JE

WIELENA

Słowo GRAilCEN1E

~ ceny gier komputerowych to efekt antypirac:kiej, która obowiązuje od
końca lublgo. Jod- illden z wło6dc:loli rodomokich eldop6w ze sprżętem kompute<owym
nie dałby głowy, że oferowane przez niego gry licencyjne Słl naprawdę oryginalne.
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Komendant Smolarek
zapowiada dymisję
Komcadant &Jówny policji, nadZenon Smolarek zapo-

łbspełr.tor

wltdzial9bm.., i.epoUsiędod)'lllisjl

natyclulliast po zako6c:zenlu pracy
specjalllej komisji MSW b•~~t«J
zarzaty o korapcje w polk:jl wysu• nlęte przez "Gazetę Wybo~".
Komisj1m1 zU.oiiezył pną do 22 bm.

Nadinspektor powiedział, :te
uczyni to niezale1:nie od wyników
pracy komisji. Stwierdził, te musi
to. zrobić dla dobra policji.

Ekspcn:i twierdz.4, te polski rynek
gier komputerowych w9S procen·
tach zdominowany jest przez produkcje pirackie. Tymczasem, kil·
katygodni po wejciu w tycie us·
tawy antypiracliej, w1adnymz radomskich sklepów komputerowych nie znałd.liśmy ani jednej
dyskietki czy kasety, co do której
motna by było mieć pewność, te
skopiowano ją nielegalnie. Z
półek skląowycllzdllęły bez śladu
nieestelycmłe upakowane, pozbawioDe maUw łiceDCYJaYdl, ale :r.a
to tanie, wyroby pirackie.
Zdaniem właścicieli sklepów,
w ciąau ostatnich dni przed wprowadzeniem nowych przepisów
prawnych ,.piraty• poszły jak. wo-

da. Ich miejsce zaję:ły efektownie

opakowane, zawierające zazwyczaj szczegółow' instrukcj~ obsługi, kasety licencyjne.
tycll
ostatnicli jest wielokrotnie 'lr'Ji:sa:a
Dii"piratów"'. Wcześniej, za pirac-:

gier komputerowych na Jeplne
tory. Tymczasem właśdde)e sklepotrafili odpewiedńet na
pytanie sqd ~- penośł, te b·
sety ne.komo orninalne q takimJ

ee..

pów nie

włstOde.

k.ą~przeznaczonądlakompute·

rów IBM PC, trzeba było zapłacić
od 30 do l 00 tys. Dziś, za t(: samą
~. ale oryginaJną, trzeba wyło
t)t od 140do 600tys.zł. Nieskomplikowane gry (zazwyczaj zr~cz
nościowe) przeznaczone do komputerów .alari" i .,commodore· ·
kosztują mniej wi~cej tyle co piraty, czyli od 30 do SO tys., z tąjednak
różnicą, :te te drugiezawierały za.
zwyczaj od 10 do 20 gier, licencyjne-jedną.

Wszystko to powinno świad·
CZ}t, że ustawa sprowadziła rynek

dźwi~k.iem

było 3 mln akcji i wszystkie one
zostały opłacone w czasie trwania
subskrypcji. Cena emisyjna tych
walorów została ustalona na 180
tys. zł (cena minimalna wynosiła
160tys. zł).

rozwijać: dzi~ki niedoskonałemu

Protest "Solidarności"

Strajk pod nadzorem
Szdowi~

nllonklej ..SO!i•amoid"
uaest•iczrli lfCZonj .,.. pt51eb:enlu Komisji ~.q, •• któryJIIIlilly upłt
dt<~e o nreatlllłn)• ulibille układ6•
z woj. nd.askltto .,.. proklliiiOWinY•
pnu~ek Jrttdde.

Do regionu

splyn~ly

dot4d wyniki

referendumstn,ikowegoztilkudziesi~

ciu komisji zakładowych. Dzialacze ~s·
niechcielinasjednakpoinformował,ja

kieprzynioslorezullaty. Twierdzili, te
ą one do wiadomojej tylko regionu i
.krajówki".Nieeftcjlłnit4owiedrleliśmy
się,iepo..,-s!s~ka"JJieckwydł" w

~llołd~.PtołestDaie
pofllłla.ia.więks:r.oUzalogiFJektroni

,.Knitr.ke" i Brtnrw "Wuce. W kezi~

aicki• "Pnbb«le" ukiely deklarujlteej
adtbJ•su.ikiiDie,ołplsałuijedea

pnconlk.
-Ludzie nie 54 w tym spone za ną·
de m. Boj~ si~ strajku, bo mo te on pogf#nkłady,k10reitakledwiezipi4powiedzilł

z tragicznym
finałem
Prokuratura Rejonowa w Grójcu
tymczasowo aresztowala Józda L.,
podejrzuea:o o zabOjstwo Stanisła

"'K.
l lutego br., na poboczu drogi
w Stawiszynie znaleziono zwloki
Stanisława K. z ranami: kłutą
brzucha i ci~ tą nadgarstka. Stwier·
dzono, że bezpośrednią przyczyną zgonu był krwotok., spowodowany usz.kodzeniem narządów

pneprowadzonowśródzalogidwarefe
renda. Jednodot,c:zyłoakcjiogólnopol

skiej,drugie-2-godzinneaostrajkuostrzegawczCJO, który chcą proklamował
vt pnedsl~biotstvtie obie organizacje
związkowe: .,S" i .,bran~y". Ma on
b)'i:protcstemprzeciwkobardzoniskim
placom.Znac::znyprocentzałoaizarabia

na poziomie najnitszej pensji kr3,iowej.
- Nie mamy jeszc::ze wyników obu
glosoWIIi, bo zał.ład ma wiele filii zamiejscowych. Ze wst~pnych danych wynika jednak, te strajk zysk.t poparcie
wi~kszości pracowników - powiedzilł
nam szefKZ .S", Rysnri St1flbowkz.
W chwili oddawania numeru do druku, obrad1 .,krajówki" trwał,. O tym,
którezaklad,zwoj.radomskiesowezm-ewentualnieudziałwproteście,po
informujem1 w następnych wydaniach

.,Siowa".
(lka)

Na kieleckim bazarze

moŻJUl podobno ~ić
milion ztotych, za pięcset
tysięcy!

Tak pisze w swoim tekś
cie Jadwiga Karolczak

jutro
"Magazynie"!
W tym numerze będzie
też "zbój Świętokrzyski"
z relatjami o zbrodniach,
napadach i widmach oraz

kolorowy Super Tele.

RWf i wierzyciele

Ugoda na telefon
Wierzydelt Radomskiej Wyhf6m1Teldon6w SA ..;,....ntiq:odę
na zawan:ie postępowania układo
wea;o. W pOCZiftku matta w ~e
GospodarCQ1D w Radomiu podpisano
stosowne dollumenty. O "układ"
fabryka:ablepla od kwletnlaub. r.

Zarząd RWT SA, w porozumieniu z najwi~kszym włerzycielem
,.Elektrimem" zwrócił si~ równie:t
do Powszechnego Banku Rozwoju o zawarcie ugody bankowej.

Wierzyciele anidowali RWT
SA 40 proc. długów, głównie nie
spłacone
kredyty zaciągni~te
w 1991 roku. Pozostałe należności
mlją b)t uregulowane w ratach,

post~powanie układowe.

-Byłaby ona znacznie korzyst-

niejsza dla

przedsi~biorstwa niż

Pozwoo zamian~
na akcje - powiedział ,.SL" Stanisław Pala, wiceprezes Zarządu RWT SA.
liłaby

nam

zabiegać

cz~ci długów

(wiła)

wciągutrzechlat
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Mobil at®

NASZ KLIENT- NASZPAN
Teb smak ~odził z:a Tob- cale lata.
Smak prawdziwych polskich wędlin,
CONSTAR pnywraca go speejllnie dla Ciebie

JUŻ OD 5.950 z VAT- ---p~woo,s1
KONSORCJUM . PIWO. WINO l NAPOJE•
KIELCE, ul. ZN<l..AOOWA 1, lei. 562-66, fax 562-61

lm
LUITPOLD

··~

Skuteczny przy:

Maść, żel

wewn~trznych.
Stanisław K. był skłócony z Janem, Józefem i Witoldem L.,
mieszkańcami Stawiszyn a, którzy
podejrzewali go o kradzież ich
mienia. l lutego, podczas scysji,
Józef L. pchnął swego adwersarza
notem.
Podejrzany przyznał si~ do
winy.
(eu)

Fot. W. Matlok

systemowi (a raczej wr~cz jego
brakowi) kontrolowania rynku
komputerowego. Jak nas poinformQwal zast~pca szefa Wydziału
Przest~pstw Gospodarczych Komendy Wojewódzkiej Policji w
Radomiu, Marian Kania, rynek
komputerowy w ogóle nie był dotychczas kontrolowany. - Dopiero przymierzamy si~ do tego powiedziai.- Zatrudniliśmy dwóch
informatyków, ale efekty ich pracy
poznamy za jakiś czas.
ijp)

W pionkowskim ,.Chemomontatu"

namjeden z dzialac:zy.

Kłótnia

pływają z hurtowni do hurtowni i
nikt nie wie na pewno, czy finna
dystrybutorska, której nazw~
umieszczono na opakowaniu, ma
licencj~ na kopiowanie i czy w
ogóle istnieje.
Zdaniem rozmówcy, ustawa
nie przyniesie żadnych korzyści
producentom programów ponie-

te kosztować ponad l mln zł) zahamuje w drastyczny sposób ich
sprzedaż, a zyski z niewielkiego
ruchu w interesie i tak. b~dą trafia·
ły w r~ce piratów, wytwarzających
bardzo dobre podróbki.
Na razie proceder wyrafinowanego piractwa mote si~ równiet

str. :Z

Byli chętni na "Exbud"
41.880 zleuli, na ll"!czn~t liczbę
3.578.330 walorew, zloiyli in._,· estorzy podczas dw6ch tygodni subskrypcji (od lO do 23 1uteco br.) na
akcje .,Exbudu SA" nowej emisjipoinformowała giełda 9 bm.
W nowej emisji oferowanych

~~ó~:~e~:~~~. s~w~~ j=~e~

.stereofonicznym
~~:;:~~=~ab~~~~~Jr~i
mo-

O kieleckim wątku
ąfery czytqj na

- Nie jestem w stanie ustalić
tak naprawd~ pochodzi gra,

skąd

• bólach stawów
• bólach mi~śni
• urazach i zapaleniach
stawów i mięśni

W konkursie biOI'\ udział osoby, które dokonąją nlr:upu wyrobów mi~
nych Constaru w W)'tyPOWinych sklepach na terenie Radomia:

l) ,.KURCZAK", wtak. Jadwip JQOM'II'Ska
RMo-.111. t.uoJMkkp ar 14
l)laterAWlx"
RMo-.111. KnlllftjJMwtcl ar l l.
Z.S•t(}tJ4fNOSIC!
W)'Cifl)' zputy lcuPo11 po doklodllf"', imitt~nym lłi)'IHłninriu noldy "fftUtlł
do urny 111 mi(#(ll zolcupu po ęncdnim potwimlztt~iu pnn kl~lnriko JkJqu.
z.tęwyrebów',apo~dowylosowaaiaaapody,

..,-.osi .wdmva SO.OOO d.
wtd/ilf WflrtoJd SfJ(J lp. t/.
WynikJ IOJOWtJnia orfrui Radio "AVE" oraz ..Słowo Ludu· 1111 J Jtronlt
wydania JObotnfqo. Odbiór navOdw mitjJCII zakupu.
~jat bu SMdoMI]dl

________________ !!~~-~E_f!.l!~----------~!'I:UPONXONKURSOWY
•

Dostępny

w aptekach bez recepty

""'

J,.i,,=o~~.~~~~~~~~~~.
Dołladlf)l•bu

'lllłllitnluaic tAhp.f*'YitJ 50 tys.

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

d - pi«v#th Jklep..
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KRAJU

O konkordacie

W Sejmie o korupcji w policji

Resort nie zamierza
niczego ukrywać
9 bm., podczas zwołanego
w trybie nagłym posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i
Spraw Wewn~trznych, minister
spraw wewnętrznych Andrzej
Milczanowski powiedział, te jest
gł~boko zainteresowany pełnym
wyjaśnieniem zarzutów korupcji,
przedstawionych wysokim funk·
cjonariuszom poznańskiej policji
w artykule .,Gazety Wyborczej"
z5bm.

Milczanowski podkreślił, te
jegoresort n'ie zamierża w tej sprawie niczego 11krywać.
Odpowiadając na stwierdzenie
przewodniczącego komisji Zbig·
niewa Bujaka (UP), te na!etalo'
wyd:tc decyzj~ o zawieszeniu tych
funkcjonariuszy w pełnieniu obowiązków, Milczanowski zapowiedział, te nie bę:dzie podejmował
poważnych decyzji dotyczących
wysokich funkcjonariuszy policji,
opierając się jedynie na doniesie·

Posłowie wsłuchują się

w aferę

skiego niczego nowego ponad
to, 1:e poznar'\ska alera stała się
przedmiotem specjalnego do·
chodzenia. Do 22 marca min isterstwo ma ustosunkować się do
jego wyników i podjąć ewentualne decyzje personalne. Następ
nego dnia ma odbyć się kolejne
posiedzenie komisji, w czasie
którego posłowie będą próbo·
wać dowiedzieć się od ministra
czegoś więcej.

- Moim zdaniem odwołanie
Frydrycha i Przybylskiego ma
ponam wczoraj poseł J.
Koza.- Nie mam jednak wpływu
na to, il! większość 24-osobowej komisji uwata inaczej.
związek z poznańską aferą-

Wczorajsze
nadzwyczajne
i częściowo utajnione obrady
komisji tlwały 4 godziny. Poslowie nie dowiedzieli się jednak od
zaproszonego min. spraw wew·
nętrznych Andrzeja Milczanow·

wiedział

<">

(PAP)

"UNO"
zBielska
Sprzedaż " ftató'l' uno" montowanych w Bielsku-Białej rozpocz·
nie 15 tnuca ,.Fiat Auto Połand" we
'l'szystkich swych punktach sprzedaży na terenie "'-Ju.
Jak na razie w bielskim zakładzie.
schodzi z tdrny produkcyjnej 16 ty<:h
pojazdów dziennie. Docelowa produ·
keja w Bielsku-Białej określanajest na
20tys.sztuk ,.uno"rocznie.
,.Fiat uno" powslaje obecnie wwersjistandardowej zsilnikiem 999ccm w
całości zcz~ci włoskich. Jeszcze w
tym rokU produkowane będą w Bielsku-Bialej,.fiatyuno"zsilnikamil!OOi
1300"m.
(PAP)

Nie~wny wynik

· głosowania

w klubie niebylojeszczedyskusji ru.
Nawet przy duUj dyscyplinie
ten temal. Cimoszewicz powiedział,
zwolenników n tyftbcji kon k.onla·
tu, wynik c iosawania . Seja:Uejest te przed kilkoma tygodniami spotkał
si~zsenatorami SLD, kt6rxyby1i zain·
niepewny anta wicepremier, miteresowanirozmow:ą n t. kontordatu,i
• isterfinansów Włodz:imierzOmo
te był wówcZ.lll!zaskoczony ich _ogroszewk:z,.v.dowygoU " ·arsza" ·skie- - mnym radykalizmem•. Własne &łGSP·
co Radia"l.et ".
wanie Cimoszewicz uzaletnia od
Dodal,it niewiejeszcze,czycały
przebiegu debaty sejmowej. Obecnii
Klub Parlamentarny SLO będzie glo- jednakjest raczej skłonny glosować
sowalprzeciw ratyfikacji konkordatu;
przeci"' ratyfika<;ii nit za.
( PAP)

Rząd

przychylny

Jednomyślne

opowiedzenie się
JZlłdU za konkordatem l slderowa·
nie f:O do Sej mu jest dobrym prognostyidem dla j ego dalszych losówpowiedzial 9 bm. sekretarzgeneralny Episkopalu Polsld, bp Tadeusz
Płeronek.
Ustosu n kowującsi~dowtorko·
wej decyzji rządu, bp Pieronek powiedział : .,Jestem przede wszystkim zadowolony z tego powodu,
że skierowano konkordat do Sejmu i że odbyło ~~ to jednomyśl-

nie, co rokuje także i nadziej~. że
dalszy los konkordatu nie jest za·
grożony".

Zapytany o sprawę ratyfikację
konkordatu przez Sejm, sekretarz
generalny episkopatu odpowiedział: "Jestem co do tego gl~boko ,
przekonany".
Na pytanie o wyrażną zmian~
klimatu wokół konkordatu, bp
Pieronek odparł: " Idziemy ku
wiośnie".

(P APJ

Trybunał

orzeknie
o odwołaniu Markiewicza
Rzecznik praw obywatelskich,
prof. TadeuszZieliński zwrócił się
do Trybunału Konstytucyjnego
o ustalenie, czy z przepisu ustawy
"0 radiofonii i telewizji~, dol. po·
woływania

przewodniczącego

KrajoWej Rady Radiofonii i Telewizji, wynika tatle prawo swo-

bodnego odwoływania go z tej
funkcji (poza przypadkami upoważniającymi
do
odwołania
członka KRRiT) poda19 bm. pel·
nornocnik RPO ds. prawnych. Sta·
nisławWileńki.

(PAP)

Narodowy socjalista Bryczkowski zaprasza

•

Zyrinowski odblokowany

Kto przewodniczącym?

Wybory w episkopacie
Wybory no..')'ch władz EpiskopaluPolskiprze"·odniel.l!,cego,zas·
tępcy pnewodn~cego l zastępcy
sekretarngenenlneg:o Slł glóM~ym
tematem d1ntdniowycb obrad Z68
Konferencji Plenamej Episkopatu
Polski rotpoczętych 9 bm. "' Warszawie. Wyboryodbęd~sięwcntar
tek.
W obradach, którym przewodniczy kardynaJ Józef Glemp, pry·

słowie.

od 15 marca

Kielce nie objęte
trzyk rotnie kielecki poseł
KPN Janu sz Koza stawiał wczoraj w S ejm ie wniosek o włącze
nie do śledztwa dotyczącego
korupcji poznańskiej policji
kwestii odwołania kieleckich
komendantów J a c entego Fryd ·
rycha i Krzysztofa Przybylskiego. Członkowie sejmo wej Komł
sji Administ racji i S praw Wew·
nętrznych uznali jednak, ie
sprawa kie lecka nie wiąże się z
poznańską aferą oraz; że lokal·
na prasa usiłuje skojarzyć ją z
Poznaniem na siłę.

niaeb prasowych. DodaJ, te ustosunkuje si~ do wniOsŁo Bujaka po
otttymaniu materiałów z post~
powania prowadzonego przez
lnspdttorat Kontroli i Nadzoru
MSW.
Po wyjaśnieniach Milczanowskiego oraz komendanta główne·
go policji Zenona Smolarka, posiedzenie komisji zostanie zamknię:te dla prasy- zdecydowali po-

W sprzedaży

poznańską

Aż

NUMER 58

mas Polski, uczestniczy nuncjusz
apostolski w Polsce, abp JózefKowalczyk.
Jak nieoficjalnie dowiaduje się
dziennikarz PAP, nowym przewodniczącym konferencji episkopai.!J zostanie najprawdopodob·
niej kard. Józe fGiemp,ale nie wyklucza si~ te1:,1:e mote nim zostać
abp He nryk Muszyński, metropolita gnieźnieński.
(PAP)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

Władlmirtyrlnowskt przyjedz.tedo Polskl w p il\lek wieczorem - polnror·
mowalnawczonjszej konferencji prasowej Janusz Bryczkowski,szerFronlu Narodowej Samoobrony. Lider rosyjskich liberalnych demokratówwetmie udz.tał w pient-szym kongresie partii Bryc:zkoMkiego.

Janusz Bryczkowski poinrormowal, te planowaną pod koniec stycznia
wizyt~

Żyrinowskiego

zablokował

ftpewienpołskipołityknajwytszcjran

giftorazwiceministersprawzaaranicznych, Iwo Byczewski. ÓW tajemniczy
polityk tut przed terminem przyjazdu
wysłał do :tyrinowskiego emisariusza,
by nakłoni/go do rezygnacji z wizyty w
Polsce. lwo8yczewski z kolei nie Zlodzi l s i~ na wysłanie po :tyrinowskiego
do Serbii specjalnie wyczarterowane·
gosamolotu,zaslani~csi~sankcjami

ONZ wobec lego kn,iu.lanusz BryczkoW5ki nie potrafił wytłumacz)i, dla·
czego tłumacząc liasko styczniowej

że

w dniu 6.111.1994 r.
zmarł nagłe w wieku 621at

~t~~=::::.iwypowód-choro-

Mjr BOGUSłAW BILSKI
dingoletni pracownik
KW MO w Kielcach.
Wszystkim, którzy pomogli w łnldnych chwilach oraz wzięli udzial w pogrzebie, dziękuje
pogrążona w smutku żona, córka,
zięć i wnuczka.
l iSl/1

Przyjazdszefarosyjsl.iejpanii libe·
ralno-demokratyczne;i potwierdził
,.najblitszy współpracownik'" lyrinowskiego, Aleksander Zubkow.
-Delegacjaprzyjedzie. Jestemwla·
~nie po rozmowie lelefoniczncj z Moskwą-oświadczy! Zubkow. Dodał, te
z lyrinowskim przyjacą do Polski wi·
cernarszalek Dumy, Aleksander W~
gierowski i Stanisław lebrowski. Janusz Bryczkowski dodał, ;te ~dzie to
wizyta prywatna.
Według planu podrOty w sobot~
ranorosyjskadelegacjawetmieudzial
w! Kongresie FNS,a popołudniu zło-

tywieńcewmauzołeumtolnierzyra·

dzieckich. Wieczorem w hotelu ftl-łol·
liday lnn" ma odb~ si~ bankiet z
udziałem polskich polityków. Brycz.

~=~~k.n~~w~:d:?~:.~~~~~~:~~~

je na telefony. - Jeśli zadzwoni sekretarka Oleksego i spyta, dlaczego nie
ma jeszcze zaproszenia dla pana marszalka, to natychmicast wyślemy do
niejkuriera-powiedzia!Bryczkowski.

W niedziel~ Władimir .Żyrinowski
ma pojech!l: na pola Grunwaldu lub jak wyraził si~ Bryczkowski ,jeśli nie
b~dzie przeszkód natury PDrutdko-

jest jut i'h około dwóch tysi~.
J. BrycZkowski dodaJ, te stu takich
młodzieńców ~dzie zabezpieczało
wizytędelegacji

rosyjskiej.
Dute kontrowcr.ije wzbudziły wypowiedzi Bryczkowskiego na tematy

l~:~~~~~~;~:O:::s::~::~~

oświadczyi.Niewyk/uczył,tenajbli;t.

szy kongres motc zmienić nazw~ par·

tii wprowadzając do niej przymiotnik
_narodowo-socjalistyczny'".
Janusz Bryczkowski oświadczył, te
pod programem ideowym NSDAP
_Wdy by si~ podpisal~. a hitleryZm
nazwal ,.formą dyscypliny spolecz·

:t~~:~~ ~~~~~~~:~ij~!:~

nie ka;tdy dojdzie spokojnie do domu
_ oslrzegal przed wzrasatająq przestępczością. Trzebazagonićspołeczen.

:e~;::e~~i~~~;,:~~~~~~iom; ~: . ~wo~~c~fo~;:a ~~i st;~~~d:ii~::

~~i~:: ~~ni~~zj~~u;~c~~: mo;ny~~~e!~<::~~~:~. re-..r
'"7""'

niu.
Wiele pytań dotytzyło organizacji
Frontu Narodowej Samoobrony i

~~~;:~:cj~~~~;:~z::~~~:i~~~ft=

brojonych w baseballowe kije m~;ł:-

wiedziai. Zasugcrowa/tet,tewnowcj

rodowo-socjalistycznych wypowiedzi

~~~~~::r~ ~rnt:~~~~ z~·~:: ~z~~k~a':~~i ~~~::~;;~~~z:;
:~~~~:;~~~z:~~e ::~: ~i~z~ ~!~ę::a~: r~~~~~~esi~i~~7r:~e~
~~~~~fk~~~!:n!:r:;~~w~~ :~~~c~ż:i:~~~r:.z~;:~;~je~:~
Frontu od Tejkowskiego~. Szefowie

nię ideologiczną proponowOlną przez

dzietowej FNS. Podobno w Polsce

J. Bryczkowskiego.
KONRAD OLSZEWSKI

~~~\~~r~;\~::n~j~~=n~~~~~
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JegorGąidaruczysię

Na polskich błędach
Przywódca parlamentarnej rn kc:ji ., Wybór Rosji" i ojciec chrzestny rosyjskich rerorm, J egor G~dar u•ainle obserwuje przebieg re fonn w Polue,
stanij~c: sk,: zminimalizont motli"·ośt powtarzania przez rosyjskich re formatoniw polsJdc:b blędó•.

Podczas środowej konferencji
.prasowej Jegor Gajdar poinformowa!, iż spotykał się z goszczącym w Moskwie był ym domdq
'rosyjskiego rządu, Markiem Dąbrowskim. ,.Interesują nas polskie i
szerzej- wschodnioeuropejskiedoświadczenia w reformowaniu
gospodarki Dzięki nim możemy
minimalizować powtarzanie popełnianych tam błędów" - przyzna! Gajdar, wyratając żal, iż od
dawna nie mial możliwości spoikania z Leszkiem Balcerowiczem. .

Z

Moskwą

Poproszony o ocen~ planów
prezydenta Wałęsy, zmierzających -jak to sformułowano podczas konfe rencji - do budowy
EWG-bis, były premier Rosji
stwierdził. i:l: plan rozszerzenia
strefy współpracy gospodarczej
poza kraje WNP, nie mający jednak nic wspólnego z odbudową
RWPG, cieszy się poparciem nie
tylko w Rosji, ale równie:l: w innych krajach był ego obozu socjalistycznego, w tym równid w Pol·
sce.

nie wolno się bawić

Jelcyn odmówił
przyjęcia Nixona
Prezydent Borys Jelcyn odmówił w środę przyjęcia byłego prezydenta USA, Richarda Nixona,
przebywającego w Moskwie z nieoficjalną wizytą.

