W sierpniu do wygrania samochód!
ma szansę, wystarczą kupony z sierpnia

Każdy

We

wrześniu

wielki koncert na Kadzielni

J * Sprawcy nadal na wolności * Policja podejrzewa Czeczeńców
f

-....BÓJSTWO ROLNIKÓW
Policja w dalszym ciągu poszukuje morderców dwóch rolników ze wsi

l owo
.

Strzałki pod Nowym Miastem. Sprawcami są najprawdopodobniej dwaj Czeczeńcy, którzy wyrównywali z napadniętymi bliżej nie określone "porachunki".
36-letni Stanisław Walczak
i 47-letni Bogdan Sekuter zgin~li
w piątek ok. godz. 8 od strzałów

llii~iil

wtyłglowyiw plecy.lchciałazna

;
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Blisko 50 nielegalnych upraw maku

Poletka śmierci
ni~l"'l upra"' maku. W polowie sierpnia akty oskarienla trafią do Sądu Rejonowego.
Z dotychczasowych

ustaleń

jedną nielegalną upraw~. Podstawą
wszczęcia

26,

ustę:p

dochodzenia jest art.
l, ustawy z 31 stycznia

1985 r. ,.0 zapobieganiu nartomanii". Za uprawianie maku lub
konopi wbrew przepisom tejteustawy grozi kara pozbawienia wolności do lat 2 albo grzywna.
- Nielegalne uprawy maku
zwalczamy od kilku lat - mówi

szef prokuratury AHnrj Góml·
sir:wla. - W tamtym roku skierowaliśmy do sądu akty oskarienia
przeciwko8osobom.Mimorepresji nie udało nam si~ opamczyć
a;jawiska. 8:\:dziemy musieli zintensyfikować nasze działania.
Podczas lustracji terenów roi·
nych, przygotowywania protokołów ogl~dzin i zniszczenia rolnicy,
w przeciwieństwie do innych rejonów w kraju, nie utrudniali pracy
policji. Nie przeszkadzali takte
przedstawiciele urz~dów gminy
wyznaczeni do likwidacji poletek.
(an)

Ostrowiec

Groźnyolej
Wa.o~popółnocyzs:amoclaodu

nie ustalonej dotydlczas marld
l włakk:kla u u.lky Dłuclej w Os·
trowcuwydekla du:blloitołeju Da·
pędowqo. Przy wysokiej · nawet
wnocylemperatunemó&ł się on za-

paUt lub maleft w stucizienitach
ściekowych.

Jedna jednostka Państwowej
Potamej przez blisko go-

Straży

dzin~ zmywała jezdni~

Połkja WJ1Jpcnrala jako sprawaS• iw6dl mieszb.6c6w łlyłqo
ZSRR, z podlodullia Cz.ecu Dców.
Sporządzono ich portret pami~-

W Nidzie

Proltufatura Rejonowa w Ostrowcu nadzoruje bliako
50 dochodzeń prowadzonych przez komisariaty policji
w pobliakich gminach przeciwko osobom, u klórydl

wynika, te na terenie gminy Kunów policja prowadzi 13 takich
pOil~powań. na terenie &min Bodzcchów, Łagów, Waśnłów i BaJtów po 11 w każdej z nich. W gminie Nowa Słupia policja ujawniła

leziono. na polu w pobliżu wsi
Wierzchy. Pojechali tam zbie~
skoszoną i sprasowaną dzień
wcześniej słom~. Nikt nie widział
momentu zabójstwa, nikt też nie
słyszał strzałów, mimo że pole
leży w odległości 200 - 300 m od
kilku zabudowań .

na kilku·

dziesi~iometrowym
odcinku.
Orog~ wylotową do Kolonii Robotniczejzamkni~to dla ruch. u

ko-

ł owego. Do czyszczenia użyto
szczotki i roztwór środka pianotwórczego. Prawdopodobnie przyczyną wycieku była nieprawidło
wa eksploatacja pojazdu.
(an)

utonęło

dziecko
Do kolejnej tragedii nad wodą
doszło w niedzielne południe.
W miejscowości S~pichów (&m.
Nowy Korcz:yn) utonął w Nidzie
trzyletni Rafał K.. Lekarz wylr..lu·
czyi udział osób trzecich w spowodowaniu śmierci 1ziecka- poinformował nas oficer dyiumy
KWP w Kielcach. nadkomisarz
Steran Smanłzewskl.
(&k)

Śmierć

w płomieniach
W po:bru drewnłaneco domu
1 pomit5Za26 aospodaraych JO
Upc1 o godz. 23 w MakoSZ)'Die
(lftl- Bieliny) zclnęla 90-letnia
wła.kklelb. Antonina M. Straty
materialne OSDCOwano 11a 120
mhod.
l
Podcza.s minionego weekindu
Straż Pożarna w województwie
kieleckim wyjeżdtała do pożarów
120 razy. Jak nam powiedział
mi. aspirant Rom&ll Xani.Jllal z
Komendy Wojewódzkiej SP, najcz~ciej pałilysi~ lasy, trawy i zOO.
ta. Na razie strażakom wystarcza

wody. O poiarach

także nast~~

ciowy.Jedecmaok. l76cm wzro.
stu, czarne włosy zaczesane do
góry i brod~. Drugi jest blondynem o masywnej budowie ciała.
Obu widziano w dzień zabójstwa
idących w stron~ pola Walczaka.
Nie wiadomo, jaJd byl motyw
działania buiyCów. Częłt mleszbDcówStrzalektwlerdzl,:łe:r.em

kill się olli za lliewypłattllie lm zarobU za wykolli.D4 pracę. Rodziny
zabitych zaprzeczają jednak tym
pogloskom. Nieoficjałnie dowiedzieliśmy si~. że w ~~~ może też
wchodzić ,.odwet z pobudek osobistych•. O jaki odwet cbodzi nie udałO nam si~ ustalić.

Obaj zastrzeleni cieszyli si~ we
wsi dObl'\ opinią. Byli z sobą spowinowaceni.
Wczoraj w okolicach Noweao
Miasta pojawiła si~ pogłoska, że
bandyci zabili kolejną, trzecią
osob~ . Oficerdyżurny KWP w Radomiu stanowczo zaprzeczył tej
informacji:- To kompletna bzdura. Nie dotarł do nas taden taki
meldunek- powiedział .
Do momentu oddania .SL" do
druku policja nie zdołała ująć ban·
dytów.
(ak•)
Ozo.bójstwi~wSmo.fko.c:h- sz~

n(j no. str. 5, w o.rrykwl~ .Śmi~rt ze
Wschodu".

Sukces Kieleckiego Aeroklubu

Diamenty z nieba
Trwa dobrapassapUotówzAeroklaba KJeleckiep, którzy lAłobyli
jat w tym rob siedem diamentów
do zlotej odma1d Sl)'kwcowej.
W sobot~ Juusz Xami6sk1
pnelatującszybowcem500 km na
trasie Masłów-Kobylin-Masłów
zdoDył trzeci, ostatni diament do

Gościliśmy

swojej odznaki. Natomiast Michał
Wamej wznQSZ..lC si~ na wysokość
3 tys. m spełnił trzeci warunek do
uzyskania zlot ej odznaki. Swietne
wynilr..iszybownikówsprawiaj.,te
Aeroklub Kielecki jest uwatany
obecnie za jeden z najlepszych
(Jk)
w Polsce.

Czytelników

Pilmik w Cedzynie

W sobotę: do baru "Pod Sosnami-, na zaproszenie hotelu .śwłęto
krzyski" w Cedzynie i redakcji . Słowa Ludu", przybyło kiłkanaście
rodzin z Kielc i okolic, 8 także pracownicy gazety.
Wszyscy bawili się doskonale. Na miejscu mo:tna było zamówić
kilka rodzajów piwa i napojów chłodzących , 8 do jedzenia kiełbasę ,
golonkę łub szaszłyki prosto z grilla. Grał i śpiewał zespół . Komfort"
z Ukrainy.
(MaWik)

• Śmierć za śmierć
• Nie surowość, a nieuchronność kary
*Strajk konsumenta?
Wypowiedzi l opinie czytelników czytaj na str. 3 .
Przypominamy, te nasz redakcyjny telefon jest czynny od ponle·

w

działku do piątku godz. 9-13. Czekamy na spostrzetenia l sygnały.
Dzwońcie do nas i podzielcie się swoimi uwagami na wszelkie tematy,

które Was drażnią. Wydrukujemy

katdą opinię .

Zapraszamy.

Panarama Firm
442 380 FIRM
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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50 rocznicagodżiny "W"

W hołdzie powstańcom
TnnU~t uroczyslości związane z 50 rocmic:t wybuchu powstania warszawskiego. I>Dsu.J w godz. 9-12 na pl. J. Pilsudsldego w
Warszawie odbędlł się uroczystości centralne. O godz. 17- w godzinę,.W"- przy pomniku Gloria Victis nas~~ uroczystości
żołnierskie, a w godz. 20.30 -22- uroczystości przy pomniku Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich.

Wczoraj przy pomniku Powstania Warszawskiego na p l. Krasińskich w Warszawie odbył si~ powstańczy apel poległych. Na ścianie pomnika odsłoni~totabliąkuczcilotnikówalianckich,którzynieślipomocpowstaniu.NatomiastwTeatrzeWielkimwWarsz.awieodbytasi~uroczystapremiera
filmu dokumentalnego w retyserii Knysz.tofa Langa ,.Powstanie Warszawskie -1944". Jest to pierwszy polski dokument nieco inaczej utazujący
bezprecedensowy zryw Polaków. Relacje uczestników powstania, obserwatorów i historyków ilustrują zdj~cia i filmy archiwalne. Jak ta den dotąd
polski film, dokument Langa przedstawia wszystkie aspekty codziennego tycia powstańczej stolicy. Mówi o tym,jak w dzielnicach przejmowanych
przez powstańcow zast~powano okupacyjny system własną administracją,jak troszczono się: o normalne funkcjonowanie miasta. Wielka polityka i
walki stanowią tło do bardzo osobistych wspomnień i refleksji. Jeden z uczestników opowiada, czym tywilisi~ powstańcy przez 63 dni. W filmie takte po raz pierwszy do głosu dopuszczono Nie mców- historyków i tych, którzy walczyli z powstańcami. Dowiadujemysi~o odczuciach drugiej stro-ny, o tym .ze współczuli warszawiakom i o tym, że wśród nich zdarzalysi~samobójstwa. Film przy~to oklaskami i minutąciszy uczczono parni~ poległych powstańców. Wczoraj po głównym wydaniu Wiadomości film Langa pokazała TVP.
podziemia zbrojnego z okresu 11
wojny światowej: gen. Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego, gen.
Sterana Grota-Roweckiego i gen.
Jak jot mronnowallśmy w sobotę Leopolda Okulickiego (dwie ostatcentral•e ucw:zystośd ~z SO nie mogłły są symboliczne).
roaal~ wybadlu powstania wuGrób pokrylywieńceod rodziny,
szawsldecoroqoct,tłyslęwpillllekod
prezydenta RP, władz, wojska, kom·
społbaia 150 kombatantów- uaest·
batantów i warszawiaków, licznie
nillów pewstaAia z prezydentem Le- przybyłych na poyzcb mimo ogromdlemWal~ WTeatneWlelklmod·
nego upału. Ostatnie honory oddało
była się prapremiera opery Feliksa
kilkadziesiątpocztów sztandarowych.
Nowo11iejsldep ,.Quo ndis".
Urodzony w /895r. Komorowski w
CUJSit l wojnyiw/atową ~t~•a/czy/w arProchy
mii oustro-wr~itrskid: untstniczy/
w Mo"ojnit po/sko-bolsuwlckitj. W 11
spoczęły
ziemi
RP byt m.in. dowddcq 9. pul ku uła
nów molopolskich i komtndonttm
ojczystej
CmtfJlm Wynkoltnia Kawaltrii
Na ,.~owskim Crnent.aml
w Grud:tiqdzu. Zotnitn wndnia
Wojsko1I')'DI złotono w sobot(: prothy
1919 r., pottm w konspiracji: by/ kocen. TadeasuBon-Komorowsk.Jeco,
mtndanttm g/Ownym AK w latach
batendanta dówner:o AK l premlen
1941-19#. W latach /944- /946 by/
1Wt4u RP.
nantlnym 'wodztm sil zbrojnych, a w
"S~ w ojczystej tlemi
lotoch/947- 1949-prtmitrtmRzqdu
wspokoju,nryd.:ł;)1d"-napisalpreRPno Uchodźstt~.-ft. Był odznoaofl)l
zydent Lech WaJęsa w przesłaniu od·
ordtromi Virrur/Mililari/1,//1, lVI V
ayi&DJDI nd otwartym p-obem pnez
klasy, srtbrnym i złotym krzytaml zamin. Andrzeja Zakne.-skie,:o l Kan· sługi oraz Krzyitm Ofiarsklm Polfr
celuii Prezydenta. Wed:luc Wałęsy,
nio Ratiruta.
ber: walki rozpocl(tej na rozkaz .,Bo-Pogr:zeb poprzedziła msza przed
ra", nie bylobydził wolnej Polskl, ~
katedrą polową WP. Prochy ,.Bora~
bowiem tatle kJęsld, kt6re ostatecmie sprowadzono w u b. czwartek z Wielzml~- się w zwycięstwa.
ki ej Brytanii, gdzie zmarł na wygnaSwe&odowOd~-wimieniu Kola
niu w 1966 r.
ZolnierzyAKnaObcz.yźnie-:tegnał
W mszy żałobnej uczestniczyli
słynny .,kurier z Warszawy" Jan Nopremier Wałdernar Pawlak, marsza·
wak-Jeziorański. Przypomniał, te
lek Senatu Adam Struzik, wicemarKomorawski odrzucił po kl~sce poszałek Sejmu Aleksander MałachowstaniaądanieNiemców, bywydać
wski. Prezydenta RP reprezentował
rozkaz kapitulacji całego AK na ob- szerjego gabinetu Mieczysław W aszatach pozostających jeszcze pod chowski. Obecnybył prynw Polski,
okupacją hitlerowską. W imieniu
kard. JózerGJemp.
tolnierzy AK w kraju żegnał "Bora"
Po mszy urnę: z prochami Komoppor. Andrzej Miś, awimieniuWP - ' rowskie&o i jego tony umieszczono
zastę:pca szefa Sztabu Generalnego,
w trumnie, k.tórą na lawecie armatgen. Zbigniew Zalewski.
niej przewieziono na cmentarz w
Przy odgłosie salw honorowych
honorowej asyście policyjnych moKompanii Reprezentacyjnej WP,
toclcyliorazwtowarzystwiegeneraumę: z prochami złotonodo znajdująlicji. Według zmienionego w ostatcegosię:obokpomnikaGioriaVictis
niej chwili pierwotnego planu urogrobowca dowódców polskiego czystołci,umamiałajechaćzamknię:-

Centralne obchody
od piątku

,,Bora"

w

Dzisi~,l sierpnia br., webocizi

w iyde ustawa .,0 melodach
ksztlłtowaDia wynagrodzeń i śro-

dk6w na wynagrodzenia przez
podmioty gospodarcze", czyli
tzw. neopopi111·ek. Omacza to, że
po 4 mies~cacb nieobowiwwania
ustawowej koatroli plac część zakładów nie będzie mogla bezkar-

nie podnosić wynagrodzeń.
Ustawa obejmuje

wszystkie

pr:zedsi~biorstwa państwowe, komunalneorazspółk.izconajmniej
BO-procentowym udziałem skar-

bu

państwa.

Jeteli firmy te przelimit wynagro-

kroczą dozwolony

dzeń, b~dą musiały zapłacić
• opłat~ sankcyjną" w wysokości
1,S zł za katdą złotówkę: wypłaco-

owo
SIll!l!l!l

tym karawanem. SpowodoWało to
protest środowisk kombatanckich
związanychzcentroprawiC4, których
zdaniem taki przejazd uwłaczałby
pogrzebowi naczelnego wodza, którym "Bór" był w latach 1944- 1946.

W synagodze
i oazamiru
Złotenieprochów cen. Tadeusza
Bora-Komorowskiego było głów
nym wydarzeniem drugiego dnia
obchodów 50 rocznicy powstania
warszawskiego.
Przed potudniem w SYJllllodze
Notykaodbylosię:uroczyste naboteństwo żałobne ku czci poległych
powstańców. Uczestniczyli w nim
prezes Zwi42-ku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Paweł Wildstein i naczelny rabin Polski Menachem Pinchas Joskowicz.
Ostatnim punktem programu centralnych uroczystości był w sobotni
wieczór okolicznościowy koncert
dla kombatantów na dziedzincu
Zamku Królewskiego. Na program
złotyły si~ m.in. utwory Baczyńskie
go, Gajcego i Białoszewskiego.
Jednym z wydarzeń towa.rzysz.ą
cych było złotenie wieńców przed
pomnikiem lotników RAFzRPA w
podwarszawskim Michałinie. Uczczono w ten sposób pamięć alianckich
lotników nioących pomoc powstań
czej Warszawie. W ceremonii uczestniczyli ambasador RPA Jurie van
Zyl Gryffenber& i dowódca Wojsk
Lotniczych i Obrony Powietrznej
gen. dyw. Jerzy Gotował L
W Muzeum Niepodległości otwarto wystawę: ,.Generał Bór-Komorowski i jego tolnierze w akcji
,.Burza". Na wystawę: przybyli syn
generałaAdam Komorowski i ostatni prezydent RP na Uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski.

