbałtowie czyn·
nic uczestniczy we wszystkich stratacleich imprezach i Zll,ięciach bojowych.
Po czę:ści oficjalnej, na dziebałtowstich błoniach odbyły si~ aroinne
zawody slrU.ackie. Startowało dwanaście jednostek OSP z miasta i gmi·
ny Koltskie. StrUacy, jak nam powiedtiaJ apirant potamielwa Jacek
DobnJwolskl- szef gminny OSP, mieli wykonać zadania trzech konkurenCJi. PietwSZ4 była sztafeta 7x50 m, w której pałeczk~ stanowiła prąd
nica; nastf:pf\4 zadanie bojowe z motopompą, a ostatnią musztra.
N~lepicj sprawlła się: inatyu poł:anńków z OSP Dzidtałhiw, na drugim miejscu znalazła si~ OSP Bedłen.ko, a trzecim zadowoliła si~ druiyna sttataków z OSP Kolbkłe. SlrU.acy z Oziebałtowa jut po m piąty
z kolei zdob)'WI,ją pierwsze miejsce w gminnych zawodach. Totet. nie
przez' przypadek zostali nagrodzeni wozem bojowym.
MARIAN KLUSEK

Odbudowana mogiła żołnierzy AK
i patriotów

Pamiętają!
WSDntCZillc:ę rozurzeluil. ~AK l patriot6w, uc:meowu w Ję·

.-ocH1, zorp·
ob.owma przu~ Koła Śwlatowqo Z~u 1.ołmen:r Andl Knt,łct
wł,j.
B.Z.
di'Rjowłe Mb)'ła sic IIJOC21Siołł odslobłęda odbudowuej

Kasa Roln iczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje
w okresie wakacji kolonie zdrowotne dla dz1ecl rolników.Z woj,
kieleckiego skorzysta z nich 60
df-!Cci. Niejest to liczba imponująca, ale w trudnych czasach li·
czy 1ię: Wda inic;jatywa.
Dzieci z wadami i chorobami
układu ruchu przez 24 dni przebywać, będą w Polańczyku 
-Zdroju i Busku-Zdroju, natomiast z wadami i chorobami
układu krą!enia- w Nał~owie.
Zostaly one skierowane przez
le.k.arzy z gnunnych Olłrodk6w
zdrowia i przychodni specjalistycznych. Ich rodzice płaq tylko
200tyS. zł. Reszt~ kosztów pohytu,leczenia i transportu pokrywa

KRUS.

("'')

Kronika policyjna
Oficer dytumy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Badkomisarz R)'IIDł'll Mlklal'*l informuje:
• W BMIHtyaie 21 bm. o J()dzinieiS.20WieaławG.(lat 40)spadt

z dpita, którym berował Ireneusz J. (lat 40). Pcchowy pasater
doltal lię: poc:l kota przyczepy i ponlólłśmiertnamiejiCU.

• W 8okę (&mina Miedziana
Góra) 20 bm. o l(ldzinie 16 b;dący
w stanie nictrzet.woki Wiestaw S.
{lat 22) zas.iadł za kierownicą .fiaLI
126p*, 7,jccbał nqle z jezdni i uderzyłwbetonowyprzepust.IGeruj~

orazjego pasater Andrzej S. (lat 22)
doznali obratcń dała i przcbywl,ją
w szpitalu.
• W ~ale-Parctlad! 20 bm.
o aodzjnie 2i).)O ~ " staDie
nietru:twoki Paweł B. (lat 27) kieruj.. ,.fiatem ritmo* zderzył si~ z ja~ z. przociwka samochodem
Jwl2S p•,tierowmymprzezHenryka B. (lat SS). Jadpz nim Stanisława B. {lat 54) l Maria S. (Jat S4) za.
lałyranne i P~lll w szpitalu

·w-.-...,._. ,.".

ulicy Norwida 20 bm. złodzif3 wta111111: się: do Szkoły Podsta•OWJ.
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Zaabinctu lekantieao skradł lekarstwa, recepty, piccqtk~ poradni
sztolnejiczę:ićjej111'}'JK1511enia.

• W

Kleł<:adl

przy ulicy Armii

Czerwonej w nocy na 21 bm.. zło
drlej włamał si~ do Pfl'Witne&O likleskradł
sp~t~karskiitiltak:latetzpt.
około .4() milionów

pu Romana Dz., któremu

kami warteKi
złotych.

• W Kld<:adl przy ulicy HotCJ
WlectOrem 20 bm. wybucbł potar
w rruc:szbniu lMłwiJi K. Spaliły się.
meble, telewizor i inne przedmiały
(Jk)

SLOWO

STRONA 12

GlAZUFIA-terakota-~

IOeke,ul. 1905Rckul0
lei 59-774

SPRZEDAZ
SPMZEDAM

-~·

(ltl84 r.)

NAIMĘK.SZA

Czyrwlylł-111,

głaZI.If)'

14014/g

~-ne;niłlacenyiKWcoe,

INni ,..,. -~·

61-77-80

cmentanl MCedzynie). TeL61-86-29,
25$-22.
12714/t

CZ:ĘśćilkJ.mercedeuiiS"IOelce,

,.STARA2a·c-..e.,...~ . . .

I<Wee, 517-75

SPRZEDAM

TECłNCSne~nc)l.ltl

11-41-lll

13441/g

........................spro

DVWANV WVKt.ADZJN't' kowary
Wl-Ot'fl~nełnowoez_..

WVkt.AOZINY PO/{IIZet 2 ł 31'111
gerflor, pegullin, '"kłt1.(50 W'ZOI'ówl

aprUdatrltiiM-ul;linw.atvcYIM
SKLEP Klek:e, ul Ełodlentyl'lłke 3l52Jd
ŚPRlfDAM meble pol(*""', clem-

14000/g

neKlelce,25-ł52,polll

RadOfilO C5ilmi

TANIE IIZklenkl.
111516·97.