Jelcyn oświadczył dziennikarzom, że nie przyjmie Nixona.
ponieważspotkał się on wcześniej
z rosyjskimi opozycjonistami,
w tym z byłym wiceprezydentem,
Aleksandrem Ruckojem, chocia:l:
głównym celem jego podróży
było spotkanie z prezydentem
Rosji.
"Niech wiedzą, że Rosja jest
wielkim krajem i po prostu nie
mo:l:na tak z nią się bawić"- powiedział wyratnie obrażony Jelcyn. Dodał, że prezydent Clinton

telefonował

do niego i zdystansował si~ od wizyty Nixona.
Mówiąc o stosunkach rosyjsko-amerykafiskich w szerszym
kontekScie, Jelcyn potwierdził, :l:e
w najbli:tszych dniach powinno
dojść do spotkania ministrów
spraw zagranicznych obu krajów
we Władywostoku.
Prezydent Rosji wyraził też nadzieję, że ostatnia afera szpiegowska małżonków Amesow nie
wpłynie na stan stosunków rosyjsko-amerykańskich . Jelcyn podkreślił z naciskiem, że osiągnięte
z wielkim trudem partnerstwo
USA i Rosji jest wielką zdobyczą,
której nie mo:l:na zaprzepaścić.
(PAP)

Rosja oskaria Ukrainę

Wypompowują
Rosyjskie Ministerstwo Gospodarki os karżyło Uknln ę o wypompowynnle dziennie do 25 procent,
czyliokoło40ml nmetr6wsześcien- '

nycb rosyjskiego gazu,
ru~gami

pnez

ply~cego

Ukrainę

do od-

biorców w EllrOpie Zachodniej.
Zdaniem ministerstwa, Ukraiń
cychcą w tensposób doprowadzić
do płacenia przez rosyjskiego monopolistę - ,.Gazprom", kar zachodnim klientom za dostawy
niezgodne z umowami. Kary te
wynoszą dziennie 500 tysięcy dolarów i Rosjanie mogą przerzucić
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gaz

za nieodpowiedniedostawy na stronę ukraiń
ską. Rosja znacznie zredukowała
dostawy swego gazu na Ukrainę,
gdyż Kijów nie zapłacił równowartości 900 mln dolarów.- za
wcześniejsze dostawy. Od czwartku w zeszłym tygodniu ,.Gazprom" zmniejszył dostawy na
Ukrainę o IJO mln metrów sześ
ciennych dziennie.
Przez Ukrainę płynie 90 procent rosyjskiego gazu idącego na
eksport.
(PAP)
odpowiedziało~

Podczas konferencji

Gajdar
zdementował pogłoski, jakoby
apelowaldoZachoduowstrzymanie pomocy fiaansowej dla Rosji,
dopóki władzę w Moskwie sprawuje prezydent Jelcyn i ekipa premiera Czernomyrdina. Jego zdaniem, Rosja nie potrzebuje jednak
już zachodnich kredytów . .,Du:l:o
ważniejsze jest otwarcie zachodnich rynków dla rosyjskiego eksportu i integracja naszego prywat-

Szanowny Czytelniku
Na początku konkUrsu otrzymało$
kartę; konkursową. CodZiennie we wszystkich wydaniach
.Sl" cn.kujeł'TI)' zeslaW/ kilku liczb.
Jetell którą& z podanych licZb odnajdziesz na swojej karcie, zakreśl ją.
Gdy okate sit. te w czasie trwania
konkursu zakreślisz wszystlde liczby
obok nazwy kategorii nagrody (1j,
.opel", .fiat 126p", wyc:iec:zki zagraniczne, audio-wideo komputer, co$
dladomu,niespodzianki)oznaczato,
tewlaSnletaka nagrodajest Twoja.
bezpłatną

-

_,,
Waru Akt

negosektorazgospodarkąświato
wą" -powiedzi ałprzyv.-ódca. Wy-

boru Rosji", powtarzaj!jc tym samym tezę niedawnego orędzia
prezydenta Jelcyna.
(PAP)

Papież

3. Zgłoszenle(osobiśclelubtelelo

Jan Pawelli upamiętni obchodzony w 1994 r. Rok Rodziny wystąpieniem na forum ONZ w paź
dzierniku br. - poinformował na
lamach wtorkowego "Denver
Post" doradca z Biura Rozwoju
Społecznego i Praw Człowieka
przy ONZ Lenned Vassic. Dodał,
że szczegóły dotyczące trzeciej
podróży papieża w USA ustalane
są kanałami ONZ.
,.Denver Post" poinformował
ponadto, że papie:l: mole odwiedzić także Newa rk i Baltimore.

z wszystkimi zaliczbami obok danej kate-

karty konkursowej
kreślonymi

sitpoodbiOr)naletywBiurntObsł\Jgi

Konkursu (redakcja .Słowa ludu"),
Kielce, Targowa 18, V piflro,
tel.459-19wgodz. 9 -16(czynneod
poniedZiałku

do piątku) .

6. Pny zgłoszeniu !aktu wygrania
nalety podać numer karty. Po odblOr
nagrody natety przyj$ć z kartą konkursową, kuponami wyclftyml z gazety l dowodem osobistym.

Uwaga !!!

1. Zakre$1one wszystkie liczby
obok kategorii nagrody.
2. Posladanle kompletu kuponów
z zestawem liczb wydrukowenych do
~la wygrania nagrody (mote brakować trzech kuponów).
nlcznle)lakluposiadanlaszczęśliwej

odwiedzi USA

4. Zgłoszenie osobiste po odbiOr
nagrody w termlnie 7 dni od daty wygrania.
S. Zgłaszać o wygranej (i pojawiać

gorii,najP91nlejdogodZ.16dnianaslępnego. Jetell wygrana padnie w pią
tek lub w sobol:t- do poniedziałku.

Katda karta obok diagramu posiadaswójsymbol(zestawScyfrlubcyfr
l liter). Codziennie losujemy numer
karty, ktOrej wlaKiclel otrzymuje
specjalną nagrodf warto~ minimum
500 tys. zł. Ka.tda karta we;tmle takte
udział w losowaniu specjalnych nagrOd po zakończeniu konkursu.
SzezegOiowy regulamin konkursu
znajduje s" w redakcji .SL" w Kielcach i Radomiu.
O liczbach wydrukowanych dotychczasmotna sitdowiedzieć w Biurze Obsługi Konkursu.

Spravvdź,

czy na Tvvojej karcie
podane niżej liczby

są

S@ SSS

.Jeżeli

tak -

zakreśl

je!

KUPON

Masakra
w sądzie
W środę na sali sądowej w Euskirchen w RFN doszło do masakry, w której zginęło co najmniej
7 osób, a wiele zostało rannych.
Oskartony mę:l:czyzna w czasie
rozprawy sądowej wydobył nagle
pistolet i strzelił do przewodniczą
cego składu sędziowskiego, po
czym wydobył z teczki bombę
i rzucił na salę rozpraw.
(PAP)

Wytnij!
NR lO
Zachowaj! S~Hldł
Dziś

nagroda specjalna dla karty nr: 5E 108
~_.,clę, jeżellmasz

....__cały rząd

przy danej kategorii.

Jeiellatwlerdzlłeł, że wygrał. . to dzwoń

do Kielc pod nwner 459-19.
-milę~ l

Kłlr1e- WIIŻJia tylko

Diamenty
w Kanadzie

Rozległe pastwi~ka reniferów
na dalekiej pólnocy Kanady mogą
sięstaćjeszcze przed końcem wieku terenem wielkich poszukiwań
diamentów- powiedział na ~et
dzie górniczym w Toronto poludniowoafrykański
rzeczoznawca
Chris Jennings, prezes kanadyjskiej spóołki Southem Era Resou-

z kuponamUli

Zbl~

kupony k.a*dego dnia.
- n i e miK 3 kuponó-

Wczoraj od zastępcy redaktOfa naczelnego .SL·Andrzeja

lałue

kiego zestaw do odbioru telewizji satelitarnej odebrał pan Jarestaw

Góm iak z Kielc (na zdjęciu). Powiedział nam, :l:e to pierwsza wygrana
w konkursach i będzie grał z nami nadal. O wygraniu radioodbiornika
dowiedziała się natomiast pani MinaKulkowskaz Przysuchy.
Do wygrania zostałojeszcze mnóstwo nagród. Są to m.in.: .,opel",
,.fiat 126p", profesjonalny komputer IBM, dwie wycieczki do Paryża,
dwie anteny satelitarne, telewizor kolorowy, fotele obrotowe, meble za
40 mln, lodówki, kuchenki gazowe, odtwarzacze, zamrażarki, odkurzacze, roboty kuchenne i wiele innych. Czekamy na zwycięzców!

Pies,
"Siimfasf'
który ożył dla niedożywionych

Gdy Mary Bratcher przejechała
swojego psa. Browniego uznano,
że jest martwy i pochowano go na
polu. Tylko Toby, l-letni synek
Mary, nie wierzył, że Brownie nie ·
żyje oświadczając, :l: e Brownie nie
jest martwy. Brownie też w to nie
wierzył.

Po

południu,

gdy rodzina wró-

ciła z wycieczłi, ubrudzony Brow-

nie siedział w ganku.
Pies, którym zajął si~ weterynarz William Livingsłone szybko
odzyskuje zdrowie mimo utraty
oka i złamanego barku. Ma teraz
nowe im i~: Łazarz- na cześć biblijnego Łazarza, który zmartwych~tał.
(PAP)

Znany amerykański środek odchudzający ,.slimfast", rozprowadzany jest w ramach pomocy humanitarnej przez Annię Zbawienia w Moskwie, która :l:ywi nim
emerytów, chorych i bezdomnych.
W ten sposób kilka tysięcy moskiewskich biednych dostaje od
ponad 6 miesięcy rozmaite zupki
amerykaflskiego producenta, których etykiety głoszą. oczywiście
po angielsku, że chodzi o "wyborny środek odchudzający".
Data waźności na opakowaniachjest niezrozumiala, a lekarskie ostrzetenia są wydrukowane

po angielsku, którym zazwyczaj
biedni emeryci nie wladają.
Niektórzy z rozdających dary
poinstruowali swoich podopiecznych, że - zgodnie z tekstem na
opakowaniu - chodzi o błyska
wiczne zupy .,wzbogacone witaminami i blonmkiem, przystosowanym do obecnego aktywnego
stylu życia"- mówijedna z emerytek, ale nic nie powiedzieli o właś
ciwym przeznaczeniu produktu.
"Siimfast" rozprowadza się
równie:l: wśród potrzebuj!jcych
w Petersburgu,
Ukrainie
iw Gruzji.
(PAP)

Współorganizatorzy

konkursu

EVCOOP KIELCE • ea1e:r OPLA, POLMOZBYT KIELCE. ski~ p
attltlowy WALWOOD, PAMEX rtaionalny dyslrybulor PROCTER GAMBU:. W eMA11, WARTA.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Rada pod napięciem
Rozmowa z dr. JERZYM JASKIERNIĄ,
Komisji Ustawodawczej Sejmu RP

przewodniczącym

+

Czy spnwa oftolania przewod·

ni~

Tele~i

Kn,jowej Rad)' Ramoronił l
Marka Markiewicza, pny-

Cl)11ił:aslędouostrdltlak.onO.Ikt•ko·

allcja-pmyllent!
- ZestronyprezydentaWał~syjest

Rys. M. Dul;ba

Świat od podszewki
,,Mercedes"- to nie
tylko samochody
Popularny koncern prumyslu
samochodowąo ze Stuttgartu planuje. wesp61 z amerykańską finną
.Hyatt"z Chicago, budo-.·ę .najbardziej nowoczesnego w Europie" hotelu. Stanie on w Berlinie, będz1e
mial 450 pokoi i apartamcnt6w, a
jego całkowita powienchnia użyt
kowawyniesie 30rys. metrów kwadratowych. Jedną z wyróżniających
się uch hotelu ma być, oprócz zapl~c:za gastronomicznego nawiązu
ją~o do najl~pszych Iradygi berfińskich, również szeroki zakm dyskrte;ji wobec hott'lowych gośd.
Otwarcie hotelu ma nastąpić za
d ..·afata.

Reprywatyzacja
węgierskich zamków
W odróżnieniu od wielu zabylk6w architektury zamkoli'O-palacowejwPolscc. na Węgnech siedziby dawnych tamtejszych arysiOkratówi bogaczy zochowały się na og6t
w ni~ nQJgorszym stalłie. Jak informują źródlo budapeszteńskie, 150
zamk6w użytkowanych dorychaos
pnn ro::.mauc msrytucje państwo
we i społeczne ulegnie w na,bfiż.
szych miesiącach ptyWOf)'ZOt;Ji.
Częścią tego majątku, rwlaszcza
me maJącego spa(/kobicrc6w, mtcrtsu)ą się pot~u;ja/ni nabywcy zagraniczni. zwłaszcza z Ausrrii i
Czech; węgierski skarb państwa zarobi przypuszczalnic na rym niemal~ dn·izo..·e sumy.

50 milionów ,,Lego"
Posiadajqca 12 filie w Europie,
AVii Ameryce, duńska jinna .Ugo• sprzeda/a w ub. rokL· 50 milion6w komplet6w plastikowych klocków w l 50 krajach na wszyslkich
kontynentach, zwirkszajqc .fk'e ob·
roty o l 3 proc w pon:iwnaniu z roki~m 1991. W Europie Zllchodniej,
zdaniemflmry, 80proc. dziedwwi~
ku do lat lObowi się w ukfadanie z
kloców .lego· najrozmaitszych budowli. Sam pomysł tej popufamej
dziś zaba..·ki powstal w duńskiejfi
nnie przed 60 laty.

Dobre perspektywy
tul chińskim rynku
W ubicglym roku Chiny uzyskały )-miliardowy (w dolarach) kredyt Banku ŚWiatowego, zwiększa
jąctym samym do kwoty 80 mld do·

farówstan .rwego zadłużenia zagranicznego. Ale za tymi pożyczanymi
środkami idą składane za granicą

nowe zamówienia na spnfl inwurycyjny. lechnologie i usługi techniczne. zwłaszcza w takich działach,
jakg6mictwo ienergeryka. komunikacja, przemysi elektroniczny, banko ..·ość. W ubiegtym roku chińskie
zakupy za gronicą wyniosfy ogól~m
8/ miliardów dolarów. Rynek chiń
ski rozszena się stale również za
sprawą Mpośrednich inwestycji
zagranicznych, których wartość za
ostatnie 15/at szacuje się na ponad
30 miliard6w dolarów, i które w osta/nich latach wzrastają w coraz
szybszym tempie.

Także u "Fiata"

samochodowe hybrydy
W

przyszłym

roku

ukazać się

mają na rynku pierwnewozy dosta·

wae, a w roku 1996 -pierwsze samochodyosoboweflrmy.Fiat•zsilnikami lrybrydowymi elektrospalinowymi••przyjaznym;- dla środo
WISka naturalnego. Doświadczalne
egzemptone takich woz6w kursują
jużwwicfu krajach, m.in. w Szwa}·
caril, Niemczech, USA. Japonii.

Wedfug Gallupa...
Pneprowadzone ostatnio przez
s/awny instytut badania opiniipublicznej Gaflupa sondaże ankietowe
na· tematjakości 1011•arów pnemyslo-.ych dostarczanych na rynek
światowy wykaza/y, że najwięcej
ocen bardzo dobrych, bo ponad
38 proc., uzyskały towary japońs
kie. Na drugim miejscu znalazły się
wyroby niemieckie (36 proc), na
tnecim - amerykańskie (ponad
34 proc. ocen bardzo dobrych). Badanie pnt'prowadzono w 10 krajach na 5 kontynentach.
(PAJ)

to kolejny dement wojny na górze,
konfrontacja ocharakterze prestitowym i politycznym. Wszystko będzie
zaletało od zinterpretowania ruchu
L. Wałęsy pn:ez prawników- konstytucjonalistów. Ustawa "O 111diofonii
i telewizji~ mówi bowiem o powołaniu
przewodniczącego KRRiTprzez prczydenta,ale nic nie mówi ojego odwołaniu. Moimzdaniem rada ze względu
na swoją specyfikę powinna b)t na
czas kadencji całkowicie niezaletna,
nie powinno b)t motliwości zmiany
przewodni~cego. chyba, te zaist·
nieje ustawoW! konieczność.
• cz,.,rez:yftlltmoiulezukceplowat rozstrz)'piędal'rybwWu Koas·
ł)'lucrJaec•?

-Prezydent niejest ponad prawem

+ JakaJest pulosobista opinia
oMarkuMarldewic:zu?
- Wspólp111cowałem z panem Markiewiczemjeszcze wSejmie poprzedniej kadencji. Jest to jeden z najbardziejprccyzyjnych,uczciwychisprawiedliwych polskich polityków. Był·
bym zdumiony gdyby zlekceważył jakieś poważne zarzuty przeciw panu
Solorzowi,jcśliby zostały udoku mentowane i dostarczone radzie przed
przyznaniem Połsatowi koncesji.
Pewne wątpliwości, które !Kijawiły się
wokO/ osoby Zygmunta Solorza nie
uzasadniają całej kampanii rozpętanej
wokół Polsatu.

+

Jakie~wt.akimraziepowody
,o:stępo1m1iaL.Wałęsy?

-Prezydent riKzej ujawnia niezadowolenie z przegranej swojego faworyta nit posiada konkretne zarzuty.
+ W środkac• masowe,:o prubzu
poja.,..,sięopinie,żeposlewiekoali·
cjlje~,oknJu.•rpslts~ki.

-jeślitrybunałstwierdzi,tejegodecy-

-Posełbędącywtercniemoteto

ljajest niezgodna z p111wem, to musi
albo zrezygnować z działania, albo
działać niezgodnie z prawem. A jeśli
się na to zdecyduje, mote być postawiony przed Trybunałem Stanu.

robi, niektórzy na pewno w dobrej
wierze tak postępują. Nie ma natomiastzorganizowanej kampanii. Part-

wiać.

Katdy mote proponować rozale pn:y stole obrad.•Soli-

wiązania,

darność"niechcezrozumieC,terząd

jest wybrany demokratycznie, a jej rola jest inna niż pn:ed laty. Zastanawiam si;, czy ~trajki nie słutlj głównie
udowodnieniu, te związekjeszcze istnieje. Podczas dyskusji nad budżetem
padały wszystkie argumentystrajkowe,tyletylko,teniebyłoskądwziąt
pieniędzy.

+

Obudiecie,mi~aoihostalprze

głoseQIIytakduilł'll'łększ~&łosów,

mó11'isię,ieniendowalanikogo.

- Żaden budtet nie zadowala
wszystkich. Nie ma środowiska, które
byłoby wpełni zadowolone, bo katdemu ministerstwu brak kilkunastu bilionów. Budtel jaki uchwaliliśmy, sta·
ra się utrzymać motliwości rozwoju
gospodarczego. Powinien oboityć inflaąjędo27proc.rocznie,dajetetpa
rancję, te Jeśli pojawią się dodatkowe
dochody, to zostaną rozdysponowane
dlanajbardziej potrzebujących.

+

Co~d..tle jeśli sytuacjawknju
będ..tlesiępoprnat?

neremdodyskusjidlastrajkującychsą

-JeśliktoSiiczy,teSLD"zepsuje•

jęwparistwie?

dyrektorzy ich zakładów. To, co posłowie powinni robić to wyjaśnianie
wyborcom uwarunkowail budtetu i
przedstawianie motliwoScijego korekty.

-To nic koalicja powoduje napię
cia, postępujemy nawet za ostrotnie,
unikamy komentowania działań prezydenta,chociatstwarzawieleokazji.

+JakiJllnO«niaakcjęst~kov-,

pieniądz i zahamuje wzrost gospodarczy, to się myli. Jeśli zanotowano
wzrost gospodarczy, to tn:ebago podtn:ymać. Mam nadzieję, te związki to
zrozumieją. Jesteśmy pn:y władzy dopóki motemy odpowiedzialnie kiero-

zorpnizo'K1Jq przez ,..5olidamośt"?
- Trzebasięzastanowić czemu slutlj straj~. Rząd Pawlaka chce rozma-

MAO EJ TOPOLSKI

+ Czraieolmriasięllan,:l.etasy
tuacjacłoprowadzi4ozaostneniakonf·
liktulwpłynieaiekorzrstnienasytux

wał; gospodarką.
Rozmawiał

4,5 mld dolarów czeka na polskich inwestorów

Komisja od kredytów
W l'łl-ąz.ku z nm:zenaniem praktyki ~dowych poręczeli kredytów zad-ganycb przez polskie Instytucje i firmy za grani~- w Centralnym Urzę
dzie Planowania powołano ostatnio komisjękwalifikacyjn-wniosków kredytowych. W jej skład web~ nie tylko wysocy urzędnicy CUP, ale równle:l: przedstawiciele Urzędu Rady Ministrów i kilku resortów gospodarczych w randze wiceministrów oraz wiceprezes Nuodowego Banku Polskirgo.
Przedmiotem zainteresowania w akcji kredytowej, brak rozbudotej komisji ~ą zwłaszcza wnios- wanej sieci instytucji po~czeń
ki o zagraniczne kredyty na cele i ubezpieczeó kredytów), jak i po
rozwojowe i restrukturyzacyjne, stronie oferujących kredyty (zbyt
uWZglę:dniające zwłaszcza opła
wysokie cz~sto wymagania, zbyt
calnyeksport (ale nie tylko takie), mało ofert na kredyty udzielane
opiewające co najmniej na równona warunkach preferencyjnych).
wartość 300miliard6w złotych łub
Rząd RP gwarantowal dotychIS mln ECU, tj. około 18 mln dola· czas tylko (z jednym wyjątkiem)
rów, przy czym wnioski powinny spłat~ potyczek zaciąganych za
b)t solidnie umotywowane.
granicą przez instytucje i przedTymczasem z przyznanych si~biorstwa państwowe; jedynym
Polsce w ostatnich kilku latach prywatnym wyjątkiem jest tu
przez Zachód 7,5 miliarda dola- Wielkopolski Bank Kredytowy.
rówkredytówwykorzystanodotej Tymi, za których rz.ąd poręczał,
pory tylko nieco ponad 3 mld do- były dotychczas głównie: Narolarów i to z przyczyn prawdopo- dowy Bank Polski, ministerstwa:
dobnie mających swe tródla za- Przekształceń Własnościowych,
równo po stronie polskiej (nie- Przemysłu i Handlu, Pracy i PolichęC banków do pośredniczenia
tyki Socjalnej, Ochrony Srodowi s-

POLSKI WYRÓB ŚWIA

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

ka, poza tym PKP, poczta i telekomunikacja. górnictwo naftowe
i gazownictwo, port lotniczy
w Warszawie. Natomiast szerszy
udział firm prywatnych w indywidualnym wykorzystaniu kredytów zagranicznych nie jest mot li·
wy bez istotnej rozbudowy systemu gwarancji kredytowych i ubezpieczeń od ryzyka. Rozbudowa tej
,.infrastruktury" finansowej, bardzo rozwiniętej na Zachodzie,
w Polsce idzie jak z kamienia.
W katdym razie - wspomniana
komisja kwalifikacyjna wniosków
kredytowych czeka na wnioski od
wszystkich - zarówno państwo
wych, komu nalnych, jak. i prywatnych kandydatów na nowe zagraniczne pożyczki. lej opinia będzie
z pewnością duto watyć u zagranicznych kredytodawców, jest to
zatem ogniwo, które powinno
usprawniC kredytowanie naszej
gospodarki.
KAROL RZEMIENIECKI (PAI)
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Sandomierz

Stoi z przyzwyczajenia
Pębj~ce mul]' zab)1kowych budowli. Osuwaj~ce się skarpy. Ratusz i zamek ,.zawieszone" nad
przepaści~. A w ogóle - to Sandomierz stoi z przyzwyczajenia.
Kiedy ponad dwa lata temu na
murach zamkowych pojawiły s i ę
groźne zarysowania, zaczęto szukać przyczyn. Pierwsze obserwacje wskazywały, iż owe szczeliny
powstały na s kute k ruchów skalnyc h wzgórza zamkowego. Pra·
cownicy nau kowi z Akademi i
Górniczo-Hutniczej i Po ł itechni 
ki Krakowskiej, którzy zaję l i się
rozpoznaniem warunków geologicznyc h w ty m rejonie zaproponowali
przebadanie
całego
wzgórza staromiejskiego.
Jest to specyficzne podłoże. Jego podst awę stan owią kambryJski ełu pki kwarcytowe. Wyżej muły, piaski i warstwa lessu od kilku
do tr'lydziestu metrów. W budowie geologicznej stwierdzono
anomalie. A mianowicie, ra tusz
i zamek stoją nad uskokiem tektonicznym. Obrazowo przedstawiając, wiszą nad krawędzią osuwiska
kambryjskiego. - Zaburzenia
w podłożu nie pozostają bez wpły
wu na to, co dzieje s1ę na powierzchni - mówi prof. dr hab.
Stanlsln· Rybielli z AGH.- Szczególnie widoczne są one w rejonie
ratusza - wzgórza staromiejskiego, zamku i skarpy zachodniej
(przejści e ·w murach obronnych
zw. Uchem Igielnym). Less jest
nietypową skalą. Mocny i wytrzymały w waru nkach s uchych, bar-

dzo podatny na wi lgoć i dz iałanie
wody. Stwierdzono w niej sód, potas, wapli, skażenie siarczanem..
A więc .,kwaśne deszcze~ i mit·
szanki L-C (lessowo-cementowe), który mi wype ł niano podziemne wy robiska nie pozost ają
bez wpływu na grunt.
Pierwsze rezultaty badali nad
podłożem, prow:~dzone od 1993
roku, zaprezentowano na konferencji na ukowej w Sandomierzu.
Prof. S. Rybicki skoncentrowal się
na sprawach hydrogeologicznyc h
(budowa podłoża, właściwości
gru ntów, stosunki wodne, osiadanie terenu, pelzanie skarp, zmiany
w zawilgoceniu, ruchy komu nikacyjne). Natomiast prof. dr hab.
G"Aidon Szder z Politechniki Krakowskiej, omówi ł problemy deformacj i w masywie górotworu.
Główni e zaś wpływu zawilgoce·
nia na lessowe podłoże.- Ogromna liczba niewiadomych - powie·
dział.A dr hab. Jan Grabacld, równici z PK. przedstaw ił model badawczy na komputerze oddzia ły
wania wilgoci na less. Jak ona
działa na ten grunt i jak on si ę: zachowuje w innych warunkach.
- Cel to przewidZieć, jak będzie
przeb i egało osiadanie skarpy lub
podloża i jak im zapob i egać - mó·
wi doc. dr hab. Andrzej Buko.
Była to druga sesja pośw ięco na
ocenie zagrożen i a zespołu zabytkowego. T ym razem ze szczególnym uwzgl ędnieniem warunków
geologicznych i ich związków ze
(JW)
stanem zabytków.