Mszapołowa
WC201'1Q, J IHpca,wprudd:z:ie6SO
roc:znicy ...".._.. pewstaala wvsza-

wskleco. na Clllt•tamt

trafią

do budżetu państwa.
Ustawa przewiduje ulgi w opła
tach sankcyjnych dla "rzetelnych
eksporterów... Ci, którzy terminowo rozliczają si~ z budżetem oraz
których eksport własnych wyrobów jest nie niższy, nit 3 proc.
obrotów firmy, ~dą mogli liczyć
na zmniejszenie kary o kwot~ odpowiadającą udzialowi eksportu
w ogólnych obrotach.
Ustawa daje zakładom motliwośC wyboru jednej z czterech
metod kształtowania wynagrodzeń. Pierwsza z.aklada, te wysokość plac b~dzie uzgadniana

w kontrakcie menedżerskim; druga, te zadecyduje o tym porozumienie z Izbą Skarbową. Według
trzeciej metody, dozwolony limit
wzrostu wynagrodzeil. uzaletniony bę:dzie od relacji zysku i płac
wuh.r.,a zgodnie z czwartą, wysokość plac ustali Komisja Trójstronna ds. Społeczno-Gospodar
czych (rząd-.pracodawcy-pracow
nicy), a w raze nieosiągni~cia
przez nią porozumienia, obowią
zek ten spadnie na Radę: Ministrów. 28lipcabr. komisjata uzgodniła, te płace w sierpniu ~dą
mogły wzrosnąć maksymalnie o 3
proc., a we wrześniu - o 2 proc.

r-sta6d..-

warsu.,. na Woll..,...wiona zosta·
la uroaysła msza połowa.
,.Przybywamy tu dziś, aby d!ł
świadectwo prawdzie- prawdzie zamazanej"- powiedział rozpoczynając naboteństwo biskup polowy WP
SlawojLeszekGiód!.
Posłanieprezydenta Lecha Walę:
syodczytałsekretanstanuw Kance-

larii Prezydenta RP prof. Andrzej
Zakrzewski. W mszy wzię:li udział
uczestnicy powstania warszawskiego,
reprezentanci organizacji kombatailckich, przedstawiciele władz
i mieszkańcy stolicy.

Raport o pomocy
brytyjskiej

Polską - 30proc.

We wst~pie Ciechanowski przytacza raport gen. Ludomiła Rayskiego,
złożony gen. Władysławowi Andersowi 4 września 1944 r. Gen. Rayski,
dowódca lotnictwa polskiego, który
latał nad Wars.z.aw4. uważał akcję:
zrzutową za .,samobójcze wybijanie
lotników".
~Warunki lotów są wyjątkowo
trudne. Odblask od palącej się: Warszawy się:ga. promienia 140 mil. Lot
odbywa się: nad samą ziemią nad
drzewami, z przeskakiwaniem nierówności terenu. Straty są kolosalne~- stwierdzał Rayski.

Jelcyn za pó:fno
powiadomiony?
Szdadml.nistntjlpnzyileałafe

Po raz pkrwSZ)' o,."ikowano nie
!QaWIIluay•.._.w..,pelsce,utiw
Wielkiej Brytanii raport podp.tkownib H. M. nreJraJJ.a, klenU-cep
br)'tyj*-pomOCII I~dla powsta·

nla wanzawskiep. Rapert wydala
Nraelu Oyt-ektja Ardńńw Pnst·
wowydl. P001ecy (t.aUe ftausowej)
'llizlelllaAmbtsalb.BrytyjsbwWarszawłe oraz Brilisłl c.odl.
Zdaniem prof. Ciechanowskiego,
który przygotował raport do druku,
dokument ten, zawierajl!,CY dokład·
ne dane dotyczące pomocy brytyjskiej, liczby lotów, wyliczenie głów
nych rodzajów spn.ę:tu wojskowego
dostarczanego do Polski (broń,
amunicja, materiały sabotażowe,
odziet), ma charakter unikatowy.
Raport- składający się: z raportu właś
ciwego i załączników - nie był dotąd
udostę:pniany badaczom powstania
warszawskiego, podobnie jak inne
dokumenty brytyjskiego SOE (Special Operatlon Executive - K.ierowoid.wa Operacji Specjalnych). Pub!ikacja zawiera raport w j~zyku
polskimi angielskim.
Prof. Ciechanowski otrzymał raport od samego ppłk. Threlralla w
1982 r. Threlfall był dowódcą spe-

Neopopiwek wchodzi w
ną ponad norm~. Opłaty w calości

cjalnejjednostki bojowej (Force 139)
we Włoszech, której zadaniem było
wspieranie polskiego i czechosłowa
ckiego ruchu oporu w latach 19431945. Brał m.in. udział w przerzucie
1 Polski drogą lotniczącz~ci rakiety
,.V-2" wykradzionych Niemcom
przez Armię: Krajową.
Alianci zachodni zrzucili w sumie nad Warszawę:, Kampinos i Kabaty239ton zaopatrzenia, z których
zaledwie 88ton odebrali powstańcy.
Pozostałe !SI ton wpadło w rę:ce
Niemców, dosWaje ludność cywilna
lub uległo zniszczeniu. Zginę:ło 265
lotników brytyjskich, polskich i
amerykańskich. Alianci stracili 41
samolotów. Loty do Polski byłydługie
i niebezpieczne - trasa Londyn • Warszawawynosiła ISSOkm,aBrind isi- Warszawa- 1430 km. Srednio
przy operacjach nad Niemcami stra·
ty wynosiły l-S proc. W lotach nad

dencjł

AHYJskltJ,

SerPrJ matow

pnyłec:blw~Mst.UcyuobcM

•Y 50 rocmicy WJINKII• powstula
wuszawsklep.
flłatow jest osobistyla pneQtawi-

dele• Borysa Jelcyaa, który~ abseaQęttatuczyl"zt,yt,..,.,..ząro

smliem fO pne:z prezfliaala Ledaa
Wałęsę". Wedlq KaDceluii Prezy·
deala APuproszeniezostalo wydue
jui:reklema.
W ramach wizyty osobisty przedstawiciel Jelcyna, odbę:dzie rozmowy z prezydentem Lechem Wał~ i
premierem Waldemarem Pawlakiem.
Agencja T ASS twierdzi, że najprawdopodobniej podczas tych spotkań
"stanie znowu sprawa Katynia".
Podcz.as niedawnych rozmów w
Moskwie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzeja Zakrzewskiego z Flłatowem ustalono
zasady rozwiązania lewestli uporzą
dkowania miejsc pochowku obywateli polskich zamordowanych przez
NKWD.
Strona rosyjs.ka powolała pełno
mocnika ds. Katynia i Miednoje oraz
przeznaczy23 mld rubli na pierwsze
prace ekshumacyjne.
(PAP)

życie Konferencja
konfederatów

Ustawa ,.neopopiwkowa., od
samego początku miała przeciwników i zwolenników. Za jej przyj~ciem opowiadał si~ rząd, który
zakładał, że wpływy do budżetu
z tytułu podatku od wzrostu wynagrodzeń wyniosą w br. ok. 5 bln zł.
Zdaniem Ministerstwa Finansów, brak kontroli płac mote takie
doprowadzić
do przyspieszenia
wzrostu inflacji. Przeciwnijakiejkolwiek kontroli płac są natomiast zwi42-kowcy, gdyt:- ich zdaniem- ustawa traktuje nierówno wobec prawa
podmioty gospodarcze i kłóci si~ z
z.aloteniami gospodarki rynkowej .
(PAP)
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·Kielecki okrę:g Konfederacji Polski
Niepodleglej popiera kongres, który
zgodnie ze statutem ma odb)i się: za
dwa lata - stwierdził po wczorajszym
zebraniu władz szef okrę:gu, Hearyk
G6id1. Stwierdził tet, te usunię:cie z
K.PN dwóch kolejnych postów nie oznaczarozlamuwpartii.
(Dik)
O Koll/tdtr(J(ji 1aldt na str. 5

Ekoradio
Dzi.łodgodz.8doiOtolejnytelefo
nK:znyd)1urwRozg!ośniPol~r;olla11iaw
Kielcach,klól)'podlll.teł.(~I)427-47,

61- 12-00petnired. JóufWiel""lk

Redaktor wydania
Andrzej Załucłd
Redaktor depeszowy
Cezary Jastrzębski
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Do stołlcy
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Serbowie bośniaccy wzywani do
uznania międzynarodowego planu

ŚWIATA
Kipłi

STRONA 3

pn,byl

wczo~ pitr'IISl)'więbQ- t ..IYD&tat t.laienyamuybAsklct,aWYdlpuŃCw

prZJWt6mli•--.,rce~• .. uh.

scowyalełłlbb, ll:r~WJ'ł polłOC db

acllo41dwl•t:I-JI•Aokt.
60 tołnierzy USA przyJceWo samolotemdoKigali na drugi dzień po przy-

Pokój niema Żobtierze USA
altern~tywy

Serlłll, pnywódca ~·
~ Socjałistya:Dej Pmil Serbil
(SPS)Siobodu Milonevitzupelował
w~ do Serbów bośniackich, by
przyjęli płaD pupy konllktowej (USA,

Pre:zy• ent

RQ\ia, U.ia E~sb) podziału Boś·
ni i HercqowU!y. Tui po nim z podob--

aym afde• WJSCVił prezylleat DOWtj
Jaa:osb.wii (Strbli-Czamo&6ra) Zona
Liłit.CzyapeJe ~ skuteczne'!

Przedponad rokiem Belgrad nałła·
niał Serbów ~niackich do przyj~cia
planu Vance·a-Owena. Do jego zaakceptowania wzywał ich .,kategorycznie" list prezydentów Serbii, Czam~
t;Jry i zlotonej z nich nowej Jugosła
wii.Prezydenc:istwierdzili,t.eSerbowie bośniaccy uzyskali wystaJezające
ust~pstwai gwarancje, i te ,.w tej sytuacji nie mają prawa narabC interesów
społeczeństw Serbii i Czarnogóry'".
Jednak plan zosW odrzucony.
Władze belgradzkie akcentowaly,
te ,.mimo wad, plan daje motłiwośt
rozwiązywania
spornych problemów". ,.DecyZji w sprawie planu Vance ·a i 0>.\.·ena nie mote podejmować
wyłącznie społecz.eóstwo Republiki

Serbskiej"- mówi! prezydent SlobodanMiloszević.

,.Pokój nie ma alternatywy"- podkreSlal sektetangeneralny SPS Mil~
mir Minić dodając, te ,.SPS oczekuje
ponownego roZpalrtenia planu Vance ·a i Owena pn:ez Serbów bośniac
kich".
Zdaniem rządu nowej Jugosławii
planpn:ewidywał rozwiązania, które
"uniemotłiwiają wszelką próbf narzucenia narodowi serbskiemu w Boś·
ni i Hercegowinie rozwiązań, które
nieletalybywjegointeresie".
O przyj~ie planu Vance·a i Owena
apelowallUte parlament Serbii, któremu wówczas pn:ewodniczyl dzisiej·
szyprezydent nowej Jugosławii Zoran

nagrody.
Wygrana: meble .pracuś"

opozycyjnych wSerbii, wtym przewodniczący Serbskiego Ruchu Odnowy
(SPO) Vuk Draszković i ówczesny

drugi polityk Partii Demokratycznej,
dm jej przewodniczący Zoran
Djindjić .

(PAP)

W Panamie ostrzelano
ośrodek żydowski
Grupa nieznanych terrorystów ostrzelała z broni automatycznej tydov•ski OŚ·
rodek kultu~lny, polotony w stolicy Panamy. Policja podała, 1e nikt nie został poszkodowany,jcdnak w budynku powstały znaczne szkody.
(PAI!)

z Drewexu.

byciu lam !S-osobowej łf\IPY rozpoz.
nawczcj.Wczon,iwiGplispodzJewany
był minister obrony USA WiUlam Perry,któryo:twiadczyl,1cwprzyszłymty·

&odniuliczbatołnierzyamerybńskk:h
biorącychudzialwoperacji ud.zielania

pomocy uchodicom i ludnolei Ruandy
moiewzrosnąć do4tysi~. Wczo~ra
no Perry przybył do Entebbe w Upn-

dzie, by przeprowadzE irupektj~ watoego ośrodka amerykańskiej akcji hu·
manitamej udzielania pomocy mili~
nomuchodtcówruandyjskkh.
'perry powiedział dziennikarzom
podczas podrótyz Waszyn~tonu do En·
ttbbe,te po rol.J)OC2łCiu lotów do Kipli
siły amerykańskie pod-oM pomoc dla
1,2 mln uchodf.ców.
(PAP)

Lilić.

Za podpisaniem planu opowiadała
si~ tetczęść p~c:ów ugrupowań

Codziennie

wKigali

rabaty.

niesJ!!Hizianld.