28,
9102/r

TE STER'!' bllnknotOW od 170 000 zt

Radom. 516-97

9100/r

~~~rattusuk.~:=;
śPRZEDAM

hlndlowy
13862/g

.ren.utt

l 90"
13852/g

clio

(1992).10ełce.31-i7_.5

GRZE..INIKI, rury lkJ eentr.1nego
ogrt-.nle-~ml<lek:e,~g

.fiATA

(79

125p"

r1

Klllcl,

13903/g

61-25-26

.FIATA 126p" fl-3 (19921. Kielce.

22-312

13877/g

SPRZEOAJII4!łlrat bluuk {6,5 x 3 X

2,51 Klelcii,61-41-0II,wllczorem.
13826/Q

CiOiiGNlK 380 (81), prtyCliPt W'(W13863/g

rotki(84).KIIIIeło,284--&&.

SPRiEoi\M .k•mua' (at r.) •krZV-

nlowr Klelce,55-148,pgl9 13865/g
ŚPAZE.OAM .nlaaan. 2óóSX"jl993)
KJ.Icl,32-21-a7

13837/g

SPRZEoAM wypou.~:en~e

""''ono-

mll-t.tnlo 31-964S,459-56.136951g

SKLEP - tanllj nit w Olł'llr-..n,. Gtuł
O'IIId, parkiet, PlfiDiłY Orewnłanl. iml
ma~.r~~~y GoOt. a -ta EHtogon. Kldenl14fobok.Bu0opolu1. un11;
PRZ.EOSIĘBIORSTWóHtl~
sługowiolefUli

~7(wpotJb.INowlgo

datn~lwpieKillee,554-49

1Ja7lllg

SifuCCE
elolld,

.._.te

)ldncnloM, n.czynla,

ogrodnicze

Huf1oowrlnil

.Colmtr"KII~,Zagnańlka;141,1tl

31-48---94

88411

FIEGENERAC'I' JNE wtdadkl K. Pkifowlcu oleNie Rolloko przy berze na.
dworeuPKPwKlełcach

1391811

SPRZEDAM~elutninlowypn:e

azldonyok7mkw

Klllee,31-07~

13920/g

SPRZEDAM komputer ,IChneidlf
CPC&\28" z monitorem, drtJkark4 oru
pmgr'alnlmikonllrukc:jl~

Killce,66-4a-sa.

13924/g

l.NXJWACl..IUf"-2",2bt~garato

~w!lon

544-23
SPRZEDAM

ut

doSI)rlldaty

I'IOWI

~.T-25" .• MTZ"80.82oruprzyczepyrolncllz~el!l.ol~

d4.5tonv.wwer.;l~.~

~ ~ (IIHt)- N a udziełamy gwerarq(
KIMI

-metalow!J3.110•3.25m,PflYCZ191
~koorta~Killoe.

22-594,po18.

13914/g

~lafkł

SPRZEDAM

Kielce, ul

Poałowicka209

13926/t

KOMBAJN RFN u " _ . na C-330
lub C-36Chprmcsarn Tel 32-S!J.67
13927/g

lokal hlfldowy w dobrym

IQJPIĘ

~Killoe.lel4&4--60

1210Q(g

tu1ownill

REKLAM Ą

Z

866/s

AGfNCJA.WWIOdll"-~

cł,kupno-epmc~U.~mmlene..
oOełup

pr-.. Kielce.. ul. Sief*lewl-

cz.e76,ttl . 66-13-ł1,66-05-93 8591•

go

BiJAOPondnlctwl ~

.Sionecznl"wKlelc:tld\,ul. Tarve-ta

(IY p). III

31-73-44. 321-401 -

Url\lany, kupno - eprud&!,
Pttłneoblługepr.-.

tlłl110,1f1110t.kllteckle

13604/g

111190)
14033/g

115.000.000. Ttl 488-15

NIERUCHOMOŚCI
OOM"''drewnilflllplaeełnepne-

dam 66-16-69

13886/g

SPRZEDAM domek jednorodllfW'IY W
Kielcach. Tel 618-739.
138łi()Jg
SPRZEDAMdzlelkl po900 m

57-770_

~.

13815/g

DZJAU<E; roloo-ł;Judowlar,. spn:adólm.. Busko. ul 12 Stycznia a, Zomer
13718/g
SPRZEOAMdomwrazzd.tialą800m

k'lt(~w..ltdfl:lljOwie.UIKny
WIIS.Wiadornołt•JpdrujOw.uł.Ornow

skiego1137oo15

302/g

OZIALKĘ ~ 0,70 hl w Atlczowle sprzedam_ P\tlclOw. 72~"flwa

smzE[),IM dziatki 88 • + l.lbudoWIIrUo.zaocneBagm 0~

SPRZEDAM tzellnilkl bok.sell. OS.

711111

137S51g

Sf'RZED,tM a~.~w z dcJmlc;em litniskawym
wykOIIczOI'I)'ITI. Qlerty

ROTTWEILERY (azcz.eniaki) sprz&dem. Tel. 450-04, ..... ec:orem. 13618/g

(13588) .S.OWOLudu"Keelce 13588/g

BOAZOO !od so.OOOJ. parklet
Miła

TANIO

Ktel13616/g

T4a,566-22

z•'*· af1. ukolne

Sklep,

ul Zagnańska 27 (SI-l..) (Jyllrybulor
hurlowni.Paplrus"
135951;

SPRlEDAM.VWNflł.llnt• (1§83r ).

114-583

13635/g
l<~&

SPRZEOAM.tat"

61-80-85
SPfUEDAM

s-t• Kielce,
13421/g

tełlwilor

r».

POt.OWĘ.błitnlaka"Atrakcy)nepo-

io!enll. Kietoe, 66-33--86.

13594/g

SPRZEDAM działkę:
arow LHZczyny 38.

35
13909/g

SPRZEDAM budynek ProdullcyjrtY z
dlla~
budoWf.arll!
Skartvlko.
51-31-21.
134\Gig
SPRZEDAM - dom centrum. Kielce,

3HIIHł6..

WVNoUo4Ę

pomieszezenil ,...

OO~pokcljłcbiutQirfoOtul

(198:Z)-95rt*l,.Jukaple~-, ,985)

Bucllqi4,Mhuf10W\'11tul

-15fl'lln Klllcl,61-76-90.

16TIL5S9-21

8AAM'I' gara.tcMI.

13872/g

KliGI, lgocM J.

66-35--87

13459/g

-~~~~~~=7~~
NB-181
863-«13
1348CVg
Tlłl.

KOZI: milko
Tlłl. 11-16-35

z

doste-.q clo domu.

13354/g

SKLEP glazura, IIH'akote c;c;oczvfiO
ski IOelce, Arm~ Clerwonaj 222,
tlłl283-M.
12898/g
ETERNT O'llalr.olellsty rovniłlr 113 x
175od31.000 ~.Ovgaslńlkllgo7,
61-67-93,61-07-60
12917/g

dl~~~~;
WZOI'OwłMjlJnlejuproducenta.~.

66-09-31

12865/g

SIATKA 11 3 ocynkOMM od 12.&00
OygulńsldiOO 7, 61-67-93,
1291&/g

Kielcło,

61-07--60

ti<AZJIAt &alka

ogroc1l~ od

13800 zl/rn kw. llupld

.welfJO('

Rldorn,

24, lll
9074/t

l.lrnanowslueoo

831-911 firmom bonoliQty

MASZYNĘdopellowanil~

go. Buallo, 25-86

SPRZEDAM,I26p"(88r)
tel.113-S98,pg1G

281/b
~

s.--

binltylub bUa, ~eentn.wn KI*.
Tel61-I!H5(9-16}
13892/g
~

1~11