Śladem naszych publikacji ·

Igrzyska bez dymu
Czyt uję z zainteresowaniem
celne . Rzuty oso biste~ oraz refteks je kulturalne redaktora Ta :
de usza Wiącka i pragnę podzielić się kilko ma uwagami. Jestem
przeciwnikiem podziału konkure nc ji s portowych na . watne•
i . mniej waUie~. Nie motna mierzyć ~watności" ża dn ej dyscypli ny l iczbą widzów, czy wypitego
alkoholu na trybunach, ani tet
wielkością ~szmalu~ zarabianego przez zawodników i tre nerów.
Prowadziloby to do abs urdu.
Motna by np. próbować dowodzić, te mecz piłkarski Czarnovii
z Niewachłowem 11, który ogląda
to 50 widzów, jest .watniejszy",
nit zdo bycie dziesiątek .ośmio
tysięczników" przez śp. Jerzego
Ku ku czkę i Wandę Rotklewłcz,
czego bezpośrednio nie oglądał
nikt... Jedynym do przyjęcia kryteriom ,.watności " danej dyscypliny mogłaby być liczba uprawiających Ją sportowców na odpowiednio wysokim, kwalifikowanym poziomie. l tutaj absurdem wydaje mi się 6 mieJsce w
klasyfikaCJi medalowej Korei
Pld., która zdobyła medale wył ącznie w wyścigach tytwiarsklch na torze krótkim, o których
mało kto w ogóle przedtem sły·

Pomóżmy
Rada Stowarzyszema Pornocy
Dzieciom"LIVER" wKra ko wiezwracasi~ do WSZ)'Stkich z &Or:jcą prośbą o
udzielenie pomocy 5-letnie] IWolince Kruk, której tycie może uratować
· tylko przeszczep wątroby.
Ci ężka, skomplikowana choroba
Karolinki wyll ucza nadzu~Ję na wyl onanie zabiego operatyjnego wPolsce
Abyt)'Ć -dziewczynka mos1 wyjech a:
naleczen ieza gr.tn icę.gdzlekoszt o-

szał, wy p rzedzając takie potęgi,
jak Kanada, Szwajcaria, Aus tria
czy Szwecja.
Atak n aprawdę , to w odczuciu
tej . aktywnie zaangatowanej"
części . kibiców" piłkars k ich, to
te całe Igrzyska Olimpijskie wUIłehamme r były . do kitu~, bo nudne i bez . dymu" ... Na tory biegów
narciars kich, zjazdów i s la lomów, na s kocznie l tor lytwlarski
czy bobslejowy, nikt nie rz u cił
a ni jednej butelki po wódce czy
. jabolu", ni kt nie próbowal nawet
. arcyciekawego eksperymentu~. czy rzucona butelka rozbiła
by się o heł m bobsleisty, czy na
odwrót.. Studiom ~ literat ury" z
murów i parkanów (dominują
cych w niej haseł niecenzuralnych nie przytaczam) lepiej pozwala zrozu mieć ceł i sedno
~wciskanego"
nam masowo
przez tv - kiczowate wideohorrory produkowane masowo
.. w pęczkach~ na licencji Hollywood itp. - obcego nam ducha
agresji, nit np. coraz mniej czytywanych dziel literackich, sztuk
teatralnych itp. Zamierzone planowo skutki tego .wciskania~
odbiJają się , jak w soczewce,
równiet na trybunac h, szczególnie piłkars kich.

KAROL ULAICH

Karolince
peraCJi wynosi 60 ~ 100 tys. dolarów
USA a czasem i w1~ej. Każda wplata
t odartycia.Nicbądioboję tn y-po

mót cierpiącemu d21edu 1 zrozpa·
czonym rodzicom!
Stowarzyszeme udos tęp n ia SWOJe
konto bankowe Motna na nie dokony~ać wpłat w dotó~kach i deWizach
PKO S.A. 0 ./Kraków nr SJ507870074311-270ł- 1 1)..1110-.,LIVERM

KAROLINKA KRUK.
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Niesłuszni

junacy

Od blisko dwóch lat bylijunacy z ora;an łzacj l ,.Baudienst" walrnt o odszkodowanie za pnymuso~ pra cę w czasach okupacji. Na razie bezsku·
tecznie.
,.Baudieust" (sluiba budo,.-lana) został stworzony przez Niemców
w grudniu 1940 r. MlaJ umołJiwić wyegukwowanie powszechnego obo·
"Ai~u pracy, jakim objęto na Demiacb okupowanych pols~ młodziei
wwieku 15 -19lat Werbunek prowadzi ły niemiecki e u rzę dy pracy (Arbeitsamty). Powolani zosia.-a li skoszannnmi, n;Uczęściej w obozach, i poddani
licznym ograniczeniom. Uchylanie się od sluibya;y dezercję karano lfZ}"Wnll,, więzieniem, a w nlijdrastyczniejszych przypadkach - rozstrzelaniem.
Junacy wy konywali najprzeróżniejsze prace na rzecz okupanta. Budo wali drogi, szlaki kolejowe, kopali rowy przec iwczołgowe.
Czę:!t kierowano do fabryk zbro·
jeniowych oraz zak ładów produkującyc h dla Lufiwafe czy We hr·
machtu. Praca była bezpłatna
- "wynagrodzenie" stanowił o jedzenie, zazwyczaj bardzo marne.
Na dzienną .,dawkę żywien iową"
junaka sk ładało się: zazwyczaj
400 g chleba, 2- 3 g ma rgaryny,
obiad przyrządzony z burakó w,
kartofli czyszpinakuorazlitr czarnej kawy. Nieco lepiej karmiono
osoby zatrudniane w zakład ach
przemysł owyc h .

Baudienst Radom
Najwięcej

obozów znalazł o się
na terenie guberni radomskiej.
Zapewne nieprzypadkowo: .,Baudienst", poza· celami czysto .,produkcyjnymi", służył również policyjnemu ko ntrolowaniu młodzie
ży, a ziemia radomska należała do
najbardziej niespokojnych- działały tu liczne organizacje podZiemne, dla których naturalnym
zapleczem byli mlodzi, cz~sto
żąd ni walki z okupantem, męż
czyźni. Admi nistracja niemiecka
wolaładmu c h ać na zimne. Jak oblicuj~ historycy, tylko w latach
1943 - 44 przez Baudlenst przeszlo
o koło IS tys. mieszka ńców guberni.
Bardzo złą slawę wśród juna·
ków zyskały obozy usyt uowane
w podradomskich m i ejscowoś·
ciach: Trablice, Potkanów i Jeżo
wa Wola. Skoszarowani w nich
chłopcy pracowali przy budowie
hnii kolejowej do Tomaszowa
Mazowieckiego, .która miała stanowić cz't5ć wielkiej magistrali lą·
czącej Berlin z Moskwą. Praca
trwali do 12 godzin dziennie. Przy
wył adun ku i układaniu szyn dochodziło do wielu tragicznych wypadków. We znaki da wala się obo·
zowa"wierchuszka". Zdarzały się
postrzelenia chłopców przez
strażnikó w, którymi byli z regu ły
kolaborujący z Niemcami dawni
tołnierze Armii Czerwonej . ., Kał
mucy" - jak ich populamie nazywano- czuli się bardzo nie pe wnie
w nie przyjazn ym sob1e otoczeniu,
nie znali ani polskiego, ani memieckiego, i na każdy przejaw
prawdztwej, czy urojonej niesubordynacji, reagowali z histeryczną agresją. Jako ciekawostkę
warto dodać,że 1 ch ofiarą padł tak·
te mem1ec.ki komendant z TrabIC, niejaki Plumer - . Kałmucy "
zastrzelili go, gdy s-.tedł na skróty
przez pole. Myśl eli, te to ocieki·

DzieńOt*·artejSz.koty organizu

je 12 bm. (sobota) Wyisza. Szkoła
PedagogicznawKielcach.
W godz. 9- t Swszelkich informacji o studiach udz ie l ać będ ą·
Dział Nauczama, ul. Zeromskiego
S - o wszystkich kierunkach;
Dziekanat Wydziału Humanistycznego, ul. Kościu szki J3- o bibliOtekoznawstwie 1 informacji
naukowo-techmcznej, fi lologii
rosyjskieJ, filologu polskieJ, historii, koleg1um j ę zy ka angielskiego
i koleg1um Języ ka niemieckiego;
Dziekanat Wydziału Matematyczno-Przy rodniczego, ul. Że·
romskiego S - o biologii, chemi1,

Poszkodowani
- zorganizowani
Powojnie bardzo dużo mów i ło
Polaków,
ale na odszkodowania mogli licz)i w prak tyce tylko byli wi ęź
niowie obozów koncentracyjnych. Przeł om nastąpił dopiero po
wizycie premiera Mazowieckiego
w Niemczech i powstaniu Fundacji ,.Po lsko- Niemieckie Pojednanie", której celem jest świadcze·
nie pomocy humanitamej dla
ofiar prześladowań nazistowskich. Pieniężne rekompensaty
zaczęto wypłac~ m.in. osobom
deportowanym do Niemiec izmuszanym do pracy przymusowej.
To zdopingowało do działania
także bylychjunaków. Postanowi·
li stworzyć związek, który, wzorem innych Stworzyszeli kombatanc kich, walczył by o stosowne
odszkodowania. Zebranie założy
cielskie odbyło się w sierpniu
1992 r. w Szyd łowcu, a organizacja
przyjęł a n azwę .,Gru py Inicjatywnej Byłych Junaków" tzw. Baudienst i weszła wsklad Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych
przez III Rzeszę.
si~ o przymusowej pracy

Nieubłagana

Fundacja
Wielomiesięczny

wysiłek

władz grupy

nie przyniósł . jak doefektu. Fundacja ,.Pojedna·
nie" stanęła na stanowisku, że nie
tąd,

może objąć swoją pomocą byłych

junaków, i to co najmniej z trzech
powodów. Po pierwsze- gd yż wykonywali pracę na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a nie
Trzeciej Rzeszy, po drucie- gdyż
przetrzymywanie i zmuszanie do
pracy - przewatnie w pobliżu
miejsca zamieszkania - nie może
być traktowane jako zbrod nia nazistowska, i wreszcie po trzecie
-bo istniała znacząca grupa osób
zgłaszających się ochotniczo do

"Baudienstu" w obaw1e przed deporta cją na roboty przymusowe
do Niemiec lub z potrzeby ,.zejś·
cia z oczu"' organom represji. Nie·
ofiCJalnie podawano członkom
grupy jeszcze jeden argument :
prze cież efekty pracy junaków pozostały w kraj u, i służą do dziś Polakom ...
- Czujemy się oszukani. Harowaliśmy pod niemieckim butem,
w strasznych nieraz warunkach,
niedożywieni , a teraz wmawia się
nam, że to była praca dla Polski,
dla ojczyzny - mówi Franciszek
Ruzik, prezes Grupy IniCjatywnej.
- Byli oczywiśc ie i tacy junacy,
którzy zgłaszal i się do służby dobrowolnie, ale i W'! ród de portowa·
nych do Niemiec nie brakowało
,.ochotni!Ww". Dlaczego prawo
ma inaczej traktował ich i nas~
- Poza tym -dodaje inny czło
nek zarządu grupy, Wacław Krakowiak. - Niemcy dopuszczali się
na junakach wielu czynó w przestępczych . Fundacja zbyt łatwo
o tym zapo mniała, a może po prostu nie byla ś wiadoma, co s ię dział o za drutami obozów...

Żądać dalej
Członkowi e

grup y nie zamie·
rzają re zygnować z walki o odszkodowania. W kwietniu planują
zwołać trzec ijuż zjazd byłych j unaków, na którym najprawdopodobniej podjęta zostanie d ecy~a
o przekształtemu grupy w samodzielne stowarzysze nie. M yś lą
o wywarciu wi ęlr..szej, ni ź: dotąd,
presji na rząd . A na razie zmienili
swojego ,.patrona" politycznego.
Do niedawna była nim posłanka
ZChN; Jadwiga Serak, teraz interesy j unaków obiecal prezentować Bol esła w Machmo z PSL
-Z mi esi ąca na m i esi ąc zglasza
si ę do nas coraz w1 ę:cej osób. Mamy jut o koło 300 czł o nkó w, a liczym y na znacznie więcej, 1 to nie
tylko z terenów WOJewództwa radoms kiego. Nasze żąda nia nie
mogą pozos tać bez echa - mówi
prezes Ruzik.
ARKADI USZ KlffKOWSKI
P.S. Osoby u intetUO"A'ane
kontllkto~·atsię z jej 'll·ladumi w Szyd łowcu ,
ul. K.:!,pielo"A·a8 lub za pośred n ic
t"A·em biurv. PSL w Szyd ło11·cu, ul.
Sowiński ego 6, teł. 17- 06-10 (dyiury w poniedzia łki, środy i p~tlr.i).
dzia łan iem ~:ru py moc~

W sobotę w Kielcach

Uczelnia otwarta
fizyce, geografi i, matematyce, wy.
chowaniu tec hnicznym; Dz1elu·
na t Wy dzi ału PedagogicJnego, ul.
Krakowska Ił- o pedagogice i wy·
chowaniu muzycznym ; Dziekanat Wydzia ł u Zarzą d ta nia i Admmistmcji, ul. Mielczarskiego 45
- o politologu 1 naukac h społecz
nyc h, za rządzani u i marketmgu ;
Dziekanat Wydziału Zantiejscowego w Piotrkowie Try b~ ul. Sio-

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

wackie&o 11 4 - o filolog1i polskieJ,
kolegi UmJęZyka angielskiego, kon~m ied••ego, pe-

legmm języka
dagOgice

Ponadto dyLury pelniC bę·
pnedstav. 1 ~1ele kierownictw
pos7czególnych mstytutów, o·
dz 1 elaJą~ kandydatom bardzleJ
szczególov.ych mform.tCjl
dą

(J:ł<)

SL OWO
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pnedsiębiorców na rynku wyrośnie im konkurencja?

Prywatyzacja BśK
do kontroli
pruble&U prywa-

tyac;jl Banku Ś~skieeo mus:qzłla
dat! właśchfe organa kontroli- postanońla sejmoWI. Komisja Pneksztakd Wlasnośdowyda. W śro
dę

posłowie

sfonnulo'lł'lll

spn.w wymaPRcyck

listę

wyjaśniula

pruz NIK. Ministerstwo Finansów,
Prokunturę,

UOP l

Koml~ę

Pa-

plenSw Wartościowych.
Komisjaultlała,tcsam.aniejes,tw

~~e~:~=~~~~~

slowie byli tc:t zaodni, te z uwa&i na
roqłos nadany tej sprawie, musi b~
0111 wyjllłniona,tak by nie pozostały
jatietolwietWIIIPiiwości,Jdytterzu·

t oWiłyby nie tyll.:o na dobre lmi~ bantu, ale równi et na cal~ prywatyzac;K:.
Nljwytva izba Kontroli ma zbadać :
ezyda.neuwartewprospekcieemisyj·
nyrn bantu są ZJodne ze stanem faktycznym;czyzystizlpółroczaniebyły

świadomie unitone po to, by uzyskać

obniteniec:eny emisyjnej: czynie wy.
stąpiły nieprawidłowości w przydziale
akcji dla drobnych inwestorów i atl;ii

pracowniez)th, a takte kto podejmował dccy7je o przydziale akcji osobom
zamawilj~m wi~j nit 10 akcji. Ta
ostatniasprawa~etatiebadana
przezKPW,proturaturę, UOP i Mini·
sterstwo Finansów- mimo zastrzete..
nil dyr. Ryszarda Szyca z NIK, it w
przypadku podejrzenia wyst~pienia
takich nieprawidlowości NIK sama
ticrujespn.~doproturatury.

Od MF komisjaoczekuje wyjałnie
nia, dlaczego zawiadomienie o p~
tar&Udladutych inwestorówzostało
opublikowane na miesi~c przed terminemskładania ofert. Zdaniem niektórych posłów byt to okres za krótki,
zwłaszcza dla powa!nych instytucji finansowych.
Do proturatury i UOP komisja
zwróci si~ o wyjdnienie sprawy daty
na Porozumieniu Akcjonariuszy
(banku holenderskiego ING ze star·
bem państwa). - lll.93 r. - o rot
wcześniejszej od daty zawarcia umowyprzedwst~pnej -15 1J01dnial9'93 r.
komisji nie zadowoliło wyjaśnienie. te
byltozwytłybl~d.

(PAP)

Wartościo

i sprzeda1y akcji poszczególnych
walorów(spólek) są konfrontowane przy pomocy systemu kompu·
terowego. Na podstawie porówna·
nia zleceń ustalany jest kurs dnia
(cena akcji) dla każdej notowanej
spółki. Kurs ustalany jest na zasadzie zrealizowania maksymalnej
liczby transakcji i obowiązuje dla
wszystkich transakcji danego waloru zawartych w oznaczonym
dniu. Po ustaleniu i zatwierdzeniu
kursu dnia zawierane są transakcje. W przypadku zaistnienia nierównowagi (wyst~puje wi~ksza
ilość zleceń kupna lub sprzeda1y)
może byt ogłoszona dogrywka.
Transakcje w dogrywce odbywają
si~ również po tursic dnia, a o ich
realizacji decyduje refleks maklera, gdy1 obowiązuje zasada ,.kto
pierwszy - ten lepszy". Zamkni~
cie dogrywki koitezy również daną sesj~ giełdową.

(wj)

Infonnacje giełdowe
łutego

br.

odbyło si~

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIG

Ponad 5 proc. głosów mieli nast~pujący akcjonariusze: żegluga
Polska S.A., PZU S.A., PZU t.yc!e S~A .••Telekomunitacja Polska S.A.

31 marca br. odbę:dzie si~ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sokolowskich Zakladów Mię:snych S.A.
W porządku obrad przewidziane jest podj~cie ustawy o splicie (podziale) akcji w stosunku 1:10. Zostanie również rozpatrzony projekt
podwyt.szenia kapitału akcyjnego o kwot~ maksymalnie 100 mld zło
tych poprzez emisj~ nowych akcji na okaziciela.
Według projektu akcje mają mieć cen~ nominalną 10 tys. złotych.

bylabyuzaletnionaodwysotościplaco·

uleiMłd -~. zrzeue61 iu)'tb orpalucJI &nPIMcJdl esob)' ".~ ddab.lProjettzostałzgloszonyprzezzes·
półprawieiSOparlameotarzyst6wzrót

nychpartii.Popierw5Z)'mczytaniuodesłano go do speejalnie utworzonej podl.:omisji, Q.braduj4(lej pod przewodnictwemJen:egoJastiemizSLD.Dopolowy stycznia projekt był konsultowany z
. pnedstawicielami dzialaj~ w Pol·
sce organizacji samOI"Y.\(Iu cospodarczeco. Dodatkowe doświadczenia
członkowie podkomisji zbierafl! pod·
czaswizytwblitniaczychinstytucjach
Belgii, Francji i Niemiec.. Na pocątek
marca wyznaczono pierwsze typowo roboczeposiedzeniepodtomisji.
- Ustawajest potneboajak najszyb·
ciej-twierdriprezydentStaropolstiej
Izby Przemyslowo-Handlowej, MleW
<lalło6stl.. - Chodzi o to, teby pruzwy·
~t)ćnareszciebałqanwiferzegospo
dad:i. Koniecznejestzorganizowanie
rejestru wszystt.kh podmiotów; ob«-

Pnedstawiciele SIPH opowiad~
si~u obowi~owym czlonl.:ostwem w
organilaejach samof"Z4dowych; ich zda·
niem tyltotatiupisjest wstanieugwa-

dolar
k~~nNBP

KIELCE

USA
21599
22481
21770
21970

~"" ......
........
(unl

ll591
13105
12680
12830

321.56

12620
127)(1

32200
32500

12500
12750
12500
12730

33468

321100
32250

32100
32550
31500
32300

'"""

fr---*i

3705
38S1
3730
3790

-

""
,,..
1810

IJIO

l

mo

1770

1270

1800

1290

3750
3500
3750

,

3730

- ...
1700
1800
1800

1250
1290

Urosną w silę

stładetprzedsi~biorcbwnaryntu Wf•

im konkurencja.
Z opini11 pani przewodniczą,cej do
pewnego stopnia zpdz.a si~ UTt4d An·
tymonopolowy, który neptywnie zao..
piniował projekt ustawy. ,.Obowi1JZI.:owa przynaletnośtjest kluczowym up·
dnieniem projektu, natomiast w uzaudnieniuograniczonosi~do niewiele
rośnie

Zwolennicy jak najnybszeJO wejś·
ciaustawywtycieobieCUjiJ. teumo.tJi·
wi ona ograniczenie do pewnego stop·
nia drugiego obiecu gospodarczcao.
zintegruje środowisko pn:edsi~iorców
i spowod.Ue wzrost wyrnosów uwodowych, stawianych właścicielom firm~ 

m6wi4(le&Ostwierdzenia,tezasadacał

Dziśjesttak,tetatdymotezalotyćnp.

wamtal mechaniczny, nawet nie Tnlj•c
poj~cia o naprawie samochodów twierdzą członkowie Izby Rz.emieślni·

Ludzienienal~dotadoejorpniz.a· .

tycznejslabościtychinstytucji.Naczym

cjisąpoukontro14;niejesteśmywstł

ów niepo~del.: połepl- nie wiadomo.

wielu trąiów EWG, w tym Niemi~
&dzieobowiiJlujez.asadaobligatoryjne·
go członkostwa w instytucjach samo-

d.uc:zego. Podobną opin~ motna. usly·
szcćwkielectiejlzbieRz.emieślniczej.

nie ugwm.ntować jatości uslug przez
prezes za...

Wistociezaśu.sadaautomatyc.znego

nichświadczonych-mówi

stawaniasi~czlonkiemjednejzorgani

flłduizby,JuSlępild..-Kiedyśistnia·

zacji (...) maz.apiwni znacznych rozmiarów wplywy ze składek (...t .

ly~dycec:howe,driśmacznietrudniej
wyegzekwować prawa klienta wobec
niesolidnego rzemieślnika. Obowi4Z·
towe czlontost'II'O z pewnościł umotli·
wiłoby pewnezdyscyplinowanie rynku.
Uwatarn,tejesttowinteresienaswszystkich.

Wielogłowy monopol?
-Wcatesi~niedziw~,tepracownicy

or~~nizacji samOf"Zijdowych tak jednoznaczniepopieraj11projel.:t-m6wi poseł
Unii Pracy, TMeaz MI>SZ)'tttl.- W
przypadku, gdybyuchwalonazostała
zaproponowana wersja, mieliby zapew·
nione ogromne wpływy u sl.:ladek
członkowskich. Oceniam, te roczny
budtet kilku najwi~bzych instytucji
wynióslby ol.:olo dwa biliony zł. Zda·
niempanaposlaot.80proc.tzW.pod·
miotów sospodarczych nie jest dziś
zrzeszonych. - Obrazuje to stal~ wply·
wów, jakich mo111 s~ spodziewać np.
Krajowa Izba Gospodarcza i Izby Rze·
mieślnic.ze- m6wi T. Mos:zyński.
Wprowadzeniu ustawy zdecydowanie przeciwstawia si~ przewodnicząca

KonferencjiPrzedsi~biorcówPolskich,

Apetyt na daninę
Tzw. podmioty cospodareze mialy
obowiiJZetprzynależnościdoorganiza·

cji

uzeszaj~ch

do grudnia 1988. Od

1989r.wkrajupowstałotilkanaścieins·

tytucji samo~dowych. NajwL~ks~jest
Krajowa Izba Gospodarcza, &rupu.iąca
okolo 130 izb-czlont6w, do których na·
leży SOO tys. firm. Wi~cej, bo ponad 550
tys.człontówmiałjeszczew1988rotu

Zwi112et

Rzemiosła

Polskie&o.

Dziś

zrzesz.aontylkopolowę:z)OOtysi~cyza·
kładów rzemieślniczych. Zgodnie z pro-

jektem, oprócz tych dwóch instytucji,
prawo:uzeszaniapodmiotówgospodar·
czych miałyby jeszcze Zwililek Zrzeszeri Handlu i Usluc orazZwiiJletZne·
szctiTransponu.
Nawet wśród działaczy organizacji
samo~du gospodarczego sporo jest

czej.Posi/l.:ująs~przytymprzytladem

rządowych.

Niezrzeszeni do tej pory wlldciciele
finn nie widząjednakwystarczających
powodów, dla których mieliby oddawit
cą:śt swoLch dochodów na utrzymanie
armii urz~dnit6w do niczego im -jat
twierd~ - niepotnebnych. Oni rów·niet mają ~Z211ranic.zne~ racje np. taką
pot~~~ gospodarcząjak Stany Zjednoczone,gdziepanujepelnawolnośtzn:e.

sz.ania
8ior11c pod uwag~ opinie dochodzą
ce z parlamentu motna mimo to przy·
pus~. te ustawa .O samoft4dtic
gospodarezym-~zie- prawdopodobnie jeszcze w tym rotu - uchwalona
Mało prawdopodobne wydaje si~ natomiast przeglosowanie wysok~ci skła·
dek w proponowanej wersji.
Tak wi~c setl.:i tysi~cy firm mog.ą t i~
jutprzy&otowywać nanowewydatki-w
nieznanejjeszczewysotości. Czyzmia·

nyzasadodczujiJI.:Iiencii-zracjiograniczeniaszareJSirefy - budtetpaństwa,

jednakwątpliwościdotyCZijcychpropo·

dopierosi~otate.

nowanej wysokości składek. Według
propozycji roczna .danina" miałaby si~
składać z dwu cz~i. Pierwsza mialaby
stanowt 16 proc. przeci~tnego wyna·
grodzenia miesi~negoz.a trzy twana-

miastidąlepszeczasydlainstytucjisa

Bez ""\tpienianato·

nowe prawo i nowy stru·
mień pieniądza z pewnościądodadzą im
znaczenia.
mon.ądowych;

AR1l1R POTACZALA

Nie dajmy się bezrobociu
KIELCE
e

lir
aiOO
1278
1330
1285

szytinc

nego podatku (dla osób oplacł,iącyth
VAT -l,S proc. podatku, dla .ryczalto·
pani Dum PieatH. Wedługniej tons- wriJw'"- l proc.). Obciąteniastładąna
tytucja gwarantuje wolność zrzeszania samorząd JOSpodarczy stanowiłyby
s~ (a w* i wolność nieZT"ZeSL1nia), w
wi~c znaczą,cy wydatek.- Uwatamy, t e
związtuzczymprzeglosowanieprojek·
skladk~ powinni ustalać 111 walnym
tu w obecnej wersji byłoby spneczne z zcromadzeniu członkowie danej orgausllw!Ju.sadnicq.- Mimo te organiza· niucji- mówi Jan St~pień. - Obci.\te·
cjijest tilt.a, bę;dziemy mieC do czynie- nia w proponowanej wysokości mogty.
niaz praktykami monopolistycznymi by zbyt mocno naruSZ)Ć budteł slab·
stwierdziła pani przewodniCZIJCI w wynych zal.:lad6w. Micha! Chalońsl.:i
powiedli radiowej. Jej zdaniem gra twierdzi natomiast, te wysokołt stla·
idzieol bln zł, którymi chce si~ podzie- detzaleteć powinna od zadań,jakiebę:·
lit kilka instytucji uusu,j~ch. - Nie · d~ stać przed instytucjami :uz~·
zapominl,jmy przy tym, te organizacje cymi.- J~li bę:dzie to tylko ewidencja
te mou prowadzić dzialalnołt gospo- firm-propozycje~zbytdalekoid~darczą,i -dysponująctakimiśrodkamizgoda. Natomiast jeteli mielibyśmy w
z pewności!~ bf;dll to robi: -stwierdziła rozmaity sposób promować ni.SZ)'ch
D. Piontek. - Dojdtie wi~ do sytuacji, członków -tojestjut twestiado dysku·
w której u pieniłdzc pochodzące ze sji.

kowitej dobrowolności zrzeszania si~
podmiotów w instytucjach samo~du
gospodarczegostworzyłastan pewnego
niepoft4dku oraz orpniz.acyjnej i fat·

rantowaćprzejrzystośćsyslemu&ospo

(wj)

OOcjaln)'

lypoprzedniegoroku(wl994r.byłoby

to wi~c nieoo ponad SOO tys. zł). Drup

IejjatztMeł,".pol)'ejlalem.A. Osl4k011lliltapozost-.leupłs eoh~o•t.l pny-

cjonującychnadanymterenie finnach.

wych w Warszawiejestjedyną tego typu instytucją w Polsce. Jest to
spółka akcyjna skarbu państwa.
Giełda jest
dost~pna
dla
wszystkich, tzn. inwestorem (posiadaczem akcji) może byC zarówno instytucja, jak i osoby indywidualne.
Zadaniem giełdy jest kojarzenie ofert kupna i sprzedaży papierów wartościowych (akcji), co odbywa si~ na Wdej sesji.
Na giełdzie notowane s.ą war·
t ości akcji dopuszczonych spółek.
Na dzień dzisiejszy notowania
23 spółek odbywaj lisi~ 3 razy w ty·
godniu (poniedziałek., wtorek,
czwartek), ale planowanejest prowadzenie sesji giełdowej S razy
w tygodniu, a liczba dopuszczo·
nych na giełd~ spółek ciągle
wzrasta.
W dniu prowadzenia sesji "gieł
dowej wszystkie oferty kupna

22
S.A.

...,_

składkę

<M11'1łiesleDldeSrjma prnz~pęposlówprojet!a asta")' ,.Ou.orqdzie cosJHtlbrtzy."lli.WJ•tpou•tnJ-'~·•IIIi-to toatrow~nt61t(j,słe4eiiUW

rygodną informac]~ o wszystkich funk·

Jak działa giełda
Papierów

Batalia o

niebardzotrudnouzyskEJZYbkąiwia·

ABCgiełdy

Giełda

NUMER 58

Czy dojdzie do sytuacji, w której za pieniądze

BIZNES

PnlwidłowoU

RELACJE

Pracownikadousługtnn

sportowych z własnym samochodem dostawczym do 2,5 t
zatrudni firma "OTIS" - Kieł
~. teł. 439-37 lub 457-56.

e Magislra fannacji - Hurtownia Leków, ul. Mleczna 4,
te!. 22-9531ub 502-12.

e

Slolana z praktyką- ZakStolarski w Nowinach, ul.
Przymslowa II, teł. 575-09.
ład

e Piekana piecowego i ciastkowego - Piekarnia w Masło
wie nr63a., te!. 11-07-75.

e Mechanika maszyn obuwniczych- Spółdzielnia " SPóJNIA" Kielce, u l. Karczówkowska 27, teł. 518-58.

aparycja. Radom, ul. Sierpniowa 13/15, teł. 31-49-71.
(eska)

PRACODAWCO,
SKORZYSTAJ!

e

Osoby posiadaj~ce samochód i telefon - firma .,ZEPTER" Kielce, teł. 31 - 87- 97.
(ap)

Jeżeli zalety ci na szybkim
znalezieniu pracowników, nie
zwlekaj i zadzwoń:

-

RADOM
• Nowo powstała firma zatrudni 30 osób na różne stanowiska pracy. Wymagania wiek do 40 lat, samochód, miła

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

w

KJELCAOł

teJ.