Z• u•y konk•rs•
Codziennie w redakcji ,.Słowa Ludu• odb)'\1-·a si~ losowanie numeru karty,

~~~~~~c;:l~~~~=~i[fo~~=~~:azk~~~t~~~~~e~

uL Targowa 18, te!. 459-19) najpóźniej do dnia nast~pnego do godziny 16.
Po odbiór nagrody nalety llłosić si~ najpófniej w ciągu 7 dni.
Waruald odbłoru nagrody:
l) posiadanie karty, której numer został wylosowany danego dnia
2) zebranie kuponów, które ukazały si~ w danym miesiącu w naszej
gazecie (mo1e brałowat 2).

Dodatkowo miłki i rabaty!
l. ~Mdllny.,WALWOOD",Kitlec,ul. Leanicka28,z.a,órsta62, znitbl~

nar==Y·

~.~

<•.

.

COOP",Kielec,Pomorsk•Sl,znitta2~nakatdljusluaę,wyto
.~m::~utTi!~kiewicuS9,miiliS~przytonsumpcji

Na męskość
z nożyczkami
21 - letnla filipińska szwaczka
Gina Espina z Manili pozbawiła
swego kochanka męskości przy
pomocy... notyczek. Gdy 39-letni Donald Jacolo usnął po kilku
piwach, kobieta, która dowiedzlata się, te jej wybrany jest tonaty,
dokonała kastracji i uciekła Pod·
czas prOby ucieczki została
schwytana przez policję. Porzuconego na schodach penisa nie
udało się, niestety, przyszyć na
właściwe miejsce.
(PAP)

S l owo do ,,Slowa''
Śmierć za śmie~ć
Wsmqsnrta mną wiadomość
o śmierci 11- lerniej dtietr>•czynki
wPionkach. A/ejuzcze bardziQ ro,
uczynit ta karany w niedawntj

że

przeszlośd (śmiesznie niską karą
półtora raku za p•alt) zbrodniarz.
Moim zdaniem ni~ wolno pobłażać

W cywilizowawych krajach świa·
ta dawno zrozumiano, ż~ ni~ tyle surowośćco nieuchronność kary budzi
respekt i opami(tanie.Każdy prz~s
lfPca, każdy czlowi~k podnoszący
l'fkr na innego, czy wydqgający ją
po cudzq własność, każdy klo lami~ prawo, fii1JSi robiezdawać spraW( z nieuchron;,osd kary. Tymczasem u nasz coraz powszechniejszym
l~k«Waż~ni~m prawa łączy sir nagminna praktyka stosowania wo·
bet: skazanych rOżnego rodzaju
zwolni~ń warunkowych, przepus·
tek, amnestii itp. NI~ dość, że sądy
wydqją Iibera fM wyroki, to jeszcze
później dochodzi do złagodzenia
kary. Gwałciciel czy morderca ska·
zony na 25 lat praktyczni~ nie prze--

zbrodni stosujqcdal~j taki~ lagodn~prtnł'O. Wlaśdwi~dzisiejsza Pol·
skajest krajem bnprawia i to ~z
wala zbrodnicze instynkty. Kara
śmierci- podobniejak w Stanach
ZJednoczonych -powinna być sur
sowa na z całą bnwzglrdnośdą: Je--

stem takie przed)vna takim opl·
n Iom jakie prrzenruje wi~marsza
tek Sejmu Aleksander Matachowski, któregowypowi~dźo tym, że kary śmierci "Ie powinnosir srowwać,
bardzo mnl~ zbulwersOK'a fa. Cie-kaweczy ludzi~ byliby aż tak humanitarni, gdyby to ich własne dzieci
padaty ofiarą strasznej zbrodni?
Dlatego ni~ zgadzam SI( z nimi.
(Miuzklutkt~. Kielc)
(t~.p)

Nie surowość,
a nieuchronność kary
bywa w wirzieniu dtuiQ niż 15,
a jak ma pieniądze lub znajomośd,
albo przedsirbiorczą rodzink(, mrr
ż~ korzystać z okolicznaidowych
przepustek, a lo na pogrub bliskiej
osoby, lo na lekarski~ badon/a SfUQalistyczn~lrp. Troskoopdni(zy..
da wewnrrnnąo pnesrrpców zdu·
mlnt·a. Mato który z nidtpnejmuje
sir najsurowszą karą, czrsto wirc
długoletnie wyroki Wi(ti~niajui na

sali

_______

Strajk konsumenta?
Nie ma miesiąca abym nie otrzymai jakiegoi powiadomlimio
o podwyższeniu opiaty za energi(,
za IIYWÓZ imi«i, za dostaW( woąv
itp. Najsmutnidna w tym wszystkimjest moja bezwolność. Owszem,
mogr uoretyczni~ od'lfo·ol)'łł·ać sl(,
b... przysługuj~ mi nawet prawo wy·
stąpl~nia z POZ'Ifo'tm do sądu cywil-

nego. Cóż z ttgo skoro wirkszość t~
go rodzaju starań skamnychj~st na
niepowoduni~. Nasi kochani mrr
nopoliści wspkrani auroryteJem
pailsl'lfo·a przysyłają ro rusz MK't
kalkular;je, zostawiając mi jedynie
przywilej opłacania haroczu w te,...
mini~. Coraz czrścid też nokozy
wp/at przysyła mi sir;: d ut)'m apóź-

sądow{j kwit;Yilln~ są śmie-

ch~m. Złoczyiu;y nie wiedzq co oznacza surowość odosobnielllal
A/d nie, oni tylko liczą na /ib~ral·
nośćcałegosysremu penirenQGme-go l nie mylą sir wiedzqc, ż~ nim
upłynie polowa wyroku b(dą na

l

wolnośd.

MARCINA. {Nt~rwislco do will-

dom olei ~dtW;ji)

(tt~.m)

nieniem, np. w ostatnim dniu przed
tumin~m uregulowania. A polem
taskawiepozwala mi sir 3/ubł dni
po terminie r.pladć naldność bez
' żadntjkary. A możeK·reszdenaiia1a pora, aby ni~ oglądając Si( na lst-

nie)qce organizarj~ konsumencki~.
ostro zastrqjkować i nie pladćl
l domagać sir kalkufaQi oraz dysku~ji cen co najmniej miesiąc przed
termin~m plonowan(j podwyżki.
Zdesperowtury koJUu~Mnr.
(III.m)

BIURO KONKURSU
K i e lce, Targow a 1 8, te l . 459 - 1 9
Czynne: poniedziałek- plqtek w godL 1 O - 16
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TYGODNIOWY ZYSK
Z OBROTU AKCJAMI
BEZ UWZGLĘDNIENIA PROWIZJI
Tydzień od 21.VII do 28.VII.1 994 roku
MAKSYMALNE
5,00%

RELACJE

Nie dajmy
OSTROWIEC ŚW.
e Kłtrowc6w z l kat. na wyjaz-

M--do

dy zagraniczne zatrudni ,.ROMEX", ul. Ił1ecka (internat szkolny), tel63-<12-40.

e

-Zakład Usług MotoryZacyjnych,
ul.
Sandomierska
91,
teł.
6S-14-94.
e HyUulib z uprawnieniami spawacza pzowego i klerewcę
z uprawnieniami na dtwig - Zakład
Remontowo-Budowlany.
Denków, ul. Wschodnia. teł.
62-S3-3S.
Stolarzy meblowych i ~w
eon do szycia tapicerki - "MEBLOTEX", ul. Focha S, tel.
6S-22-70.
e Murarzy-tynkany l sp•1n1·
aa z uprawnieniami RS- ,.UNIBUD", ul. Gulińskiego 9, teł.
62-0S-41.

4,45%

4 ,00%
3,00%
2,00%

-

l

1,00%
0 ,00%

e

-5,0%

e

Oso~

n• swaowiska kJtro-

wnlc:zym - Spółdzielnia Drukarska, ul. Drukarska 14, teł. 6S-24-40.

-10,0%

-10,00% -9,66%

-15,0%

-9,49%

KIELCE
• Pracownibzwyższymwykształ
ceniem technicznym ilo PBCJ w Uiale
pjak - Przedsi~biorstwo Handlowo·Technicznc,.SUPON",tel.430-281ub
430-29(wgodz..7-IS).

-14,74%

-20,0%

+

-25,0%

Klerownib kontraktu w
RFN przyjmie "ECUREX", ul.

-22,64%

Miniony tydzień był jednym ze
spokojniejszych na warszawskiej
giełdzie, jednak wi~t.szość inwestorów może mi~ powody do smutku
ze wzgl~u na spadki kursów. Warszawski Indeks Giełdowy przezcały
tydzień oscylował wgranicach od lO
tys. do Ił tys. punktów. Podobnie
mierzący koniunktur~ dwudziestu
najwi~kszych spółek WIG-20 obnityl si~ o 2,S6 procent. Przez cały tydzieńplynnośt dla wszystkich walorów obu rynków była zachowana. Jedynie dec>'llią Zarządu Giełdy ze
WZ&l~du na niedopełnienie regulaminu zawieszane były ,.Efekt",
WBK i Kredyt Bank. Obroty były

~;~~'fff~~o~~c~~ś!~~~

to o tym, iż inwestorzy trzymąją gotówk~ na ,.lepsze czasy". Może ~
cizie to gł~boka korekta, a może zakupy na rynku pierwotnym ,.Stalexponu". Trudno w takim przypadku
oczekiwa; w tym tygodniu znaczą
cych wzrostów kursów. Ogółem w
ciągu tygodnia wzrosły ceny S spółek, 2 utrzymały kursy z zeszlego
czwartku, 20 spadło. Rynek. poruszał
s i~ równolegle, w poniedziałek wystąpiły dynamiczne spadki i spodziewano s i~ wystąpienia obserwowanej
na naszej giełdzie już kilkakrotnie
panicznej wyprzedaży. Wtorkowa
sesja byłajednak spokojna, a spadki
symboliczne przy dutym zainteresowaniu akcjami w dogrywkach.
Wymuszony dogrywkami środowy
wuost był minimalny i wi~kszość
uczestnikówgiełdy poczuto niedosyt,

Złota 23, pok. 307. Wymagana
znajom~ j. niemieckiego, doś

czwartek to stabilizacja cen na ustalonym w środ~llOziOmie. Tak mała
aktywnośt graczy giełdowych nie
zapowiada ukształtowania si~ zdecydowanego trendu, możliwe że
wpłynie na IQ uchwalenie przez Rad~ Ministrów rozporządzenia ułat
wiającego inwestowanie w polskie
spółki przez inwestorów zagranicznych. Najbardziej zyskowną spółką
w minionym tygodniu był WBK,
który ogłosił rewelacyjne wr~z wyniki finansowe. Nast~pna w kolejności ,.Vistula", zysk w tym tygodniu
zawdzi~ chyba bardziej ,.odreagowaniu" inwestorów po ogromnych
spadkach niż swojej sytuacji finan·
sowej. W pierwszej piątce znalazły
si~ również obie spółki branży piw·
nej co przy takich upalach nikogo
chyba nie dziwi. Wszystkie wzrosty
były symboliczne, a po odliczeniu
marty pobieranej przez domy ma-

wiadczenie z poprzednich kontraktów i umiej~tność rozliczeń finan·
sowych obowiązujących w RFN,
a ponadto: prawojazdy, paszpon i
dokumenty z poprzednich miejsc
pracy wraz z uprawnieniami bu-

NU~ER 176

się

bezrobociu

dowlanymi. Kontakt osobisty w
godz. 8 - 17.
• Klerowcę-:mopatrzeuiowca
zatrudni~ - teł. 32-4S-78 (po
godz. 19).

+

Medwdb samodlodowqo
z umie~tnościąspawaniaelektr.gazowego zatrudni~- ul. Skrajna
l (w godz. 8 -1S).
BladwzJ l IUłeml_ków za-

+

trudniZakładBlacharsko-Lałier-

niczy, Korzecło 12, teł. Kielce,
15-16-03.
·• Murarzy-tuluzy zatrudni
Zakład Remontowo-Budowlany,
Kielce, teł. S2~14 (Po godz. 18).
+ Absolwentów (trzech) Wydzi.tu BudoWilictW. politechniki_
mieszkańców Kielc i okolic, Staszowa, Połańca i okolic oraz Ra·
domia (praca na terenie Kielc, Radomia, Sandomierza i Połańca)
zatrudni Przedsi~biorstwo Budownictwa Przemysłowego ,.KPBPBICK" SA, ul. Sienkiewicza 63,
teł. SS3-IS.

+

Spawat:Z)' z umiej~tnością
spawania instalacji ciepłowniczych

=Ja~~~::i:~;;~r:~~!.cz~
rs~;r:~2~s!~ ~~:

+

+

•ulików-Spółka .,ROMACO",tel.

32-19-69.
• P.H.U. ,.Interkom" Salon
Autoryzowany Panasonic zatrudni pracowników w zawodzie
sprzed•wcysprz~tuelektronicznego. Mile widziane doświadczenie
w zawodzie. Zatrudnimy elektronlków do se'rwisu. Kielce, Sienkiewicza 48, teJ. 490-61, 490-63,
443-S9.
+ Zatrudnimy młodą kobiet~
do prac porqdkoWJth w salonie
meblowym. DEK-MEBI..:E Kieł·
ce, Słoneczne Wzgórze 33, teł.
31-81-86.
kó:

:=aoc~c!:~ii d~ra~w:

• W zawodach budowlanych
do rob6111')'k0Jliczeulowyth zatrud·
ni~- ul. Targowa 21 , tel. 424-19.

wództwie kieleckim. Oferujemy
stale wynagrodzenie i zwrot kosztów przejazdów.·Zgłoszenia: teł.
321-6S7, 32I-6S9.

+ Klerowcę z busem zarejest·
rowanymna9osóbzatrudnifinna
niemiecka, ul. Targowa 18, VI p.,
pok.620,tel.321-SI8(wgodz.811).
• Krawcowe (szycie kurtek) tel.61-71-91.

--y Przedst.tricleli na terenie
woj. radomskiegozatrudni Krakowska Oficyna Wydawnicza. Zgtoszenia osobiste- Radom, ul. Dąbrawskiego IS, w godz. 7.30-IS.
(•p)

Poradnik budowlany

RADOM

5plywalzkielniiletto~zniejnan05ił.

zallrawajestgotowapotiłtuminul.chod
rozrobieniaizac:howujeswe'Nłałciwatci

Obywatelu, zrób sobie
cieplej sam (V)
Prud I)'J:odniem wyliczaliłmy matepotrzebne 4odociepknia naszc:so

riały

domu.Podst1'114byłyblłulll;jcPfZCJifO'ł'l:

grubcaićstyropianuijednoc:entymc:trowcj

warstwykleju. Wutojesttiliezadb.lt,
abyJ{lrnakraw~ok:nanicpokfywałasi~
zkra~dzi,płyty.któ~wnarotachotwo

rów okiennych i dmriowydl nalety po

k.lerskietrudnom6wtozyskach.Nąi

ATLAS-STOPTER. Materiały potrzebne

prostu docinał. Wszystkie tczabiCJi bio~

wi~ksze straty ponad lO-procentowe zanotował ,.Efekt-. Spółka ta ogłosiła bardzodobre wyniki i zainwestowała w telewizj~ ..Wisła" obejmującą swoim zasi~giem całe potudnie krąju. Taki spadek to na pewno
reakcja inwestorów na uprzywilejo-

do profesjon&lncp ocieplenia jednesq,

si~zdocenieniaraktu,kstyropilllmanie

metratwadralowqołcilllfk~wtej

tłc Plfllflclly

finnicwsraniac:hl371}'1.złatydl.

powitdnieułotcniepłytn~icilnicmoina

Kredyt Bank, ale
tylko dla graczy kupujących akcj~ na
rynku wtórnym, w stosunku do ceny
emisyjnejjestjeszcze troch~ zysku.
Straty w granicach lO procent zanotowały jeszcze .ProchemB, ,.Krosno-, BIG. Pozostałe spółki osiun~
ły straty od~ do 10 procent.
(wj)

z ptakw sklepie spotyw-

sześc.do pracywKielcachiwoje-

kt6rajestproduccntcm5)'5temudociepleń

wzgtę:dem strat był

Młodą ekspedlenlkę

teł.

pot.. 216•

dzone przez ł6dzq Wytw6mi~ All.AS,

waną emisj~akcji. Drugą spółką pod

+

tyką zatrudni~

czo-w~dliniarskim
teł.
68-93-30.
+ Uczennicę w zawodzie fryz.
jera i manikiurzystki do Zakładu
. Fryzjerst.o-Kosmetycznego przyjm~- ul. Wapiennikowa 39c,tel.
66-26-27 (po g. 17).
lazyalerb•donktnpoSDIlulje Ormy załnteresowu.ej rotwojem systemu koDJCru.keyfaqo z:
. drewn•ldejonqo- teł. 68-91-S4.
S,•ot:Z)' pz:oWJdl l łlydr-

KicdywszystkoeopotrzcbnemunJ
jutn~plleu,motemyp!Z)'St4Pićdoprac.

DzisiiJ pnyt:Jeimy styropian. Gdyby jed-

ml:(:haniane i poprut od-

wydatnie wspomóc mw.lo6ć Clłeco SJ'S·
temu.
Samo przytlejlnic 11yropi1nu to nie·

natnuzdombylwybudowanJ'zmateriału

maldtieeinnazabawa.Wi~produ·

silnic chło~so ~(takim jcsl np.
PGS - 111poreb, czy liiwet SlllY, pyt~

centów, w tym lUte wspominanywytej
An.AS umicszcu na ka!d)'Tn opakowa·

tynt)toprzcdprzysąpienicmdotlejcnia

niuklejudokła~instrukt:j~}egoutycia,

płylstyropiUKI'IL'J'Cb musimy zqruntować

t obeśleniem ilołci wody niezb!:dnej do

podlote.Dote&Qceluw;wadtien~Jlepiej

bylobyutJtemulsjiATLASUNI-GUNT,

wymieszania zaprawy. Do czystego wiadra
wlewamy wi~ najpierw wodh po Cl)'lll

którawnitając:sl;botowpodlotenietyl·

wsypujemy zawanałć worka z klejem do

kojew-zmacnialccz.taktestlbilizujepod

styropi~nuimicszamywie1'tai'ą.Klejpo

wzal~emdlłoiUKIIici.

winien

micł

taq

tonsystc~.

aby nie

pJZeztiltaJ:Odzjn.Nanosimy_Mnajpicrw
poobJZet.achpłytyslyropianowejanas~

pnien~kłldamy

kilb.,.plKtów"

połrod

ku. Post~pujemypodobnie)ltprzytleje
niukartkipapieru:je;teliprzykłeimytylto

środtiem, tobrzcginalychmi.asi~~·

Styropian uchowa si~ podobnie.
Ponaloteniuzaprawytlcjowejllawiamyplyt~dol~kra~'Nipoprudniej

warstwie, dosuwamrdotładnicdo tej zOO.
ku i powoi~ dokładnie dociWmy do mu·
ru.Jetelipopełnimybł~jestjcszcz.e
chwilanapoprawt.~Natoniecdobijamy
plyt~tak,-abytwort)ia~pl~z

pozostałymi i przechodzimy do nasl~pnej.
Wi~Uust.ttelinyutUpełniamr .W$U.w·

kami" ullyropianu,amnicjszeszpach·
!ujemy zapra1ą. Ostatni, aynnołci' ~
dzie dostlirowanie wszelkich nicrównota
papieremiciernym lub tlmiticm. Pami~
tajmy bowiem, te wszelkie nierównota
11')'jdąnajaw,gdytnast~pnewarstwymiJ4

tylko kilka milimetrów ~ci.
Wtcnsposóbnaszbudynckjcsl-co
prawdawsposóbbrzydtiinietrwaly-do-

cicplony.
WU51ępiQ1IlMdnh~lapię

lw)11J'III$lCdodt'J{faie.

OtlejanicstyTopi~nemliCZ)'Nimyod

WALDF.MAI. JASICA

dotu. N~pewniejSZJ'III-.,parciemdllpienr·

szejwarstwyjcstlislwacotolowa. Jetcti

OKOCIM

900tys

wi~zdecydowaliłmysiłnani"toprzc·

5trzep,jmyjcsu;ze,abyzostllazamoc:o..
wan~idc:alniewpoziomie. JetdijednU. Iisl·

wanicjeslprzcwidtiana,totrzcbarwyso-

850tys

WitnamurzcpoziOIJiłlini~nllilepiejw

odle&łoki

10 an ponad J{l~ Łrlw~dzi•

pierwszcjwtr51W'Jpłytllt,lbJniK:pótniej

800tys
PCXJFARB

750tys

···-·

700tys

--

domietz)t jej prawidłowe polotcnie.
kUli &dzietolwiek koniecznejest dod~
c:iepłyty - zróbmytoprzcdprzyklejeniem

Teraz tilb UWII o samym

ułoteniu

plyln~murzc.PrzedcWR}'JitimmUSZ4
oneZOSiaĆpolotoncmijantowoczylilll.

850tys

~

aby tra~e nie ayUiy sił w jednym
punkcie. T~ z.&Sidc; nalety lAChowat tet
przynarotnitubudynku,sdziecodrup
wmtwapowitll'llbyćzakończonaróWDOz

" i' R O

~l

E S \ "

BUITOWNIA rAili LAliiłÓW
wyroby ~ch Polłfarbów w cenach fabtycznych.
Kielce, ul. Skrajna 1, teł. 68-36-04, fax 68-36-05
Długlej (teren Spedpolu).
Czynne 8-16
Magazyn nr 2, Kielce, u l. Piwowarska 25
mil Soboty 8-12

dojazd od ul.

Łrl~"apozosllłcwypusr.aonclll

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

Rolnicy leżeli związani, z przestrzelonymi
·głowami i p)ecami
_

Konfederacji Połskł Niepodlealej pozi rozłam. Krzysztof Kr61 • • •
by~ ~uyze staaowisb pn.ewodni~cqo Klubu Pulame:a&ameao
KPN. Jeco stbowlsko ma Q,J,.~ poseł Wojdech 8laslak. Władza w,.,W
~yb się z ~k Lesz.b Mocmlskiq;o.

Śmierć ze ·wschOdu
--·w

-w

-Jaka szkoda. te nieza\Wt29 Hpclll!N wsi
pobliżu drogi domłłem wtedy policji'- pte...... - - - . EltbWit -lcklt ...... ·cze pen Kailmłerskl. - Mote
polu cl8la -.:h wbali>ooych rolnlkbw.