.~~2f:1;
OO~OA.poi(Ojnegablrllllle

karakilubkanc::Nrłepn:ySi&nluewk:za.

Klllce,425-?8

1383atg

12069/Q

SPRZEOAZ

b1.ct1 alurnlniOw')oCh goIOwYdtt.aluli-Hwt.Oetal.Hłlub_.

uklo 7, lłli
81-18--47.

61_.G-68

WIDEOF'LMOWAi'iE

wewn

17,
t1a701g

-

31-44-38.

...,.,
11a78/g

iAluz..Eponow., taluql, I'"OklkiMty.Kllk:e,61-84--86.31-57-91
12146/g

84._,,

a..

61-77-19,po18.

12959/g

POSAEDNić'fWO:

~nil,

nlenJchomcltcl,
kupno - IPI'tildat. wy-

NAPOJE- PET 1,5 l
CALIFORNIA DRINK

132301;

f'llllm.Killci,._..S-32..

PO~Iokału~w

WODA MINERALNA- l ,S L

Klllcld\..Ttl.łl·1~58,po18.13209/g

OOśT.I,PIĘ ctzllr:bl""' skMPu 0CSV.

~t~

Buska.=

POłOiESZćZbiA biliowe 1""91-lY, _ do~ K»łcc. lll
61-&4-41,61-&4-73.
814/d

OONAWIANIE'IOinllrz(tc:tany.IUfotyraului,I)Odloo4 Ek.tprNowo.ldldntl

Klllce.«8-77(17-22)

8470/g

DOMKI-bramołony Klełce.m49"
Klelcło,

DOMOFON'!' - M.Jnowsze

434-1'9

USŁUGI
TELEPI.OTY.~kloblowl ..... wll IY, obfci:I'IICI. %MławY llllkt.ml
.CelrOfllka"lnl.Cechowalo,l.~iftllg

il.W15WANIE-~Klllcl.

~

13440łg

t.W..OWIINiEOC)il~noweftleKietoe.

seo-420

13683/g

TAPE'TóNANE

"....,._.,
13786/g

32-27~

.,.fAPETóWAME
...
Gł-12-28

'fAAASPORfkrtJ-za;r-anica; 1.310-

nylub7010b

~.111630-45

312/l

TANIOIIOI!dnle~negrołllul

listryloLa 473-67, PO 18

139021/g

.-.
13800/g

TRiiiNSPORT t ,S I .IOIIol,~/g
NAF'MAWA.. OOIIlteilnllł

magflelo-

lfllktOw,rtv(~}.Klłllcl,

31-80-00
TRNIISPORT

MONTAi 2a!Ul21. Kllb, 61-17=38

12634/g

filAPRAWA pnlełl. 8UIOmllycmydl

32-50-60

12174/g

UStJJGIItolaf"lkO-tapk:~

llrlkll. Kllke,Zgoda3.

12408/g

13740/g
1.8~otJYiub6010bllntj

-ugrarWoa 570-03

13718/g

loLAAM'I', pro~e.;onan. do W'IZytllklchobllłdOW, moru.t,dylttybucła
.Ceboa"Kilłce,

Polni7,4GI-38.S851gd

C'!'KLHOWAHE.. klorniiSll Klllcl,
31-23-29

13196/g

DOMOFON'!'- spn:eOet.IMialowlnil, n.pe-awy, bloki. domki Klllcl,
664...000
13200/g

JJWGU

RĘKAWICE

ROBOCZE
RAJSTOPY - "FENIX"
PP11 "MADOX" KJFJ..O:
•1. Samsonowina 41
(.....,~.,,_."1.

r.....",l~GJ

lrl.ll - 14- "

SW1d

ZAKlAOANiem i!1illlkanlowych.

pn:eclwwtemanii:!Wych. Jlestowenych
pnezpołlcłf, Kilk:e_433-27. 13722/g

ROZBUOOWY.

TESTER
DO BANKNOTÓW

remonty, budowle -

k~ priCAglf'ICia.Pertecl
&.Ił" Kielce, Tergoowa 1811219, 111.
32-17-94
13708/g

Klel13774/g

'f'RANSFIIMTt2.23lKIIIoe,415-2i.
13556/g
NAPRAWA

~

32-34-14

\Qeb,

135fi6/;

DEZYNSEKCJO(~ Kilłce,

31-65-55,421...()1.

13625/g

:ae:sr - dodatkowi dn:wl.13461/g
Killal.
417-74,22-061
iALUtJEłanio. Kllk:l,117-258

136671;

NAPAAWA ~. kuchenek Ił'"

:owych. Kielce, 434-łS.

13922/g

cena 520 tys./szt.

PW "Tema"

DOMOFONY, lłkcaaorla. Spnec~at.

11101U1. Ceny hurtOWI ,Omllcłl" Kllł
CI,lll405-2J.I(ułalli'Sk824
1390\lg

K1ckc, ul Kaiciuuk• li
tei .• S7-67

ZGUBY
JAHcz'I'K ...~zgubił łwł8dlctwo
doirDic*:łLOwWodzlslewiurv

93. JtchejOw, Ańczowskl 12..

10/NII
30611

STO'IENMorllkel9ubol•łWi8dletwO

dojn8lo6c:l

13908/g

ZAGINĘt..O łwlldlc:two matur1olne
Agl1leszłd Sieczki. Skattysko-ł<am.,
111.538-308.
131ł101g

13867/g

13729/g
13682lg

13579/g
DO WYDZJERiAWIENA polowe blltnlaka,pra!{blauak)wpoblituulk:y
Kolblfga - iMI ~ \Qeb,
11-46--44,577-35
13408/g

SPRZ.EDAMlubzamlenltnalmiljsu
mieukanie M-5, 70 m. Słwtysko.
S32-809,po ta.
13513/g
- wynajenl. kupno,

Kllłcl,

w godz. 9-16.

VER'T1CAl..E.laluzjl.rololcloMty. Rok

POSZI.Jt(I..I.Jiobolu handlowroolgow

INTERLOCllłol

Zapra~·zanf.Y

;w.rancji..I<Jelce.61-24-26. 1320Ug

centrurn(~)566-01

4S3-62 (11 -11)

(pasat)

PW'RAWA ~. Pf"ZIIIł ....nil.~ t<omer Kilb,52~if.3/;

OO~OA.pokojeM!flbineły.

soruda1.

D ANTOM
nowo otwarty sklep

z importowaną odzieżą

66-12-71.13784/g

tel,66-26-ł7lwiecloiMI

Udzielamy wysokich
rabatów! ,_,.,.,..

Kielce, ul Piekoszowska 32

OOW'I'NAJĘOA.pokl)fzkuchnlll31

m..Tel.26--551

Towar dowozimy

własnym tnnsport~m.

Klel12818/g

NAPRAWAptecylu)wgawwycłl

c.,61-26-87

IPfledat. wynajem. Kielce,

Slenk~61,teł

uL Kolna 6, tel./fu: •89--46,

12814/g

~.Pełnomocr!lk"

kupno,

PW AUlA Kielec,
440-03, wewn 112

ZALUiJEpoDome,poonowe,~Dicll'

~kl...."".zwyogodeml

~ogon-W~7

~FA
PEPSI-COLA
BUSKOWIANKA
FRUCADA
FORTUNA
SOKI DONALD DUCK

kadr%1114 31-89-29,31-04-831239&/g
TELEWIZOAY n.pnW!l, pn:ulteJII-

.vol~m 1,8
13896/g

1'RAN6PORT

tony. Tel

12110/g

DOMOFON'!', alamry, profftłOnalnl
~Kltlkle.552-39127181g

nll Killci,61-20-40,Walcuk.

ce,32-ło-32

LOKALE

~~.IOWII'rehabiliłlcy)oyi=..·g