RADOMIU

teł.

501-83,
-

w

237-36.
W nabli.tszym czasie opublikujemy każdą ofert~ pracy!
BEZPŁATNI E!

STRONA 7
-To byl rz.cczywi~ie rudko ~y
kany akt wandllliunu • twierdzi podkornisan M•roslaw Bemaciak z Komendy W0jewód7Jdtj Pohqi w Radomiu.- Niestety, mimodużycli wystlków
nie udało s~ ustal~ sprawców.
Okolica cmentarza n.e jest bezpieczna. O, chociaiby ta kamienica przy
WarszawskieJ 7, zwana W
Pekinem". Co
mies1.kanie to melina. Wtc:lu i mieJSCa
~w~tego nie uszanuje. Bo to raz ksiądz
proboszczzniedalekiegoko&:iołaskar
żył si~. że ktoś wdwxlzi na dzwonnic~
i dzwoni~ Ale dlaczego tr1.eba bylo niS7.CZ:yt.grobowce~...

- Począ!kowa wersJa. ie to satani~i.

upadla· powiedział podkornisan Bernaciak. - Nie ma w Radom1u takich
widocmych grup. Konteksł politycmy
teZtrzebabylowykluczyt.Zniszczooo
groby pnwoslawne, ak zmarh nie mieli
nic wspólnego, no, powiedzmy szcze.
ru:, na przyklad z Armi.t Czerwonlł.
Tylko czterech wlakicieli udalo si~
ustalić. Powstali powyjeidZali z Radomia. Odwiedzają bliskich co par~ lat.
inni poumierali.

-Stare groby- o~iada pani Puopiekująca się cmen-

dzianowska,

tarr.em-pięłdzR:shti:,~'Złesh!t
laL Naprawić? A ileż to pieniędzy!
b1:!sztą. czy to wiadomo. gdzie Ma-

AIDS
nie zwalnia
Z Aresztu Śledczego w Radom iu otnymal~my list, w którym pn:ebyw:.jący (tak n Mi za.
pewnial) w areszcie Zygmu nt
C h. opisuje następujący przypadek:
"AdmintSiracja Aresztu przyjęla \.liC wnc{niu ub.r. tymcz.asowo aresztowanego Marius1.a M ..
który byl i jest chory na IOV 1 osadzono go z więi..ruami zdrowymi. W ~wictlc pn.cpisów winien
być izolowany. co ngnorowano.
l nniosadzeni niewicdzielionic·
bezpieczeństwie powolnej ~ier
ci,jak:a byla za K:hplecami. Skazanego z HIV W)'WlCDOOOdop;ero w pierwszej dekadz•estycznia
br. do f..odzi. Nie zdezynfekowano celi, gdzie wyżej wymiemony
przebywaJ, aby nic sygnalizować
innym osadzonym niebezpieC7.eństwa,któremiehzapłecami~.

O wy_lllS:nienic zwrócili~my si~
do naczelnika Aresztu Śkdczego

<ddde'

w Radomiu, Marka Borawskie-

go.

Pani Daniela Pudzianowska nie lllGspokojnie pauut na te płyty. Na
polamane, rez.bite knyże. Zniszczone
nagrobki. Niedlugo tu jest. Póki Zyl
mąż. on piłoowal i sprzątaJ. Gdy z.abnaklo mę;ia, sama ujęla się cmentaru:m.
Wandale grasowali noclł z 30 na 31
grudnia 1993rolcu. Znis.znyli !B grobowców. Polarnali krzyże. Zdewastowali outoby nagrobkowe. Do tej poty
czegoś takiego na radomskim cmentarzu prawodawnym nie było. Chociaż
przy ulicy. panowała tu cisz.a i spokój.
Kto pnyszedl W1edy OOClł~- .. Nie wia-

-O konkretnym przypadku nie

że

~ nic powiedzieć. ponieważ
imię' i nazwisko wymienione Jli7CZ

aulora listu nie figuruje w reje-strze. Mogęnatomiastodnieśtsię
do problemu przebywających lu
ludzi ~ych nosicielami HIV,
lub też chorych na AJDS. Jeśli
zatem tak1 człowiek z JXldcjtuniem HIV trafi do aresztu - Jest
lraktowanypk kai.dy inny osadzony. O podejrzeniu nosicielstwa powinien wiedzieć tylko Je.
kan, gdyżjest to taJCmnica lekarska. Obecno:fć wirusa HIV potwierdzić muszą cesty. Jeżeli więc

,__

okazujes~,żek~istotniejesl

Okolkmi wmą.żeraznajakiS:~
noc4. na cmentarzu mają miejsce libacje. Mur niski, latwopn.eskoczyt.Są

tab.t: wyrwy w murze. Ale ostalllimi
ewy wseystlco ~~tichlo. Potwicrdzają. to
portierzy czuwa;.:y na p.lbliskim par·
kingu s~nei.onym. Oni również Slł oburzeni wandalivnem. • Okolica laka. Ze
i policjaboi~wz.apl~SlJ:zllł-~

- Policja zwn'icila s~ do Prokuralury
Rejonowej w Radomiu o umoaenie po~ania w spawie dewastacji grobów z powodu niewykryda sprawców ·
tłumaczy podkomisarz Bernadak.
W niedrie~ tylko dziew~ osób odwiedzi lo cmc:ntan. W tym dwóch katolików. BliU:j wiosny~ id! z pewnokią węcej, choć wiadomo, że to me
to samo co Firie.i-1Yiko pam~ i ból te
u~.

- Dlaczego nie pozmtawit. unarlych
wspokoju-pytapaniPudzianowska
Odpowiadajejcisza

BARBARA KOS
Fot .: W. MaUok
spójne) przez Radę Miejską w Rado·
miu. Zobowiązuje to projektantów
planudokontynuacjipracipr7.esll7.e-

"Radom nic Grenoble"

Argumenty
W na~dowypowied7jza.

mieszczonej na s tr. 1 nume ru 46
"Słowa" z d nia l4 lutego br. p rdgnę ustosunkować się d o t reki w/w
wypowiOOzi, prosząc o o publiko wanie m oj ego wyj~nienia na lamac h
w iszego dziennika.
Przede wszystkim niczorientowanych informuję, iż prace nad miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia trwają od trzech Jat, a poprzedzonezoslaly spor~.ądzcmem diagnozy stanu. Opracowanie planu Prezydent Miasta Radomia powierzył Wojewódzkiemu Biuru Planowania Przestrzennego w Radomiu, a pmee prowadzi kil kunastoosobowy interdyscyplinarny zespól specjali<;tów pod kierunkiem generalnego projektanta, po-

mogą być różne

wołanego

w drodze konkuBu pru:z

ZarządM.asta.

Plan sponądzany JCSI w trybie
us ta wowym. w dwóch fazach - zało
żeń i projektu planu, w obu fazach
wykJadany do publicznego wglądu
(po ogloszeniu w prasie), dyskutowany na wielu posiedzeniach Komisji
Rady Miejskiej, opiniowany i uzgadniany przez powolane insl)'tucje.
Plan jest elaboratem komple ksowym, podbudowanym szeregiem
analiz i studiów, w tym m .in. dotyczących systemu transportowego
(wykonanych przez Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów
i Techmków Komumkacji w WaBzawie pod kicrunkiem doc. mi. Maria·
na Ratap). Ponadto Prt.zydcnt Miastazlccilkonsu!tacjewzakresieukla-

d u komunikacji dr inż. Wojciechowi
Pieńkowskiem11, poleconemu przez
Naczelnika Wydzealu Komunikacji
U M w Rado miu, mi. W ladyslawa
Króla
Prezydent Miasta w fazie 1.alożeń
zlecił także Agencji Doradztwa Sa~ego Instytutu GospodaOO
Przestrzennej i Komunalnej w Warszawic opracowanie ~strategii rozwoju Radomia~. którn wykonana została pod kiernokiem prof. inż. arch.
Elżbiety WysockieJ. W elaboracie
tymzespól niezależnychekspertów
potw1erdzll praw!d/owmt. przyjętych
w zalożeniach do planu miasta- rozwiązań w zakresie układu komunikacji. Zalożcnia do planu ochwalone
zostały wedlug wanantu inicJatywncj
strategii rozwoju (jako wzajemnie

ganiazawanychwzałożeniachusta
leń • w tym dotyczących podstawowego ukladu komumkacji.
Za realizacją tego ukladu w przyjętej fonn•c pacmawia me tylko potrzeba usprawmenia ruchu. Odpow•ednic trasowanłe ulic może się także
przyczynić do poprawy klimatu miasta, polożonego w obniżeniu terenowym. Prof. Janina Lewińska uzasadnia np. celowo~ puedlużema ul.
Kelles-Krauza w kierunku wschodnim - jako korytan..a na~ietrz.ają
cego śródmiclcie (opracowame klimatyczne sporządzone dla potrzeb
planuogólnegowlnstytucK:Gospodarki Przestrzennej i KomunalneJ
w Krakowie). Argumenty mogą być
zatem różne. Jdli w cilł&u kilku lat
pracy nad planem mektórc me zostaly uwzg~nione - to widoczme n1c
byly zasadne. ProJektanci bow1cm
z:~,wsze i odpowiedzialnie dążą do
minimalizacJI konfhktów przestrzcn-

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

jego nosicielem -po wyroku trafia do zakładów karnych mającychspe<:jalneodd7.ialydlachorych na AIDS. Taki CKidz.ial znajduje się m.in. w Kiekach. Czy
bylabypotrzebaUI\Ir'OI'zef\iataklogo oddzialu w areszcie radom·
ski m? Nic, ponieważ jest to tylko areszt, zatem ludzieczekają tu
do wyroku. Ponimtrafiajądoza·
kładów w calym kraju. Jak dotąd
z problemem chorych na AIDS
nie zetknęliśmy się. Ale nasza
więzienna służba zdrowia dysponuje odpowiednim sprzętemjed
nornzowym i innymi un.ąd7.enia
mi, nie dopuszczaJącym• do ewentualnego 1.aralc:nia wirusem
HIV. Trzeba też pam1ęlat., iż nawet czlowiek chory na AIDS czy
nos1ciel wirusa me może być
zwolniony od odpowiedzml~i
kamej.

(bk)
nych ( ...). Z tego też wzg~u me:rytorycznic miarodaJne oceny - to opime inSiytutó w. konsultantów, koreferentów - eks pcnów o ugruntowaneJ
w1edzy i d~wntdczemu.
Przy okaZJI wyjaśmam: przedmiotem ~ie<lzcnia WoJCwódzk•cJ KomiSJI Urbanlstyczno-ArchltckiOniCZ·
neJ w RadomiU w dmu 14.02-br. nie
byl proJCkl ogólnego planu zagospodarowania pnestrzcnnego, spor7.ą
dzany w WoJCwódzklm 8JUne Planowama Przestrzennego w Radomiu.
O sporządzeniu opracowań prt:zentowanyeh na w/w posiedze niu przez
Zespól Inżymerii M•eJsk•eJ z inicjatywy inż. Władyslawa Króla dowiedziałam się z wypow1edZ1 m7_ Bogusława B lu ma w WaszeJ Gazecie z dma
24.02. 1994r. Obecno~ członków
WKUA (osób fizycznych) na posicd7.emach tego cmla opm1oda111-czego
me JCSI obowiązkowa.
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Pani minister buduje
O zasadech kredytowenie
budownictwa,
komunalłzecil
bloków zakładowych, p111wach
n.~jrnu, wykupu lokali na włas
no6ć l doddutch mieszkaniowych rozmawiała wczoraj z prezesami111damsldch sp6łdzielnl,
dyrwktorami pnedsitbłCJrstw,
wł.tzaml wojewódzlw8 l miiiSbl, rnk'lister budownictwa i gas-

......

podooo-noj,Bo-.o

-Rezultaty podj~tych w tym roku decyzji będą widoczne dopiero

twie nie nalety spodziewać si~
szybko. bdna bowiem ze spóJ-

W. Łaski
odchodzi
WloGia.itn Laski od kwietnia
przestaje b)'Ć dyrektorem Radomsk~j Iz by Przemysłowo-Handlo
weJ.
- Odchodz~. ponieważ organizuj~ dużą finn~ handlową w branży skórzanej. Mój nast~pca bę:dzie
znany po 20 marca- wyjaśnłł nam
zainteresowany.
W . Łaski byl dyrektorem RIPH
od lutego 1992 roku, wcześniej
- bunni.strzem Białobrzegów.
Prowadzi firm~ ,.Chemoderm",
wytwarzającą chemikaha do produkcji garbarskiej.
(su.)

"Dybuk"
po angielsku
Puad The:ltre eoc.,..,.z Le...,..
noW')'Sł.UIZSINa.w......,.sld•Teal

.,.p.........".._
Ta słynna grupa zaprezentuje
spektakl: ,.History of the Dybbuk".
Inspiracjąprzedstawieniajest znany
dramat Szymona An-skiego (Salomona Zeinwela Rappaporta, 18631920) ,.Dybuk". Akcja angielskiej
sztuki rozgrywa si~ we współczes·
nych Niemczech: Kilku deponowanych t)'dów wspomina okres poby·
tu wgetciewPolsce,atak1enajstarszą chasydzką legendę: Dybuka. Pre·
roieraspektaklu odbyła si~ w Londynie w roku 1992, zespół wystę:po'!al
z nim ju:t we Francji i Niemczech.
Przedsta~enie grane będzie na
sceniekameralncj teatru.
(bk)

dzielni niejest teraz w stanie budować dużo i tanio - powiedziała

naspotkaniuzdziennikanamipani

minister.

Zapewniała,

Ze

wprawdzie n ie odejdzie się od kredytów hipotecznych, ale w przyszłym

roku obowiązywać będzie
również kredyt kontraktowy. Ma

on urnotliwiC zaciągnięcie bardzo
korzystnej potyczki na budowę
domu lub kupno mieszkania już
po dwóch latach oszczędzania.
Ministerstwo Budowaktwa skierowało do Sejmu 1

projektów ustaw

- poinformowała B. Blida. Najwa.tniejsze to: o zagospodarowaniu pnestrzennym, wykupie, naj-

mie lokali, dodatkach mieszkaniowych, komunalizacji mienia
przekazywanego gminom przez
zakłady pracy i przekształceniu
hoteli robotniczych na cele mieszkaniowe. W przygotowaniu znajduje si~ także ustawa o komunał·
nych kasach oszc.z~dnościowych,
która przewiduje kredyty na realizacj~ budownictwa czynszowego
i oddanie pod najem około 20 tys.
mieszkań w całym kraju. - Specjalnie powołany zespół mi~dzy
resortowy zajmie się: też ujednoli·
ceniem systemu spłaty kredytów
i odsetek - dodała pani minister.
(esb)

Szpitalny spór o pieniądze

Nie dogadali się
DJ'rekrjl. Wojeridr.kiep Szpitala
Zespelooeco w Rldo.Ua nie mapielllędzy na podwyiki dla u,inliej uposaiosydl pnconlków. Dwie orpnl·
zacje zatlsdowe "SSiidamości" us~ się

nad pruproncłuniem

nie ma pieni~dzy. We wtorek przebywał w MinisterstwieZdrowia Marian Synoś, lekarz woji:wódzki, ale
i tam również nie uzyskał pomocy.
- Rozpoc2;ynamy spór zbiorowy
z dyrekcją szpitala - oświadczył Jan

W:ll ......ueyj0)'<0.

Sekuła, przewodniczący zakładowej

Przypomnijmy, że salowe, portierki, rejestratorki otrzymały podczas styczniowej regulacji plac zaledwie od 10 do 30 tysi~y złotych
podwytki. W miniony piątek wybuchł protest- kobiety zażądały od
dyrekcji podwyżki w granicach 200340 tys. zł brutto. Poparły je dwie
z czterech organizacji związko
wych : ,.S" i"S80". Do wczoraj przeprowadzono dwie rundy rozmów
mi~dzy związkami i dyrekcją. Solidarnościowcy proponowali, by lekarz wojewódzki skierowal ze swego
budżetu 300 mln zł na podniesienie
pensji. Niestety, Urząd Wojewódzki

,.Solidarności".

Drugi związek -"SolidarnośC 80"
-niewybrałjeszczeformyprotestu.
Maotym zadecydować w najbliższy
piątek.

- Przekonywaliśmy związkow
ców, te realizacja ich żądańjest driś
niemożliwa - powiedział .,SL" Tomasz Swicoft, p:o . dyrektora WSZl..
-Za to, przy planowanej czerwcowej
podwyżu ich racje mogą byt
uwzg.l~nione. Wtedy najniżej zarabiający mają szan~ uzyskał najwi~

cej spośród wszystlc.ich pracowników szpitala.
(solt:)

Nasi w Berlinie
, OśrMek K•IIIUJ' Polsklej • BerliDie jest zaialerMwany promowaniem
~osi.Unięćkulturalnyc:h
dowiedzielłśmyslęM d)TektonWy
działo Spraw Spolecznyd!. UW w Ra-

don!iu, Marka Szyjko.
Na początku kwietnia br. przyjedzie do Radomia pani Derola hdarelli, kierownik ośrodka i zapozna
si~ z najciekawszymi propozycjami
radomskich instytucji i placówek.

Mówi się: o wystawie rysunku współ
czesnego: ~Dziesięć Jat póżnicj~,
przygotowanej przez Muzeum Sztuki Wspólczesnej, kolekcji malarstwa
nicprofesjonalnego Muzeum Okr~
gowego oraz malarstwa Polaków zamieszkałych na Wschodzie, głównie
w okrę:gu Karagandy w Kazachstanie. B)t możewłaśnie takie wystawy
pokazane zostaną podczas Dni Polskich w Berlinie w br.
(bk)

Spółdzielnie chcą eksmitować

W)'mW'I

Czynneodporuedzlllkudop~tkuw1(1dz.I-IS,

dol()dt.l9,W.WarszawsU.(td. 404-9l)
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Barbara Blida w Radomiu

za 2 - 3 lata. Boomu w budownic-
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Do wspólnej kuchni i WC
Radomskie
spółdzielnie
mieszkaniowe chcą pr.z:ejlłt
i adaptować nie wykonys~
ne hotele robotnicze, by eksmitować do nich najbardziej opornych lokatorów, którzy od dawna zalegają z płaceniem czynszów. W tej sprawie odbyło sit
już kilka spotkań prezesów
spółdzielnizwojewodł( radomskim J anuszem SJ:łantłj, ale z powadu jego odwołania, pomysł
utk~ na razie w martwym
punkcie.
Podobnie jak w całym kraju,
również w Radomiu, problem
niepłacenia czynszów staje się:
coraz bardziej ucią2:liwy d la
spółdzielni
mieszkaniowych.
Nie są one w stanie terminowo
regulować
rachunków m.in.
w WPEC i w Wodociągach Miejskich. Rośnie też liczba nicsumiennych lokatorów, którzy wobec nieskutecznych przepisów
eksmisyjnych, czują si~ bezkar-

ni. Na przykład w Spółdzielni
.,Mlchalów" pra1fie dwa lysi:itce
osób co n~mnlej od dwóch mie·
sięcynie plad czynszu (w tym 347
rodz in zalega z czynszem od ponad 5 miesi~cy). Nie lepiejjest w
in nych spółdziel niach. Lokatorzy ,.Budowlanych" są winni
spółdzielni ponad 7 mld zł, a
.,Poludnla" prawie 10 mld zł.
Przeciwko najbardziej opornym lokatorom spółdzielnie wyst~pują do sądu z pozwem o eksmisj~. Procedura eksmisyjnajest
jednak n ieskuteczna. W tej chllili
w wydziale spraw lokalowych
UrzęduMiejskiego czeka 250 prawomocnych 'll'lliosków eksmisyjnych, które z powodu braku
mieszkań zastępczych nie mog)ł
być wyc&UinfOWllne. Być mote
pod koniec czerwca dojdzie jednak do pierwszych wykwaterowań. W tym czasie na Koziej Górze ma być ukończona budowa
b loku mieszkalnego o obniżo-

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

nym standardzie, przeznaczone·
go d la eksmitowan ych lokatorów mieszkań (głównie komunalnych). W budynku tym zamieszkają32 rodziny, którym zapewni się jedynie wspólne: uję:
c ie wody, sanitariaty i kuchnię.
Inwestycja ta nie rozwiąże
jednak calego problemu mieszkań zastępczych. Dlatego prezes i spółdzielni mieszkanio'O'ch
zaproponowali, że przejmą i za.
adaptują na własny koszt nie wykorzystywane hotele robotni·
cze. Myśli się m.in. o obiektach
Zakładów Metalowych .,Lucznik"
l Radomiaka or.u budynku pny
uL Kolejov;ej. Niezaletnie od
wspó lnej inicjatywy SM .,Połud
nie" prowadzi w tej chwili ro.zmowy z syndykiem upadlego
" Peremo"wsprawie kupna hote·
lu robotniczego tej firmy. Po pracach adaptacyjnych spółdzielnia
chce eksmitować tam .,włas
nych" dlu!ników.
ijp)
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Białobrzegi

Belsk Duży

Zgoda na
Do dziesięciu tysięcy złotych za metr sześcienny (a nie dwunastu,
jak proponowały pierwotnie wladze miasta) podniesiona została
oplata za zużycie cieplej i zimnej wody w mieszkaniach spóld:Deł
czych. Thką uchwałę podjęto na ostatniej sesji Rady Miasta.
Lokatorów

reprezentowała

l O-

tłumaczą

to

budową

nowej oczy-

osobowa grupa mieszkańców. Zdecydowanie spn.eciwiali się oni 100
proccmowej podwyżce opłat. W rel Uitacie władze i mies~kańcy spół

szczalni .S'cieków i

dzielczych bloków zdecydowali się
na ugodę. Cena została podniesiona z 6,5 tys. zł do 9 tys. Ola niektórych są 10 mimo wsz.ystko wy-

i zimnej wody, kierownictwo Spół
dzielni Mieszkaniowej zdecydowało s i~ na zainstalowanie w lokalach
wodomierzy. Na 854 mieszkania,
jedynie 40 nie ma jeszcze liczników.
Lokuorzy w polowie pokrywają
koszty ich montażu. Cena wodomierza wliczanajeSł ratalnie do czy-

górowane

opłaty.

W porównianiu

z innymi miastami w województwie, w

Białobrugach

za mieszka-

nic płacić trzeba najwi~ej. Władze

koniecznokią

zwiększanychnaten~;el

funduszy.

Licząc s i~ z możliwokią obniże
niakosztówoplatzazużycieciepłej

podwyżki
nszu. Mimo ie zależone zostaly pól
roku temu,lokatorzy nie mog.trotumieć, dlaczego nadal wnoszą oplatyzryczaltowane,nieza§zazużycie wody w konkretnym mieszkaniu.
Jak poinformował prezes spół
dzielni, Krzysztof Becz, od lutego
opiaty za w~ wyłączone zostały
z czynszu, chociaż nadal obowiązy
wały opiaty rycz.altowe. Lokatorzy
musieli jednak wykazać zużycie
wody z wodomierza i podać je do
20 dnia każdego miesiąca. Ewentualna nadpłata lub niedoplata była
taznaczana w następnych miesi•cach. Lokatorzy nie zgadzali si~ na
zaproponowane podwyżki i nie pla-

cili czynszu według nowego cennika. Ponieważ w lutym br. zuiycie
wody nie było wyu.ezególnione
w wydruku komputerowym, lokatorzy poczuli si~ niedoinformowani.
Jak zapewnia prezes K. Becz, po
uregulowaniu cen wszyscy lokatorzy~ na bieżącodowiadywać sięc
o ewentualnych zmianach stawek.
Bialobrzeskiej spóJdzielni rosną
z.adlużenia.M~yplacączyns.z

zopótnienjem, Mimoż.edotychcz.as
doszło tylko do jednej eksmisji, należ.aloby znalet.ć lokal zastępczy dla
3 rodzin. Na razie nie jest to jednak
możliwe.