przegnaliby bandziora. apto-

MieJscezbrodn~płasldejak ' ·dzo doi;N'ze zbudowany: .Cy-

ganowaty" przyjechał do
brzozowago laskU, trzysta . Strzałek w połowie lipca. KrtmetrOw od drogi Nowe Mtaato cif sittrochę zapra~ spał po
- Rawa Mazowiecka. Sennie, krzakach l w stog&ch siana.
ałełsko, leniwte. Niczym nie Jaklł tydzień 'temu znl~. a
~ cłszt zakłóca tylko potem Poławtt sit znoWu, reterkot ~. ktOre ptdzą zem z blondynem. W dniu
""odległej o 2 km Centralnej
Ich ldliMaglatrall Kolejoweł,,}ednej z cych w atrQnt waJczakowego
najnowocześniejszych i najpola. Blondyn zasłanłał sobie
szybaŻych w Polsce.
rtką twa12...
atOI, rozlegle pole tut obok

azytl, a Staszek by 2yL

-;
- t.ta tetenPanl
nasz
Stacho.
Owa
·muotca pochował, potem metka-popełnila.a

teraz jego taki

29NpcetutpogodzJOie7na
·pole przyjechali ciągnikiem
z przyczepą dwaj rolnq ze
wsi Strzałki: Stanistaw Walczak i Bogdan Sekuter, by załadowaćdopiero co skoszoną
słomę. Dw-ie godziny pó:tniej
znaleziono ich martwych. Leteli twarzą do ziemi, mieli
skrępowane białym Sznurkiem ręce i przestrzelone, najprawdopodobniej od tyłu,
głowy i plecy.
Na ciała natknęła się ciotka
Sekutera, Eltbleta Malicka,
która chwilę wcześniej odwiozłaswegomęta na przystanek
PKS.
Pani Sikora, mieszkanka
domu połotonego w poblitu:
- Usłyszałam krzyk Malicki~i..
Wolała w stronę autobusu:
"StOJ, stój - Franek l Bogdan
sązabici!".Kierowcazahamó

wet, zabrał ją l skręcił prosto
pod lasek. Tak ze wszystkimi
pasaterami. Potem ludzie Wf·
sypali się z autokaru i przyglą
dali się nieboszczykom. Niektórzy odmawiali pacierze...

Cały ten
Wieść

strach

o zabójstwie zmrozi-

la mieSzkańców Strzałek.
-Przecie:t. to mogłospotkać
kaidego z nas! - kręcą z niedowierzaniem głową.
Wlaścicłelka nlewielklego
sklepu W centrum wsi: Wszyscy tyjemy teraz pod
strachelłl. Awnocy,jak nazłość,
często wytączają nam światło.

Modlimy się, teby tych bandziorów wreszcie złapali...
Mordercami, według wsi, są
dwaj " ruscy", którzy kręcili się
ostatnio po okolicy. Ludziezapamiętali dokładnie ich wygląd : jeden był czarny, "cyganowaty", miał 30-35 lat. Orugl
trochę wytszy, blondyn, bar-

Pan 0., rolnik ze Strzałek:
-Powstała u nas taka pogłoska,teWa.lczakzatrudnlałtego

"cyganowatego•. Kazał mu
snopki. A potem odmOwił zapłaty. "Ruski" się Żdener- ·
wował i zapowiedzlał zemstę.
Blondyna sprowadził, by
wykonać wyrok...
nosić

Panl Sikora: -Za porządny
byłWalczak na takle szwindle.

"Ruskl" go

zabił,

bo bandyta

był,łobuzl

Jakto ·

z "ruskim" było...
W prowadzepiu gosPo<Jarstwa pomagał Walczakowi ostatnio jego kuzyn z Łodzi, pan
Kaimierski, wraz z toną l siostrą. Wszyscy, twierdzą, te mieli kłopoty z "ruskim łazęgą". l to
spore.
- Pałętał się głOwnie koto
naszej chałupy - wspomina
Kazimierski. - Wypatrywał
Staśka, zaczePiał go o pracę.
KtOregoś dnia odkryłem, te :za
s~odotą, '!'stercie słomy, uwił
sobie legowisko. Rozrzuciłem
je widłami, ale on się nie odczepłł. Przylazł na pole i sam,
bez pytania zaczął stawiać
snopki. Mol:e z godzinę, ze
dwie tak pracqwał. Nie dawał
się przegonić.

Pani Kazimlerska: - Poprosił mnie razo'NOdę. Dałam mu.
Wypił

i

powiedział taką łama

ną polszczyzną: "Dobra 'NOda.
l pani tet dobra".
Jakiś tydzień

stwem "ruski"

przed zabójdo

przyszedł

Walczakałpowiedział, tezna-

lazł sobie pracę u jednego gospodarza Chciał, teby go tam
zaprowadzić. Było jut pOtno,
godzina prawie 1O, więc pan
Kazimierski ostrzegł siostrzel'lca: Nie rOb tego, jeszcze jaka
krzywda cię spotka! Walczak
postuchał -został w chałupie.

/:08 spotyka...

Moiato
Czecm\c:y?

morda--..,

Pcllcja do poszukiwania
bandytOw..,..owadzllai)OSiłkl

z Radomia. Sldemlewłc l Rawy
Mazowieckiej. Do akcji utyto
psy: złapały trop na polu koło
lasku, doprowadziły do asfaltowej drogi l stanęły bez ruchu. Wywnioskowano stąd, te
sprawcy złapali jaldś samochód i odjechali, najprawdopodobniej w stronę Skierniewic.
Pierwszego podejrzanego
samego
dnia Dwóch następnych- nazajutrz. Po konfrontacji z rodzinami Walczaków l SekuterOw wszystklch jednak zwolniono. Okazali się niewinni.

złapano jeszcze tego

-Nie przymkną Ich nigdy.
. Ruscy" solidami są - mówią
we wsi.
Pan 0., mieszkaniec Strza- Jeden funkcjonariusz

łek:

powiedział mi, te te bandziory

to nie tadni "ruscy", tytko Czeczeńcy, górale z Kaukazu. Jeśli kogoś mordują. wlątą mu
ręce i nogi,lstrzelająwtytgto
wy. Tak jak naszym chłopa
kom...

Podpalacze?
Gdy wyjetdtałem ze Strzałek, do wsi dotarta pogłoska o
kolejnym "ruskim numerze".
W Nowym Mieście ludzie
przegonili autokar z handlarzami ze Wschodu - nie pozwolili im nocować nad Pillcą,.
Handlarze z zemsty zaczęli
rżucać płonące petardy na
pola przydrodze do Rawy. Powstało kilka potarOW.
Przejechałem całą trasę do
Rawy. Pogorzellsko było tylko
w jednym miejscu, tu:t. przed
wsią Cielądz. MieJscowi nie
wiedzieli, kto podłotył oglel'l...

ARKADIUSZ KUlKOWSIO
(Nazwiska.
osOb
zostały

STRONA 5

niektórych
zmlenkKle)

W ostatnich dniachdwóch kolejnych posłów KPN - Piotr
Aszyk z Gdańska i Leszek Smykowski ze Szczecina, zostało
usuni~tycb z Kiubu Parlamen·
tamego.

Zac:zęlo się

od pieaiędzy

lenia programu pOlitycznego
partii. Nieoficjalnie dowiedzieliś·
my si~ od jednego z posłów, fe
chcą oni, by Konfederacja była ·
partią socjalistyczną. Takie roz- ·
w,iązanie nie podoba· si~ działa
czom okrę:gów z południow~
wschodniej Polski. Wedłuanich i·
nicjatorem wszystkich złych posuni~ . w KPN jest właśnie

czY piętnasta rocznica powstania
KPN będzie zarazem ostatnią?

Rysy na konfederacji
latakierowałWydzialemOrganiza·

cyjnym w centrali partii. Krz)'SZtof
Król twierdzi, 2e kongres nie
mofe odb~ si~ we wrześniu ze
wzgl~dów organizacyjnych. Nie
wiadomo,jak wybrać delegatów,
nie ma te2 projektów zmian statutowych. Odmiennego zdania
są inicjatorzy zwQiania kongresu. Mówią, te dysponują nowym projektem statutu, a do zmian
personalnycł:l nie są potrzebne
aż takie przygotowania.
Rada Polityczna bierze jednak
pod uwag~ moi.liwość zwołania
kongresu. Jak udało nam si~ dowiedzieć, powołanojut dwie komisje: regulaminową i organizacyjną. Ichprzewodniczącymi zostali posłowie: KrzysztofKamiń
ski z Tamobrzegai Janusz Koza
z Kielc.
Niestety, milczą telefony w
warszawskiej centrali Konfederacji Polski Niepodległcj. Nie
mofna si~ te! skontaktować z
usuni~tymi z klubu posłami. Niko&o nie ma w biurze posła Janusza Kozy w Kielcach.

Wojna o króla
Równoległą, zakulisową ar~
prowadząposłowie skupieni wo-

kół wiceprzewodniczącego K.PN
Adama Słomki. Cbcą oni usunąć
z runkcji przewodniczącego

Klubu Parlamentarnego Krzysztofa Króla.. Jego stanowisko ma

NOWOCZESNE KATALOGI TELlADRESOWE
swoją firmę

Sląska..Poza zmian_. przewodniczącego grupa śląskich dziatac~
i posłów KPN.domaga si~ okreś·

OdrOOwili oni·przekazywania
. c:zpci pieniędzy przeznaczonych
na utnympanie biur poselskich
do partyjnej kasY. Rada Politycz. na KPN ukarała icł~ ~tkowo
zawieszeniem w prawac)l człon A.Słomkaokreślanyjako,.felaz·
kowskich. P. Aszyk i L Smy- da pięść...
·
kowski wraz ze Zbiiniewem
Frostem, byłym posłem, szefem
Kielce,
Obszaru Pomorskiego, chcą ·
Tamobnec - obok
zwołać we wrześniu Nadzwycz.ąjny Koncres partii. Rozesłali
Kilkaokrę:a6w, w tymkielecki
jut do ~owych stuktur Konfei radomski, nie jest zainteresoderacjj pisma pros:qc:e o poparcie inicjatywy. Pomimo wakacyj- wanych toczącymi si~ rozarywnej przerwy trwa akcja zbierania kami. Wśród tutejszych działa
czy mówi si~jednak cz~sto, fe na
podpisów.
n,ąjblifszym konaresic nalefy
Rada Polityczna KPN w infor- pojąć decy~~ o powolaniu Homacji przesłanej do o~gów nie norowcao
Przewodnicząc:eao
komentuje faktu usuni~cia KPN. Stanowisko to przewidziadwóch posłów z klubu. Wydaje nejestdla Leszka Moczulskiego,
si~ to dziwne, tym bardziej, te
którego wpi)ow na działalność
Piotr Aszyk był cz.lonkiem Rady partiijest niewielki. Nikt nie poPolitycznej i przez ostatnie trzy trafi powiedzieć, kto ~dzie fak-

Panarama Firm
Zastanów się. jak zaprezentować

·zająć poseł Wojciech Błasiak ze

w Panoramie Firm.

U S WEST Polska, 25-520 Kielce. ul. Targowa 18. tel. 321 657. tel./fax 321 651

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

tycznie kierował partią. Pod uwa·
g~ brane są trzy osoby: Krzysztor
Król, Adam Słomka i Dariusz
Wójcik. Najsilniejszą pozycj~
ma teraz A. Słomka, popierany
pqez śląskie okrę:&i Konfederacji.
W r~kach współpracowników
Słomki znajdują si~ kluczowe
przcdsi~wzi~cia, takie jak: działalność gospodarcza i kierowa·
nie ,.Gazety Połskiej". Co ciekawsze, kilku etatowyCh pracowników warszawskiej central i
KPN mieszka na stale naSłąsku, a
w stÓlicy' partia wynajmuje im
mieszkania. świadczy to o slaboś
ci warszawskich struktur partii, o
których niektórzy mówią, te nie
istnieją.

Jeteli w ciągu najblifszego
miesiąca wewn~trzne problemy
zostaną rozwiązane, to

KPN nie

wypadająca pierwszego września
pi~tnasta rocznica powołania tej
partii może być zarazem ostatnią.
Ch~tnych do pnej~cia struktur
Konfederacji Polski Niepodległej
jest co najmniej kilku. Najwi~ksze
szanse ma Ruch dla Rzeczpospolitej Romualda Szaremietiewa.
który w przeszłości był wiceprze-

wodniczącymKPN. Jeszczeprzed

z
nim czterech posłów wcześniej
usuni~tych z Konfederacji. Chcą
oni powołać koło parlamentarne
RdR. B)t może dołączą do nich
posłowie usuni~ci z KPN w ubiegłym tygodniu.
przerwą wakacyjną rozmawiało

(RIC)
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Autogiełda
My i ... oni

Wakacyjne wyprawy są niezłą
o~ą do konfrontacji naszych

"dokonań"ztymcoosiągnę:liinni.

Trzeba tylko mieć oczy otwarte,
mimo dominującego nastroju odpoczynk.u. A patrzeć naprawdę

;~~:~~~!~:r~Y~:%~~';

okiem spojrzeć na Kielce.
Ci z państwa, .którzy byli nad
polskim morzem a zwłaszcza na
Helu,zpewnymzdumieniemmoglisi~dowiedzict,:te tam w czerwrowy ch wyborach do samorz.ądów gminnych wybrano ponownie tych samych Judz~ paniewat
trudzili się oni z powodzeniem
nad poprawieniem sytuacji bytowej wyborców. Mówiąc bardziej
konkretnie np. znieśli "posterunek• drogowy we Władysławowie,limitującyliczb~autzmierza-

jących na półwysep. Teraz, kto
chce tam wypoczywać, po pierwszemot.etamwjechał, a po drugie

mo:te biwakować na campingu
lub wynająć pokój. Za v.rynajęcie
kwatery właściciel domu płaci minimalny, symboliczny wręcz podatek. Władze gminy zrozumiały,
:te w~ksze podatki z tego tytułu
będzie mo:tna ściągać dopiero za
jakiś czas, kiedy interes się: naprawdę rozkręci. Ponadto na s.kutek wybudowania kilkunastu lokalnych. oczyszczalni ścieków, liczne
campingi nie stanowiąjut zqroteniadlaśrodowiskaizatoki.

Niskie podatki to tak.te ogromny rozwój aktywności miejsco-

allf,_

_,.A~~

~
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wych rybaków, a co za tym idzie
wszelkiego rodzaju wędzarni,
przetwórni i smatalni świetych
ryb. Tille zmniejszenia bezrobocia. Do zamkniętej do niedawna
Krynicy Morskiej i miejscowości
Hel mo:tna dojechać bez przeszkód, ta.kże dopłynąć jachtem. W
sumie odlecfośt między Kielcami a
Helem Jak sqd •w do Mapjtocorska.
Zajrzyjmy np. na giełdę samochodową w Slomczynie, gmina
Grójec: na pierwszy rzut oka nasza w Miedzianej Górze jest po
stokloC piękniejsza. Tyle :te ubo:tuchnajakaś, p~ na. W Słomczynie niemal katdy wieśniak :tyje z
giełdy ponieważ. zorganizował za
stodołą parking, ale skutecznie

prowadzi doratną
sprzedaż.
owoców, kiszonych.
ogórków, umyje samochód itp. W
Miedzianej Górze, natomiast, potrafi za parking, którego nie piln uje, zawołać po 20 tys. zł.
A propos Miedzianej Góry- od
lat namawiam działaczy AP do uruchomienia na torze kina dla
zmotoryzowanych. Nigdzie w
kraju nie ma tak wspaniałych na-

strze:tony,

Kielce

=:~~Y;;,~:kJ~~n%':~~:~
tałoonowWarszawie.Przyczym
właściciele

problem

wspaniale

nagłośnienia,

rozwiązali

który siwa-

rzał największy kłopot: głośniki,

by dotrzeć do katdego z 200- 300
aut z dźwiękiem filmu - musiały-

:res~~:~~tt~:~~o;~=

chawek nie wchodzi w Sil. zgin9-

łyby po pierwszym seansie. W

Warszawie uruchomiono miniaturowynadejnikUKFikaidyzwidzów mote słuchać filmu na wf asnym odbiornikU radiowym. Więc
znówgorzkarenetsja-onimogli,
a my jakoś nie.
I wreszcie ścłet.ki rowerowe, o
które z takim uporem walczy nasza redakcja piórem Knysia Krogulca. Jeśli ktoś z państwa znajdzie się na drodze z Kielc do CedzynylubBott.owa-beztruduuj-

_......

ODcrl'n'WVWOLAWCU:ZMMtn-

Mw.....U..wdd,ullfełGkwMie

lidiMjG4ne , . . _ . . . . . . . . dełyd

(11-ilesd.l- hlfM,2 -In-l•.. tnylłmrit1rJ"). Cn1 traasakdi .. ytyiO- IS
,.Fial lU": 1912-11-12,5,198314,2-18,1984-IS-II,S,l91S-11-21oraz

28,S,I916-21-11,1987-~27,S,l911-

32-33,1989-l9.1990-41-i7,199141,5-S2,5,1992-S9,1991-68,1994-7t.
"FSSISOO":I981-11,S-16,1912J6-21,1913-19,S-24,S,I98-t-II-2S,I985
-2J-.34,1986-29-3S,1911-42,S-47.
...........:1911-23,S...2S,I912-30,
1913-lł,S,I914-1J,I916-40,1917-S2,

1911-S6,1919-60-61,1990-73,1991Il-92.1992-10S,1993-120iiSS(t).
Jbł~•"I993-12S,7.

Ntemieccy specjllliścl porówn.li plft modeli kabriołetów
klasy kompaktowej: "forda escorta tun•, ,.opla asą• 1,61,
"peugeota 306• 1,8, .renault
19• 1,8 oraz "vw gołta".

Wszystkie kosztują w granleach 33- 37 tys. OM. Najszybszy z

nich jest ~peugeot"- osiąga 182
km/godz., a "setkę" w 11,9 sekundy. Najwolniejszy okazuje się
.vw golr (silnik 1,8 o mocy zaledwie 75 KM) - "setkę" osiąga w
15,1 sekundy, a prędko$ć maksymalna to 160 km/godz. Pod
względem karoserii l wnętrza

o.

,.F"IIł":.-"1988-IS;,.npa"1914-

BI;,.rime"l982-34,1914-47.
.,.Ftd':,.sinn"198S-16,1986-9S,
1981-120; .,fiesta" 1919-BO;"eseert"
19&5-!10,19ł7-IIS,1992-200(d,2);

"erin"l914-13,191S-96.

"H...":"cłrk"l991-220.
~-:,.,..f'J991-20S.
~":,.l40" 1 9&2-64,1913-

93(d);,.250"1990-410(td,t).
..Ma*": .323" 1989- 143(2);
19&2-41,1914-7S(d).

..m·

"MitsUiAA":..tńc*"l986-79;"p

'-'"1911-46, 1992-110.
"M:a.": ,.111_...,.1986 -IS.

·""'··-·1913-S<(d)-6<(~.

1914-61(t),1917-lll-l2S;,.Meni"J910
-31,1985-97{td);~"l914-73,1986

_.su.b":,.IIS"-"110"191I-2J-.24,
1912-27-li,5,1913-J1,1914-46-51,
tm-n;J-rit"I919-91,J990-90,
1991-110.
,.LMa":"21ło4"-"2107"1981-26,S,

-106,1917-91;.c-"1917-11(2}-93(2).
..re.et": "2W 1991 - 130; ,.]OS"
1911-J7(t),l91l-41(d),l911-47,5,1915
-5S;"JJf'l917-91,1992-191;,.~

1919-1SS.

rzytysiącerowerzystów.Myślę,:te
to dopiero początek, era rowerów

1983-30,1988-62-65,1989-61-75,1990

,.ll~ai1": ,.9"1914-66,19SB-92(d);

-76;,.-."1987-71(2), 1989-

dopiero puka do drzwi. Czy nie
nalety ju:t dziś pomyśleć i wytyCZ}t dla rowerzystów na tycb wła
śnie dwóch trasach specjalnych

-25.

"11" 1982-45, 1913-41; "dM"I991148(2)
,.hfti":,.416"1917-12S.
"5eaa":,.IIIID"1991- 117.

kie:tek?NatrasiecedzyńWejłat

wo będzie do jednej linii cią&łej,
oddzielłjącej asfaltowe pobocze
drugą i dodat.kowo oświetlić oraz ustawić
stosowne znaki itp. Gorzej z Borkowem, mo:te państwo mają jakiś

od jezdni, domalować

pomysł?

Jedno jest pewne. Trzeba albo
myślctsamemu,alboskorzyst.aćz
doświadczeń innych.

WIESLAWBARAŃSII

75(2)-15(2),1990-75{2).
"W.ckq:"ł912-ll,S,1916-21,19ł7

,.Dacbi"I981-11,1981-U,l913-14.
,.CMtdt":1990-S8.

s-w,ucMak:
".Alb~":,.JJ"I992-21S.

najwyżej

właśnie

•opla", najnltej ,.peugeota" (bardzo mało miejsca wewnątrz).
Przy ocenie silnika najwytsze
noty zebrał "peugeot" l ,.renault",
na}gonej, natomiast. wypadł
"ford". Pod względem komfortu
jazdy znów najwięcej punktów
zdobył ,.peugeot", a nieznacznie