.MERCEDESA 5óiió·. P.rtóeka t,5 t
(197n - 70 Mn. .IMIC*MN 3000"

13133/g

t26i71g

SZKiiiAZ~ Klolb, 424-61

OOStijiiĘdlle(b.._.akllpu,OinO
-apotywcZIOO. Klllc:e, Malinka

CY1<lii5WANE. lakJerowe.nle

.funai;.

.t26P"!85J~.Kl&lcl,~701g

~,,.._

ZALiJlZ571-7ll.

Klelce,uiSieoltie'łkl.a76,66--45-11

wewn 58

la'ł'Or'lt"

St~ctw:~w~«,UI Kowalcllwakilgo13112

ce.ut

11570/g

POśREDNiCTWO .Kontr.kl'· kupno
- ~przed&!, zamiana. wynajmowarne.

&pnll

Marian, Krejno l 80. 26-008 GOrno.

W>/fiiJiom.

AGENCJA .R-s• domy, d.llelkl, 11'111llklnil, Iluono - ~ oblluge
pra'M\1,~ Klelce,NowyS.W36,
'" 463-63111-11)
777/k

139Jalg

SPFIZEDAM .lkoOf

1300CIIg

lALUZJE-rnorQt. 31-~t-;~7/g

przy~~

SPRZEDAM .,audi l 000" 11885)

272-73

.HADES'-~drzvrot.rOwnllt

Itiłowi l<lelee,31-29-ł:ł

~

2,
12854/g

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

Dachówki

~

oferuje: TEllBUD S.A.
Kielce, ul- Wesoła 51
teł .

...,.

61-09-31 , 541 - 21

Sport

Sport

Sport

Dziewczęta

Faworyci
grają
Z katdym dn1em emoejt powmno
b}t conuw•~ceJ, a i sily rywalizuncych zawodmk6w lnrdzieJ wyrówW tumteJu pań pod nieobe<:nołt
Moalkl Seln zdecydowaną faworytką
jest Stem Grar. Wcz.oraJ Niemka&ladko pokonała pterw~ przeszkod~.
zwyci~tąjqc 6·0, 6:0 AuslraliJk~ Kirrlly
S~- WyanłatilieGabritlaSaba

tinl z Curie Cu1111in&łwn (USA)
7:S,6:2. Do dalszych &ier awansowały
mi~dzy mnymi: 1-łinpanka Conhlta
1\tartlna,NlemkaAiłke.lłuberiFran

cuz.ka Nathalle Tau*t.
".) ZeraMe. .yallttękW•cr•ll hi•·

cy w 211

li

r-.4Qe .!n~fya•.ydll'old·

lnlłłi•Ełlnpy•"I'J'lhll,..-11..,-..ru·

crrnaydl •e Cnii('Ułit,ltł MiKP"ftri
MeaiH. N~piKW alł'KlCIIJ...n. alec:ll
ll.tllł.!ii!:l!,lllUt( .. let~łiLit
ort25:2.8iało-cur...UublpriWIItql

Hrftkle• 40f,5 pkL .,-pttHnq~ Daalę
-J9łpkt .• lłału.!I4-Jbpłlt.,b.l .... lę
JI7 pkl. l i N N0f11'ec'c - 311-t pkL
>l- P.t'IIF.Ie pllkant ~aae miloM jul
•••ry..-alkl•łf'lplcd~,_,j~~ej •'-tr.id•.ydl MblrL~KI• S..-•1•, ktłn Mbę"-łlę • S.,lprli. Bę.!~ ta Duakl, ikaQ"·
IIJid .u rwrcl"'kl :r:r:s,.C • .eau

Tak te w rywalizaąt temSI5t6w na
razie n•e zanołoWllllo wi~kszych
mespodziane k.

Oto ciekawsze rezultaty: Mldlad
Słld! (Niemcy)- JllQ Siemerink (Holandia) 6:2., 7:6. 6:1, Stdan Edbe'1
(Szwecja) - Gr~ Rlllf:d.dd (USA)
7:6,6:4,6:7, 7:6,Amosl\lansdoń(lz
raei)-BrianJoelsen(USA)6:7,4:6.
7:6,6:3.6:3, Pelr Konia -1\briin
Strelba (oltaj Cleehy) 6:1,6:2. 6:1,
Pne Sampras (USA) - Nell Bonridi:
(Australia) 6:7, 6:3,7:6,6:3, Borłs
Bedler (Niemcy) - Marc Goellner
(Niemcy)4:6,6:3,6:l,6:4.

Puchar Neptuna
Ool,..b ...~ .. kitt«UorJIWibV,.~..aałelll&dlol-~
cjiCredl,lilhnsi.NerwteiiPtkklt~

• PUCIIAI Nt.l"nnNA ,at.Jr rttDJ'fL
Pn:NspnNLI~""(bn.J' . . . . . 'Iłll~

HlllitaaltnhioM)pl.....,_,l$•tlł
~u.M pQY.t. Knk•'ll'lkitł 72.

KRÓTKO
.\-Wkottja)"fk~tk.. lafhCop•A·
.._.,.lta8ra:Qti1Uit'&i1CIII1d:J(O:t),U~
l._np-.lncllll~onl1 Peru 1:1 (l:ł). W

1--'"'11 CNPY B pro..-adą PVIC..-.JQ)"(')',
W r•• ..,......... Bra;eytl• nl~-kln·
nie~m!Ue •~••••bit. ~~ ,.z,.d(.
:.Wplerwsty.•«nb-.llflkaqJnełllun~ltJultiV)'hrQ"łlaME-t5P•bka
pH•łllll Parhapllę

N:'S (44;JJ)

l'WJ\'it.-r«·tu~"'l ... rMb·

IRIN• Ear.pr • kiU)kbrt ~l:o)"'L W
~r\łpO!kaabc.wp,itAR.,..
Uula zfJIM Bała~ i lłtrttC"'łllr t9:71.
llkąa•l•

Zllytltl)illnld 7l:.,, .,...._.

"PIIPieiiO.."''Kja"J'IAilliW~
lłA:łJ,ułFraad•,.U.tlbTafQę":SS.

Ile pieniędzy
na kulturę
fizyczną?
P()(/r.as posierhenia Rar/y Kultury Frzyczncy i Sportu przy Srpnlku
Samonqdolłym Wojc·wódzhl'a Ra·
rlomsk1~0 poilflonnowano o wysfl-

kośri

irotlków

pnnnaczonych

pnn UlntOr.:qtly l(:rytoriolne no

sport/Aulturrflzynnqugionu.
Najwlrcr) procenrn•·o nu tt!n crl
pru:moczy/1 rodni : Grti)ca -

8,75proc. ara: WorAr- 7,15 proc..

::oi samonqtl Rodom1a

:all'dtH~

0.4proc.

I<PI

KTM Novi zaprasza
Tradycyjnicjut cWałaae Klelcddc·
coTo•'U7.}'stwal\l~tiOfO"'"CłłNOrlD·

,,.ua.i.ll unatoró• janly na motola(b •o
udzlalu w Rajdzie Popul11n1ym. Zorpni~......,yDstuleonwnllibllbl:l!,iOk

l( 26 bm. aa4 kieleckim zalc111"t'IL
Zbllirbucr:estnikliwopdz.IOobokkaldnidllftOIOC)iJistóWW),..plllllN:'.We
plsttiiiUI~rHDriWIIIH.rial"'

n,i4de.

Uczcili Czerwiec 76
Na ulicach Radomia rozegrano 11 Bieg dla Ur:u:zenla 17 Rocznity Protestu Robolniczego w
Czenrcu 1976 r.
Dziewczęta i chłopcy szkól
podstawowych biegali na dystansie800 metrów. Oto zwyci~z
cy: l. Sylwia Kop)·cka (SP 36), 2.