BOŻENA

SKOMOROWSKA

Europa

w gminie
30 czerwca br. maj~ był zaroboty przy instalo wamu nowej centrali tcldonicznej na 500 numerów oraz przylączeniu nowych abonentów.
Dotychczas w gmin1e Belsic Duży bylo 500 abonentów (na ok.
1500 gospodarstw). Terazdwie
trzecie mieszkańców będzie
miało aparnl w domu. Takiego
wskatnika me ma w mektórych
wsioch Europy Zachodniej.
kończone

Grójec

Budowlany
N

Kowala

Ch

Spółdzielnia

Mieszkaniowa

~samopomoc" zdecydowała się

Albo urząd,
albo szkoła
W MiZOWSl.aflachroz.btldowujesięc
w Kowali buduje się gmach
U~ Gminy. Przed laty, kiedy rozpoczynano obie inwestycje, można
bylo liczyć na dotacje. Spodziewano
słę- wi~. ie obydwie budowy zosianą szybko ukofK::zone. Teraz okazalo
si~ to niemoiliwe. W roku ubiegłym.
zgodnie z decyzją radnych, kontynuszk~

owanotylkorozbudowęsz.koly.Przed

zimą udalo si~ ją nawet przykryć dachcm. W tym roku ~zie kontynuowana budowa gmachu u~u. l esienią może uda s~ czę:{ć obiektu "zasiedlić". Roboty w szkole z.ostanązawieszone najpewniej narok.. Czy taka
kolej~ bfdzie zachowana - zadecydują radni na najbliższej, przewidzianej w drugiej połowie matea, sesji budżetowej.
(woj)

Jasieniec

Budowlany urodzaj
Pod koniec bm. grójecka Spóldzielnia Mieszkamowa MSamopomoc" prze·
klucze lokatorom nowego 17-rodzinnego budynku wzniesionego w Jasieńcu. Cenę l m kw. skalkulowano na 3.750 tys. zl. Wszystkie mieszkania
zostały wykupione.
Grójecka spółdzielnia zbudowałajuż wcześniej kilka bloków w Jasieńcu.
M1eszła w nich ponad 50 rodzin. Spółdzielnia przymierza się do wznoszenia
nowego osiedla w zabudowie szeregowej. Przygotowano już odpowiedni teren, doprowadzono instalacje gazowe, elektryczne i wodociągowe. Wiosną
rozpoc7.11ie si~ budowa kolektom kanalizacji sanitarnej.
(woj)
każe

na budow~ bloku mieszkanłowe
godla 35 rodzin w osiedlu ~Ceo
trumM. Wykonawca- Radomskie
Przedsi~biontwo Budowlane obiecuje pr7.ek.az.ać budynek do
połowy patdziemika. Mieszkania
- po4350 tys. zł za m kw. - wykupiono "na pnioM.

Kowala

Gaz dalej
Do P.Ml.flic: - .)ccnej z najwipt-

In vino veritas
Podobnie jak cały przemysi owocowo-warzywny, spółka MWarwin~
takie ma klopoty. Są to uci\Ż}iw~i
finansowe, które wynikają przede
wszystkim ze spłaty kredytów. Miesięczne raty wynoszą ok. 2-3 mld zł
i placone są z eysku. Zysk ten byłby
jednak większy, gdyby wina obanderołowano.

- Staramy sę o to od chwili wprowadzenia banderol:i na w6dk~ - powiedziałwiceprezeszarządumgr lni.

Grójec

Leszek Wertejuk. Nasi przedstawiciele w terenie informuj• o pirackiej

Własne szkoły
Wydatki gminy na o§wiatę planowane w tym roi..."U wyniosą niema124
mld zł. tj. 28 ptOc. budżetu gminy
i miasta. Gmina w tym roku zdecydowała si~ na przejęcie wszystkich
szkól podstaOĄ'Qwych. Jest tu 8 placówek, w
zatrudnionych jest
się3 176dzieci.

Groji« j<•iodltrn<h latpo-

gimnastYcznej w Bikówku oraz remonty w innych placówkach ~wia
towych. Obecnie trwa rozbudowa SP
nr 2. a jej koslly w stu procentach
pokrywa gmina.
W Radomskiem już wcz.dniej
4 gminy (Radom, Jedlińsk, Grabów
i Gielniów) przejęly i prowadziły
szkoły podstawowe, a od l Słycznia
br. na taki krok
pozaGrójecmki i Gózd.

szychwsiwgn-inie-masęwtym

Warka

dzialalności różnych "stodołowych

rozlewniM. Bywa nawet, że do win
przyrządzanych w tak prymitywnych
warunkach dolewa się denaturat.
Oferta "Warwinu" tol8rodzaj6w
win owocowych, które oprócz egzotycznych nazw "Miss lnesM, mają
również i s wojsko brzmiące, np.
"Go~aM czy ~Wino" (tzw. patykiem
pisane). Doszbchelnychtrunkównaleią wina grooowe rorlewane w Warce, a dostarczane z Hiszpanii, Mace-

donii cey ~gieronu: wina typu Mspumante" - gazowane, półsłodkie. Jedno t nich MJamesGriveMnagrodzooo
zlotym medalem na Ogólnopolskim
Konkursie Winiarskim i Targach "Polagra '93M. Rocznie produkuje się w
"Warwinie" ok. 10 mln litrów win
wszelkieliomdzaju. Wytwarzany jest
tu taąe koncentrat jabłkowy w 100
proc. wysylany do krajów zachodnich. Wina rozprowadzane są przeważnie w kraju, chociaż rozpoe~o
już eksport do krajów byłego Związ
ku Radzieckiego.
W "Warwinie" kupowane są od
dostawców jablka, ok. IOOton dziennie. Niebawem zacznie się skup innych owoców, poczynajliC od truskawek na aronii kończąc.
Na zdjęciu- w wanddm laboratorium anałiłyc::zn}'m kierowniczka
Maria Galas l Halina Cybmb prowadzą takie badania "organołep
tyczne". Przyjemne zajęcie.~

złodziejeskradli z mieszkaniaprzyul.
KasztelańskieJ w RadomJu telewizor
kolorowy Funai, magnetowid JVC,
radiomagnełofon Manuela i przewijarkę do kaset video. S tn&ty wynoszą
ok. \6mln zl.
• W Chynowte zlodzieje wlamali
się dosklepu spożywcttgo. Po wyla-

Jasieniec

Przenosiny
na
Wielkanoc
Pracownicy UG, poliejaoci,
bibliote karze oraz pocztowcy
przeprowadzą się na początku
kwietnia do nowego budynku.
Pomieszczema 7.3Jmowane teraz
przez tC IRSt)'tUCJC7.0Staną Wyre

mo ntowanc 1 przeznaczone na
mi eszkania ko muna lne al bo
sprzedane. Pieniądzcpn:cznaczy
się np. na remont zabytkowych
dworków. Decyzje w tej sprawie
podejmą radni. •

(woj)

JERZY MADEJSKI

Kro ·n ika
• R..adioodtwanacz sarnochodowy ornz minikomputer wraz u słu
chawką od radiotelefonu skradziono
z mercedesa zaparkowanego przy ul.
Chrobrego w Radomiu. Sprawcy wybili szy~ w przednich drzwiach pojazdu. Straty ok. 20 mln zł.
• Po wyrwaniu ramy okiennej

roku "podciągnął• gazoci~. któryjui wczdniej dotarł do Trabłic,
Mazowszan, Huty Mazo~
skiej i Kot.arwic. W przyszlym
roku planowanejest: prudłużenie
gazociągu do gminnej Kowali.

policyjna

maniu krat w oknie magazynu skradli konserwy mięsne, wódki i wina
róinych marek, czekoładki 1 cukier.
ł..ąezna sumastrat - 22 mlnzł.

• W Grójcu pny ul. Annll Krajo"·ej wlamano się do sklepu spożyw
czego. Zlodtieje po zerwanm klódki
przy drzwiach i wybiCIU okna sicrad h
czekolady. kaw-ę, gumy do żucia. Jednym ze sprawców okazal się 17-letm
mieszkaniecG rójca.StratyOS7.acowanona \O mln z!.
• Groąc utydem nota nieznani
sprawcy w wiel...-u 18-20 lat wymu~l
łi od 19-\ctniego lt'afala W. orujego
brataSylwestra lO paczekpaplerosów

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

i praw1e 2 mln zl. Bandyci 7.aatakowah o godz. 12.50 na ul. KoleJOWeJ
wRadom1u.
• Na ul. Korieniektej w Radomiu.
kierujący samochodem osobowym
volkswagen golf Piotr S .. potr~il
przechodzącąprzezuli~AI~ejęR(Iat

64). Piesza doznała złamama kweJ
k~iskrofliOWCJ

•Naski"Zyio"·aniuulieWierzbltkłeji J90SRoku,loeruJącyl!alllClCho

dern ciężarowym Star J61.cf

z.. po-

trąci! pn.cchodzącąpn.cz_IC7,dmę na
czcJWonym (w1etle 3!5-lelnil!, Rcgmę
S., która 1 obra7.eniami ciala7.ostala
przew1euona do szp11ała.
(esk a)
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CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI

ELTAST
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE

,,,.~,•·'":0;
·y ; 9toauce

(}ferąjemy pdny usort)•ment muteriafóH' efekJI'}'CUf)'Ch.

·
SPRAWDZONA JAKOŚĆ
RMom, ul. Toruńska S, lei. 31-32-07,31-72-30,31-72-40, lu31-40-23
J0e1oe, ul. Zbolowa21, tel. 430-78, 1el.llax 476-56

poleca:
-ręczniki frotowe w dużej gamie kolorystycznej
-tkaniny obrusowe, wsypowe
- kompl. obrusowe, kompl. pościeli haftowanej
- kompl. ~cieli kora, prześcieradła frot~:',e.

SALONY MEBLOWE

KIELCE, OLSZEWSKIEGO 7, TEL 501-72; KIELCE, SŁONECZNE WZGÓRZE 33, TEL 31-81-86
Apooop-.llłiiiDej-

.4JINdol-,w-..;.

pod.ljedojóJbliczn<twladomości infortrul<j~ o wnianc

~IUbdzleltatiy oitrucbomości po laki-e Roi·

~Ciuniolnik._

zapr••za
do Salonu Sp~edeży Se"'oc:hodó-

Kielce, ut. 1 MaJa 191, tel. 66-32-07,66-39-00, w. 232,296

IIIIDI1126p

Glli.LJ/4ł4clti'

Gotówka- raty - leasing.
Pełna gwarancja oraz serwis.
:::: Uwaga: Tylko llo 31 marca 1994 r. do kaidego ukupionf90
~ PF 126 p i .cinquecento• dodajemy bezpłatnie

· · 1.CIIIMIII..........,_IirKW29200, nr

--0--7,24M.

2. Oblot!~ W1enbte, nr KW 28835, nr

-1712,potazdoounlenlchomołci5,56M.
Wytazyonz(Jiłos:ZeDiao przetargachwywieszone zostaną w siedzibie: Oddziału Terenowego Agencji, Gospodarst-

waRoiDC&OŚladków Duty, Gminy Chmielnik, Pierzchnica.
Blitsze informacje motna uzysk~ w OddziaJe TerenowymAgencji li' Rzeszowie. ul. S Marca 13, tel. (0-17) 626-477
Gospodarstwo Rolne Śladków Duży. tel. 544-442.

" radioodtwanacz samochodowy lub kpi. aka!Sońów.
PnNDtbiontwo KoHl
IUJ-iaDIJda
~Pnt.)'Jiowqo

G.U•. . Spóhlzidaia ,.S...a~ Clllepsb" ,.()piwo"
w Kiełach - Białoloaie •1. r••rya.. ar 3, td. S48-86
ogłasza

wlidadł III. Taraowa IS

,,,..

2.~prefabrtłowartełludnl

3.Naklywy,.:lludzienne
•1400.1200,1600
4.Bioczkilrapuowe27120x20x 15
5.111ocl.ek bldamfntoo.oy 38 X24 I 12

-·

6..~chodnik-!i0x50x7

7.Betonatestowanywszyslklch
S.RI.wykamionkoweperlotOWaiMI
ł1!i0x1250·szt.IOOO

(UJ

knk•ruqj u!

Telefon 427-62,540-30.
SGl9/J

11.000 m kw. KJełce, ul. Oymlńska 38, wartość ogółem
7.230.000.000 zł.
2. Bodynekwrazzdzlalk4 przy ut. Kolonie 19, wartość
250.000.000 zł.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
-złożenie pisemnej oferty w terminie do 24.111.94 r.
- wpłacenie przed otwarciem ofert wadium w wys. 1O
proc. ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni przy ul. Fabrycznej 3.
Komisyjne otwarcie i wybór najkorzystniejszych ofert nastąpi w dniu 28.111.94 r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
50J61,

,.VITEX" - Kurs Maklerów Gieldowych
L ic::zba miejsc ogra..n..ic::zona
Kielce, Sienkiewicza 76, pok. 316, III
tcl. 66-45-11, wewn. 25,
pan.- pt. 8- 15.
Zgłoszenia osobiste 8 - 16 30

piętro,

Dla studentów

zniżki.

Syndyk Masy Upadłościowej Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS
wOstrowcu św., ul. GuUńskiego 16
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż: środków transportowych.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.1994 r. o godz. 10.00 w budynku administracyj.
nym zakładu przy ul. Gulińskiego 16 w Ostrowcu.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej przedmiotu przetargu nalety
wpłacić w kasie zakładu najpóźniej do godz. 8 w dniu przetargu.
Wykazśrodków transportowych zgłoszonych do przetargu będzie wywieszony na
tablicy ogłoszeń w zakładzie. Wadium ulega przepadkowi, jeś li uczestnik przetargu,
który wygra przetarg, zrezygnuje z zakupu przedmiotu przetargu.
Zgłoszone do przetargujednostki można ogląd~ w ciągu 2 dni przed przetargiem w
godz. 8-14 w Bazie Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS w Ostrowcu.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Skład

reklam: ,.Exbud

13~

Bmro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Przyjedź -

zobacz - kup.

Zakłady Płytek

Ceramicz·

nych ,.Przysucha" w Skrzyń
sku, ul. Przemysłowa 88,

te1.2S-39,21-80.

Pntdsiębiorstwo Budowłaao-Montaiowt

"Budodtem" w Likwidacji,
Radom, ul. Wielkopolska 3

przetarg pisemny na sprzedaż:

1. Bary magazy~handlowej wrazzdzielą o pow.
1.KrttiiiUiudlienlllt1200/6001
f1000/i00.

ponayśl

o płytkach klinkierowych
mrozoodpornych estetycznych, trwałych, tanich.
Ponadto tylko w m-cu
marcu atrakcyjne ceny na
wyroby poza wyborem.

ot!asza przetarg pisemny nieograniczony na sprzeda! niżej wymienionych obiektów wraz z działkami:
1. Budynek stacji obsługi samochodów, pow.użytkowa-886m
kw., wym. 18x54 m, wys.4,2 m, pow.działkim 160/2-5.518 mkw.,nrinw. A-4755. Cena wywoławcza- 1.640 mln zł.
2. Hala warsztatoWa do produkcji konstrukcji stalowych pow. utytkowa - 1.018 m kw., wym. 68x1 5 m, wys. 6,7 mwraz z pomieszczeniem
socjalno-biurowym o pow. 133 m kw. pow.działki nr 11n - 4.979 m
kw. nr inw. A-5587. Hala y,yposatonajest w suvmicę jednobelkową
a ::o: 3,2 TL::6 m. Cena wywoławcza- 3.615 mln zł.
3. Hala warsztatowa konstrukcji stalowych, pow. utyłkowa- 2.375
m kw. wym.; 98x24 m, wys. 10,8 m, wraz z budynkiem socjalno-biuro·
wym o pow. 668 m kw.pow.działki nr 111/11 - 29.452 m kw. nr inw.
A-7086. Hala wypasatona jest w suwnicę pomostową 0= 81 z ograniczonym udtwigiem do ST, max. wys. podnoszenia 9,5 m, l =21,6 m.
Cena wywoławcza- 7.376 mln zł.
4. Budynek magazynowy, pow.utyłkowa- 962m kw. wraz z z obudowaną wiatą opow. 540m kw.pow.działki nr 11115- 8.575m kw., nr
inw. A-4754 1A-4758. Cena wywoławcza - 2.036 mln zł.
S. Budynek magazynowy, pow. utytkowa 536 m kw., pow.działki nr
111/8- 2.100 m kw. nr inw. A- 4756. Cena wywoławcza 802 mln zł.
Wszystkie obiekty wyposażone są w instalacje elektroenergetyczne i węzły sanitarne. Blitsze informacje motna uzyskać pod nr teł.;
60-83-67, 60-83-69.
6. Działki nie zabudowane, polotone przy ul. Wielkopolskiej 3,
Radom.
a) nr ewid. 113/6 o pow. 775 m kw., c. wywoławcza 45.000.000.b) nr ewid. 113/8 o pow.261m kw., c. wywoławcza 15.000.000.0ferty w zapieczęlowanych kopertach należy skladać w ciągu 14 dni
od daty ukazania się ninieJszego ogłoszenia w prasie w siedzibie Przedsiębiorstwa.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 25.03.1994 r. o godz. 12.00 w siedzi·
bie Urzędu Wojewódzkiego wRadomiu, ul. Żeromskiego 53, pok..nr260.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wplaci do
kasy przedsiębiorstwa nic później jak do godz. 9.00 w dniu przetargu.
Wadium ulega przepadkowi wrazie uchylenia się od zawarcia umowy ·
przez uczestnika, który przetarg wygrali ub gdy żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, wadium zostanie zali·
czone na poczet ceny nabycia.
Przedsi~biorstwo zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz
prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Warto ubezpieczyć
mieszkanie

ddao 50.. --·Jeł
taniej.
proc.

----_..._.......__
-wodo

woclo-

Mieszkanie stanowi niejednokrotnie dorobek całego życia i jest stałą naszą troską. Jego
ochrona i zabezpieczenie przed kradzieżą z
włamaniem, pożarem, zalaniem przez sąsiada
itp.jest możliwa po zawarciu polisy ubezpie-

Ateetacjazblomlk6w . .

........ poludu ......,_

_,,.........,__

,..a.

w-.

go 231,W. 555-27

""''

czerua.
Takte spuedat kaset audio l video BASFJRAKS, wkrótce
takt.eSONYI
My sprzedajemy lyłko oryglnaly. tfrmy Thomson
jeszcze nikt nie podrobili
sw1

W ostatnim okresie PZU S.A. wprowadził
korzystniejsze zmiany w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia i taryfie składek dla
stworzenia dogodniejszych możl iwości zawierania ubezpieczeń, a m.in.

ZARZĄD MIASTA KIELC
ogłasza KONKURS OFERT na prowadzenie usługi kontroli przejaz-

dów i windykacji nale:iności za jazdę bez wainego biletu na liniach regularnej komunikacji publicznej, obsługiwanej przez Miejski Zaklad Komunikacji w Kielcach.
Oferta powinna zawierać :
l. Proponowaną organizację prowadzenia uslug, będących przedmiotem konkursu;
2. Warunki techniczno-ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia;
3. Termin rozpoczęcia działalności usługowej;
4. Dowody wiirygodności pod względem technicznym i ekonomicznym;
5. Zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy o świadczeniu usług
w przypadku wygrania konkursu w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozstrzygnięciu konkursu.
• Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje uzyskać można
od dnia 11 marca 1994 roku w pokoju nr 141 Urzędu Miasta w Kielcach
lub telefoniczne, nr telefonu 67-61-41.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w Urzędzie Miasta
w Kielcach,Ryneknr l, pokój lir 141 wtenninie-dodnia25marca 1994
roku.
W Konkursie mogą brać udZiał firmy i osoby fizyczne.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważ
nienia konkursu bez podania przyczyn.

- obniżono taryfę składek w odniesieniu
do ubezpieczeń zawieranych na wyższe sumy (od 65 mln zł wzwyż);
- wprowadzono rabat składki 5 proc. za
bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w
ostatnich 2 latach;
-obniżono wysokość franszysy integralnej
(najniższej szkody) z 20 proc. na 1O proc.
najniższego wynagrodzenia;
- ograniczono potrącanie z odszkodowania 25 proc. udziału własnego tylko do
szkód powstałych w wyniku włamania dokonanego przez otwarcie nie atestowanych
zamków.
Mamy nadzieję, że. wprowadzone zmiany
zachęcą do większego zainteresowania się tym
obezpieczeniem.

POLISA PZU S.A.

ZAWSZE NA STRAŻY 1WEGO

DOMU.
ZAKŁAD

&.

SPRZEDAŻ RATALNA

D~

Zakłady

Starachowickie STAR SA

WydziaJ

zat rudnią

DYREKTORA DS. RESTRUKn!RYZACJI
odpowiedzialnego za koordynacj~ procesów restrukt uryzacyjnych w STAR SA.

Wymagania:
-

wyższe wykształcenie

ukończony wydział

ekonomiczne, prawnicze lub
organizacji i zarządzania

- k reatywność , zdolności menedżerskie

-doświadczenie w zarządzaniu
-wysokie umiej~t ności interpersonalne
- ścisły, analityczny umysł
-znajomość j~zyka angielskiego lub niemieckiego
- preferowany wiek do 40 lat.
PUNOI\łO<NIKA

PREZESA ZARZĄDU DS. KADRY

odpowiedzialnego za polityk~ kadrową firmy.

Wymaganie:
- wytsze wykształcenie
.
- praktyczna znajomość prawa pracy i

ubezpieczeń

spo-

łecznych

- wysokie umiej~tności interpersonalne
- mile widziana znajomość języków obcych
-preferowany wiek do 40 lat.
Usty motywacyjne l c.v. proSimy przesłać pod adresem:
Sekretariat lar"Z:łdu STAR SA, 27-200 Starachottice,
ul. l M~a 11, teł. 74-54-04 rax 747038.
Skład

Techniczno-Inwes~cyjoy
lliędu Miasta wKielcach

informuje,że wzwiązku z
zamiarem realizacji w
roku bieżącym zadań inwestycyjnych wramach
czynów społecznych, z
zakresu zewnętrznych
sieci wod.-kan. i gazowych, istnieje potrzeba
obsługi geodezyjnej tych
zadań. Prosi się zainteresowanych o składanie
ofert na obsługę geodezyjną 'W terminie do 15
kwietnia 1994 r. do
p. 230 tut. Wydziału.

ELEKTRONIKI

i INFORMATYKI
KIELCE, uL Seminaryjska 27B, tel.: 68-70-17
ZAPRASZAMY w godz. g oo -1700, sobota g oo -1400

286-386-486
epson,
star

Druurtd
oki,
Zasilacze awaryjne Oprogramowanie
Serwis komputerowy
Meble komputerowe

reklam: ,.Exbud 13" Biu ro Rekłam "Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

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

TELEWIZORY
MAGNETOWIDY
ODTWARZACZE
RADIOMAGNETOFONY
SONY-PANASONIC-AIWA
RNLUX-SHARP

- 1 szt.
- 1 szt.

- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
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REKLAMĄ

Z

OGŁOSZENIA

. RENAULT S" (88) spqedam. Kletce,
472-55

BO

CENTRALA RYBNA Klelcelwpl,a\'if"

-izoterme

(92/93),

.waza•-

(90J92).te1.450-81.

chłodolł

1450/S

CENTRALA RYBNA Kielce spn:eda

.)etez..325"tUfbo-chlodnla,pnyczept
81- chlodola. 181. 450-81.
1449/s
UCHYLNE bramy garn:- .HoJmann" Kielce. Oymlnsk.a 18. 61-o4-63
1025/gd
.MERCEDESA 190E" (1986). Kielce.
Gruc"-""'ke9
4967/g
SATATIACK.Przyslawkadokorrftrtera, umo:tllwia posiadaczom anten satelitarnych odbiór progra.ntOw pobkoifzycznych oraz dotychczasowych z htry,te1557-22.
4810/g

PSY

obroł'll;:zo-stróhljąc:e

kaukaskie Kielce, 68-96-87.

owczarki
4830/g

SPRZEDAM.volvo"skrzynioWe,tnyoslowe.F-12" (1984 r.) Broslk Marian
RzeczliOW 18, gm. WMtrzbiea. 9496/R

ŚPRZEDAM .kamaza•, ciągnik siod19891ub 1987.Rl:eczliOWKolonia62, gm. Wlerzblca.
9497/R

łowy, rok

TElE'MZ.OR .helios" pal-secam.
Kielce. 31-19-oBwiec:zorem.

5071/g

KOMEr«>A Woje-.vodzb Poli!:ji w
Kielcłlch, Solna 4. Informuje. ta w dn
10 11.94r. odl5.30do 13odbtdzje~wy
przedat materiałOW, Spr'Zfłu po zlikwl·
dawanym lakladzie Rem. -Bud. KWP w
Kleicech Pogodz.13cenamat.lsprz,tu, kt0regonie upłynnionozostanieob
nitona o 50 proc. Informacje: tel
29-468.
4899/g

• FIATA ritmo 75s· (83 r.). Kielce,
66-78-12.
4506Jg
• FIATA 126p" (1990)1-..łaścicieł. Da4908/g

leszyce,teł.112
DZJAlKĘ

4 200m kw Wlk.aryjska S
4511/g

SPRZEDAM

.ra.k.a",

lilnik

rtfr>N\J

.C-330" oraz przyczepo plandeka Mv-

siol', Hole! Czerwony 69, teł. 222 WIŚlica
73/b

.VN LT 45" długi, wysOki 011 bli!niakach, Xll.1989r. Tal. 68-86-82. 4861/g

SPRZEOAM dWII sil !'liki 2,2 kW 1.420
~

obrJmin. 380 V.
421-o7.

-taniO. Kielce,
486Vg

SKLEP-glazura-tera.kotaOpOCZyflska, ul. 1905 Roku 10 (9- 19). tel.
59-774
4241/g
. FIATA
506-45.

10· (1992). Kielce.

uno

4376/g

MAT -BUD-grzejnlkl.parkiety, I)Oirapety- taniO, 61-62-45.68-30-56.

"""'

GRZEJNIKJteiiW1'18-hurl,31-60-95
3579/g
AAJINIĘKSZA

hurtownia opoczyńS
kich plytak c•ramicznyctl. ul Cedro-Mazur 7 !Cedzyoa. obok cmentarz.a)
Tal 453-29,61-86-29.
3021/g
l't.YTKJcermlczne-krajowe,lmportowane-&clerma,~. greay

trudno &clerałne, mrw:oodporne, poktrowane. kleje, fugi, ~stwy Surma, Klelce-5łowik.Chorz-owska22.tel5~344

430/ag

BOAZERIA 85m. telefon 25-906
3479/g
.NYSĘ"

(90'-), 493-74.32-21-83
4200/g

Pt.YTKJceramicznekrajOwa,impOr·
towane Wypo&a1eoie łazienek. Krakowska 8, 61-84-73.
4240/g

.K.ADETTAGTE 1,8i" (1989) Skartyslw.ta1.53-18-59

21114/Sk

SPRZEDAM .mercedesa
30lE"
(1987}. be~adkQWi, stan Idealny.
srebmymetahk. Teł. 31-65-72.467-09
1653/hk

ŚYPIAI.NIĘ tanio, 66-48-17 4801/g
.CAR6"(92r.)tub~mienię:natań·
szyKielca.11-55-53

4753Jg

.Fso·na.polooezle".tet.Jt-nsi',~

hydrauliczną

6--półkowę

Kiak:e,11·55-53

4754/g

SPRZEDAM .,lllsta,_.." 1Hl0" (1980)
I<Htlca. Kulnawska 8
4733/g

óCiEP\AIĄCO-wycisza;ące

płytki

Mł«lfacyfne.

sulitowo-SCianna. nalla·
niej u pr-oducenta_ Kielca. 66-os-3 t
4648/g

WOZKJ dzi«:ię-ce, produkcja, sprzedat.cenyzbylu.Kietce,ul PlasklMateS
Tel 31-76-78
4750/g
SPRZfDAM
66-35-91

.ladt'

(1985). Kielca
4830Jg

464-97,po16.30.