gorsze okazały się .ople" i ,.vw
golr.
W ogólnej punktacji zwyclętył
"opel astra" l .vw gołr. Drugie
miejsce zajął ,.renault", a trzecle
(PAI)
"ford" l "peugeot".

"TaiMI":,.tlrlln"l982-27.
"T.,.ta": ..-f" 1987- US.
"v.asnca,•: _,..,. 1981- Sl-S4,s,
1982-60,1914-75-92,1990-155;"~•"

,.A. .":,M"'l980-41-S5,19B1-SOS4,1913-n,I9&S-IIS,"IOO"I910-31-44.
,.A.&" ,.-tn" 1985- 45.

1992-120; ......."1911-49,1915-13;
........ 1912-3S,1988-9S.
"veJ..":"340"191l-SO
(MPGJ

Radom
Gidawaiauczar-ł)tl.u,.łlmpjtuiJPiłye,.....,.ibdu:euat".nk-

--

QI~I'Wal--~w~...,--

-----------------------------------------------------1
oceniono
,.vw" l ::~~~~~~

Który kabriolet
najlepszy?

"BMW": .,llł"I98S-119;,.5:U"l9849S(td).
• Otr-":,.11'"1981-69.
.Dalbtn" ,.dwMe" 1913-

. .P"-":(79 r.) -24 mln zł, (13 r.)- SO
mln,(19r.)-SSrnln,{!IOr.)-71mln,{91r.)19mlll,(91r.)-1011mln.
,.Jilll16p":(llr.)- 10-llmln,(llr.)11-14mln,(13r.)- 16mln, (14r.)-19mln,

{SSr.)-20-23,5mln,(86r.)-2S-2Smln,(S7
r.)-30mln,{ISr.)-l6mln,(19r.}-3S,5-

nault

.

(16 r.)-8S,,.seatibiut:{91r.)-12Smln,JLI1

uno"1.10:(9lr.)-140mln,"mitsubishipwu•:(16r.)~ł7mln,"daihatsucban0e"991
D:(J.łr.)-6Smln,"hyundai":(91r.)-ll1

,...

mln,.nissansuMy"I,70:(1Sr.) - 120mln.

)

Ostrowiec. .

8,Smln,19&S-16mln, \990-41mln,19'JI
- 4S mln zł • .P"-z"; lffl- 20 mln zł,
1981-30mln,l911-40mln.1991-81mln,

"II')'CliMCDde ~tli .et~~ buslil:cfi.
Z repiJ włakklde ptjadft mry&J~ kk

- 4,Smln,"btur"\986-lmlnzt
Samochody:z.agraniczne: ,.lbttipt":
1992-230 mln, ,.-te4n lll~ 1980-55

ea.,...,.......__

~

~

......U.ł>JpHaltf!Meaczec••1W. Sa-

mochody m;owt: .,fili lU," 1979 - 7
mln,l981-llmln,1986-26,Smln,l91830mln.l991-nmln. "FSSISOO":I9n-

Słomczyn
,.flat1Z"":l91S-23,1916-29,1987
-33,1981-19,1989-42,1990-45,1991
-S2,S, 1992-61,1993-69,1994-7S,.F111
IU,Itls":1911·37,1989-39,S, 1990-42,
1991-44. ,.Fbt125p";l916-29,5,1987-32,
1911-41,1989->4,1990-61, 1991-63,5.
,.P"-z": 1916- S6, 1917- 60. 1918 ~ 11,
1989-71,1990-9t.t9'JI-99,1992-III,
1993-Jn, 1994-11B. .Sktlła": 1986-40,
1917-44,1981-49, 1989-54,1990-60,1991
-6S.,.Sbłafa1"Kit":l992-110, 1993-126,

1994-135.~":1986-48,1917-51,1988

-S3,S,1919-S9,1990·64,199t-70, 1992·

iii!iiiiiiiijiii~i!!~~=i;iiii ' ?9,lł9l-IS,I994 -90.;MISIIIWI": 1988

-7S,1989-10,1990-19,1991-98,5,1992
-107,199J-12J,J994-IJO."r..tuH":1990
-IJ7,1991-143,1992-160,1993-i13,1994
-lll."f'llldpt":1919-148,1990-160,1991
-200,1992-234,1993-2S0,1994-2SI."Fbl
t.tn":1991-200,1992-223, 1993-265,
1994-271.Jtnflnti":I98S-51,1916-6S.
1987-71,1918-9S,1989-110,1990-125,
1991-140,1992-149,1993-175,1994-1!10.
J .... aewt": 1986 - 12, 1987 - 9S, 1981
-IIS,1989-tl0,1990-ISS,l991-IIO,I992
-220,1993-2S1,1994-210.JtftKefJ!ie":
1916-IOS,1917-IIS,l911 -IJ1, 1989-1S7,
1990-110,1991-215,1992-245,1993-275,
1994-.lOO."VWpeh":1915-S9,1916-61,
1911-71,1911-95,1989-104,1990-123,
1991-145,1992-170,1993-193,1994-201.
;vllptr':I91S-100,1986- 110,19S7-124,
191S-IJI,1919-1S2,1990-170,1991-2011,
1992-230,1993-275,1994-.lOO."VW.Idt-":
191S-,.1,986-93,1987-IOS,1911-120,

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

199)-11Smlnzł.Jednoślady:,J.In"l991

mlnzł,"'"~"benz..,poj.ll001981

-4Smlnzl,"ustanlltl0"1911-cenado

UZ&odnienia.

(•)

1989-UJ,I990-147,1991-1S2,1992-11l,
1991-IIO. ,.VW,.uat•: 19&5-100, 1986
-111,1917-140,1918-IS3,1989-17S,I990
-210,1991-2«,1992-252,1993-270,1994
-21~-~VW•Hite•: 1992-315, 1991-JSS,
1994-380.,.RtutltS":1988-70,1989-71,
1990-95,1991-109,1992-129,1993-147,
1994-165.,.Rruali ii":1913-S8,1984 - 74,
191S-n,l986-19,t917-95,1988-103.
.Rtu~ltl9": 1992-232,1991-253,1994
-280."leuult21~: 1985-68,1986-90,1917
- 95, 1918- 103 . .lsuit 25~: 1985 - 100,
1986-110,1917-128, 1911~ 145,1989-163,
1990~ 110, 1991-192, 1992-210. ,.llcuah
die":I992-20S,I993-21S,I99oł-240.,.Q

pel.-p•:I918-J70,1989-195,1990200.1991-205,1992-215."Ptqtt4ZOS":
J916-n,J987-76,1918-17,1919-IOO,
1990-120,1991-141,1992-170.,.Pe~~CH1

JQS•:1987-61,1988-91,1989-111,1990
-IS0,1991-19(1."Pet~CH140S":1917-121,

1918-142,1919-160,1990-IBS,1991-21S,
1992-2tiS,1993-l00,1994-31S."aa.-rnlt710":1992-120,1991-121,1994-llO.
~Ci.ltlltc'etiiCI,...:l992-125, 1993-B4,
1994- \41. ~Mtmllcs IME": 1911- 225,
1988-245,1989·270,1990-295,1991-118,
1992- JJO."Mtmlła IMD": 1918-310,
1919-345, 1990-1SO, 1991~ 310, 1992-41S.
.Mm:trlla2MD": 1987-255,1981-280,
1919-J00,1990-385,1991-42S.,..Mm:Hes
240D":1980-S3,1911-64,1982-70,191371,1914-97."AAttłlii":1986-IJS,I917

-140,1911-ISS,I919-166,1990-119,1991
-21S,1992-2S0,1993-2SI,1994-26S.
..()pd-·:t989-10l,1990-139,1991
-lSI,1992-173.1993-t92,1994-200.
,.Opelastn": 1992-240,1993-2SS,1994
-275.
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Tylko kabriolet
-rstwem

cieniu l nie parzyć rąk o nagrzaną kierownicę. Niestety, sarnoch6d jest ci nieodzowny.
Pl'aca, zakupy. Bezni--jak bez fłkl. Jedynym
na upal jest auto w wersji kabrio.
wiednie warunki do nienutącego
kierowania pojazdem.
N.,ilepszJ dl1 IIDiłor6w I~JÓI
tradycji z WJSUblimo~ nowoc::zesDOŚCI~będzjez~zaprojek

lonny w KlliromU .,plbllS" XXI
wielna.ayii"TWCCI~t" w wenjitlh·

rio. Planowanejest naKdzanie tego
auta silnikiem wysokopr~ym z
bezpc;trednim wtryskiem paliwa i

wsilnik hybrydowy tj. diesel plus silnikelektryczny.
Dla tych, którzy chcieliby przesiąść się: z samochodu-pieca do Olwartego auta motna zaproponowa!
.,peo&eOła.. 306 c:ałlrio. Cieszy ~
wielkim powodzeniem u Niemców.
Producent proponuje go w dwóch
wersjachsilnika- 1761 ccm z manualną lub automat)'CZ04 skrzynią bier/Jwlub budziej dynamiczny- z silnikiem 1988; wypo:sa1ony ponadto
w elektryczne otwieranie dachu.
Miłośników japońskich samochodów z pewnością zainteresuje
krótkaseria,.-zclyMX-S"przygotowana w wersji ,.&reen special",
którą wyprodukowano zasadniczo
narynekszwedzk.i.Napewno~dzie
si~ podobała

tym, którzy

zwraca,ią

uwag~ przede wszystkim na ekolegi~.

prawie ,.ciepły". Czteromiejscowy
wóz z bardzo pojemnym, wygod·
nym wn~trzem. Przedni napęd. Pi~
ciobiegowa skrzynia biegów. Silnik
odwulitrowej po:iemnośat.,zelektro
nicznym wtryskiem paliwa napędza
ten samocbód do maksymalnej pr~
dkoSci 195kmnagodz. Konsumpcja
paliwa przy90 km/godz. wynosi 6,1
litra, przy 120 km - 7,8. W ruchu
miejskim pali nieco powyżej dziesię
ciu litrów. Na u~ zasługuje bardzo
pojemny bagatnik. Atut w przypadku dłutszych podróży odkrytym wo-.
zem. Wygodne fotele kubełkowe,
samonapinaj•ce si~ pasy bezpieczetistwa orazstandardowe wyposażenie
w ABS sprawiają, t e bezpieczeń
stwo jazdy równe jest komfortowi
podróży. Mechaniczna skrzynia biegówi dobrze rozwiązana tablica rozdzielcza zapewniają kierowcy odpo-

turbodoladowaniem, wzbogaconym o układ "ecomatic". Ewentual·
nie samochód zostałby wyposażony

•

nacze~

t«J 180.
140551(1

~TWOT~

wupadlotclwKielcach"ut. Kolbefgl,4
oleruiedo~:-cztłddoumo

chodOW: .kriZ", .kan.z", ,JelCZ", . . .
yer". - akcesoria. - kltyska. laptuzamywgodz.od8do14.
13920/"'

na

14170/g

SPRZEDAM.JM)IonUI1,8"" (1993) nr.
gwarancJI. Chmielnik, IO-ł91 54-33-99.
14020/g

SPRZEDAM ".rnefCedHa 124 2000"
(86r.),.peugeota309" (1991 r.) po 15.
Klek:e.59-258.
14114/g

.tatr,

SPRZEDAM
815 S-3" (1983),
lel. (()-41) 15-40-00, ---.51.14118/g
c)l

SfllóU(APfZ)'jtnilołechnikOwfarmll·
l
praklyą. Kielce, 3HI5-13
BO

(t4-t6).

AUTO- MOTO
CIĄGNIKI.

masz.vny rolnicze. ceny

konkurencyJne. RATY- O proc. ez.sa.
ekceSOril, og~.m~en~e, akumulatory do
wsz.ystklch pof&z.dc)w. .Mota.gromu"
Klelc4i - Kostomloty 262, 11- 18-57,
453-t5.
1362/GO

połaWOw

,.wołowatemu"'

wysokopr~żnemu

silnikowi

kilkanaście,

DM(oczywtście wwarunkachnie

mieckich, ale chodzi tu o rząd
wielkości i skaJ~ kosztów) a z silnikiem turbo - 18,80 DM. W przypadku .,BMW 324" rótnica jest
mniejsza: 21,60 DM dla zwykłego
Diesla i 22,30 DM dla turbo Diesla.Tylko w przypadku "mercedesa
250" eksploatacja wersji ze zwykłym Dieslemjest d rotsza - wynosi
bowiem 23,40 DM za każde przejechane 100 km, podczas gdy turbo Diesel kosztuje w tym samym
przypadku 23,15 DM. Miesi~czne
koszty eksploatacji Diesla i turbo
Diesla układają si~ nast~pująco:
"golf" 638 i 686 DM, ,.BMW" 781
i 830 DM i ,.mercedes" 866 i 894
(PAI)
DM.

W cieple letnie dni, gdy temperatura " naszych samochodach sięga kilkudziesięciu stopni CelsjUSla, z:azdrościmy właś
cicielom aut wyposażonych "
klimatyz.ac:ję.

Do niedawna tzw. klim~ miały
tylko drogie auta luksusowe, teraz
jest dost~pna nawet w autkach
małychjak np. ,.fiat punto", .,nissan micra" , ,.seat ibiza". Klłmljed
nak droao kosztąje. I tak np. w,.fordzie mondeo" trzebaza nią dopła
cić 2160 DM, w drotszych modelachok.3 tys. DM. W "oplu astrze"
kosztuje 1888 DM, w ,.corsie" około 2 tys. DM, w ,.toyocie coroUi"
- 2700DM, w ,.camry" -3100 DM.
Najdroższa
klimatyzacja jest
w ,jaguarze" - ok. 5,5tys. 0Moraz
w ,.mercedesie SL" - 4830 DM,
a w terenowym aż 6 tys. DM. Generalnie zamontowanie klimatyzacji do auta ~średniej oznacza wydatek rz~du 2-2,5 tys. DM.
Sporo, ale przyjemny chłodek
w aucie, w upalne dni, tet ma swo-

14110/g

- .cl~nto".Wyfćł)z.gloazonydo

konkurau .Teraz Polska". Oylbybucjarnonw: S.ndomlen. 161. 32-39-07,
32-28-82.
19/.U
SZ'fBY . .moc~
montat. Autofenix. Szewce 39, k. Olł. No'IMy,tel.lfu592--o5«ezKielol,llTunowsk.l26.
fl671ag

KUPNO
apychacz StOO

KUPIĘ
orN kopend
KM251z.~emnr.wlćą,11-42-13

13971/ g

(15-17).

TafWIZOR14Ciłl,utywany-kupłf.

Tel. 61-56-89.

1949/hlt

ROZNE
PIASEKldostl.'ofll'l (Sui«<WW. Wywól.
gruzu, liemt .rnułllcat" 21ony. Kiel-

ce. 516-21, wewn. 118,31--48-$8.

13872/g

LOMBARD, 68-22-42, natychmies~ pod zast.w. Ke.nt« w
hotelu .BriSIOł", taiWI w l1ieciZMłłf
68-22-24, OOC#"I'f 66--30-65. 970/AG

w-

NCNłA.hurtownlaod:detyna-otJt.d:

ot\twarta. MONl-MAR Kielce, ul. Hluke-8oNka 9, tel. 32-24-&4. 61-56--53,
68-72- 96. Ponld 30 asortymentOw. w
~•l spneóaty; aupersort. sort. nleaortskOry. RłlchunkiVA.T I uproszczone.
Zapraazamywgodz.8-t8.
996/AG

RfSTA.URACJA. Ke.rczOwbi" - Ofga·

banldetów,

niza<:łe
wesel. ~ do
wneśnla, 566-06..
14092/g

POSZIJI(LIJEMY stałego odbiofcy
makuletury opakowan p0 meblach
(ok. 50 -100kgdliennie). DEK-ME8LE
Kielce, Sloneczne WZ!;Orzl 33. Tel.
31-81-86.
1948/hk

. KorN".

TURYSTYKA

MOTOAAT: lutOCZOści zachodnie.
KleiCłl. Boctzentytlska 33, 485-25.

PAZEJA.ZOY aut~; ~ia.
Holandia, Francja, l'hmcy l Inne,

12695/g

66-00-50. Klelce. P e - . -klego 47
13905fg

rejestracyłne 11~.

28. 6t-56-3t.

kosztuje

ta2,Mila 14,537-56.

REWElACJA
JAKOSć - CENA - ESTETYKA
Blokadlakrzynl blegOw. Pf t28 -.uno·

Sf'RZEOAM.flata 1261)" (1982) Klelca.31-94-38po18.
141t7/g

973/AG

AUTOAlARMY - z.nekowanle. liAoeleklryka, autosz.ytly. Kialce,Cllxlb\a

słono

cąłcl orN c"łcl do NmOChoOOw
pol~lugranicz.nych.Kialce, lglu·

Cllfłcl.

14030/g

.SKODĘ120LS"(1984)poremoncle,

lel.455-99.

wewn. 262.

Klimatyzacja

. SZROr-prrrlrnujemywllomiiN-

mochody ~ l ~ M

. 126P" (t989) apnedam. Kielce,
483-34.
139271(1
SPRZEDAM .tułla"
JtdruJów,te1.818-78.

TABUCE

a czasem i kilkadziesiąt koni mocy. Jednakże to kosztuje. Koszt
przejechania 100 km .,golfem" ze
zwykłym Dieslem wynosi 16,90

niJwnj Diesla oru w od.mimie turbo: ,.VW &OICI", "BMW 324" oraz
.,mercedesa 250". W przypadku
"golfa"zsilnikiem Diesla 1,91itra,
zwykły Diesel ma moc 64 KM,
a w odmianie turbo 75 KM.
,.BMW 324" Diesel ma moc 86
KM, a turbo zyskuje prawie30 KM
wi~cej -silnik ma moc 115 KM.
,.Mercedes 250" z DiesJem ma
moc94 KM, a z turbo 127 KM. Jut
z tego porównania widać, te turbo

.JELCZA 3t70"
Klelce,81-łl0-85.

Atest. Wsz.yst\le typy. Kielce, ut. $w.
Leonerde 18 (d. Monlualkl), 414~1

jak najedzony hipopotam.

liścipenhmalltrzysamodaody:r:sil

9730/r

t252Sig

dodaje

tacyjne. Jakie? Niemieccy specja·

8-10.

Kielce, MiełcZarskiego65. 66-2t-72.

wiełe zalet. ale
leijedną wadę- j est ociężały

czę:ściejwybierająautozsilnikiem
turbo Diesla. Oznacza tojednakże
wi~kszy wydatek przy kupnie auta
oraz wi~ksze - niż w przypadku
zwykłego Diesla- koszty eksploa-

.STARA 200" (t990 r.) chlodnlf.
SJ)fHdam. Pnyaucha, lei. 22-32, godz.

AI..UFELGI, spoilery, 424-67.
13870/g

ale lepszy
Dlatego tet osoby, które duto
i chcą zmniejszyć koszty
eksploatacji samochodu, coraz

Kielce, teł. 525-80.
1915/hk

ZNAKOWANIE

Droższy,

jeżdżą

.WI JETTĘ" 1.6 dlesel(t982), stan
bardu~ dobry.

HAKI holownicle. Kielce. 61-57-o4.
13851/g

Turbo Diesel

Diesel ma

Samochód wypasatony w katalizatory najnowszej generacji zanicczyszczaś rodowiska prawie w takim samym stopniu jak rowery. Jest od
nich jednak znacznie szybszy. Czterocylindrowy silnik o pojemności
1.6 naprawd~ wystarczy do rozwijania sportowych szybkości.
Ola wszystkich, którzy :z.e WZ&I~
du na zasobność portfela nawet nie
mogąpomUZ)'Ć o kabriolecie pocieszaj'ca wiadomość - w dżdtyste i
pochmurne dni znowu z przyjemnością spojrzymy na kawał solidnego
dachu nad głową w naszym aucie.
AGNIESZKA KRAKOWIAK

DROBNE

SAMOCHODY - SF,'RZEDAZ

Marzyszjedynieotym,żebywreszctewysiąść'Zrozpalonegosłońc:emsamochodu,żebyukryćsłf
gdzieś w

Każda z szanujących sią firm motoryzacyjnych przyg01owujedla mi·
łośników jazdJ z wiatrem we wło
sach. paynajmniej jeden model cabrio, odmładzany zwyk.Je co kilka lat.
Kabriolety były modne i są modne
nielmiennie mniej wi~ej od lat 60.
Przrli"ZJJ•J się bli&j c:ztertmem
s:IIIIOdtodo-. "Opel uln" bbrio to
model ubieglego roku, wi~ jeszcze

STRONA 1

12636/g

rar~~ -=~

~~rn;r,~
mle),te4Jfu32-13-64.

13068/g

WCZASY- mone, 66-03-50. Kielce,

Paclerewsklego47.

13907/ g

TAMEwczasy (l dołazdem)koło

Ustronia Morskiego. - obóZ nWodlietowynad monem. ..A8E(" Kielce, 423-26,

444-60.

13836/g

PRZEJAZDY Kielce - Madryt. lei.
61-70-64.
12437/g
TANIEwcz.asy we Wlosz.ech- wrne,.A8EX" 444-60, 423-26. 14093/g

sleń

AUTO-RAOIO-AI..ARM - znakowa-

nie. WIBTRONIC, 66-28-49, Okrzei 35.
992/..0
AUTOKLUCZ- setW11. nr.pra- sta-

~·. =::dorabelnie~
SKLEP .FOROA• Klałce, GOmikOw
StaiSlk::owsldch 15.502-52.
988/AG

.KIELCZANIN" - przełerov do tf.R.
panil, wynajem mikrobusów. Kielce,
31-40-34.
1406119

WCZASY,

kołonie

- od 2.200.000

. BIT'" Kielce, 660-560.

14021/g

NIERUC HOMOSCI

SZVBERDAO« .Eko-łectwiii". Kleł
ca. ut. Zag6rskl83a, lei. 22- 228.
13256/g

we. Motllwo$ć budowy domu t ukladu

SKUP. ~:a~komłssa·

ka!dej bra nty. Kielce, 31 - 79-37 111no
too \~Mcrorem.
t 399/GO

mochodów. Klek:e, s~ ss.

68--36-00,66-09-31.

133t1/g

AUTOOR- ~raty. Klełce.

Chrobre;o40,1e1. 501-40.

13449/g

CZĘŚÓ l ekoesorill do ISIIftOChodOw
zachodnich oleruje l i składu l nr. li•
mOwienie .KiM ~łcł". Słdepy 
Kielce. ul. Tergowt~ 18. tet 321- 237.
Klelce, ul. ~6,tel423-73.

14086fg

BI..ACHARSTWO, llklernk:t-M:I, mechlnlka~.
.Autoserwis"

Cedz.yna137,47-164.

1445/GO

AUTOALARMY, radia, znakowanie.

Kielce, 429-G7.

1395/GO

AUTOOR - ~~..toe
klcłl firm. Gwarancja, raty. GAS SER-

WICE Klelol, Pon1cnka 35, 486-74.
139VGO

ją cen~.

R.D.(PAI)

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

DZIAŁKA 3.000 m

kw. - Wole. Kopco-

SPAZEDAM domek l wygodami. ,.._
}entalnie, Sw.Ke.tarzyna. t1-21--o5.
14103/g

INVYESTOR - kt4Jn0, spnec1at. wynr.jem. Klelce, T~18,pok.4t8,

435-50.

14019/g

SPAZEDAM goepodanłwo 3.20 M
BarlolwMny 20 (gmlnl Nowe. S/upleł• .._
31-69-35Kielce.
14005/g

EKSPRESOWE
ZATROONIĘ ~WKD
Kle~, 561-o&.

guowego.
14t48/g

ZATRUONIĘ-.z.w.czkl - azyeleepod

nl,te1. 68-97-901ub28-089. 14t53/g

SPAZEDAM BMX Kielce, 31-83-34.
14159/g

po~1Q

SLOWO

STRONA 8

l

NAPĘDOWY- 8.100 zł/l