Ed)1a Oziedyński (SP20),3. fliza WitUło (SP28),4. hmnaMutyk>(SP38).
Chłopcy: l. Sławomir Kmuk
(SP l Zwoleń), 2. Daniel Piwowarczyi (SP 32), 3. Palryk Wloduski (SP 37), Piotr Tomayk (SP 32).

NHZc dzi~ta w drodu na podium rozqraiy w Elb!~ at 7 5pot·
kań Odmosły 4 zwyc:~~stwa, jeden
meczremi5Uj•cidozn~2poratck.

W lfUple ehmitu~cyjnej drutyna
SPJI Kk'lttnte<Kzcktwanie ule&la ty·
walkomzSP12Gią6w8:10orazroz

&rOmiła SP 26

Rial )'Rok 15:3. W efct-

ciezdruatecomicjse~(zaSPI2Gio

s{lw) awansewala do druitCJ fazy turnieju, w której uczestnu:zyło 12 spojród 18ukwalilik0Winyc:h do linałów
zespołów

Nasze dz1ewcz~ta pokonUy swe
!UwidnicztitSP29Torud9:6orupo
dramatyuncj wtlce uemisowały z
~~ tr,:~~.!,l ;;-!:~~~'-..W te

1

Mcae 4«)-iuAce • ukłllhle tr.J...-tj CIO!fwtl były bar4lo ud(te. On·
tyuSPlllldcepokonałJSP l GJlwl-

ce 9:8oru ule&IJ SPITarHwt:tO, 1

J!Hiewa.f.wtfltdJis~•lf\llcY

p6tnnal•wd dzleoraęta ~ SP l Głlaice
polr:onalytarno-.iankii7:1411'5Z}'51k1C

Startu

'fliami _lUlu~. U..·ap- od niepeln.-

Pozostowlamy ro bn komrllla·

su do kłsleco Rnału tej lmprtl)'. Ostatec:mie po emocjonlij~cej,a memr.ntami nawet dn.mitycznej 'hl« wywala:yły b~owe medale.

Na stadlonie Startu Radom rozegrano zawody łucznicze z udziałem
71 zawodnikówz4 klubów: Astry Pickoszów, Stclli Kielce, Sokoła Radom, Startu Radom oraz nic Zr7.eszonych •
Oto wyniki rado)nskich za.
wodów:
Seniorzy- l. Scba&stian fill,lor
(Stełla) 1.209 pkt., 2. Mlriusz
Bieńkowski (Siart) 858 pkt.
Juniorki - l. Renata Grunt
(Start)- 1.193 pkt., 2. Dorota Zapala (Stelła) 1.060 pkt., J . .Paullna Jaworska (nie stowarzyszona) 55! pkt.
Juniorzy: I.AndnejWolariski
(Stełla) - 862 pkt.
Juniorki młodsze: J.Mirosla""a Sokołowska (nie stowarzyszona)- 1.147 pkt., 2. Katarzyna
Za111--adtka (Stelła) 1.097 pkt, 3.
Aneta Ciok (Stella) 1.002 pkt., 4.
Justyna Szaerek (Siella)- 961
pkt.
Juniorzy młodsi: l. Dariusz
Panelski (nie zrzeszony) 1.097

W kategorii szkól ponadpodsta"·owych zwyciętyl Artur Rlasiński (ZSzMech.), przed swoim
kolegą szkolnym Michałem M•lUrem i Jakubem Picchol~ (LO
Pionki). Czwarty był Grzegon
Wotni.:ak z SP 4 Radom.

W biegu otwartym triumfował Piotr Janiszełi'Ski (Radom iak
- Dami), a kolejne miejsca zaj~li:
2. Robert Borlde111icz (AKM Radom), 3. Mirosław Zasada (ZS
Radom), 4. Andrzej Ch•icduk
(AZS Radom).
(:zp)

z SP 31 Kielce

Mlode kieleckie pillwkJ ręane. ucunnke SZKOLY PODSTA\\0WEJ NRJJ, CMinłosly kolej11y 511kces~~llll podium rozecranych ostatnio" Elb~cu lcl'l)':dl M l odzld:r Szkolnrj. Podopleane łrt.nerll.i MONIKI
MICHALSKJEJ l MARIANASIEWKUKA były doslonie o knlk od nran-

Na torach

Austrla-ll.t•••lla.

Sport

medalistkami IMS

dalej

Natra•iastychltc111ad!•WimblHonlel~ollll6juittniso"'eMiędl)"ftaro·

cllnre mlunost.,.. An&lii. Jak na rui t tnn~ pltnrsu ntndalum~w fin ,oje-dynaych. • kt6rej raworyd o4nosą .,planuwe" zwydęstws.

Sport

pkt., 2. Cneeon Frelkkl- 1.077
plr..t., 3. Mardn Coluzd 930 pkt.,
4. Tomuz 8Jttor908 pkt. (wszyscy Stelła).
Młodziczki: l. Aneta Goluzd
(Stelła) 567 pkt., 2. Aneta Ook
(Stełla) 519 pkt., 3. Justyn•
Sw:erek (Stel/a) 502 pkt.
Młodzicy: l. Robtrt Kaniowski (Siella) 564 pkt., 2. Waldemar
Kibić (Astra) 546 pkl., 3. Piotr
Kua.mer11 476 pkt. Dziewcz~la
l. Joanna Seweryn (Stelła) 616
pkt., 2. Ann• Rocozh\ska (Start)
S35 p kl., 3. M~a Marszalek (So-

k61)481 pkt.
Chłopcy-

l. Wojciech Kot111ic:a- 633 pkl., 2. Knysztor Wojteaek 619 pkt. 3. Waldemar Szynkle"'icz594 pkt. (wszyscy Aslra).
(zp)

dorobkiem 2
punktów. Od pierwszeco mieJKa kieł·
a.anti dzieliła zaledwte jedna bramka(!)
Bardzo dramatyczny przcbtc& mUli
mecz o bntz.owy medal pomi~dzy sr
li Kłm:e i SP 5 Kosuli n. Jeszcze na l

zespoły le&ttymowałyłl~

K1ełcach.

Lączme stoczono 10 spotkań, z
których Wt~kszość mtal• bardzo
przebieg. Ostatecznie wygrana przypadła uczennicom SP
31 Kleke, prowadzonym przez

Dlicw~om u")1~-.aly

Ul.IUinlll. k

.Wettk.Rrwant'-yłudJiy,bodlot..-ys
t~••r llnd.)"ft:t' llkol..e.lo •l'Q"$tkie
41fłir1łlb)lyuklubadi.Plxykbdewo
młode piłbrldu- Sn"«d&&, mlsln)llit

PoiWI.t.-:dackllłllslalyłMo~iłsię

~r~r':=rr~~~~~~sya;d~c:t

doprowadziły do wyn\wnanta. Konieczne było eqekwowante rzut6w
kamych. O.tięti a:lnymstrzalom Jw•ny R(Mu, A.mly PyJmtak l E'll')' Galy
oru doskonałym lntetwenc)Om
bramkarki Anay SowiłskJ~ p~ l~
kiclcunki wyarały 3:2 i towłałnteone

ka tumteju). Urmll• Kn01 (zdottYw·
czynt 12 bramek), Ewa Wqjde'SQ-mb