4657/g

ŚPRZfDAM 2 ha, 563-67.

AUTO-MOTO
PROFESJONAlNE

autoalarmy

-

amerykańskie .LEGEND" oraz włoskła
.SPVBALL", Japońskie odtwarucze.

radioodtwarzaae .a.ARION" oraz
.PIONEER". l)vstrybucja 1 montat.Audiopol". Klalca. al. 1Cl00-lecla PP 4,
468-08. serwi1; 429-67.
1036/GO

BOXER - Of)'ginalny, atestowany
autoatarm(2tatagwarancjl)-dystrybucja. montaz. .Ceboll". Kielca, Polna 7.
461-38.
1039/GO
RITA-AIJTQ-MMKET- korni$. kupno, spn:adat samochodów osobowychi
dostawceych. Kielce, Oomaszowska 52,
430-10.
1059lgd

3851/g

wynaJem. wyceny.

Kletce, Taroowa 18,

pok. 418,435-50.

30391g

DOMEK k. Krakowa- gu. woda, $Ha,
220mln.Kielce,534-94.
4874/g

uStUGI
570-23.

hydf'aullcuoa.

tra.nsportu.Beztyrant6wlporfCZY'Ciełi,

bez zaświadczen o zarobkach i o niezaleganiu w podatkach. Wymagamy: od
lirmy - zezwolenie, reoon. NIP, dowOd.
od OSOb lilycvtych - dowOd l my Ookumanl.zezdifeiem.Kłalce.Domaszowska

1058/gd

SYSTEMFOX
wysokiejjakoścl~oskl
AUTOAlARM Instalują
-CEBOXteł. 461-38

Kielce.ut.Polna7
- WiSTRONIC tal. 66-28-49
Kielca. ul. Okrzel35

466/AG

AUTO-RADIO-ALARM- autoalarmy,
• Cel Protector". radłopowladamlanle,
znakowania Montal głośników. anten.
raóloodtwaruczy. WiBtronłc garat,
Kielce,Okrzei35,tel6&-28-49. 0dplalno$C:wratactl.
491/AG

Kielce,
4671/g

BRAMY,kraty,ogrodzanla,atotaklro_rowa, kompleksowe adaptacja, remonty budowalne. Kielce, 66-48-24.

....,,

BLACHARSTWO na autorobotach z
ustawieniem geometrii. Lakiernictwo bezpytowa komora lakiernicza. Komputerowydobór koloru. Q:ęścl- -..tamy
sklep. Jekość- gwaranc}e do S lat. Klelce.Sobleskiago87,61-52-74. 4116/g
AMERYKANsi<lE, oryginalne autoalarmy .Presti_ge", znitkl ubeZpleczaniowe.wlelotatniegwaranc;e.zabezpleC.tenie przed rolkodowaniem, dodatki
zabezpieczaMea i utyłkowa oferuje wylącznydystrybutorkorporacji.,Audio

vox·uSA-Fl-ł.J.Prestige-.Montatra

-··

WIDEOFILMOWANIE.
61-32-39.

4751/g

BIURO ~ .Exbud-l" oferuje
prnjan:ly autokarowe do Niemiec l innych kraiOw Europy. Ceny superttonkurencyjne.Klelce.430-56.
505/ag

AUTOMYJNIĄ

ul. Legnicka l. teren
4383/g

MONTAŻ Instalacji gazowych

w sa-

mochodach osobowy<:h, dosławczych
opłaty w ratach. Kielce. teł
3436/g

MotliwMt
225-23.

BLOł<.AOYskrzynl. Kietce.61-56-31

4619/g
AUTOALARMY, Mul-T -lock, zawory
31-58--o-t PP .Solo",
Dąbrowa350k.Kialc
504/ag
odcinające, teł.

NIERUCHOMOSCI
SPRZEOAM kamienict w centrum
Pińczowa Przenaczen,e m•enkałno

SPI'U:EDAM .-rtburga 1.3 combi"
1.gotf"l Zwole!\.(76)30-44
9459/r

wolna
ca

-harldlowo-usługowe
Po sprzedały
Olerty(4380J.Słowoludu"Klał

reklam ,.Exbud 13• Biuro Reklam

4380/g

"Słowa Ludu~.tel.

naprawa.
3578/g

TUNERY SAT - naprawa. Kielce,
4566/g

TRANSPORT 1,51ony, teł. 57~

0

USlUGłwod.--kan.l c.o., tal. 45~55,

4542/g

TRANSPORT 4 tony, 66-31-65.

4340/g
CYKUNOWANIE,
32-28-96.

lakierowani•.
4317/g

TRANSPORT 1,5 tony, 32-3~~-910
USŁUGI

hydraulicZne.

32-46--4&
3

t,

Kielca.
4308/g

izoterma, lei.
4332/g

iALUZJEI)CiliOme.pionowe,prodttkcja. montat. Ceny promocyjne. Król:kie
terminy. Klełce. Rumiankowa 3, tel
61-46-91.
4055/g

USŁUGI

dtwlgowe

66-44-46

lliuZJE.

Kielce.
4345/g

tapicerQ drzwi_ 3-letrlla
4344/g

gwarancja Tel . 512-65.

TELEWIZORY -naprawa, przestrajania. Kielca, 61-20-40Walczak. 4744/g
tAlUZJE ~- 2:aiUZje, drzwi
harrnonljkOW'f!,rol-etklW'f!WnętrzMKiel

ce,&l-34--86.

4720/g

SIGMUL TO, Sigmaestro, nowoczaane malowaniU farbami natryskowymi
~biur,restauracji,aklep6w,m!au

kar\Tel61-71l--53

4425/g

<0- Zeszyty
+P1tpierypakowe, o1Tstto"·ebrtony
+Taśmy szareklejlice
<0- Opakowania - lorby sZ2!'e
<O-Art. biurowe
Hlflania . l'lpim•Kielce.vi.Góint20,
!d.490-Jl.wewn.l6J,poł(Jdl.IS490-14.

IGH/~d

NAPRAWA pralek. lodowek. urzą
dzen chłodnicZych. Żeromsklego 44,
61-96-41.
3599/g

DOMOFONY. bramolony, najoowo3784/g

TAN1transport4t{przeptQWIIdzki).
Tel. 66-78-41.
2849/g

4736/g

576-34.

Zaintereso.anych przepraszamy.

ESTETYCZNE l mocne kraty rozsu·
wane wykonuje ZPU .Oelkar". ZgOrsko
158k. Kielc, teł. 66-75-44.
3693/g

tAluZJE poziome, pionowe, rolokasaty, ceny producenta. Hurt. detal. moo-

HADES - OOdatkowe drzwi, rOwniet ~
3300/g

sta~.Kielce,31-29-83.

ZAluZJE,\Ierticale, roioka sety. Kielce,ut.Prosta2V3.tei.S8-74-76.
3024/g
lAtUZJE - verticale. produkcja,
dn:wi harmonijko-. Po:!.zukujemy odbiorców hurtowych. Joste~y VAT -fJWcaml. Klalce. ul. Warsuwska 199, tal.
31-14-66.
3089/g

Tanio CUKIER
workowany
7.2-00zl +VAT, tj. 7.704
paczko"·any
7.600 +VAT. tj. 8.132RAFPOL
Kielce, Okrzei 54,

PROFESJONALNIE: alarmy, tetawiZjaprzemyslowa,kontrotadostępunaj

lep.szych firm s~ata Montat. dystrybucja .Cerber" Kielce, Targowa 18,
32-13-64. Koncesja MSW, autoryzacja
TECI-IOło4.
1095/g
BUSY
66-20-30

Kielce.
2254/g

~ te~\~~~~::,s5k3~~63

---.T"'APET""'o"'w•"'~"'•--,~"'-=rn"-'·,----.,r"'•'
461-99

POLQNEZ CARO

-1256/g

iALUZJE. Skartysko. teł 53-88-98.
. 21113/Sk

z bonifikatą 1.500.000

BOAZERIE. pawlacu, zabudowy l in-

oferuje AUTO-MOT
Kielce. ul. Manifestu Upcowego
(na wprost Klubu .Sabaq,
te/. 31-10-00fub 31 - 2Q--02

ne~aremontowe,61-39-344725/g

WSTRZEliWAtilE kolkOW, wyclszaniedn:wi, kamine, zamki. 61-78-98.
61-10-08
4778/g

-·

WIDEOFILMOWANIE. 68-28-72
4780/g

KURS
Maklerów

TAPETOWAt\IE. HydraLIIika. glazura
Tel.27-962.
4803/g
.BEsr - dodatkowa drzwi Kielce •
4808/g

66-17-53, 23-608.

PROWADZENIE ksiąg pnycOOdOw,
rozchodów. Rozliczenia podatkowe
VAT.Klelce.31-23-17
4823/g
lALUZJE tanio, 66-08-13.

4809/g

O

i

Giełdowych.

:;

" b-J.~es tor~~

Jnformaqa :

Kielce,ui. Piotrkowskal2, pok.413
teł.426-85od_godl..9do16.

'J:,~'J MEBLE- JAWEX s.c.
JAWEX-WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL

WBUSKJCH FABRYK MEBU

MATRYMONIALNE
KJELECI(l Klub Samotnych Serc! Kojarzaniemaltel'lstw. spotkań. Kielca,
502-83
4715/g

-

MALOWANIE- solidnie. 68-94-72.
3873/g

NAPRAWA telewizorOW, przastrajanie,gtowice.Kietce.521-83Komar
4745/g

Z0Zzaprall8

2:81~

cześniejsze.Klelce.434-79.

MARCO-SERVICE Kielca, KatcWw-kowsMa-20. teUf..-524-43 polecaczę$
cl do"SamochodOwzachodnlch 1 japor'lsklch -na zamOwienia _W cląglej sprze-

• NOWOSć". Magnetyczne odc.ęcie
zap!onu,autoalarmy,61-90-60
4768/g

VERTlCALE,
31-45-56

ekspresowo.
4739/g

570-92.

dn. s. m.

NAPRAWA pralek. 31-35-25.3788/g
MAT -BUD- budowy, remonty, komplsksowo
parkiety,
61~2-45.
68-30-56.
3844/g

fuUZJE-verticale, lapieerb drzwi .
31-89-29
474Vg
fuUZJE. montaz 31-57-7&

Uprzej..ie info.--ajemy, ie
przetarz Spóhlzitlni Kółtk
Rolniczych w Ksi\f:u Witlkilll 'odbętl.dt się 17 ...ra.
b..-., a ait 18.111.,jalr. pedaliś·
my w ocl. a..- :!45/ lr. z

TRANSPORT2t.32-47-99. 4081/g

OGRZEWANlE pod~. taMty
grzewcze dla przemysłu (alłosy, rury)
marmurowe płyty grzewcze. Instalacje
elektryczne. Usługi budowlane TERMALs.c.,tel.421-18.3t-{14-2139411G

tAlUZJE- pionowe, poziome, drzWi
harmonijkowe, produkcja. SpO:eda.Ł
Kielce, 31-14-66.
-4903/g

SKUP, sprzeda.t. zamiana, komssa·
mochodOw
Kielce.
68-36-00,
66--09-31
4647Jg

TAPETOWANIE0 malowanie. Kielce,

23--817.
4050/g
MARKJZY. Kielce, 68--83-51 4057/g

KANCELARIA Prawnicza - obsługa
prawna podmiotów gospodarczych,
IJPfawy "'dowe, porady prawna, itp.
Kielca, teł 27-890.
4828/g

AUTOSZV8Y. Sp.-zedat - montat.
Kielce, ul. Mazurska 102, tel. 223-96.
Cenykonkurencyjne.
507/ag

1624/hk

SZTABLATURA, suche tynki, sufity
podwieszane. sztukateria. malowanie,
tapetowanie. Pnysucha, tel. 29-89 po
14.
9492ffi

TRANSPORT 1,51. Kielce, 31-21-02.
467/ag

4853/g

TRANSPORT
·32-33-21.

da!yamortyzatoryisprzę:gła(v-ran

ALARMY profesjonalne oo wszystkich oblektOW. Montat, dystrybucja.
.Cebox". Kletce, Polna 7, 461-38
1044/gd

LAKJERNICTWO(k00'10f'3). błachars
two(Aulo-Robot) . Korzecko12 . Kielce,
3849/g
15-16--00.

dioodtwarzaczy l glośnikOW Znakowania pojazcJOW Autoryzowany serwis·
Kialca. ul. Man•festu Lipeowego 34,
tal. 326-599. ul. Plotrkowska 191a
!.Polmozbyt"), teł. 66-32-07. 306/AG

cja) .

4304/g

gara·
487Vg

tat.Kielce.Leszczyt~sk.al,tel. 433-77.

SlYBY samochodowe - sprzedał,
rnontat. .Aulofenix", Szewce 39 k. os.
Nowiny,tet.llax59-20SorazKJelce.
al. Tarnowska 26
489/AG

magnetowi-

INSTALACJE: gaz. wod.-kan, c.o
4592/g

Kielce,49-236.

malowania.

WYKONUJĘ kraty, ogrodzenia,

TAPETOWANIE
31-42-79, 61-72-4)2

NAPRAWA t efewllOłOW,
dów.SOwińskl,61-46-59

TAPICERKA drzwi, ~mki, blokady,
naprawa okien, taiUlji, 66-78-86.
37 1Vg

USŁUGI

11!,32-34-33.
RIT A LEASING SERVICE - sprzedat
ratalna. leasing wszelkich ~odkOW

52,430-10.

3915/g

SPRZfDAMdomnadziatoe 64a. Sta-

AGENCJA .Inwestor" - nleruci'Jo.
mości, mieszkania - kupno, sprzeda.t,

SPRZEDAM .gotfa"(1990 r ). Gacki,
tal.370
46/PW

Skład

pełne uzbrojenie. Doskonate-I\II'IIIJ na
dl1atalno$Cuslugowo-łland~.Tet

srow.te1.24-19.

SPRZEDAMJa0,21071300" (88r.)
Kleloe.61-18-73wleczorem
4755/g
PRASĘ

DROBNE

SPRZEDAM tanio - śródmieście
Kielc, dcJmlok pal1erowy, końcoWa fau
fl'l()(temllacji, na dtiałce 800 m kw. -

KUPNO

S PRZEOAZ

NUMER 58

POLECA

• funkcjonalne komplety wypoczynkowe w atrakcyjnej kolorystyce l różnych zestawieniacli
• nowoczesne i stylowe zestawy pokojowe
• komplety ml~ieżowe i dziecięce.
KORZYSTNA SPRZEDAŻ RATALNA do 24 rat
JAWEX ZAPRASZA DO SKLEPÓW:
KJELCE,os. ŚWiętolazyskie, ul. Manifestu Upcowego 67,
uf. Manifestu Upcowego 71 (koło Klubu .,SaNt"), tef. 32-23-28

MEBLE

JAW'EK

448-58, KielCe. ul. Targowa 18.

~m,.

Redakcja nie odpowiada za

trdć

W.KCCJBIEC 1
O Sprzedaż opon i dętek
nowych i używanych:

O Najnowsza
komputerowa
wyważarka
z.t1od'll'oll.otD<~I1.Kiłi«.IIIOlrniS4
z.-u""'t.l-1h ...... •1-1ł 9WG

zamieszczonych ogłoszeń.

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

SLOWO

NUMER SS

OGŁOSZENIA

SPRZEOAM tanio konte'*' na

nia.Klelce,pi.Wolności8,61-7~~/g

Krakowska,

WyrrMCe, Gec:tcyna. DZIAlKJ: Witosa,

Sienna, Podhale. Sprzeda: Pośrednic
two .Kontrakt", 68-33-22. 456-\~ 43111

MEDYCYNA
BADANIA QaStro&Kopowe, lek. Ewa

KWATERUNKOWE{47m)wZwolenlu
zamian~pokOjzkuchniąwRaOOmiu.

tel.31-47-50(pogodz. 11).

69/al

Mazur, Kielce, Wojska Polsklego 51,
pok.407.wtorkl,plątklod

1 3.30,1el.

29-366

45451g

nle.Klełce.Sienklewlcza76.68-33-22.

Wesola9,456-19.

1432/S

AGENCJA.Wygoda" -po$r&dnlcłwo,
prawna, wynajem. Kielce, ul.
Sier'lklewlcza 76, tel. 66-05-93,
66- 1 3~1
1322/S

obsłuQa

POSZUKUJĘ do wyna}tcla mle0a·
nia M-3, umeblowanego, z teletonem.

Klele.31-22-37.

w zawodzie:

- krawiectwolekkiedamskie
IJCEUM ZAWODOWE .. Wole podstawo•ej
w zawodach:

giał·

5100/g
.TALBOTA tagora 226" (19811,
35.000.000. Kielce, 61-53-95.
4994/g
SPRZEOAM .audi 100 2.3E" (90 r.),
tel.61-55-()8
5016/g

- keiDer
--~

ZASADNICZA SZKOLA ZAWODOWA ZDZ lwtałd w u wodach

KUPIĘ

mieszkanie M-2 (parter) w

SPRZEDAM mieszkanie M-4. Kielce.
3934/g
565-40.
DSTĄPIĘstrychdoaclaptacji.Klelce.
22~12.
4821/g

LOKAL na hurtownit. sklep do wy!\11·
ję,cia,sprzedamstragan.szczęki"zlo
kalizacją. Kielce, 68-3G-50.
462Sig
KUPIĘ mieszkanie komunalne. Kiel·
ce, lel.11-17-11.
4676/g

INTERLOCUM - wynajem, kupno,
sprzeda.t. Kielce, Głowackiego 2.
453-62 (11-17).
4760/g
DO wynajęcia
ce.61-21-79.

poł!:oje

biurowe. Klei·
5077/g

lAMlENIĘ mieszkanie lokatorskie
130m, ul. Sienkiewicza na l-pOkojowe
mniejsze.Kletce.425-28.
4918/g

KAWALER poszukuje do wynaję,cia
umeblowanego M-2, M-3. Kielce,
31-96-91.
4913/g
POSZUKUJĘ lokalu hai'ICIIOW8go w
centrum. Kielca, 563-77.
4372/g

STANCJE-31-62-16
POSZUKUJĘ

3587/g

do wyna.Wcla domu z

telalonamlgara.tam,mo.tebyćp61błi.t·

niaka. Tel. 31-65-72.467- 14. 1661/HK

TURYSTYKA
PRZEJAZDY do Hszpanli. Sk8riys·
ko,tel.531-933.
4334/g
KIELCZANIN - wyjaZdy do Hiszpanii
WynaJem
mikrobusów.
Kletce,
31-40-34.
44311g

NAUKA
KURSY komputerowe.•Computex",
Klelce,432-02.
1415/s
KURSY komputerOW8 (Windows).
.Complex Computers", 32-19-58.
H>WGO
STUOIUM Sełuetarek - propozycja
nie do odrwcerlia. Rozpoczfcle 19 mar·
ca,SzkołaZarządzaniaiMarketingu,al.

1000-łeclaPP4,1el.414-21,w.258.

1171A
KURS przygotowawczy na prawo,
31-85-06,407-03.
4729/g
KURSY: 1) Ube:Q)Iea:enle spolecme
(zasiłld, renty, emerytury), 2) lasa~
gospodarki kasowej. 3) lasa~ prze·
prowadzania inwentaryzacji - organizu·
Je - Stowarzyszenie l<.sifgowych w Klei·
cach.ul.Wasola51,tel.61-82-75.
523/ag

SPRZEDAM.skodf 105" (1983). Bu-sko,tel.32-63.
5056/g
. 125P"oombi,1984.Kielce,SI0-20
po16.
5082/g

R~A SZKOLASPAWACZY ul. Sllł5ka 9, Id. ZB-801. 25-ZSCi

w zawodach:
-spawacz. podstawowy (specjalność : spawanic elektryczne,
spawanie pzowe, spawanie w o5łonic dwutlenku ~gla).

zgubił

leg.
4943/g

PRACA
SZUKAJĄCYCH
chętole

Klelce,504-59.

Miechów, ul. Ks. Skorupki 3,
LecznicZy CharOb KrfiiO""
Ruchu i SkOry. dr J. Sto-dolny, Kletce, Spacerowa Sa. Gabinety:
Akupunktury, Masatu leczniczego, Flzy·
koterapii,Cwiczełltecznlcxychilnne.ln·

lormaąa:61~.Czynnycodziannil

9-17.

pracy,

-ZdrOi,lal. 22-36 po 18.

Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31,
Koliskie.,ui.Piłsudskiego82,
Końslr:ie, ul. Krakowska 2,

50321g

TANIOsprul(lamdziałkobudowlant~

Starachowice, ul. Radomska 41,
Ostrowice św., ul. Furmańslr:a S,
Skartyslr:o-Kam., ul. Metalowców 54,
O:lmielnik,ui.Mielczarskic!07,
Kazimierza Wiei b., ul. Partyzantów 29,
J~rzcjów, ul. Pilsudskicgo 4.
ZAPRASZAMY DO SZKÓL ZOZ
Uwoga: Wt wszystkich l(IWQdoch nicola MJWWnia praktyk(.

80arOWwTumlinie,tei.61-14-2~JJ~

159/Aa

DR JADWIGA Stodolna specjalista

charob skOmych. Gabinet Akupunktury,
Klelce.Spacerowa6a, 6 1 ~.godz.
10-17.
158/AS

wspólnika

SPRZEDAM .O(lla rekorcie 2.0E"
1984r. Tal. 526-55. 8 -15.
5037/g
SPRZEDAM .mercedesa 2000"
{1978).Kiek:e,556-21.
5038/g
SPAZEDAM.stara11.42" 1990.rneb--

ROZNE
POSZUKWĘ

lowOz.Jezlorko5koloBoclzenłyn.ll.
do~

mlonej dochodowej produkcji z wkla·
demokołoi mld.Oferty4617 .Słowo lu·
du"Kielce.
4617/g
TRWApr?edlutonawyprzeda.tsorto--

Wllllf w likwidowanej
hurtovmi. Kielce. ul. 1 Maja 62. tel.
66-12-40, 1 kg jut od 10 tys. zl. tkali·
wost pneblerania odzie.ty.
520/ag
SZVCIE. s,prteda.t kołder, czyszcze·
nlepierza.Kielce,425-13,527-93,Ja·
glełlol\ska36.
28642/g
LOMBARD - natychmiastowe po-.tyczkl pod zastaw. 66-05-02. kantor
czynny całą dobf, lak.te w niedZieft.
Kielce. hotel .Bristol". lei . 66-30-65.
wanaj odzia.ty na

.

,.,,

BIURO Usług Prawnych. Kleloe, ul.
Sienkiewicza 42, 11 p., lei. 438-66 spet.
fDł(tZareznanlapoaatkoweza 1993rok
wkolejnoKI zgloszen. Ponadlo poleca.
my usługi w zakresie: obsługi praWJI8j
podmlotOW gospodarczych, doradttwa.
podatkowego.
4801/g

TOWARZYSKIE
EKSKLIJZYWNYKlub Towarzyski za.
trudni atrakcyjne panie, panów. Znajo-mość }ęzykOW mile widziana. Kielce,
502-33.
4716/g
.AMAZONKA" - mase.te, lowarzyst.·
wopal'l,zatrudnimypania.Tel.22-408.
4138/g
• ELIXIR" - towarzystwo pań - panów.
Klelce,493-54.
4078/g
TOWARZYSTWO atrakcyjnych pal\.
Kiełce.S t -25-49
4549/g

EKSPRESOWE
SPRZEDAM.ła"'

2107" 90186. Kiel·
ce.61-26-14.
4300/g
SPRZEDAM tanio pianino. Tel.
25-387.
5079/g
SPRZEDAM
. semar,·
87
r.,
3-dmriową, lei. 23-035 po 11. 5089/g
REGlA..ARNE prZejaZdy do Berlina
busem.lordaerostar".BIT.Klełce.Czar·

nawska 22, tellfax 66-05-60.

5088/g
PROWAOZENE ksitgi pqychodów i
Tel. 61 -~~

r~chodOw, VAT, ryczałt.

SPRZEOAM
.126p"
1992
53.500.000, 1991 -48.500.000. Kielce,
31-42-30
4888/g
SPRZEOAM. 125p"combi-82r. Niwkl,tel.296.
4901/g
SPRZEDAM .lord& escorta 1.6"
4944/g
(1987).Kietce,61-a5-22.

FRANKFURT - 11.1M.94
61-20-11.
SPRZEDAM .peugeota 309
87 r.Kietce.ZagOrska 187.

50471g
r., tel.
5010/g
ŚR 1.4"
5031/g

lancera•.

KUPIĘ

uszkodzona

"""''
Kielce,
4996/g

2,3TD"
4988/g
4991/g

SPRZEOAM .sam&l"f" 1990. Kletce,
32-45-02.
5022/g
.POlONEZA" 1989-czerwony. Kil~
ce. 66-74-73.
5009/g
LOKAldoW",'TT8jfcia, Targowa 18.111
plftro.Tel. 32-13-60.
5002/g
SPRZEOAM . llllll(Sf 626" 1992. rm.·
bita. Przyprowadz, .mercedesa 31 00"nieuszkodzony.Kieloe, 11-19-47.
5005/g
PRAWIE

nowa wypasaterole

&klepu

spo.tywczo.-paemysłowego. Soiedka n

11,zaBodzentynem.

4995/g

.126P"1Vpaklet93r.,1 1-52:i'Stg

MIESZKANIE lokatorskle 53.8 m w

Skartyslw-ł<am.zamianlfl\llwlasnoł·

ogłaszają przetarJ nieogranj...
czony na wyk.onywame uduJ
traosponowych - przewóz mebli
irp. Oferty pisemne prosimy skła
dać pod adresem fumy w ciągu 7
dm od daty ukazania si~ mniejsze-googtoszenia.

Firma ORIE NT
Kielce,ui.Sienk.iewicza76
V pię; t ro, pokój 8, teł. 566-46
Szczegółowe

infOfmacje

po.-pl godz. 9-15.

14<47/S

Z8rqol 'liaDspol1ll Miejskiego
-~al.

samochody,

31-63-86.

tel. 31-63-40

obuwia importowanego z Chin.

NAPRAWA mebli. Kielce, 68-98-90.
5006/g
SPRZEOAM .fiata 125p" {1988), lei.
61-23-77.(po16).
4993/g
.MITStł.IBISHI
galanta
(1982r.).Końskle,{12)30-20.

Kieleckie Fabryli MeWI
IDeke,al.-%32,

Sprzedatwilościachhurtowych

.FlATA125p"1989r.,61-22-1 0.
.MITSUBISH
32-32-41.

tc i.319-00
tel.428-84
tci.0-40
tei . Jl-87
tei.JJ-13
lel.36-91
tc1.6SJ-763
tei.SJ0-483
1cl.S42-46S
tel.S21-946

Wioszczowa,ui.MłynarskaS6,

.VOLKSWAGENA LT 45" turbo elle--

set, kont-r. 86 r., 200 mln. Busko-

Moknil

na:
1) oclnowlenlew kwietniu l meiu br. 810 szt. przystanków

osłasza przet.ara ofertowy

-.......-

.