~~~~!!~2~~~
po godz. 17 teł. 66-08-39

AUTORENDLAKI
ceny fabryczne

ax·

SZPACHLE, AEiłOZOLE, KLEJE
KIELCE. li. Krllhwsb 191, (.W .Aif'll1 ")
trlJ/ax(fJ41)5U-JJ

1441/Jtl

MOTORYZACJI

NUMERI76

Mała

"BMW", "audi" czy "mercedes'??

OLEJ

l'a.#ARB Oesl)'l, łKlJILES IWodawek

O

~

KIELECKA
SzKOŁA
JAZDv

Porównanie luksusu

"

honda"

Uto011

~

IQELCE, & tmłAI(II.WhlfOrl\
1-'-61-1ł-i7.i-17

:~~~::.~.:.

·-<a--11.-..

KUIW"'AWAMJ.m'fltAT. Ca
•czu....,.,..
__ . _

_ . . . . . , _ _ _ Otllł..., _ _

uwm o.,_....,. • ., __'""'

ur
unitech

oferuje

c:> części zanzienne
c:> podzespol'y

akcesoria
do samochodów:
,,autosan ,,, ,jelcz,,, ,, ikarus,~::,p
c:>

ZAKI..AD USLUG MOTORVZACV.JNVOł S.C.
M. TOMCZVK &: S. CZARNECKI
SERWIS:

LADA
SAMARA
TAVRIA

$WłADCZY USl.UGI:

•NAPRAWY BIEŻĄCE
• NAPRAWY GŁ.ÓWNE SILNIKÓW

• DIAGNOSTYKA PRZEDNIEGOZAWIESZENIA
• PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE

Niewątpliwie najwi~kszą atrakcją festynu ,.Lato z Polmozbytem"

byłaprezentacjaoferty finny "Fiat
Auto Poland". Wszyscy, którzy
w sobot~ przyszli na part in g ,.Polmozbytu" na ul. Czamowską.
mogli zobaczyć cztery modele
"Fiata", dobrze znane ,.uno", ,.tipo" i ,.cinquecento" oraz najnowszy produkt włoskiego koncernu
-,.fiat punto".
Producenci twiertlzą, te te n

~;:1e~oJ:j!~łf~~i'ek~6;>;~:

zdecydowanie stawia na bezp i eczną i zarazem komfortową
Wzmocnione nadwozie,
napinaczepasówbezpieczeilstwa,
motliwość montatu poduszek
powietrznych, to podstawowe eleme nty ,.fiata punto" gwarantujące
bezpieczer\stwo.
Produkowane są modele o pojemności LI, 1.2, 1.6, 1.4 z turbodoładowaniem (benzynowe) oraz
L7 turbodiesel. Najmniejsz.y
JUd~.

~~n~o~~~~s~~~~; p~~~~
kość maksymalną

Starachowickie Zakłady "Star"
S.A. Z daleka zwracały uwag~ dwa
nowe modele. Wersja 742 standard pierwszego kosztuje wraz
z podatkiem VAT o koło 400 milionów. Jeszcze nowszy jest ,.star"
1142 turbo -w podstawowej wersji
dost~pny w granicach 460 milionów.

150 km/h.

Oprócz ,.Fiata" swoją ofert~
handlową zap rezentowały takte

dutym zainteresowaniem oglądąią
cych. ,.Lublin" jest produkowany
w wersji diesel i z. peł nym ładun
lr.iemspała IS litrówropy na sto kilometrów. Bez ładunku sto kilometrów możemy przejechać na Ił
litrach nie przekraczając przy tym
100 km/h. Cenajest dość wysoka
i si~ga 250 milionów. Na miejscu
motnabyło kupić ciągnik .ursus"
C - 330 za 120 milionów.

M. WIKLO

ROZBILEŚ

SAMOCHÓD,
DZWOŃ

DO"BMT",
tel. 31-59-42.
Skupujemy
samochody
powypadkowe.
• BMT" Radom,
ul. Garbarska 738,

•

~---

Skład reklam : ,.Exbud

13" Biuro Reklam

"Słowa Ludu", teł. 448-SS, Kielce. ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za

treść

zamieszczonych

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

ogłoszell .

SLOWO

NUMER 176

'\'ii

Z

REKLAMĄ

STRONA 9

f

.li Ji.
Kielce, ul. Polna 7 Łódź, ul. Piotrkowska 91
V l' e1l'.11'\..fi tot. (041)420 95; 467 66 tot. (042)331197 tu (042)329725

KSEROKOPIARKI Serwiseranery

-aociosan
-Wmprom

-Sofia
- francuskie
w asortymencie
oferuje
po niskich cenach
PHS SA O/Kielce,
ul. Zaldadowa 3,
teł.~ i 66-37-94.

-Tornobnq,loL:U.ł2.49,11·9ł-77(0-U)
-~.lcl.4>4-24(G-4l)

·SlaknnoWolo.IClłł-OJ.-65(0-I'l
•k-.,I<LJI·lA(O-łl)

of~:
-~lamc~olofrucii.Włoc:k.J•

JOJI•ri. Nimlicc. BcJaii. HoWw1ii, Wpr,
Porluplii.

ZAPRASZA DO HURTOWNI

•'ftDIJ": b,...ftia,W,...,,SI_..ą.,~

,..,._

AJn

wędlin

Mariola
ma oczy piwne,
Mariola
okocim spojrzeniu,

Bll.f!O~OWEIOELCE,ULOÓRNA25,tel.ltul8-21-21

O HURrOWNIA NR f,IOELCE, UL GĆfWA 25, III. 45D-I2
O HURrOWNIA NR 2, IOElCE, UL KARC21ltłtrowsK 44, lei. 505-<10

O HliiTOIIMANR J, KE.CE, Ul. CHAWBIŃSICJEGO fJ, lei.~~~~

Chcesz

a w oczach błyski przedziwne
jak słońce brzęczące w jęczmieniu.

zaoszczędzić

1200
dolarów?
Kup kartę
BPH - Visa

Cienie zielonych pnączy
na włosach jej się ścielą,
słońca się kropla sączy
przez gęste liście chmielu.
Mariola Cię tym zaskoczy,
taka słoneczna jest w cieniu.
Mariola ma piwne oczy,
okocim, okocim spojrzeniu.

że

Cłassie

Od l lipca 1994 roku
Bank Przemysłowo-Handlowy SA

:~:~d~j:~~::~%1;

kart płatniczych BPH - VISA
Wy~gane

Cłassie

kwoty N koncir.

·dla atałych i solidnych KJientótY :mmiejn.one o 1200 del;u-ów i wyaosUj
tylko 300 dolarów
-dla nowych Klient.:lw zmnte;.zono o~ doLu-4w i W)'no5~ tylko 600 do~tów
Roczną, opłatę za wyd~nie karty zmniejszono o 15 dolarów i wyn01$i
tyiW 25 dolarów (w trybie ekspwsowym 40 doli'lrów ), w okresie wakacyjnym
(lipie<:· sterpień) udzWianf jes; dodatkowy 20% rabat.

Najlepsza dewiza: w

Au;.mtlw ·s;.,. Podlwsk• •

~

• E.-sko S..·

&x:łWN

świat

z BPH • VISA l

• BoJMo Zt:frdl· ~ CtwłrrwJic •

~ • 04bi"Oił11 Gó'nk:u • O,Oic• ·G~· Gorllbil • Gor.zdw ~M~.Id • Gub*'t - .lft:ln8/iht.
Ka!:)lłic• • Kr.tzl«zyn KoJ/Ie • Kf!łr • KJ.Ice • KNrrNt • KOO&/u. - Klai<6w • Kro.r.c • Legt~.t. • L/bl4t •
~ · Lut>ltl - UJdt -MI«:nn.1w· ~te -l>~• -.'Vowa 561-Na..yS..cz- H:Jwy Targ·

Olt.-JU • ~ol" • OSI/'OINc $Mfto.\:r.l}f#l • OC~ • f'łock · Pbzneri • ~ • RlNZCW •
Sunysrto-KarNnne • ~ • ~r:i Szc.ztc'rłsid • Sl.t:ł» ~ • ~ • r..rn6w •
~iria- ~-I'Airau~ · NlallclM·~.WW-ZIIk~·Z~Gch-bgetJ·4'1ri«

Skład reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam "Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Tąowa 18.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogloszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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DNsotnrale upały spnwUy, •
udwCMięWJidtiabłtły kto-.o.łe.

WaruklwjUk:ll~dtMdwype

.......

-Opłaty klimatyczne mają sens
gdy zapewnione zostaną pewne
warunki. Niestety, nad Chańczą
co do teao wiele zarzutów.
Nljbardziej uciątliwy jest stan ist·
niej, cych i brak wiłb:zej liczby sanitańatów - twierdzi AHn:eJ
G~ wypoczyw~'cy nad
zalewem razem z to"- i dwójką
dzieci.

jest

Jednym z popularniejszych
miejsc wycieczek jest zalew w

Chańczy. W tymroku pozapolem

namiotowym WOPR funkcjonuj'
tl.m jeszcze trzy inne. Wlaścicie·
k:mjedneao jest Ilutal &at,.. a
dwapozostałcnale4dospółki cywilnej Nowak i Wqner. Na
wszystkich u samochód albo namiot trzeba zapłaci: po lO tys zł.
Wczasowicz płaci te1 5,5 tys. zl u
wejście i 4,5 tys. zł "opłaty klima·
tycznej'".

O.~G.łaywlakewie

wplyalew.,.Nbek.--da
~,,...........,...Pie

ni,dze te maj, b,ć przeznaczone
na rozbudo~ infrastruktury nad
zalewem. - Jest mniej skarz nit
rok temu, co świadczy o poprawie
warunków. Gmina zatrudnia ratowników, a utrzymanie porząd·
ku lety w aestii administratorów

pól namiotowych - mówi StanisbJw OWisW, wójt gminy Raków.
Pracownicy U~du Gminy ogranicują stę; jedynie do kontroli.
Jedna z nich zaowoc:owala w ubie&fym tyaodniu ustawieniem o.a
polu namiotowym koło tycin noweso szaletu.
Uporządkowanie sytuacji wokół zalewu utrudnia fakt, te tereny nadbrzetne nale~ do rolni·
ków. Gmina., ~dąca włałcicielem
jedynie dziewię:ciu hektarów, pró·
bowala wykupić stumetrowy pas
ziemi wokół zalewu. Właściciele
tJtdająjednak po5 mln złu ar, co
dla samorządu jest nie do przy_kcia.