(I),Marta\\-'leet:orek(IJ},AIIIIP'y$z·
Jillk(2},Moalkal'iwowarsb(7),1.,.na
R~Nu.(22),E11'1Gal•(ll),A.au Kn.rł)lt (l), Karoli•a Pawtak (l), S)1wil
Sl)'szkowW (0). Ponadto w drutynie

dwablędrw&rzcobronneJ,byrywallu

stan~ynapodtum.
-~ull")'łlli,.stadalnlw
IUR)'III~IIyły:bra.karlu.U..a

Scnritkbonu.ikutec:maillobnekientW:a ,..c:qnaalaall tftłiOłu lweu Rę·
Mu. Wyrtiniat,. słc takie Mana
'łt~.ecunlt l Karoilu Pawlak. Mlme ił
uc:zęllilątunlltjM,oratkiWD)"itk•

~ Dził o &oclz.. 17 n• sbdlonle.
R.domiab rozegrany z.ost.nie Rnalo-wy mea pilklrskie&o Puch•ru
Polsld wokn:gu r~domsklm. w kl6rym zmier14 się drul:yny RADOMlAKA l BRONI.
~Wczoraj w Radomiu rozegrnny
został rewaniowy mecz p1łkar;ki JU·
niorów Broni i Snnalu Lublin, które·
go stawką był awans do półfinalu
Mistrzostw Polski w tej grupie wiekowej. Pierwszy mecz., roz.e:anmy kilka
dni temu w lublinie wygrali&ospodarze2:0.
Pierwu.a polowa wskazywala na

llo,ler• 7 Wi.to~~-

AnaaSowiMka(nąjlepnabramkar

~~r.:~~~~-:,~~~~~~

koniUlJI mo W)'Je<:hały do Elb!~
Warto d<Mbf,te dziewcz~ta, kt6re
na co dzień reprezentuJąMtw)' lłu

do-.łanyth,ąuczenniCimijednc::Jkla-

~k~h ~!~!.b~Rius·zzw;li(j

Radomiak- Broń
w finale PP
strnt~. Jut w \l mtnucie: Cłorttk
strvalem z rzutu kamego zdobył
prowadzenie dla Broni. f'liestety,
chw1la nieuwagi naszej defensywy w
SOnunucu~ wystarczyła. by lubhmanle doprowadzili do wyrównania.
Wprawdzte:nakwlldransprzed koń
cem spoikil ma Czortrk ponowme zas-

kocz~lbramkarzago.4ciirndomianie
Oitatecz.niezwyti~1:yli2:1

to,!emetaiO~A-'CYzdolaJ•Zni".elować

(I:O),jednakawansprzypadtSyzn.alowt
(zp)

Z różnych aren

:. W Aodl.•blc: S..,_llysuru ~P AX" w
1'1/lczWICIOlep;lllOOIUlniO •-tnWlkilw·

·.)W ZlcłonQ Cióneodbptr-"'

MN~

'

......

llłcj•aftiW..-I
)drtudtllllo:muI'OCinrkiiwtMicc:hcrwa,kttkrl'lńao"«~ 7.a-

•••l'lbkiSnhritr•Aknlllly"~·

~C:~O.f;c.'::l:},~=~:

~~ldobqltl441ohlf,UłTt

qronłldvhpo 11 ~tl
(•)
l'Oell:alllłlelnOtlrwrldotońum•e.,;o
lrm;~•tllftp~'IIF.mrlk•lnaiAe
M..,--.rOl&f}'Wany..h~~;~t~hlronr.
7.4ol.no,iW)"rriCCII)1onłł fin.tllsi6"'•VUpo,edync:ztJ WpCift(!Jnkulinollo"')''llnntel'l.ł
JOf; l..tbl
l x..,;t louatk, obol.! z

WnnprCZ1e$llf10"0hldJUIIIoctFtld«hCJ
TraJ. Ow6Jb Un.l1 l:al~bnlu
-W~iMidubPhtr...-Aiąe

ilbsFflko"OnoiiiiiÓCimJ"'IImttjk\IWtQ.IU

.l-Dobrzelf'l'll~lal'.IWiijtł:zGrlłlll·
IUSł:lrtyslOpoda.uro.zepanqo•Cii\JIUił'

dtuLdU.Itł'I)'CZJM"łiMt..W• .....-....
MaliMtrKHp. W b!qu llównym III~

łiC 3 km :r: pmukodim1 .,-nk.Q'ł on Jtót4
lot.alfll0Pfl~wymkic111UU7rekord
tyc:IOW)Iałob::kuncll"rzypommJrny,!tbrq

ten 1I')'&Jal mny lf)'Cbowantt łltnen ln)włcll W.aQsld...,., AmrO..U. rcprtnnlUM·

ey obornic Nnry AZS AWF Glhńsk.

~

SZKOLNY~

zaci~ty

się~ .....

hDd)C)]łlk.Pn:cddnlctalr.U1111o•J·

wala.)·ty.etla.l Mistrwst" Polsld mlo-

pow1eduab. Monika
MitWsb.
WlinalezespóiSPIGI\wlccpoltonal drutyn~ SPJI Gd)llia \6:8
Oto nazwiska dziewcząt, które w
Elbluu wywalczyły dla SI' 31 IOclte
bfliZOW)' medal lj!:rzy~k Młodziety
Sztolnej"

TUSPORT
UDu-l:ysukcesodnldlimlodzi
siatkane u Szkoły Podstawo,.·tj nr
34 " Radomiu. Podcw; linał6w
Jarzysk Mlochiei;y Szkolnej, jakie
z:akoJ\aylyslę w Flbluu wywak:tyli oni b~we mtdale. W mea:u decydQ.Jlt(')'m o lrudm miejscu
w kn.Ju pokon•ll oni 2:0 ró111-ldnlkówzSP48Cr(stocbon..
(qt)
U Jut po razDódmywsali giffi·
nastycznej Szkoły PodstawoweJ w
Pacanowie odbył si~ tumlej piłki
n:C'D'Iej dzie•tz4IOn•crodę Kozioł
ka M1Cołka. Do rywaJizacjt stan~ly
"siódemki" 11-lelmch dziewcząt
t K1elc, Buska 1 Pacanowa. Organizatorem imprezy byli działacze
z SP racanów przy wspóludziale
MLKS Tempo oraz ZOW SZS w

Hbru się 5ktńcQ1t.

Ich!

Marian• Siewrukaoraz Dorołę Rę
bosz. W decydującym o końco
wym sukcesie w tumleJU spotkaniu k.ielczanki polr.onaly po bardzo zaci~teJ grze uczennice SP
Pacanówll:IJ. Warto podkreślić,
że dla wi~kszości mlodztUtlich
zawodniczek byl to praktyczme
pierwszy powatny start w sportoweJ karierze.
Otowymkt poszczególnych poJedynków: Budniani l- Budnłl'l•
niii4:0,SPP1can6w-SP2 Busko
17:8. SP 31 Kielce- Budowlani l
10:2, SP 2 Busko - Budowl1nl 11
9:3, SP Paca.n6w - Budowlani l
20:4, SP 31 Klelee - Budowtani 11
10:5, Budowlani l - SP 2 Busko
14:10, SP Pacanów- Budowlani 11
22:1,SP31- SP2 Busko 14:10, SP
31 Kielce- SP Pacanów 13:11.
W końcowej klasyfikacji turnieJU drutyna SP 31 Kielr:e wyprzedziła SP Pacanów (opiekun J~ros
bw Banaslll.), Budołl'lanycb l