21~--po lchodnowleni u.

Z wykazem przystanków i warunkami technicznymi wykonywaniaww. robót motnazapoznOCsi~wsiedzibieZTMwpolr:.

nr 8wgodz.od7do IS.
W przetargu mogą brli udział osoby prawne.
Oferty w zapie~towanych kopertach z cenami wg warunkówtechnicznych, możnaskładaC w sekretariacie ZTM do dnia
21.03.1994 r. do godz. 15.
Komisyjne otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu
nastąpi w dniu 22.03.1994 r. o godz. 8 w siedzibie ZTM.
ZTM usta.ega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
lub unieważnienia przetargu bez. podania przyczyn.

ciowa.mnie;s.ze. Kielce.614~721g

.SK~ 105L". Kielce.31-4~~1_;/g

SPRZEDAM dzielark, pOiautoma·
tycznądobułek-.eberllarcf".Piekamia.
Mirosław Copiak, BłogoszOW 53 koło

5101/g

Oksy.

SPRZEOAM lrajl:ego l heblarkO. Teł.
11-45-36.
5102/g
KUPIĘ, wozak widłowy typu
2005". Ra~,tel.l73.

.6 PN

5113/g
SPRZEDAM.skodf 120" 1985. KJeł.
ce.61-26-14.
5128/g
SPRZEOAM ciągnik .lefguson 255"
1986r.l
.ZZ224" po jednym sezo..
nie. Wawnefczyk Jerzy, Strawczyn.
GOma52.
5106/g
SPRZEDAM .skodO 1055" 1985 r.
Klelce,27-772.
5099/g
.POLONEZA"{89) .•vwlłolfa"86,dia·
sel,68-50-25.
5111/g

pra"

NIEPOWTARZAI...NĄ

hlszpa.flskla

su--

knifśi~. Tanlo.61-34-Q3.
5134/g
MASZYNOPISANIE. Wysoka jako$C.
61-34....()3.
51351g

~

Zao,atrunia Fannaceutyca:nqo
CEFARM.- IUel~

----ostasza llpilellm)'przctaJJofenowyna sprze4at nieruchomości polo--

t;Qaejw ~ -...~sklll.daJ.cejsi~z:

-dllllki.,....Gpow.:l.700mkw-.

. . . . G ....

,.......

.......,.20,.14 M

J1

1o,aa G kuOMurz:e 1.000 m uek

Bu4Ja*poliadłi~ełettry(:Ul.l, wod.-bnaliz.acyjną,c.o. i lei~

~pcu.iaciaurquloWłlnysu n prawny-baobciąteńhipo-

CeRa W)'WOlawcu.
lj.'m.SOO.OOO.·zL

~

~

2/3

sumy

oszacowania.

Ofertypbea!Denalcty składać wternume do dnia 24.111.1994 t. wzala·
kowanycli topenach • siedzibie prz«!Si~biomwa w KJelcacl\.
WdUI:Iwwnokołci lOproc.unywywotawnej w kwocie 73.750.000,·
:dlllletywpładt: dokasy PZF CEFARM doJQdz. 10 w dniu przetarcu
l'rzetaqodbfdzaeSJf•clni u 1<4~ 1994 r. atCOiz.llwKieltacb, ul
~70public:znymot.-arciemorert.

BliisZoinfonnaqc; tel. 574-11, wcwn. 232.

SIM/r

Kielct,ui.G6ma25.

BARTOSIK Agnieszka zgubila legily·
4892/g

mac}ęstvdencką

rno21iwoścł.

-zbrojarz-spawacz
-blacharz-spawacz
-tokarz-frezer
-murarz·tynkarz

WY
prty P.P.H. Centrala Rybna

ZGUBY
ZBROINSKI Zbigniew
szkolfUl ZSZ .Chemaru".

-ślusarz-spawacz

-krawieJ:
- kucharz-kclner
-fryzjer
-sprzedawca
-cukiernik
-piekarz

niJESZIOLY:
ZAKŁAD

słupa, Narlądu

4356/g

osiedlu KSM.Iel. 28-205 po 16. 4407/g

W KIELCACII, ul . PADEREWSK.IEGO 55, te l. SSR-04, 66-49- 71

prrJłlladti nabór młodzi~ no rok 1994195 do sz/161:
TECHNIKUM ODZIE1oWE po szkole podslall·owej

M-2 KSM, M-3 JagleMohska, spn:•
de Pośrednictwo .Kontrakt", 68-33-22,
456-19.
BO
POśREDNICTWO .Kontrakt" - kupno, sprzeda.t- zamiana - ~najmowa.

ZESPÓL SZKÓL ZAWODOWYCH
ZAKLADU DOSKONALENI A ZAWODOWEGO

ZOZ

dzieprzyZbolowej.Klałce,31-20-97.

EMERYTOWANY kilfCMC& ABCOE
poszukuje pracy. Oferty (4854) .Siowo
Ludu"Klelce.
4854/g
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SPRZEDAM .C-360", Lechów 76.
4956/g

LOKALE
Ma~.

R E KLAM Ą

DROBNE

AGENCJA: nieruchomości, mieszka·

DOMY: Hilarego

Z

pieniłdZY,

z samochodami
4282/g

POTRZEBUJEMY minimum 30 mlo-dych, ambitnych ludzi, zarobki ok. 30
mln. mile widziany samochód. Radom,
tel.262-23.
671af
CHCESZ zarobić ponad 1,5 mln ty·
godniowo. jesteś miody t ambitny. Zadz·
woń. Radom, tel. 262-23.
68/al

ltl.450-81
świadczyuslugiwzakresie

SPRAWDŻ OFERTĘ

- na prawy blacharstwa
- konserwacji
-smarowania pneumatycznego
-wym iany oleju.

KONCERNU NR 1 W EUROPIE
pel na gama samochodów osobowych
z KONTYNGENTU '94

lnrormuje myrówni cż, że nate·

reniczaktaduzdmcm10.03.l994
r. został uruchomiony SKLEP
onz KOMIS Z CZĘSCIAMI
ZAtlilENNnil do samochodów

EXBUD-1 ASO VW, AUOI, Kielce-Dyminy

- " JELCZ''
- " ŻUK"

lei. 61-62-42,61-60-95, 420-91, wewn . 25,

- " NYSA".
CENY KONKURENCV JN[.

Sklad reklam : .,Exbud 13" Biuro Reklam " Słowa Ludu", te l. 448-SS, Kielce , ul. Targowa 18.

lax. 61-58-03 ,-tlx. 612697.
Redakcj a

nie odpowiada za treść

z amieszczon yc h ogłoszeń.

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

Sport

Telewizj a-Radio-~VSat

6.00 Kawa czy herbata?
9.00 Wiadomości
9.10 Program dnia
9.15 Mama i ja
9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 ,.Dzieciństwo Tiomy" (1)
- film prod. rosyjskiej
11.20 Kwadrans na kawę;
11.40 Smoczek czy grzechotka?
12.00 Wiadomości
12.15 Magazyn Notowań
12.45 Program dla młodzieży:
Raj oraz "Pan Benn"
13.30- 15.55
Telewizjaedukacyjna
13.35 Wielkie piaszczyste wydmy- film dok. USA
13.50 Miejsce spotkait Canberra
- reponat
14.05 Mieszkamy w Polsce, Europie, na Ziemi
14.20 Kwadrans z medycyną zamiast antybiotyków
14.40 Zwierzę;taświata- Tajemniczy świat nietoperzy
(1)-filmdok.
15.05 Boski Mauritius
15.30 Najlepsi na start
16.05 Program dla młodzieży:
Raj oraz "Pan Benn"
16.50 Muzyczna Jedynka
17.00 Teleexpress
17.20 Miliard w rozumie
17.45 Antena
18.00 .,Koty" (l)- serial dok.
18.35 Znaki cusu
19.00 Dźwię;kogra
19. 10 Wieczorynka
19.30 Wiadomości
20.20 Teatr Telewizji: Dashiell
Hammett "Sokół maltań
ski" (1), reż. L. Adamik,
wyk.: P. Machalica, J.
Trzepiecińska, B. Dziekan
i inni
21.40 Tylko w Jedynce
22.25 Śpiewa Irena Jarocka
22.35 Pegaz
23.00 Wiadomości gospodarcze
23.20 Gorąca linia
23.30 Muzyczna Jedynka
23.35 Siódemka w Jedynce: Ży
wi i martwi Sarajewa
0.40 To lubię - spotkanie
z Olgą Lipińską i Andrzejem Wiktorem Piotrowskim
1.40 l Mię;dzynarodowy Festiwal Jazzowy ·91
2.10 Zakoitczenie programu

PROGRAMil
7.30 Panorama
7.35 ,.Milość i dyplomacja" serial prod. kanad.-argent.
8.05 Program lokalny
8.35 .,Zorro" (7) - film prod.
USA
9.00 Transmisja obrad Sejmu,
w przerwie obrad. ok.
11.001 14.00
Panorama
15.30 Powitanie
15.35 .,Zorro"-serialprod.USA
16.00 Panorama
16.05 Studio sport - Wielka
P.ilka
16.35 Zycie obok życia - program publicystyczny
17.30 "Miłość i dyplomacja" serial prod. kanad.-argent.
(powt.)
18.00 Panorama
18.03 Program lokalny
18.35 Koło fortuny- teleturniej
19.05 ProfesorGerda- film dok.
19.40 Nie dokończony rozdział
-Bylem pilotem we Francji-filmdok.
20.00 Wielka Orkiestra Symfoniczna PRiTV w KatoWi·
cach zaprasza
21.00 Panorama
21.30 sport
21.40 Przed Jałtą, po Jałcie
21.55 ,.Kochanica Francuza" film fab. prod. ang.
(1981 r.,ll9min.)

0.00 Panorama
0.05 Caffe modeme przedstawia - The Penquin Caffe
Orchestra program
muzyczny
1.15 Zakończenie programu
POLSAT
16.15 Program dnia 16.30 Jesteśmy
-programred.katolickiejTVPolsat17.00
Dallas - serial r:bycz. prod. USA 18.00 Oskar-mag.liłmowy18.30Zło\M"ogiraj-se

rialobycz. prod. brazyl. 19.001nlormacje
19.20 Angielski dla businessmanów 19.30
Trybunał-serialobycz.prod.lr.20.00Są

siedzi-serialobycz.prodauslral 20.58
lnlonnacje21.00Wtębliarki-serialobycz.

prod. austral 22.00 Magazyn sportowy
22.30Biznesinlormacje22.50Angielski
dla businessmanów 23.00 B & B - film
prod.ang.0.40Potegnanieiprogramna

i""
POLONIA
7.30 Panorama 7.35 Powitanie 7.40
Kwadrans M kawę8.00Mama ija8.150ornoweprzedszkole8.45SzkalulbzHorqkongu-filmfab.(-)9.45Teatrczyli
świaL10.15 Takipejza1:Tatry(2)10.45
Hisloria-wsp61czesność 11.15 lel<sykon

polskiej muzyki

ro~owej

11.30 Obok

nas12.00WI8domości12.15Biisko,coraz

blit!j 13.40Sportnasalelicie 14.10Film
dok. 14.35 Polskie sprawy 15.35 listy
zEuropy15.55Programdnia16.00Vadernecum tealromana 16.30 Z kar1 krakowskiego a~chiwum 16.45 Euroturystyka
17.00Teleexpress17.15Sionecznestudio
18.00Historia-~p61czesność 18.20Ze
świata 18.50 Małeojczyzny 19.20 Dobranocka 19.30 Wt&domości 20.00 Bilans
-magazyn~20.1060minutnago
dzinę

21.25

-jubileusz (2) 21.00 Panorama
TV Polonia 21.35 Teatr TV:

Gość

J.Janicki-Umarlem,aby~ć(2)21.40Film
dok.23.00Reporterzyprzedstawiają0.00

TVK "OSTROWIEC"
18.30Zapowied!programu18.35WretaszczęściazseriiUiiceSanFrancisco 

.serialsens.USA19.25RodzinaPotwomickich - serial kom. prod. USA 20.00 Duch
wojownika - filmsens. USA21.20 Festiwal
-aktualnościwideo22.00 TelegazetaTVK

1 B.30Począlekprogramu1 8.35Wie1:a

USA21.20Festiwal -aktualnościwideo

RADIO KIELCE
z RadioMj w opr.

5.00 Nowinki

E.

Ok0ńskiej6.00, i6i22.00BBC6.07i16.05
Aklualnościdniawopr.O.Grabowskiejl

M.Smotewskiej-Wt3cikiewicz8.10 Programreklamowy 8.30 Radomski magazyn
samorządowy8.400ziśwprogramie8.50
Radiowa giełda pracy 9.00, 11.00. 13.00,
15.00, 19.00'fliadamości9.10Nie czytaleł
- posłuchaj 9.1 Muzyb dla wszystkich

s

10.00, 14.00, 20.00Magazyn informacyjny
10.10,12.10Kurierogloszeniowy10.30
Pólgodzinydla rodziny-aud.M.Srnotewsklej-Wójcikiewicz11.10$pfawanadziś

- O!Jodnicłwo 12.00 Plus w poludnie
12.30Wiudowych rytmach 13.10Rozmaitoścll muzyka w opr. M. Podwysockiej
14.150d7Wlfł11.-aud. P.Solarza15.10

Auto radio - molOradio 18.00Pius wopr.
W.KusiakaiM.Orkisza18.30Wygraj zgramatyką-aud.J.WrOblewskiego19.10Co

ca-Cola is !he Musie 19.40 Metal Max
19.55Baśniedopoduszki20.10Radiopo
prowadzą

M. Karpi~ iB. Nowicki 23.00Muzyczne
klimaty 24.00 Nocne Kielce
RADIO .,JEDNOŚĆ"

6.00 Przebudzaliki muzyczne 6.30,

TVKKIELCE
9.00Kieleckikwadrans(powlz9.1.!ł4r.)
9.25Jeste!myrodziną-programdladzie

cipodred.A.Janiak9.55Rótowadamaserial (110) 10.40Mulywle prezentacje-

pod red. A. Zuzańskiego 11.10 tycie na

sportowo (352) 17.15 Kielecki kwadrans
17.40MuzYCltleprezentacje(2)18.10Rótowadama-serial {110) 18.55 To i owo na
kablowo19.10Rekontra-teletumiejnatelelon 19.30 Generał Sosabowski - film
dok. 20.\0tycie na sportowo 21.05 Kieleckikwadrans (powtórzenie)
KANAŁ ALMOWY .,DAM!" 2
IO.OOBiUJoobrotunieruchornościami
10.30Początekprogramu10.350powieś·
ciegzoCyczne-seriał12.00Yes,Giorgio 

komedia muz. 13.55 Cinema, cinema... notatnikfiiiTIOWf1410Wschodzącaburza

-fi!msi16.00Telegazeta16.50Biuroob17.30Teledziennik 18.30Teledysk 18.3SU1iceSanFrancisco-serial19.25RodzlnaPotwomickich·- serial kom. 20.00TeledzieMik
20.10 Duch wojownika- film sens. 21.35

rotunieruchomościami

· Inwalidzi

-~

walczą o medale ~
W soboh: l nłedzie.lę na obiekłach

Słelll

w podkieleckim

Słowiku

roze·

W LUCZNICIWIE.

szczęścia -z seriilJiiceSanFranclscofilmUSA 19.25 Dziadeknaunlwersy1ecleRodzlnaPotwomickich - serialkom.prod. .
USA20.00 DuchwojeMnikł -film sens.

Panorama 0.10 Misja (1)- serial TVP

Sport

grane ~ HALOWE MISTRZOSlWA POlSKI INWALIDÓW

.Ostrowiec"
TVKKoNSKJE

kolacji- Czwartek literacki -

NUMER 58

7.00Sełwis6.35KalendariumMdziś6.50
Slowo na dziś - pnygotowali alumni WSO
7.00Pcr.witanie 7.15Transmisja mszy św.

z kościola św. Trójcy8.00Porannybłok
muzyczno-infOfmacyjny, a w nim 8.00,
9.00,10.00Serwis8.10 ProgramMdziś
8.30Selwissport~8.45Kalendafium
Dti~ konkurs
ospor-.nagrodę 9.30Gość wstudiu- Arfdrlej Kędra - naczelnik Wydzialu Spraw

9.10 Rynek pracy 9.20

lokaloW{CilUrzędut.łasta11.15Dziennl

czełtsiostryFaustyny-czy1a E.Jólefczyk

11.30 Wspólna modlitwa poludniowa
12. ISTrzykwadransezmuzykąklasyczną
- prow. A. W!ełochóvma 13.00 Popoludniowy blok IOOzYczoo-informacyjny, a
w nim: 13.00, 14.00, 15.00Serwis 13.10
Programdnia 15.30Kieleckidziennik radiowy16.05Wszystkopopolskui6.25Rynekpracy17.00Mlesza!Wifilmowa -aud.
E. BialekiG.ZitbY11.450utykonkurs
osporąnagrodę17.50PiosenkiM.tycze

nie 18.30 Dobranocka, a w niej: 16.30
mi radio, mamo 18.45 WleCZOma
modlitwadzieci19.05Naszetycie-aod.

Wlącz

Impreza, której głównymi orga·
niza ło rami 511 działacze Wojewódz·
kiego Zrzeszenia Sportowego Start
w Kielcach przy współ u dziale Stelli
zapowiada si~ bardzo in t eresująco.
Na starcie stanie wielu zawodników
ze ścisłej krajowej czołówki, z medalistami Mistrzostw Polski na czele,
jakchoćby Marek Kantczak z Gorzowa czy kielczanin Ryszard Olejnik.

KRONIKA

-A- Podczas zebrania zarZ4dU Poł ·
skiego Związku Łuczn iczego w Spale szkoleniowi«: Stelli, Wiktor Pyk
wybrany został na wiceprezesa
PZŁu cz. do spraw organizacyjnych
i dyscypliny.
-A- Dziś na mi~dzynarodowy turniej do Koszyc wyjeżdża kadra j uniorów w p iłce wodnej. Znaletli si~
w niej mi~dzy innymi Mariusz Szeleł., Marcin Lazowski, Lukasz Kielcd, Kamil Mlapski, Rafał Wócik
i lreneuszSIIISarayk z KSZO Ostrowiec. Wraz z nimi wyjeźdża także
trener Piołr Krysztofialt, który spra·
wuj e szkol eniową opiek~ nad repre·
zentacyjnymzespołemjuniorów.(d)

Oto program mistrzostw:
SOBOTA-stnelanle n~~dystansie

2S m (godz. 9.30), aroayste ohrude
zawodó• (godz. 14.30), ..Wny dq:
sinelania u ~stansle 2S m (godz.
15). •
NIEDZIELA - Aneluie łl:W'.
,.Gnmd rundy" (godz. 9.30), ukoJtcxenie mlsłrzost•i rozdanie ll..lłl'6d

(godz. 12 -13).
W

najblitszą sobotę;

( d)

i

niedziel~

w hali Bl~kitn ych przy ul. Ściegien
nego w Kielcach rozegrane zostaną
otwarte mistrzostwa okr~gu junior6wisenior6ww tenisie.
Zawody będą generalnym spraw·
dzianem formy naszych zawodni·

W hali
Błękitnych
ków przed Mistrzostwami Polski seniorów, które 20 marca odb~ą si~
w Warszawie.
Początek
imprezy w sobot~
o godz. 9, a jednym ze sponsorów
jest firma "Coca-Col a~ Oddział w
Kielcach.
(p)

Co dalej z Granatem?
Kilbkrotnle lnCorm owal.iśmyna lamach "SL" o lmdnej sytuadl sbrl;ysklecoGnmatu.Jalt'll'iadomo ZM ,.Mesko":umleru.IIIUPntStU dalszego finansowania kluba i tylko do 30 czerwca br. ZKG pozostanlew Ich struktltnch orpnizacyjnydl. W przysdym roku k.oóezy sh: ludenda UJ'llldU kl ub u. W tej sytuacji
wildze Granatu postano'll'ilytwołU Nadzwyczajne Walne Zebranie, które CHihę-o
dzle się" pi11lek, 25 mara, w Zakładowym Domu Kultury.
Jak nas poinformował prezes kowtedy,jcśli poprze go co najmniej
Granatu Wojdeclt Marklewin decy- 113\iczby członków klubu.
Zebranie ~zi e miało formułę
zja o zwołaniu "walnego" podyktowana została m.in. nikłym zaintere- otwartą, wi~ mo&~~ w nim uczestni·
sowaniem sprawami klubu i bra- czyć i szczególnie mile widziani
będą sympatycy niebiesko-czerwo·
kiem inicjatywy ze strony niektó· no-białych oraz wszyscy ch~tni do
rych członków zarządu oraz zapo- współpracy z klubem. Jego podsta·
wiedzią zaprzestania finansowania
wowym celemjest odpowiedi napy·
ZKSprzez"Mesko".
tanieoprzyszłośćGranatu.'Nieule
Program zebrania przewiduje ga wszak wąt pliwości, iż wcześniej,
m.in.: sprawozdanie z dział alności czy póżniej muszą nastąpić grunZKS w okresie 3 ostatnich lat, omó· towne zmiany w organizacji klubu.
wienie sytuar.:ji związanej z dalsz.ą Wiele czasu podczas obrad poświ~
cone zostanie zatem zapowiadane·
działalnością klubu oraz wprowadzenie zmian do klubowego statutu. mu procesowi komunalizacji klubo·
Podcz.as obrad ma paść wniosek do- wych obiektów przez władze miasta,
bądt przekształceni u ZKS w MZKS
tyq.ący wyboru nowego składu zasponsorowany przez kilka skarżys
rząd u ZKS. Stanie si~ to jednak tyl·
kich zakładów.
(Mas)

NuJ'fCiulęby20.00Muzycznepotegnanie

TeledzieMik21.45Tełegaze'.a

TVKDAM1
17.151nformacjaoprogramie11.20
Wiadorności-Rafa1Dziewięcki17.35Czas

dla wojewody w opracowaniu Janusza
Wojcieszka 17.45 Magazyn kulluralny
- Ewt Nakoniecznej 18.05 Zakończenie
programu
Poll.t6rki:19.00,20.30i10.30nas!ęp

negodnia.
Skartysko-17.1Sil0.00następnego

prowacl2ącydlblokiTMJIYCZI'IO-informa
cyjny20.30W.eczomamodliłwaKościola

Kol.l8gi'.ZDZISI.AWOWI WOJOEOIOWSKIFMU

21.00 leksykonpolslóejpoezjiśplewanej

- aud. ks. J. Miernika 22.00Powłeść Mdobranoc-JetuszNazaretuRomanaBrandstaet!era-czy1aA.Cempura22.158yćso
bą-prow.ks.M.Fatyga23.30Wkręguart

-rocka-prowadziA.Błaszkiewiczt.OO

.......

MATKI
Dyrekcja, kold•nld i koJHzy
z Wyd.d~a Finansowego UW

Nocnemuzykowanie
Re.!dcjuitptltsitcłpowitdzia.!Dtśda

zaiur••rovutit-

dnia

RE Jędrzejów
informuje, że wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w marcu w godz. 7-15.
10- 11 , 16-18 - Piaski Kopaniny, Piaski 11, Węgleniec, Dalechowy, Rajcholka, Łysaków, Ludwinów k. Jędrzejowa.
18 - Włoszczowa, ul. Kolejowa, Jędrzejowska (od CPN do
Podlipia) ul. Leśna oraz zakłady przy wymienionych ulicach.
21-24 - Pawłowlee !li, Sosnowiec 1, 11, Sędziszów ul. Polna,
Marianów.
21-22- Brynica Mokra, Motyczno l, 11.
23-25 - Brynica Sucha. Ostrów.
24- Kąty, Czarnca, Kuzki, Włoszezowa Wodociąg, Wymy-

KOLEtANcE

HALINIE ŻAKOWSKIEJ .
wyrazy dębokiego ws:pólcr:uria z powod• ś mierci

OJCA
4<~S9f•

Koleiance

KAZIMIERZE SACHARZ

słów.

..... - Skroniów, Łączyn

Mały,

ws:pólpn.c:ownic:y Poradni Ps:ycholoaiczno- PeUJo&iczaej w Ouaielnik•

wyrazy szczerego wspó1czuria z powodu śllłierd

Skroniów l, 11.

MĘŻA

Z uwagi na RK będą występować przerwy w dostawie en ergi elektrycznej w miejsc. Jędrzejów, ul. Górna, Oygasil'lsklego,
Sulków, Oąbie, Błogoszów ~marcu, kwietniu.
·

''"''

Kierownictwo, kolebnld i kole4zy
z Urzętl• Skaritoweto w Kielc:uh

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

•
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Sport

Sport

ron),Ś'Wi«ezewski,Balus:eyliski- lubica, 04browski, Kuch2rsld (od63 min.
Stol.rceyk).
•
Gdyby mecz trwał godzinę, wygranaprzypadłaby Polakomi tojakni!J·
bardziej zaslutenie. Szczególnie w
pierwszejp<llowiepodopiecznitreneraWiktoraStniukazagra.lihezrespektu dlafaworyzowanych rywali,ajeden
stracony przezPortugalczykówgol w
tymokresiebyłnajmniejszązkar,jaką
zapladć, wobec nadspodziewa-

mogli

l ~

cymwdziesiątkę(powyk.lu czeniu Ra

tQayka za dwie t.ólte kartki) naszym
piłkarzom wyraźnie zabrakło sil.
Skwapliwie skorzystali z tego Portugalczycy,strzalacjąctrzyr;ole,które

praktycznie rozstrzygnęły sprawę
awansu do półfinałów MM E. Wprawdzie23bm . odbędziesięrewant,jed·

nak trudnolicz)t, te b1alo-czerwoni
pokonają rótnicą trzech goli zespól, w
którym występuje at 8 zawodników z
pierwszejreprezentacji Portugalii

na strzelnicy

w broni pneumatycznej drutynowo zwyciętył zespól SKS
Łucznik Radom 873 pk:t., przed
WKS Pilica Pułaski Warka 791
oraz MGKS Hamer Kozienice
770 pkt. W rywalizacji szkół najlepsza okazała się ZSZ z Warki
702 pkt., a kolejne miejsca zajęl y:
Liceum Ekonomiczne Kozienice 679 i Zespół Szkól Budowlanych Radom 604.
A oto wyniki indywidualne:
Juniorki- l. Dorota F'tialkowska

Wczoraj w Radomiu w towarzyskim meczu piłkarskim Broli ulegia Granatalii Skar.i:ysko l :2
(0,0).
Bramki strzelili: Slępniewski 68
min.- dla Broni; A. Bilski 75 (karny), Chołuj 88 min.- dla.Granatu .
Broń : G1'2b01nki- Bilskl, Jackowski, Polneboli'Ski, Róiański Nowak, Stępnlewski, Koniarczyk.
Kolanek - Jędrasiewicz, Pn·lo wski. Ponadto grali: Czpak i LewandoW5ki.