DIONIZY KRAWCZYŃSil

Śpiewały dla 25 tysięcy widzów

Niebieskie lato "Wołosatek"
Kieledd zes_pól instrumentalno-wokalny"Wołosatld" wrócił u Światowego ZJotu Harcerzy i Skautów
"Dla Sommer 94", któryodbył się wdniacb 18-281ipca w duńskiej miejsco"'·ości Aabenru. W koncercie
linało•'Ylft .,Wolosatld" zagrały przed 25-tysię~ publicmośc~.
Zlot ,.Bia Sommer", c;zyli ,.Niebieskie Lato" odbywa si~ co S lat
na wielkim polu namiotowym niedaleko granicy duńsko-niemiec-
kiej. W tym roku do Aabenraa za·
witało 25 tysi~y harcerzy i skautów z 46 państw. Wśród uczestników imprezy byla także arupa 400
polskich harcerzy oraz. Wołosat
ki" - jako jedyny zespół artystycz·
ny reprezentujący nasz kraj.
-Nie wzięliśmy udziału w koncercie rozpoczynającym zlot, poniewat Duńczycy nas jeszcze wtedy nie znali - powiedzlal "Słowu'"
kie rownik zespołu, Stanisław
Ad.lmczak. - Nasza populamość
jednak rosła z każdym występem,
a graliśmy w siedmiu podobozach. Przyjmowano nas bardzo
sympatycznie, 'UŚ organizatorzy
byli zaskoczeni wysokim poziomem naszych koncertów. Zosta·
liśmy zaproszeni do imprezy finałowej, podczas której występowali
sami profesjonaliści. Widzami b)··
li wszyscy &oście zlotu. Zaprezentowaliśmy 40- minutowy proararo
złotony z piosenek polskich i
standardów amerykańskich, lecz
prawdziwym szlagierem stała sit;:

piosenka zlotu .,Bla Sommer",
którą zespół śpiewał w wersji duń·
skiej, angielskiej i polskiej.
Przebywające dziesięi dni w
Danii ..Wołosatki" odwiedziły
także Kopenhag~ oraz wyspy Romo i A1s. Wyjazd, sponsorowany
przez ,.Exbud~, zaowocował nowymi kontaktami. Kieleckiemu
zespołowi zaproponowano trasę:

koncertową po duńskich ośrod
kach studenckich oraz udział w
skautowskim jamboree za rok w
Holandii. Na razie ,. Wołosatki'"
przygotowują się do sierpniowego
jubileuszu 20- lecia istnienia. Niebawem ukaże sit;: nowa kaseta zes·
polu pt. "Piosenki nasze i naszych
rodziców".
GRZEGORZ KOZERA
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Szalet pokontrolny

Płonie

Wapienna

zboże!
Dtagotnnłl.

susu

~e się

we

maki takie robakłwa. Nie ... ja:l:

dnia bez poianl. Pl"" badynld
mieszblne l eospcMian:u, • uwet
zboi.eupolach. N-Jwięce.l poDrów
1łt6:i: odnotowuo w allie&lll sobotę•
Oto ldlb pnyldadów.
• W Suzqlinie (&mina Stopnica) na polu należącym do RSP w
Słupi koło r acanowa spłon,lo
zbote wartości 70 milionów zło
tych .
• W Mieronicac.. (&mina Wodzisław) z nie ustalonych przyczyn spaliło się zbote na powierzchni l ha. •
• W Miii,S01Jej {łmina Sobków)
spłonęło zbote na obszarze l ba.
• W M.cz,eb (gmina Ksi~
Wielki) na skutek zaprószenia ognia spaliło się 60 arów j9J::Zmłeoia.
Dodajmy jeszcze, it w SłOfllky
na skutek zwarcia w instalacji cle·
ktrycznej spalił sił dach budynku
mieszkalneao. Natomiast, w Pi6ttenrie na placu Wolności z nie ustalonych przyczyn na parkinau zapalił się: samochód osobowy .,skoda".
Strdacy rwbl •re~~~ o ostroine obc:bodunle sM: z epłem! Ok}

mgła

W nietypowej akcji zbierania z powierzchni drogi pyłu wapiennego
uczestniczyli w piątek silatacy z Kome ndy Rejonowej w Kielcach.
Wapienna mgła powstająca po przeje chaniu ciętkich samochodów
stanowiła powalne zagrotenle widoczności.
Około godz. 13, z błitej nieLnanego samochodu spadły trzy worki
wapna palonego. Kierowca pojechał dalej, a na ul. Sandomie rskiej w
Kie lcach powstała gigantyczna chmura kurzu u niemotliwiejąca normaina poruszanie. Duty korek samochodowy ,.rozładowali" s trat.acy
w czasie godzinnej akcji.
{and)

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

Rozbudowa
szkół

W u bie&łrm roku, na rozbudow~ szkół podstawowych w Krasnej i Kamiennej Woli, a taili U ceum Ogólnolr:ształcąceao w Stą
porkowie, z kasy miasta przekazano ok. 630 mln zł . Podob~ kwot~
zaplanowano wydatkować w bieżącym roku.
Budynek LO stoi jut od kilku
lat. Pozostaje przy~ go dachem
i kontyn uować prace wykończe-.
niowe. Ale zm ieniający si~ wykonawcy robótjakoś nie mogli do tej
pory sobie poradził: z tym przed·
si~wzi ~ciem. Dopiero
ostatni
z nich, prywatny przedsi~biorca
ze Stąporkowa rzetelnie wykonu·
je swoje obowiązki.
(mak)

rną.i4c

Ziemia po byłym PGR w fbMz6wku zo.Wa przek.lun1
w dderDwt Spótddełnl Aolnk:Di w Obie n1 droclz8 konkurwu

Gospodarstwo nie

dwt.Puzo~clo-...........- -.

lr.u w utyczenie w zamian za poda·
tek rolny. T• drou zqospodarowano 230 ba.. 180 ha wzi~ta spółka.
pracownicza.
N;eadyś PGR miało plony wytsze o 50 proc. nit indywidualni
rolnicy. Nie była to kwestia lepszeao sprz~tu, ale przede wszyst·
kim fachowości. Teraz ta praca
idzie na marne. Perspektywy są
niewyrafne, a ostatnio w Rzeszowie dyrektor usłyszał, te produk·
cjarolna niejest tu spraw~ najwat-

PGR

Rzeszówek

wchodził

wskład PGRS~dziszówwrazzza
kładami w ~ziszowie, Boleści
cach, ł:.owini i Słupi. Obcenie pozostało 1000 ha w tymczasowym
zarządzie Gospodarstwa Rolncao
Własności Rolnej Skarbu

Zasobu

Państwa w S~dziszowic. Za tą dłu·
gą nazwą kryjesi~ skomplikowana
sytuacja byłego PGR. Agencja Za·
sobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa z siedzibą w Rzeszowie
i t~ placówk~ wystawi na przetarg.

Dyrektor Andrzej 8aruaowskJ z Sę;·
dziszowa zastanawia si~, czy tak
duty ń1~4tek zn~dzie cb~tnego
dodziertawy.
Nieuregulowane kwestie prawne, roszczeniadawnych właścicie
li i brak ustawy prywatyzacyjnej
robią swoje. Ziemi nie motna
sprzedać. Dyrektor Baranowski
demonstruje akt powołania PGR
z 1952 r., kiedy przydzielono ziemi~ bez map, planów, podziałów.

czym

obsiaćziem.ioddawało_i4wub.ro

niejszą.

BEATA ZNOJKOWA.

Kieleckie GS skupują ziarno
nie tylko na własne potrzeby

Magazyny
czekają na zboże
Po ru pierwszy IHł kilku lat
Gminne Spółdzielnie w woj. kleleckim skupQ.ii\ :damo, które przeznaCZ~\ nie tylko na własne polneby, ale
takie na sptudai. Jest w motliwe
dzi~ki staraniom Regionalnego

dnie, Oksie, Busku l Stopnicy.
W najblitszYch dniach rolnicy
~dą mogli przywoził: ziarno tak·
że do GS w Kazimierzy Wielkiej

Ośrodka

otrzymały

Usług

Spółdzielczych

w Kielcach, który zwrócił si~ do
Agencji Rynku Rolnego o pośred·
nictwa w uzyskaniu 19 proc. kredytu skupowego. ARR nawiązała
ścisłą współprac~ z Bankiem Rozwoju Gospodarczego w Kielcach
i ona udziela potyczek aroinnym
spółdzielniom. Zboże z tegorocznych zbiorów skupują już: GS
w BWUnacll, Bodu:chotri~ Knlso-

l~onjSiupl.

Magazyny tych 8 spółdzielni
atest ARR. Przez trzy
od dokonania transakcji
zbożezgromadzone w GS nie może być sprzedawane. Potem spół
dzielnie ~dą mogly dowolnie
nim dysponować. Jeżeli do końca
kwietnia przyszłego roku w magazynach pozostanąjeszcze zapasy,
ARR zobowiązała si~ rozpoc.z~
skup imerwencyjny.
miesiące

dlarodziny
Miejsko-Gminny OśriHłelr. Pomocy Społecznej w Kunowie obj~ł
wszeclastronfti\ opieą rodz.i!aę
KndniUów z Pn~cilla, której

w ,..&owle

Upca sploaęły !Mułynld

.Ueszblne. G.U.a poSfi"Z:IItala Ie·
re11. poconeliska i lalpiła cUa rodzi ny barakowó:r. W payil'łeki tklr.Jande po..c pay liMowie
-...
Rodzina znałazła si~ w trudnejsytuacjiniezeswojeJwiny.Bez

'""'e&•

środkówdotyciapozostałodwoje

starszych ludzi oraz dwoje ich
dzieci: niezacadna tyciowo ich
córta z. dwoj&iem dzieci i otrzymujący aastłek. stały ponad trzydziestoletni syn. Zaraz po potarze
pracownicy ośrodka przyjechali
rozeznać sytuatjf i sporządzili list~ wszystkich tyczeń rodziny.

Niebawem uprzątn~li ciągnikiem
teren pogorzeliska, przywietli 4
rolki papy, odziet, talerze, stół,·
krzesła, wersalk~. Burmistrz gmi·
ny pomógł w bezpłatnym podlił"
czeniu energii elektrycznej do
tymczasowej wiaty i dał 10 mln zł
na zakup barakowozu w Połańcu.
Zobowiązał s~ takte do pomocy
przy
pracach
budowlanych,
. zwłaszcza transporcie wszelkich

.. .mob:la kupit l konia
Zdj~cia:

Jutro tei kup "SIowo Ludu"

M. Klusek

Poniedziałkowa tradycja

b~dzie

ząję:cia

• Samo~d ~porkowa
jeszcze nie przeJ:tł na swoje
utrzymanie ośrodków zdrowia
w samym ~porkowie, Niekłaniu, Krasnej i Odro'"t:ba,
ale 1VSpomniane placówki
1VSpomaga finansowo. Jefeli
w 1992 roku dolotył slutbie
zdrowia tylko 15 mln zl, to
jut w 1993 roku suma przekcoczyła 100 mln. Na 1994
rok zaplanowano takte pokaźną kwot~.

we Wloszczow szwach.

dzie tu coś dla siebie mimo te
cz~to, w sklepie taniej. Jannarki
zaczynąją si~, gdy tylko słońce

Ostatnio Ośrodek Zdrowia w Stąporkowie otrzymał
elektroniczną aparaturę do
badania krwi . Jak nam powiedziano w UMG, ośrodki

na pole jarmarczne. Nie przeszk.a-

telni, pełnej Judzi, nie sposób wy-

ną przy pracach remonto-

Mimoostatnichupałów,ponie·
działkowejarmarki

wie,

dosłownie ~kają

~~:~j: n~:~:~~~ią~~~~zi~! m~~~~~:iehl~~~~~j~:~;~ otnymajlł pomoc świadczo-

,.•u
- ;m_•_""_'_·.,_;,_•_•"_·_IWd
..,...y_zn_~_·-_;"_'_m_"'_·- --~·~(=)~Lwy
_ c_h_b•_•_r_nk_6_w_.__<_..U~)

wypad k ó w

malcńałów.

- Po raz pierwszy w swojej pra·
cy SJK)tk.ałam się z tak trudn' sytulCJił rodziny, której spłonął budynelr. - mówi kierowmk MGOPS
Krystyna lęcka.. - Ciesz~ si~, te
d z~ ki naszym staraniom ludzie
nie poczuli si~ osamotnieni. Za·
czynają od początku, ale teraz
z wi~kszą wiarą w innych. (u)

odbywać

sportowo-rekreacyjne
60
dzieci. Zjedzą takfe obiad.
Przewidziane są wycieczki
i ogniska. Półkolonie są bezpłatne, pieniądze wyasygnował Oddział Zamiejscowy
kuratorium.
• Ustawa ..,0 ochronie śro
dowiska" mówi, te kał.dy
wł2Ścidel odpowiada za wlaś
ci'"l
pielęgnację
drzew
szczególnie tych posadzonych
pod liniami napowietrmym.i.
Przepisy mówią o odległości
l m z uwzględnieniem pię·
cialetniego przyrostu, właś
ciwego dla siedliska i gatunku przy linii do l kV oraz
2,5 m z przyrostem przy liniach powy:tej l kV. W!aści
ciele o tym najczęściej zapominają. Stwarzając zagro!enie.
Obowiązek
podcinania
drzew spada przewatnie na
Rejon Energetyczny.

SIJ!porków

W Kunowie przyszli
z pomocą pogorzelcom

Barakowóz

• Od l sierpnia StJr.olny
ZwiĄzek Sportowy wru z kuratoria• orpn.lzuJe w Ję
dnejowłe p6łkolonle dJa dzled
z niezaatobtych rodzin. Usty
koloaisłów przycotowall peszl<olnljes=e podczas roku szkolneco.
Jak mówi Ryszard. ae&o,
w Szkole Podstawowej nr 3

W . . . ......wct.atNDa..Uow

w. . . . . lddectiii ....... ZI
O Uekl6f}"dl -c
aldl lal~ elkuewle iytlnli

,.,...A4w

........,.&.

J:WP, ......san:.._... Pr...wsi
11-san:~bWk.:

• W Barc:zy (&mina Zqrwisll:) lO
hpcabr. o plz..9.1S Edward O.(lat Jl)

• WPWJtr;•~ (&mina Wodnsław)lOiipcabc.o&odz.IO.SS Mon~ b
O. (IIII. !S) wbiCJia nqle na .tetdmę. i
zostalapotr~przez1Jólm0Cb6d

,.fiat 126p", którym kierował Edward
L.(lat41). DzicWCZ)'nbdoznalaobrateńciała.

(J.111.4S)kleruw;WSUłlłCmetrzetwok:l
samocłtodcro ,.tarp;ul"l.iCChlł

• WSI:ydiO'IrielOhpcabr. o ,odz..20
kieruj4CJ.sii:~IOS" JarosławSz..(lat

izdcrzytsi~znadjetdt.I.McYmzprzo

29)niezachowałnaJctytejoarot.noki

ciwlla wnochodem ,.fiat 126p", ktOrym kierowili Stefan P. (lat li). PlA·

ja~

zderzył

Slf' z

z przeciwb ,.oplcm",lliero--

tcrb,.fiataMEltbictaP.(IatlO)dozna-

wanympnczJana M. (lat SI). Kieru.J4·

laobrateńciala.

er ,.oplem" doznał obrat.eń ciała.

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

napc z

jezdni 1 doprowadził do WJ"<'I"fÓCC:nia
si~p(IJazdu. J..,-wAI'nOchodzic pil'"
sażc:r

CiałL

ll.icru}4c.tukicm"podcus~tuwlo

wonie USI4pil picrucńst- przejazdu

podczas wyprzedz.aRia i

• w .......... (łffi!Rl Kruoe;;m)
2911pca br. o•odl.. 14.30 Cl.CIIaw "-

Jan S ( lal 29)

domał obrat.eń

'

"WM-...21hpcabc. opt:r.
19.20 beruJ~ ,.ft~tem 126p" Status·
law M. (lat 32)nałukuJezdm doprowadZił do ~~· 'Ił po.Jil.dv.
Obratcń ciała doznaJ1 pateroWJe Jolanta M (lat 26) 1 DaWid M (1.111. l ).
(jk)

STRONA 12

tYROIJl

-.. __

SLOWO

.......... ... S i o n - 11,
to1. 251-43,130-łł1

TARCZE do cięcia
asfaltu
betonu
kamleni
TARCZE
szlifierski e
DEALER
FAX 61 00 57
TEL~

--~

USŁUGI
NAPRAWA

..,........
ceny-

piecykOW,

kuchenek

gazowyeh.usługll'lydfauliclne,montat

lnstallejl c.o.. 66-40-12.

80IGO

~protu.joN.I".doWSZ)'łt

klehobiełcłOw. Montli.~
rOwnłl.tnar.ty.• Cebox'"KJe~.Pc*ll7,

ZPO-

144WGO

..61-38.

o..-.. ,,''i'
kalesony, podkoszulkl,

w.LOWANIE. tapeło<wtlllie. SOlidnie.
Kielce, 563-01.

13840/g

koszulki flanelowe,
d relichowe,

Sł.OWACKIEGO

:Z0
14WJd

AWPOL

0/~l'flje WCMIIch/IIIJI)'CVIyCh

JIODWODIOL-8ULECIDW" S. A.

o•rmr.r,

OMJ:tłldaczelamtorr

O zbiGmW sprętooep pow:lelnl
O sllltn zblomlkJ wHae

Q.,.....,.

oraz ZUSAN s.c. - rury:

QPC\'.,.-.161 .. ...,.
QPflDłl!i-ł'J .. wtly
QPDIDł25 - łl61 .. wMJI.Q"•"-ł'J .. nlr l ~•·
Q IRtaiW .. rv PL

Kidre, od. - 1 0 4 ,
lll lfu. 6UJ-S4,
/Jti4/~td.4J7-44

l96/GD

rowa,

ilOWOZił

motomy

HURT-DETAL

.merceOea",

TRANSPORT 1.1 t
61-94-68.

bhp.

wfasnym transporlrJm. Nawiątemy współpracf

z pro-

:;=_..;::::r'"'

1( ---:·1
Kielce, ul. Hauke Bosaka 9,
teł. 6 I -06-071ub 61-26-85
u.Uudni u konlnl.kde w RFN

STOLARZA
ze ~moścqjęzyb aimieckiep
onu: umlejęblokbj pracy

n•lni..SZ)'Ilachstolarsldc•.
141l411

wybclr

sprzętu

AGO l RTV
~~jowe 1zachodnie

wkł- pralti- zamrałarld

- telewizory - kuchnie - Iedy

PARKIET
BUKOWY
od 117.000 do 289.000

chłodnicze sklepowe. /

SKLEPWPH

IOelce, ul. Chę:cińska 14,

KIELCE, ul. Wojska Polskiego 255
(Bukówka), teJ. 61-14-10.
RACHUNKI VAT 1410611

.,Domaos"

teł. 6 1-02- 38

~'"

CONSTRUCTlN - bezpohdnl dyałtybuiOI".NidiGipa",ui. Góma 20, lei.
490-11 wewn. 159, ..90-13 wewn. 159.

Sucbedniów,
ul. Boduaty6sb l6 B, teJ.

(G-47) .....3-86

dla odbiorców hurtowych i
indywidU.II.nych
-Uiul,jc

$ -rolobsety
... -verticaJe
! ·kraty DOtycowe i stałe.

•p-

~

P.H.•PROMAX"
oferuje
po najnitszych cenach,
~kie··akości

(teren RSP), teł. ll7-{H1, teJ.
dom. 566-59, 66-04-15.
Zapraszamy od 8 do 15.

~~ Kle je i fugi
do glazucy
n.jnlt.ze ceny h~

TANIO CUKIER
workowany, paczkowany,
herbata, mąka, syropy, soki,
torby papierowe
oraz inne anykuly

RAFPOL

Salon spn.edaży:
Kielce, Krakowsb.284, tel. 528- 13

hydraullc:Jne.

Kielce,
13448/g

-

maiowl.nle.

13492/g

Klelce,Wai'ISZI.wllk.l 199. Tel32-58-13,
68-68-n.
13493/g

tolldnle,

13937/g

HADES - dodatkowe dmro4 rO<wniet
1400/g

sl.lloM. IOełoe, 31-29-83.

boueril, l.lbudoWy.
13868/g

Kleleto,61 -~79.

fuUiJE

poziome,

31-04-97.

plonoM,
1~g

()PRAWA otnzów. ~. ~
klego21 ,1el.61~1od 8 do 16.

t.4IKROBUS

9-oaobowy.

68-60-31.

14S4/...

~.AJANIE _.lników. wyllony-nltgaraty,lnt,ogrodz.n,produkcja
l sprzedaJ: ll'llezv. Zakład Elełclrome
ehanlezoyKlelce.ul. 1~73.tel.

538-31.

MONTAż.talwłl, 68-40-15.14133/g
KOPAAKO-ładowarb.
mont~ne
47~.