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

,...••l•lrb (l'lńa.Ow), 1 ~ u-odnq

tlubuAw.:

w..u,..

ni,..._

l' W •i.Urlllł'l•lldl •lljtdd~q
alf-p • liraltaitr M RIIU..- l Wftqrcł'

U!Utwy<:rft)"lTMt-n.!At'Uu....-la,ttól)'
W)'llltcd~~ tole]no ~1Hr.dtu CliUę i Aa·
~mjaS..:ay,!WII.

(ą)

(opiekunka Monika Michalska),
SP 2 Bu.\ko (opiekunka Lucyna
Kozlo,.·ska) oraz Budowlanych II.
Zwyci~ki zespół olrzymal pU·
char ufundowany przez ZOW
SZS w Kielcach, natom•ast drugi
zespól w klasyfikaCJI - puchar
dyrekcji SP racanów
Najskuteczniej!izą zawodniczt~ tum•eJU okaula się: Dorota
Skop. klóra dla drutyny z racanowa zdobyła at 31 bramek, u naj·
lep~z;J zawodniczk~ uznomoAg:al(
Rol•k(SP l l Kielce), zaś za najlepszą bf'l!lmkark.~ Anetę f'ltiziolek (SP
2 Busko). Wszystkie one otrzymały słodk1e nagrody ufundowane
przez Henryki Górę. Ponadto wyró1:nione zostały Jeszcze: Anr11
lln•tyszak (SP l l Kielce), Ewa Kalit•. Kinga Komoro't111ika (Budowlani 1), Paulinl Chmielewska, Magdalen• Wiodarska (Budowlant 11,
Ewtlln• l..ult.asik, Palrycja Wilk
(SP2 Busko) oraz Joanna Pnlak l
Barbna Zysk (SP Pacanów). Dute
brawa naletą s i~ takteTeri.'Sie Goleli
(nąJntisza zawodniczka turnieju)
oraz Ilonie Banasik (najmlodua z
&fiiJącyeh na parkiecie.). Obte są
uczenntcami SP Pacanów,
(d)

STRONA lO

NUMER 142

Więcej

mieszkań

komunalnych
Ko m~a Gospodutl KolllU.UI·~. lawestycjlllomnolbql Rady
Miejsklej Ostrowca Śtrięlotn;rs
kłego stwJenłdł-. a w młeśde lik
ma problem• ludzi lttt.dolllDych.
Zau~y jest natollliut wzrost
llczby rodlJa mleszQ)~ch wlnlduycb wanLabcb l ublephcydllłę
o przydział mieszbnla komu.na1Bego. Zdaniem wiceprzewodnic:zą·
ceso RM, Tadeusza.Durab, na lokal z puli miasta oczekuje ok. 700
osób.
Tymczasem zasoby mieszka·
niowe gminy są o wiele mniejsze.
Planuje si~oddaniejeszcze w tym
roku budynłu komunalnego przy
ul. Sa.msonowicza, do którego zo..
staną przesiedlone 74 rodziny
z wyrokami eksmisji. ZĄjmowane
przez nie lokale ~Ie motna
przyznać Innym polt2ebującym
rodzinom. Projekty przewiduj'
realiz..acj~ nadbudów na budyn·
kacb RPGM w osiedlu Kufnia,
przej~cie hotelu i innych obiektów Huty .Ostrowiec", a lilie
dawnego budynku Domu Mło
dziety przy ul. Kilińskiego i adaptację: ich na mieszkania komunał·

Kom.i.JUa Gospodarki Komu·
nalnej, Inwestycji i Komunikacji
podjęła równiet starania o utworzenie preferencyjnych krtdytów
(lO- 12 proc.), które umotliwiły·
by podjęcie budowy mieszkań dla
ludzi o nitszych dochodach, a posia.dĄiącycb skromne os.zczędnoś·
ci na te cele.
KRZYSZTOF KRZAK

Starachowice
Eksperci zalecają zmianę instalacji, zarządca budynków nie reaguje, a tlenek węgla truje

Zarządca

przed sądem

Do~u Rejoaowego wSCaracbowictlcb ~ poxewprzedwko tulej-

aemu Mlt.}słde.mu Zarqdowl8udyak6w MleszblnycL Joaaul Andrzej

K.,zamlesr.kall pny ul. Zaldadow(j 7, ~od MZBM JOO mln zł odsd:ocłowa..ala ta dOliWie kr.eywdJIIlAI".I.1znle u szwank zdnn.Uich •kletulcb
ctirek Ewy l Aliny, • wye.ił:u 5lłttqo zatruda tkakłem węgla.
Wydarzyło si~ to pod koniec
sierpnia ub.r. w mienkaniu pań
stwa K. W trakcie kąpieli dziewczynki. :tael~ły tracić przytomność. Jednej z nich ost.aLidcm sił
udałosię wysunąć z wanny i zawołać matkę. Wez.waoeprzezniąpo

gotowie odwiozło Ew~ i Anię w
stanie bard.Z.o ciężkim do szpitala.
Na szczę:ście interwencja lekarzy
okazała się skuteczna. Po kilku
dniach pacjentki powróciły do

domu, ale nadal znąjdUJą si~ pod
kontrolą lekana.
Tego
rodl.Ąiu
przypadki.
zwłaszcza w wietowcu nr 7, mają
miejsce od wielu laL Powodem są
wadliwe przewody wentylacyjne
w budynku. Eksperci zalecili ad·
mini.sttacji byłej Fabryki Samocbodów Ci~wych zdemontowanie piecyków gazowych i umstalowanie w ich miejsce elei~
U)'cznych., albo doprowad.Z.enie

tycia ludzi. W piśmie skierowa·
nym do prezydenta miasta PTIS
po raz kolejny domaga li~ podjęcia nadyblnycb działań w celu
usunięcia przyczyn zatruć w

mieszlr.ań.

mieszkaniach 11-pi~trowoów w
osiedlu Wzgórze. Sprawa ta
cią,snie si~od 20 lat! W tym czasie
k.ilkudZiesi~ciu lokatorów uległo
cięttiemu zatruciu! Niektórzy
spośród nich jedną nogą byli jut
na drugim świecie. Jak długojesz
cze ten skandaliczny stan będzie

PaństWOwy terenowy inspektor
sanitamy przeprowad.z.i.l badania
w mieszkaniu nad nimi i stwierdził, te st~~nie CO stanowi powatne zagrotenie dla zdrowia i

B)t mote zbli.tąJ•CI si~ roxpnawa sądowa przerwie ten łańcuch
niemocy i arogancji administracji.