- Granat l :2

toczył się

na błotnistym,
boisku, przy stale padającym deszczu. W pierwszej poło
wie optyczna przewaga naletała
do radomian, którzy jednak nie
potrafilijej udokumentować gola·
mi. Zdobyli wprawdzie prowadzenie, jednak w końcowych fragmentach spotkania górę wzięła rugrząskim

tynapiłkarzyzeSkarżyska,którzy

nie tylko wyrównali, ale zdołal i
przechyli: szalę zwycięstwa na
swoją korzyść.

nie dobrej postawy Polaków. Niestety
w dwóch ostatnich kwadransachgniją

Młodzież

W zawodach ligi juniorów

Mecz

Sport

Sport

STRONA l S

Sport

na godzinę ...

Polst.a : ~-l'rhslir,Rabjczylr.,
~-Led••'-. K•bllr.(odl!min. Ap-

Broń

SPORTOWE

Silstarczyło

Wc:zo~ na lładioaie Poaoal w&r.cudnle w pierwszym twłertftaałowym
meczu Młodzłdowycb PiJibnkkłl. Mistrzostw Europy POLSKA nietli
POR'IlJGALIII :J (l :8). Branlł:i strzelili: Romalt D:.tbrowskl w 40 min. dla Polsld; Jo-. Ptnto w 70 i 79, lal C~la w 86 mln. - dla Portugalii.

~~

SŁOWO

(pd)

Radom) 342 pkt. na 400
możliwych, 2. Anna Majewska
(Pilica) 261, 3. Sylwia Wawszczyk
251, 4. Monika Król240, 5. Mał
gorzata Żuro,.-ska 230 (wszystkie
Hamer Kozienice), 6. Monika
Km,·ale""Ska (Pilica Warka) 224.

(Łucznik:

Juniorzy: l. Piotr Kiełbowski
(Łucznik) 338, 2. Radosław Sadurek (Hamer) 321, 3. Andrzej Siara
(Łucznik) 316, 4. Andrzej Maj
(Hamer) 300, S. Kamil Kołodziej
ski 266, 6. Artur Malinowski 266,
6. Tornasz Górecki (wszyscy Pilica Warka) 259.
(zp)

ofl',f

Trenerem rep~zentacj l PolstJ w slalkówtt r.esW Wiktor Krtltok, który
•• niedawna opiekowal słę ~ WlóUi:ana Bielsko. l.hblo aam się
skontaklowatzaowymszkoleniow«m l poroxmawiatm.ln. o zespole Q.uaytb Radom, tak świetnie spisąj4CJDI się w obecaycb rozgrywbdl.
- Znam dobrze radomskich
siatkarzy jut chcćby z występów
przeciwko drutynie Włókniarza,
którą trenowalem. To dobry, waleczny zespół, moim zdaniem jedyny, którymotewyst~ akademików z Częstochowy. AZS
jest faworytem i głównym kandydatem do mistrzowskiego tytułu,
a Czarni - moim zdaniem - powinni zaj;t drugie miejsce.
- Powrót Andneja Skorupy
macmie wzmocnił ndoms~ dru-

Komunikaty
W dniach 14-l7marcaodbędą
otwarte mistrzostwa województwa radomskiego w sza·
chach. Drugi etap przewidziano
w dniach 21 - 25. Rozgrywki toczyć si~ będą w SP nr S, ul. Warszawska. Początek mistrzostw
ogodz.l6.
się

***

W najblitszy piątek, Ił bm.
w hali Broni rozpoczną si~ Mistrzostwa Polski amatorów w tenisie stołowym. Początek o godzinie
10. W pierwszym dniu odb~dzie
si~ rywalizacja drutynowa. W sobot~. równ ieto godzinie lO gry indywidualne. Zgłoszenia przed
rozpoczęciem mistrzostw.
(zp)

Ogrodnik

~ wałczy o

I ligę

Tenisiści stołol'li Ogrodnika Grójec: Sl1 na najlepszej drodze do wywalczenia awansu do l ligi. Prowa~ w tabeli z dorobkiem ZO punktów l nic nie
w stanie odebrat im przodownictwa. Jedyne punkty Ogrodnik stracił
w meczu z Bronili, Radom, któfl występoll'tła 'fi'ZmOCIÓona Arturem KIJi(lł
l mistnem P olski juniorów, Dariuszem Kichem.

je~1

Dozal:.ończenia

rozgrywek pozokolejki. Tenisiści
z Grójca zmierzą się: z zespołami:
Snnału Lublin l Granatu Skariysko.
Wyniki tych spotkań nie bę:dą, jed·
nak miały wpływu na kolejnośt
mi~sc w tabeli.
Prezes klubu, Witold Wynylr.owskl, liczy na dobrą postawę: tenisistów w meczach o awans do !ligi B.
Do najlepszych zawodników zalicza
się Dariusz Świll,ltk, który przegrał
tylko jedno spotkanie (z A. Kalit Ił).
Silnym punktem drutynyjest ponadto Steru Wielgus oraz Karol Sostałyjeszczedwie

l ecld,juniorczyniącystale postępy.

W tym roku przypada !S-lecie
klubu, który ma wielu sympatyków
i Judzi, bez pomocy których trudno

byłoby prowadzić działalność.

Do

najbardziej oddanych nałetą: Andrzej Ukleja, lekarz miejscowego
ZOZ, Roman Wubk, magister farmacji, int. Sławomir Słabasuwski
z Rejonowego Ośrodka Doradztwa
Rolniczo-Sadownicze&o, int. WieslawTtojlllo-wski, prezesZakładu Zaopatrzenia Ogrodnicze&o w Warce,
Lech Urbanowicz. Do grona sympatyków klubu dołączył ostatnio poseł
na Sejm PRL, Marian Kora.:ak. Dutą
pomoc świadczy tenisistom Spół
dzielnia Ogrodnicza w Grójcu udostępniającbezplatnieautokarname

czewyjazdowe.
Tenisistom zapewniono niezłe
warunki, a klimat wokół sekcji
dobrzerokujenaprzyszłośt.

(zp)

tyJH:.

Jak~ ocenia umiejętności

rozgrywa,j~cego Czarnych?
-To doświadczony zawodnik.
jeden z najlepszych na tej pozycji
w kraju. Młodziet mote duto się
od niego nauczyć . Mu~ powiedzieć, te jest posucha na rozgrywających. W przyszłym roku wraca do kraju Wagner, ale w pracy
z reprezentacją będę chciał się
oprzeć na mlodszych siatkarzach.

je do pierwszej ligi, winni będą
dziennikarze. Piszą bzdury
i nie stwarzają w/a}ciwego klimatu wokół sekr;ji i klubu. Dp
takich wniosków skłania
wtorkowa konferencja praso~
wa w RKS Radomiak.
Dziennikarze, psia mać, powinni pisać o pilkarzach tylko
w tonar;ji różowej. Wszelkie
konflikty to wewnętrzna sprawa klubu i wara pismakom od
grzebania się w nieporozumieniach. Niczemu i nikomu to nie
służy - próbowali przekonywać żurnalistów podczas spot-

Bzdury
wedfug

Antoniaka
kania z udziałem prezesa klubu, posła Tadeusza Kowalczyka, działacze oraz piłka
rze. Sternik Radornioka chcąc
uzasadnić tezę trenera posłu
ży/ sięprzykładem dziennikarzy .. Przeglądu Sportowego~.
którzy - wedl ug niego - nie
zawsze są wzorem rzetelności.
Innymi slowy - o drużynie
ubiegającęj się o awans do eks-

troklasy należy pisać ciepło,
a nie szukać dziury w całym.
Tak ponoć dzięje się gdzie indziej, o czym iriformowal
dziennikarza ~SL ~ca ły sztab
ludzi, łącznie z prezesem
Radomskiego
Okr~owego
Związku Pilki Nożnej...
Niektórym byłoby na rękę,
aby o Radornioku nie pisać
w ogóle. Nie będziemy w stanie
spel nić tych oczekiwań. Bę
dziemy pisać. Również krytycznie, niezależnie od tego czy
trenerowi Amoniakowi będzie
się to podoba/o, czy nie...
ZBIGMEW PUSZKO

chciałbym

wyjawiaC ich

nazwisk.

- Kie4y uldy spodzjn·at
powołania

się

kadry?

-Mam czas do 15 kwietnia, ale
prawdopodobnie nastąpi
to
wcześniej. W kadrze znajdzie się:

18 siatkarzy.

Dużą uwagę będzie

my takie przywiązywać do szkolenia juniorów. Równi eż w tej

grupie wiekowej w orbicie zainteresowań

moich kolegów-szkole-

niowców

są

siatkarze Czarnych.

-Czy wśród siatkarzy Cumych
(zp)

widzi pan kadrowiczów?

Komentuje
Andrzej Skorupa
Szkoda, że nie potra[il/imy wygraC dwóch meczów w Olsztynie. Byla taka szansa w sobotr, bowitm
prowadziliśmy 2."0, ale nil! udało się.
W zasadnicuj rundzie nie wygraliś
my juzr:ze dwóch spotkań na JlYjtŹ·
dzie. W /l rundzie o zwycięstwo bfdziejeszcu trudnitj. Myślę jednak,
że nie stoimy na straconęj pozycji- i
powinniśmy powalczyCo utrzymanie
drugiej pozycji przed decydująr;ymi
meczami o medale.
Można powitdzieC, żt zaczynamy
od zera. Mamy taki sam bilans, jak
nasi najgroźni~jsi tyM.·ale- Stal Nysa. Plomień straci/ zbyt wiele punktów i lł)'dajesi(, i~niezdolajużod
robiCt~jróżnir;y. Wnajbliisząsobotę

i ni~zielr podejm!4tmy stołowców
•·ewlasntjhali. WpierwszQrundzi~
dwukrotnie wygraliśmy po 3:0, ale
zwycięstwonieprzyszło łatwo. W ze-

spoi~ z Nysy

nie ma wielkich gwiazd,
co nieoznaczajednak, te Elł)'Ci(stwo
mamy w kieszeni. To naprawdr s&lidna, waleczna druiyna, mająca
w swoich szeregachj~nego z naJltPszych rozgrywająr;ych Stawamira
Gerymskiąo. Aby myśleć o utrzymaniu drugi~j lokaty musimy tt meczelł)'graC. WNysieosukus, droCby
w jf!dnym meczu, brd~te niawyklt!
trudno m.in. z uwagi no specyficzną
atmoiferę panującą w hali.
Jrzyczkiem uwagi mogą okazaC
sięmeczezudzialemPiomientoSos·

nowi«. J~ili sosnowiczani~ zdołają
odebraCpunkty Nys t~. a my ~ra1ey
wSosnowcu, 1w.iwczas sprlnią sięna
sze marzenia i będziemy graC z AZS
Czrstocho•·a o l i 11 mięfsu. Byłoby
to ukorono•·anitm naszych /()..Innich lł-ySt(pów w tkstraklasie. Ue~
m my wszystko, aby taksir stalo. (r:p)

Syrenka zmiena po puchar
Już tylko trzy kolejki pozostały do
zakoticzeniawareckiejpilkarskiejli·
gi halowej. Białobrzeska Syrenka po
zwyci~twie w spotkaniu z Telmontemjest jut niemlite pewnym kandydatem do zdobycia pucharu dyrektora Ośrodb. Kultury, Sportu
i Rekreaqi przeznaczonego dla naj·
lepszej drutyny rozgrywek.
W sobotę: przed spotkaniami li·
gowymi rozegrany został mea
trampkarzy z Białobrzesów i Lasek.
Lepsi oUzal.i się: chłopcy z Biało
brzegów, którzy pewnie pokonali
przeciwników 7:1. Na,jwi~cej bramekdlazwyci~w zdobyli: Sebastian Przyrawski i Michał Wotniak
po Z. w tej kolejce rozegrano tylko
cztery spotkania, pauzowały drutyny OKSiW i Korony Góra Kalwaria.

Wyniki:Wanrin-O.SPG~Z:7,

Jeśli Radomiak nieawansu-

- Tak, jestet:l zainteresowany

niektórymi siatkanam i, ale na ł'a
zie nie

TelmontWulr.a- S)'Jenb Blałobru
&1 1:4, JuniorekWilka-Danko Laski
3:0, OSP Wuka- FUM Wuka O:S.

l . Sfl'Hb
Z. OSP G~
3. RIM
4. OSPWub
5. Duak• Usti
6. Juiorek
7, Tel•o•t
8. Wanri•
9. OK.SiW
10. Kerou

16 1:5 49-ll
15 ZZ 61-31
1.5 1:1 55-Z4
16 11 43-37
., 11 35-32
16 16 45-46

15 14 37-38
l 7 12 42-57

15 10 41-71
6 Z 19-34

W klasyfikacji strzelców prowadzi Artu.r Baue z OKSiW- 21 bra·
mek, który wyprzedza Wiesia.,.
W1oduczylr.a z OSP G1t5ki - 20 goli
i Jana GQdziftskiq:o Warwin- 19.
~'r

'!)

'!)

Zakoticzyły si~ rozarywki hal~
wej ligi piłkarskich szóstek, zorganizowanej przez prezesa Radomskiego Okruowego Związku Pilki Notnej- MarkaJadczaka. W turnieju
triumfowali zawodnicy Rekreacji,
zespół prowadzony przez Marka
Jadczaka, który w finale o miejsca
l - 4 wygrał wszystkie spotkania.
Obok Rekrea(ji w finale zmierzyły
si~ekipy: Stranieri (futboliści !!l-ligowego Prochu Pionki), l.atąjące
Parówy (grali tam Jakub Bilke, Mariusz Nowak i Mank J(drasle•lcz
-na co dzień pilkarze Broni) i Policja. Wyn1ki spotkań o m1ejsca 5 - 8.
El:onomikWSDl:2, Wanime~.lskra)
1:2. lskfl l - Ekonomik 0:1, WSD
Wanlmex 3:1, Ekonomik- Willilnu
3:Z.Kolej ność:S.Ekonomik,6.1skfl

I, 7. WSD, 8. Wanltntl. Rezultaty
spotkań o miejsca l - 4. Rek.reaeja
- Pollcja3:1, La~11.ce Pu6wy- Stflnleri l:l, Rekru.tja - Par6wy 3:0,
Stranieri - Policja S:l, Rekreatja
-Stflllkril:l, Latai~Par6wy-Po
litja 3:0. KoleJność : l. Rekreada, 2..
Stranieri,3. La~II.Ce Pu6wy,4. Poll(ja. Królem strzelców został Rafał
StęplelizRekreacji -27go h .
(pd)

LOTEK

DUZY

EXPRESS
LOTEK

10, 18, 20, 23, 32, 49

7, 24, 32, 36, 41

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

SŁOWO RADOMSKIE

Więcej

aut,

NUMER 58

w~ęcej

petentów

Urząd .Miejsld, Wydzial Komunikacji. Przed Referatem Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
kolejka. Po korytarzu nerwowo kręcą się n-Jczę:kiej mężc.zytni. WiększoU z nich dzieriy w rę
kach, zawinięte w gazety, nowe tablice rejestracyjne. Tak jest codziennie.

Borki ·
jak nowe

Rocznie rejestruje si~ w Radomiu
od l 6 do 20 tysi~y samochodów.
Jednak ok. siedemdziesiąt procent
k.rąZy w obrocie handlowym. Na stałe w naszym midde pozostaje kat·
dego roku 4 tysiące pojazdów. Mniej
wi~j tyk samo przybywa każdego
roku nowych 10erowc6w.
- Kiedyftubyklgorzej,czck.akls~
o wide dłużej - powiedział nam jeden z interesantów - ale i dri§ trzeba
po§wi~ć kilkadziesiąt minui na załatwienie fonnalnoki.
Zdaniem Kazimierza WażyM;kie-

go, kierownika W$p0111ianego Referatu, praca w podleglym mu biurze
przebiegacoraz sprawniej. Od półlo

raroku wszysdOe ~dane znalazły s~ w komputerze.
- Interesantów przyjmujemy codzieMie- poinfbrmowal nas K. WaZyński. Na odbiór prawajaz.dyczeka
si~ dwa, tn:y dni. W imych miastadl
lrwaiOOwieledlużej,llf"l.ędnicyp-eyj
mująpeteniÓW

tylko w okrdlonedni

iwokreślonychgodrinach. Uważam
również, że dobrze przygotowali~y

informacje i WZDrf druków wywie-

Popyt na d rogie wędliny zmalał.
Szynki, b alerony wyprodukowane
w Wojewlldzldm Ptz.edsiębiorst
Pnemyslu Mięsnego w R adomiu
odkładane ą do zakładowej chło
dni. Drotsze wędliny czekają na
Święta Wielkanocne.
- WliliSia natomiast popyt na wyroby tańsze, rozdrobnione - informuje J a n Pomagalski, zarządca
komisaryczny WPPM. - Do wyrobów takich potrzebne są dodatki
z wołowiny. Sprowadza si~ ją • ze
względu na niską podaż w Radomskiem • z sąsiednich województw.

działu

Stowarzyszenia Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs,
w którym uczestnkzyć mogą tylko
członkowie SARP, ma być rozstrzygnięty na początku czerwca. Organizac:K konkursu zkcił Zarząd Miasta
Radomia, który jest gospodarzem

Koncepcję zaczęto realizować,
wywłaszczono kilka helCiarów gruntu, zbudowano nawet w stanie suro:.. · wym motel z zapleczem gastronomicznym. Na początku lat dziewięć
dziesiątych inwestyc~ wstnymano..

Po likwidacji ROSiR-u sam zalew
wraz z pobliskimi domkami kampingowymi, koi1ami tenisowyrial i wypo--pływ.>ją<q<>pw

jltl zorganizowany od nowa Miejski
O§rodek Wypoclynkowy. Tereny
przyłegłe, na których miano urządza~.':
pola nami01owe i zacięlo budow:.ć
mo(el, zabezpieczono przed dewastacj\- Sąonedodrisiaj "nasunie" Wydziału Mienia Komunalnego U~
Mias~a.

Przesyłki

expresowe
Radom,tel 217-36

poszukiwanych i skradzionych -powiedział szef Referatu- ~ki temu
nie dochodzi do zarejestrowania "lewego• pojazdu.
Jak w katdym urzędrie i tu zdarzają si~ się skargi na pracowników.
K. Wai:yński jest zdania, że petenci
nie znająobowiązujących przepisów
i wszystkiepretensjespadają na urzę
dnika.
- Wiele osób dziwi si~ że kaidorazowo nałeZy zgłaszać do Urzędu
Skarbowego zakup samochodu •
stwierdził nasz rozmówca - nawet
wtedy, gdy za nabyty samochód nie
trzeba.Uiszczać opłaty skarixlwej.

AnnaNowska

Szynka ·na ... zapas

Już w pnyszlym roku zostanie
ogklszooy ogólnopolski konkurs na
zagospodarowanie Ogólnomiejskiego
OVodka Rekreacji pny Zalewie Borki • powiedziała seleretan konkursu,
lftna Gluszek z radomskiego od-

obiektów nad zak:wem.
Pod koniec lat osiemdziesiątych
ówczesny Radomski llinldek Sponu
i Rekreacji opracował koncepcj~ budowy w pobliZu zalewu duZcgo kampingu. Miały tu byt pola namiol:owe,
baseny kryte i otwarte oraz motel wr.u.
z barem i restauracją. Gros nakładów
ponosil ówczesny GKKFiT.

szone w gabkltac:h na korytarzu. Dotychczas pracownicy Wydziału Komunikacji nie uczestniczyli w Zadnym
szkokniu, podcz.as którego omawiano by problemy rałszowania dokumentów zakupu nowych aut, odpraw
celnych czy -lewych~ dowodów rejestnąjnycłl. Polegają na swoim do§wiadczeniu. Nie twierdzą, że nie zdarzają im się wpadki, ale pełnajest rów·
nież teczka z wychwyconymi sfałszo.
wanymi papierami- podrobione faktury i dofrumenty celne, niewlakiwie
wypisane dowody rejestrncyjne.

Współpracujemy z policją, może

mykorzystaćzichrejestrupoj~

Radomska firma ~Giobal", która
w ubiegłym TJ)k.u wygrała przetarg na
remont fontann przy zbiegu ul. Focha i Znomskiego, kontynuuje prace. Zgodnie z umową cały kompleks
ma być przekazany do 31 maja br.
Przypuszczał jednak. należy, że oddanie akwenów i wodotrysków odbę
dzie si~ przed terminem. Łagodna
rima pozwolilabowiem na prowadzenie robót. Kształt i forma pozosuną

nie zmienione, ak klany boczne i dno
basenu będą wylotone trWałym i estetycznym materiałem. Ostre wymogi
projektanta nie pozwoliły na układa
nie barwnych płytek.,~ wię:t: jednostajne w kolorze.
Wykonawca przez 3 łata, od chwili przekazania obiektu, będrie sprawowal nad nim pi~ zajmując si~
jego konserwacją. uosu:z.ąc si~ o to,
by sprawnie funkcjonował. (mad)

Spacerkiem po mieście .

laklady z lukowa,

Sokołowa,

siamchowiekiego ·constaru• i wiele
mniejszych masami. Ostatnio zainteresowały si~ radomskim rynkiem
przetwórnie z Zamościa.
• W związku z konkurencją staramy si~ urozmaicać produkcj~.
Oferujemy coraz to nowe wyroby,
które
w tym również garmażeryj
przygotowuje zakładowa stołówka
- dodaje rozmówca. • W wyroby te
zaopatrujemy bary, slołówki przy
zakładach pracy.
{woj)

os.

Marzec w ..Resursie..
Pod znaidem łt>alru i wystaw u płynie bieżltcy miesiąc w "Resursie".
W piątek (l l bill), o godz. 11.00,
Jerzy Stępkowski przedstawi monodram"~SłefanaCzamie(:.

kiego" według opowiadania Wilołda
Gombrowicza.
19bm.,ogodz.l9.00.~riesi~

recital Ewy Blasu:zyk.
25 bm.• o godz. 10.00 i l 1.30-baj-

kadla d:ded "U trodła" .

Doo
Co roku o tej porze w zalewie na Borkach było pełno wody. W tym roku,
mimo iż bez przawy pada, tylko w niektórych miejscach są ~ady w~ Wi~k
s~ zalewu ma suche dno. Nic dziwnego, skoro Kosówka- jedyna rzeczka
zasilająca zalew · gubi ~w Krydmowicach, gdzie ą prywatne stawy.
Będ~t trawniki?
W paricu im. Tadeusza Kościus.pci (od strony ul. Żeromskiego) przystąpio
no do przekopywania gleby. Na nowo posieje się tra~ i załoZ:y trawniki. Prac
takich nie wykonywano tutaj od bardzo dawna. Pnetarg na prace pie~gnacyj.
ne w..aym paricu wygrała po raz drugi z rzędu firma ·alobar.
Popnawki do..• poprawki
Jesienią ub.r. (jut prawie rimą) reperoWanojez.dn~ ul. Sandontienkiej (Ustronie, jednosika 8). Kosztowało to spóldzielni~- bo ulica nie wiadomo di11C2ego
nie została skomunałizowama- ponad 100 mln zt W miejscu byłych dziurą
znowu dziury. Może lepiej byłoby naprawit kawałek jezdni, ale solidnie?
A skoro o ulicach osiedlowych: w fatalnym stanie są wszystkieboczneodchodzące od glównej Osiedlowej (jednostka C). Na wi~kszoki zapadły si~ płyty,
wybrzuszyły studzienki kanalizacyjne.

"!'Radomiu wyrobymięsne sprzcdaJą

26 bm., o godz. 18.00- spotkanie
:r:łlank.IJ!Bielicką.

Z wystaw wymienić trzeba: "ZabyUd Podoła l Wołynia" (24 bm.
o godz. 18.00, wspólorganizatorem

·-;..--w."..
w Warszawie), do 20 bm. eksponowanajest wystawa biograficzna
"Oddec::h nieskończonoścl~t". poświ~ ks. prof. Wlodzimierzowi
nota~

Sedłakowi.

Wśród

fi lmów prezentowanych

w ~Resursie" moinabędzie obejrzeć:
'Trzy kolory - Bialy" Krzysztofa
Kieślowskiego, "Wiek niewinnoki" prod. USA - stylową histori~
romantycznej miłości i nami~i
oraz "Pole rażenia" i "Reagge na
lodzie", prod. USA. Pierwszy jest
dramaten sensacyjnym, .którego akcja rozgrywa się w środowisku policyjnym, drugi - znakomitą komedią
o czterech jamajskich bobsleistach,
którzy nie mają po~ia o... rym zimowym sporcie.
W polowie bm. -Resursa~ ogłosi
konkun totografk:my pt. "Pedagog", przeznaczony dla mlodrieZy
radomskich szkól średnich. 19 bm.
pod patronatem ·aesursy~ od~ się
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej FJlmlnacjeWojewódzkie Ogól·
napolskiego Konkursu Rec::ytator-

-

(bk)

(woj)

Szukamy radnych

Radzi radzie Radomiowi
Już

wkrótce odbędą się wybory samorządowe. Od nas, miekto przez następne 4 lata będzie reprezentoRadzie Miejskiej interesy naszego osiedla, dzielnicy, mia·
sta. Zachęcamy naszych czytelników do wytypowania osób,
którym chętnie powierzylibyście pa6stwo sprawy miasta, a z
nimi • mandat radnego.

Demokratycznej, która moim zdaniemjest partią łudzi rozsądnych·
powiedziała M. Mosionek. • Uwai.am, że bez problem.l uzyskaliby społecme poparcie, o czym może świad
czyć np. liczba głosów, jakle uzyskala Maria Wasiak podczas wyborów do
Sejmu. Janusz Szlanla, w porównianiu z poprzednim wojewodą. zrobił
o wjc:Je wię:t:ej dla tego województwa.

szkańców, zależy,
wał w

Komitet Blokowy Osiedla XV· Iecia proponuje na radnego Leonarda
Froktuka, emerytowanego Zolnierza zawodowego, od czterdziestu lat
związanego z Radomiem. Pan Froń

czuk -jesloddanycałymsercemspr.~~
wie włakiwego kształtowania środo
wiska naturaJnego w osiedlu XV-le-

cia. Ponadto inspiruje mieszkańców
do włączenia się w opłek~ nad trawnikami i drzewkami wokół bloków·.
Kandydatury MarU Bienkiewta.,
Marli Waslak i J anusza Szlanty
zgłosiła telefonicznie Maigonata
M~M~

·Te trzy osoby są członkami Unii

stwon:yt pragmatyczne lobby w Ra·
drieMiejsk.iej.

Duży pawi łon handlowy przy ul. Sandomierskiej, zbudowany wie le łat
temu przez likwidowany obecnie Wojewódzki Związek Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich, nie zmienił przeznaczenia, choć liczne szyldy tylkoczękiowo odzwierciedlają raktyczny stan rzec::zy. Nie ma tu jut kawiarni, choć nad budynkiemjest laki szyld. Są za to delikatesy, sklep monopołowy oraz mała księgarnia.

(rnka)

(woj)

Zpowno<cią_.pod<jmowoćdo
cyzje i nieboisiędzialania.Wraz.zM.
Bienkiewicz i M. Wasiak mógłby
~

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

\