(b<•l

trwał?

Końskie

Ostrowiec

Mniej przedszkoli?
W gestii JIOiny znajduje się
obecnie 16 ostrowieckich przedszkoli. U~cza do nich 1241
dzieci (na 1425 miejsc) i 704- do
klas"o-. Całkowity koszt utrzymaniatycbplacówekw 1993rokuwyniesie 19.408 mln. Rada Miejska
przeznaczy na ten cel 18 mld zł
(wtym500mln w postaci kompensat).
Uchwał a z. 18 marca 1993 r.
przewiduje, it RM pokrywa w całości pobyt dziecka przez 5 godzin
dydaktycznych i 1,5 godz. na spo-

cieplej wody. Niestety, uJecenia
nie zostały wykonane.
Pncd ponad rotiem Spółka
,.Star" przekazała bezpłatnic swoje osiedle MZBM. W ten sposób
przejął on odpowiedzialność za
skutki ewentualnych zatn.t .
Państwo K. na własny koszt zało
żyli ostatnio w łazience bojler
elekuyczny, ale mo11iwo6ć zalrucia czadem wciąt istnieje. Przenika on do nich z sąsiednich

tywanie posił ku. Rodzice pokry·
w»Jił koszty tzW. wsadu do lr.otla
oraz koszty związane z przygotowaniem posiłku. PłaąJ6wnie1 u
dodatkowe godziny opieki nad

Zardzewiałe myśli
Przy ul. Łaziennej zielony teren zdobi tiłka zardzewiałych plansz
z napisami (patn zdj~cie). Zostały z niesłusznego okresu naszej historii
i cbybaczekąją na zaktualizowanie się. W Końskich, mieście, gdzie bez..
robocie dawno przek.roczyło wszelkie zdrowe normy, treści namalowanych a rdzewiejących myś l i mogą przyprawiać o śmiech.
(mak)

dziećmi.

Trudna sytuacja finansowa
wielu rodzin, spowodowana m.in.
bezrobociem, 5prawia, te drastycznie spada liczba zgłoszeń
dzieci do przedszkoli. Trzeba się
więclicz:)t z perspektywą likwidacji cz~ci placówek.
(KKR)

Starachowice

Ostatni Mohikanie
,.stara" aspirowtio do pręiiiego ośrod.b
ku l tunłnet--5porlowero, miało szansę d opnłt pod tym wqlędem słaWDY
wów!DS Mlelee. Obeotle~ Stanc:howlcj estbez prusady tra&łcmll
(w czerwcu 4,5 ł)'s.. burobotnya 5lnd bl pnwo do ta511k6w, azakbtdy zapowialbJII kolej ne zwolnłeala z. pracy).
Jeszcze nie talr. dano miasto

To wszystko musi si~ odbijać
na stanie miejskiej kultury. Od
trzech łat Starachowice nie mają
anijedne$0 kina. przestała istnieć
nljwi~lr.sza placówka kułtufy w
mieście- Zakładowy Dom Kultu·
ry FSC, kiedy§ znany w całym
krąju i za granią ześwietnego zes..
połu pieśni i tańca. Lada dzień
motezostać zamltniętyKiub Mię·

dzynarodowej Prasy i Ksiątki
(powstał na początku lat .sze§ć.
dziesiątych,jako piefWSZ1WWOjewództwie tieleckim).
Z bud1etu gminy na kultur; i

sztukę przeznaczono 2,92 mld zł,
co stanowi około 4 proc. i rozumiem radnych, którzy nie chcieli
(nie mogli) przeznacz)t na ten cel
więcej pieniędzy. W więlr.szości
zostaną one wydane na Miejską
Bibliotćkę Publiczną. która z siedmioma filiami. ,.kosztuje" miasto
1,63 mld zł. Z puli na kulturę: i
.sztuk9 finansowany jest Dom
Kultul)' w Michałowie i po raz
pierwszy w tym roku współfinan·
sowane Muzeum Regionalne
P1TK. Na wspomap.nie działal
ności kulturalnej w roku 1993

wyasygnowano z budtetu miasta
pół miliarda złotych. Za te pieniądze organizowane są imprezy
kulturalne, koncerty, festyny itp.
Z finaruJ6w miasta wspomagane
są inicjatywy kulturalne rótnych
organizacji i stowarzyszeń szkół,
jak równie! placówek kultury nie
utnymywanych z budżetu gminy.
Jeśl i idzie o Klub MPiK., to zlr.a·
sy miejskiej przyznano mu tyllr.o 3
mln zł na kupowanie prasy. Na
więcej pieniędzy ,.empii"' nie ma
co licz)t, choć w magistracie za.
pewniono mnie, te ten obiekt .,.zostanie dla kultul)'", bo motnaw
nim robić rótne zebrania.
Natomiast powinny si~ utrzymać ogniska muzyczne i plastyczne wspomagane z budżetu gminy.

TADEUSZ WIĄCEK

Ostrowiec

Przegląd
Miejskie

Centrum

artystyczny szkół
Kultury,

Wydział Oświaty Urzędu Miasta
i Delegatura Kuratorium Oświaty

w Ostrowcu Świ~tokrzyslr.i.m zor.
ganizowały doroczny przegląd
dorobku artystycznego szkół podstawowych.
Przez ponad 5 godzin na scenie
,.Raws:zczyzny"' uczniowie pre·
tentowali programy muzyczne,
taneczne, teatralne i kabaretowe.
l nagrodę (4 mln zł) otrzymała
Sdoła.Podsblwowallf7,11 (3 mln)

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

m

(2 mbt)- S P n.r 12.
Jurywyrótniło lilie programy
szkółnr3,14w0strowcuśw.oraz
wyst~p SP w Szwarszowicach.
Laureaci otrzymali pucbal)' ufundowane przez organizatorów.
Naczelnik Wydziału Oświaty
UM, J6zef TybU~aJ, podkreślił
wysoli, a czasami nawet profesjonalny, poziom prezentowanych
przez szkoły programów arty·
stycznych.
(lli)
- SP nr2,