Kielce,

13709/g

TANtrl~tona.426-54.13735fg

_..,..,....

OGROOY-projlłłdowanie

kliniki europejskie,
umllrkowa". eony. Z.telelonuj: . Mark-

tur" t o.tt,32-73-49(10-18). 308/kw
GINEKOLOGIA w GroctVe. Bilłystt*,
515-078.
97191R

PROTEZY - napra-. Tel, 68-16-88.
13623/g

POUTEONCZNA~

PRACA

Pra-

cywKlelelch, ui.SandolnlenM 105, telefon «8-12 PRYimute do

ARMA. budowlanamirudni tynka.rzy.
PlńcZOW,

'"""'

W)'ł(oneria
ualugl~o6clowe.lle

C01'111Nfsl.lleldcn2rie.

12$88/g

TRANSPORT 1.5 t, 8 osób. kraj -z.agranlci. S55-40.
12904/g

PRACA od z.aru. Radom, 63-04-31
wgodz.9-15.
9728/r

Kleloe,

KOSZENE trawt. lei. 32-35-10.

iALUZJEJfdrZełOW,612-18. 3łiOIJ
ZAiUZJEJtdrzeiOW,612-18. 379/J

13614/g

AGENCJA .Windex" ctym06cl detektywistyczne, ochroni,~
llie.S~ z rotnegorodzljvbronl.

Kielce, Stonec.tne WlQOrZa 18 .G", teł.

1<4058fg

31~1 1 .

TRANSPORT 1.5 t, lei. 475-49.
13182/g

TRANSPORT buMm, 66-31-65.
1-4067/g

.CERBER" systemy awmow. do
kaZdego obleklu. lr.4arQl. dystrybuc:p..
KleQ. TafVO'I'!'I16. Sleoklewlcza 38

pocWeszonyeh, łcii.Mk działowych,
~SUChych lynkOw. tQ~zenl. Rachunki

(W bramie). Tel./fax 32-13-64. 13069/g

13406/g

.FARr dodatkowa dttwl. z.amld,
68-98-05,223-27.
13307/g

TRANSPORT kraj- z.apra 1,11.
Kle101,563-n.
13091/g

MEOW\IICZNE lrzepianle, aya:cu-

8ZYBKI...nllaolidnymontaZ:tWIIOW

VAT,tel...n-56.

NAPRAWApq~lełl,441-41.

WIDEOfll.MOWANE.
265-91.

14047/g
13969/g
Klełce,

12873/g

NAPRAWA pralek. ~k.
nek4,ttl.81 -łl6-54(1 0-11).
USŁUGI

BerM-

'"""'

hydrl.ullczne. 459-55.

12o485/g

14068/g

AK11JALNIE.najłepSZa

280-68.

funkcjonalne zabudowy wntk poszukuje
przedlllawk;lellwwojewOdzłwleldelec

kim. Informacje: Kielce. Weaoll. 46.
433-61, BoiSko, Wllou48, 43-47.229/b
CHCESZ zdobyć dobrze pla~ prana kurs lnstruklorów

cę? Zgłoś s~

naukijazdy .Enlgm." Kielce. 66-11-«1.

13635/g
AKTUALN1E najlepsza prOpOZyCja

prtlcy. Radom, lei. 63-4).4-31.
16Sfal

PRACA od uraz. Radom, teł.
63-04-31 wgodz.9-15.
166/al

13103/g

MATRYMONIALNE
BIURO Malrymonial". ~. 3.
ISkrytka:poeztowa11&4. NISplsz.apróbu-

13570/g

)emypom0e.

NAUKA

LISTWY,

POUTECH"łKAS~orva

WANNY A.KRn.O WE

r'lizl.łO:

l.

lelrą Szkot(' ~

angielskiego

(6-28.VII.br.)
2. Studia podyplomowe .lnfonnaM>ta
ISłOISOwana"; .Ochrone irodowlskl"

HURT
DETAL

3. Kursy komput•~.
Zapley, lltl. 24-333.

14SSIId
Salon spnedaty:
Kielce, Krakowska 284, teł. 528-13

'-:c:~~~~=~~::rs~:s:;.:~~~r:::~i~~s7~bo;;i~t~4

9700/r

JM K()MAIO)A polako-ka.MdriiSkie
jolnt-veolurtoferuiłlcebe~en
cyjne systemy drzwi IUWłlnych cnz

GLAZURA, TERAKOTA,

-

9727/r

OOpracywNiemezech-!)llliedotowarzystwa, kelnerld, tancefld. Radom,

••OPOCZNO"

'

propozyąt,

pracy. Radom, tel. 63-G4-31 w godz.
9- 15.

.EUXJR" Towarzystwo pań- pan&w.
Uslugimatrymonlalne.Kielce.493-54.

S#-~=~:•

i inne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i plastycznej wykonuje
u dzieciidorosłych
spec. chirura ROMAN BURDA
w GABINECIE CHIRURGICZNYM
wtorki, plqtki 16-18

127/pw

TOWARZYSTWO atrakcyjnych pań,
61-25-49.
13822/g

~111.~37

OPERACJE ODSTAJĄCYCH USZU~
P RZEPUKLIN STULEJKI

742-31.

TOWARZYSKIE

Te
Diaskle

417-55 ,,_

VAT. tel.
14125/g

GINEKOLOGICZIE z.ablegl (do 24 ty-

-pielfgnlicjL

IOlV..

KIELCE, ul. LEGNICKA Z8

roboty rt-

racłl.

godnie), najlepsze

Torf ogrodolezy z doaa• Kielce,
409-11.
13721/g

od łOUOOdo301.000~- - -

-

z

MEDYCYNA

13555/g

~k.

1906/hk

MALOINANE okien, ogrodz.afl, 01chOWKlelee, 66-38-39.
14128/g

iALUZJE vertlcale. tipicerU drzwi,

31-89-29.

NAPRAWA
66-14-94.

elewacji

nled'/WinOW',31-75-&ł.

MEBLE CZESKIE

,

13487/g

USŁUGI

buko
~~:D

VISPOL

VISPOL

teł.

454-13.
570..23.

kaplszw- ~
C... a VAT

Składopału-BilczakoloKielc

-

13485/g

ALTROMKA- •l~ av-temv

~lz.achodnle. KleW:.Q.ł-79,

MALONNIIE.
66-04-20.

NAPRAWA~OWgiZOwtCłi.Kieł-

Kielce, Oknei 54,
Skrzetlewska 4,
teJ. 531-49,539-63.

eułnlejaze.~,Q.ł-79.

NAPRAWA pralek auklrnlitycznyeh,
32-50-60.
137641g

ce.61-2S-87.

ZPU .........

I'IIJriO'łfiiiO

Suche tynki, ISufity pocWeszane.
13Mt/g

lacjastrychOW,WI'IfłrZ.

I.Jt(LI,[),.tHE

PPUH ..KONTIN" S.A.

13835/g

11904/g
N.piększy

2ltBlJOOYN łc:Lin z oknami, parapety, aWko-oOikl, osłony kalofyferOw.
Kielce,452-66do8.po20.
14101/g

DOMOFONY, bramolony

harmonlj~.Pfodukcja-montai.

ręczniki, ścierki,
mydła

TRANSPORT tow.-osob. 57o-o3.
14023/g

INSTAlACJE gaz.-wod.-kan., c.o.
~...9-236.
13591/g

2ALUii- pionowlł, poziome. Dnwl

wzmocnione skOrą,
rękawice spawalnicze,

l201Kwll

Ow:ldectiale6

\i

ręl<awice

DROBNE

TAPICERI(,c, drZWI, z.amld, napnoklen.t.~i,66-7&-86.
13554/g

TAPETOWANE
536-04.

rękawice
IOE1.CE UL

NUMER 176

OGŁOSZENIA

odDetocłvOrliVjl roboczą,

obuwieprofilaktyczne
l robocze,
obuwie gumowe i gumofilce,
obuwietekstylno-gui'I'IO'IIIe,

REKLAMĄ

Z

OBWIFSZCZENIE

Xomomill: S4da Rejonowep lewirai w Pl6czcn rie
lll. ,.UC.w1e ut. 9S3 kpc. w ~· z ut. 955 kpc.
:zawladuDb, 5 wnełD.b 1994 r. o pdz. 10 w kucelaril koiiOI'Ilłb

a

połofollej

w Pl6czow1e przy ol. 3 ~ 1211 oAę4zie się
PII'.RWSZA IX'YTA.CJA

rsp.;c1am biur~

1 w_;:dobrym
Kiela~~~,. 1
stanie
pow ~oWll350mkw. l

aleracbomośd poh:ł:oaej w adejscewołd:

KomWw
- dz:iałb puatu :zab. .oftlll. ar 203/1 o pow. 0,14 )la stano,..._
wtasnoU dhduib Wdslo - mtii:ollkcnrie Helli'Jk l Akbu-.,
zam. KozaWwposb~ulo~ blęa:ę wieczy._ wWyddaJe KsiQ

0411447- 29
14l$ClfJ

Wieczystycli ~ Rejoaowqo w Pl6czowie ar 182,5.
Nieruchomośt oszacowana jest na kwot\l989.909.000 zł.
Cena wywoławcza w powyt:szej licytacji wynosi trzy czwarte
wartości oszacowania, tj. kwotę:: 742.43 1.800 zł.

KOSTKI
BRUKOWEJ

=~Jś~iąl~ p~~iz:;j!si~~='::ie~~:~~~. ~k~~~::

w
98.909.900 zl n~pótniej do &odz. lO w dniu licytacji.
Nicruchomość motna oglądać codzie nnie od dnia wywieszenia
niniejszego obwieszczenia zaś e laborat szacunkowy teJ nieruchomości znajduje się do wglądu w biu rze komornika.

Skład reklam: . Exbud 13" Biuro Rekłam "Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Taflowa 18.

Roboty budowlane
Faktury VAT

PPU .,Eibud" s p. z o.o.
~ Kieb, ut Słenk'-wk:za 78,
tel66-17- 92.

'&

Redakcja nic odpowiada za trdć zamieszczonych o&łoszcli..

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

SLOWO

NUMER176

OGŁOSZENIA
STAI...Hbrowa prfłYfl6-7950, fi 10fi 12-7600. Nowiny -lraneport
gratil10km, 66-70-14 wewn-43.
13091/g

SPRZ EDAZ
•

1700.

w.pu..sprudat.puetakOwndlobe-

tOI'IOiflf')'<:h z tranaportem l rozt.dunklem.
Kielce, 31-63-62.
BO
UCHYIJIE bramy garll2Dwl .Hormann·~.Dyrnltlska18,61....o4-63.

13931"

utvwANYa-t

opon uchodnich.
Montat, ~nie kompi.Aerowe. Kiel-

ce,

Plołrkowska29,

8-18,440-91.
1438/GO

LOOĆWKO-podgruwaczy

samo-

chodoWych 10 t - 1.600.000. IU$łerek

87, 68-50-44, 31~. 31-91-96
(cenykonkurencyjne).
13104/g
-sk0ra.l(ielce,566-23.

13246/g

SI.Jf'REMA.~osupremro.a~n,

papa, uchWVIY i siatka plastikowa, kleJ

...~ex·.•"łXEL". Krakowska 25r3osu;
wOzKt dziecifoe. produkąa, apn:•

da1.CenyzbyW. Kiełce,ui.PIIskiMale

5,
13051/g

rfkawicowy.

OREUCH
31-32-50.

. Kielce,
t27Wg

mb- 75.000 Kielce, 435-65, 440-91.

103</g
SPRZEOAM ~pt kampi~
w bardzo dobrym .stanie - 15
JtdrzajóW,638-81.
411/J

"*'·

SPRZEDAM ~ $101powe
wraz z chlodnlll SAF 23 oraz maszyny
itnltCfZeniamasarsldezchlodniiiX\..-4,
telefon 490-60, 484-01.
13179/g
MASZVNĘ

do

cłtCia

229-24.

rur. Kielce,
14116/g

KOTA perskiego. Kielce, ~·~i·Sig
ELEMENTYtelt:Httowe:ezembe,obu.audni, zbiomikJ wody, di"OgO'Ne.
.Tawoy" Kielce. 66-7()-83.
13111/g

SPRZEOAM ~p w cenirum osiedla
w s.dzlszowle. StdziSl'Ow, tel. 11-464
od 180021 .
40511
OKNA, drzwi, materiały budow\ł.ne
• Mabud" Jtdrzef(lw, ul.. Dojazd 1, lei.

613-52.

1959/hk

.MABUO" - pradstawiclel Ce~~~~~n
towni .Matogoszcz" oferuje cement
.350"i.4SQ-orazsiporekl,oegtfbiał4.

palonil l Inne materialybuctowlllne. Ceny
kontu."encyjne. Kielce, Zagnańska 72,
te1.484-19.fu493-92.
1960/hk
. SPRZEOAM kontenery. Róg Orbna
i WMIZiwsklej od 9 do 181ub 25-610
włeczorem.
14026/g

rJNA tapcuny l stotik pod telewizor.
Kielce, Sandomłel"$ka 206, tel. 28-478.
13982/g
SPRlEDAM pasiekf 10 pni Welkopolskk:horaznowt~ramtdo.wartt:Jurga

353"Kielcii,6H)1-88.

13979/g

9-17.30,.obota9-14.

1935/hk

TNłOiarbyemulsyjne,olejne,pro

azki. Hurtownia.Jewal"Kiełce, ~

cza30,tel.546-58

szaf~ aterownł

KI.JCHENKE;Q8ZOWIIIIIOWII,~

.tanlo".Kieloe,66-76-12.
TRAK.....GGA.-4
ce,15-21-91 .

przałwit

14124/g

65

13334/g

ffi()()Ut(CJA

siatek

wych,te1.22-924.
PRZYCZEPĘ

32-32-33.

ogf0dunlo964/AG

campif"lllOW'
13700/g

l't.YTKI ceramiczne - kraJowe, importowane, 6clenne, pOdk)gowe, gresy trułcletalne. /a'OWOdpome, polan>
-ne. kleje, fugi, listwy. Surma Klelee
(Słowik), Chorzowska 22. tel. 5~AG
dno

JAJA bezpo&rednlo z fermy w Bilczy
k. Kielc. Telefon: 11-70-41 . 13728/g
NAJWIĘKSZA

kielecka hurtownia
opocl'fńsklch
płytek
ceramicZnych,
Oedro--Mezur 7 (Cedzyna, obok c~~~~~n
tarza), 68-01-65.
1019/AG

cm. Klei·
14107/g

GARA! z

lokalłuc.M,

Nil Stoku,

14109/;

.400".

pompt wody

14 136/g

termolzolacyjnyml(p~UÓ~lłi\fll4dal hen-

~007_-.,....,...,.,._,.,2c-,cc,..cc.....,--"-=

~~~z

tal. 462-e9.

zesta-mitarmc:llzol.cyjnymi, okucte

14113/g

POSZlJKWEMY maguynu w Kleieach 200-300 m kw., 1•1. 32-12-35,
32-29-37,8-16.
14130/g
POSZUKUJĘ

w centrum
42-52.

kawalerki łub pokofu

I<Młoe. Buako-Zdrół.

tal.

141 32/g

zachodnia.Stolkllpex"
3. Okna z PCV . Poltroeat• - WllYiłkle
typy
4. 0knazPCV.Panorama."(zbrołonY

profil, okucle Roto! bill•. błe~
we, br~; typoweJ na za~
5. Okne z PCV- . KBE" bleta, !Mio~.br~wOowolnymkształ·

AGENCJA: P<hfuchorrlo6cł. mleazkll·
6. Okne z POI - konatrukeła enwrynii.Kielca,pl. Wolnokl a, 61-71-63. • klltlska. PrD~ {ł6ra- dOl , ~~..o14121/g
prawo, z-~ ochrCII'WI przeelw

-::FIR:::W..,..,...-,..,..-:-,.-"""""=7oM
.,-m";",=.
karie
z
tellfonem
(~
wdomku). Kielce,lel. 574-29do30.
t 41581g

-.."WY:::",.,=M=-Ę:c
"..
:-,c:,.,::-m,...".kw"".,:-:.,,.. ",.,
=

plłlcu Konlty1ucll 3 MaJa na gabinety,
kancelarie. bkn. Radom. tal. 449-35
po 19.
164/lf

LOKALE
M-4Sadyrłpiftro,M-4-cantnlm

~~~Poered~7~ .(·AgtliC)8~tYaD'a...)

CIAM~~~~~ . ~
31 ·
~17251•
66-44-20(9-16).
Kielca,

AGENCJA .Wygoda"- W'fl\lilm (Zleceniodawca gr1tls), kupno. sprzeda.t,
;a~ml•na. Kielce, SleMiewlcu 76,
~93. 66-13-61 .
1777/1
Kllf'IE;~pnySieoldewicza,

poszukl.lkllokalu na lkllp. IOelce,

6 1-&4-78.

13849/g

lt-ITERLOKUM- wynaJem - k~
aprzedat.. Kielce, Głow&cłtiego 2,

<453-62( 11-tn.

172411

'lo"VNAJMĘpomleazczeniawcentrum

"" gabinety, kanc.ela~. biura, kloak.
Atrakcyjne ceny. Tal. 61-22-16po 20.
J22751g

,~GRA"

t

~~

zaprasza na wczasy: ~t

~

-Słowacja- Sulin: J.VIU. ~
-14.VIII .94, cena2.800 ty. zł t

~

~ (z_d~~~~! Rimini (riwie- ~

~ ra adriatycka) 20.V111. -t

~~~aluminiumwwlelu

wzor.cłl~lzewnttrxne z•
prnkłedk.ll ~: typowe i na Zll·
mOwłenie

wz!:- wewnttrzne -

kilkanUcle
ll. Drzwi zawnttrme - kilkanucle

wzorfNł

10. 0Scieb'lice
1 1. Bramy garatowe
12. Okne dachowe - pnedstaW'lc'-1
Mndlowyflnn .Vellllt•, .Fakfo", . OttiS"
13. Wełna mineralna t styropian
14.Cementz~l-pno
15. PIIna~

Zlpreszamy
Katdywyblerze cołdla elebłe l

Hossa ~ ul. le'-zna 22 (obok
dWorce PKP) lei. 66-34-21 fu
66-09-01
cement pod nr lei. 66-()9...{)7
Hossa RMSom. ul. ObrońcóW 30 (do)azdod ul. 1905Roku), teł. 632-645.
1961/tł(

~ !Ii~f/L~Dcena 2.400tys. zł~

. 01<1'01."

~ - Sianotęty k. Kołobrze- t
~ gu: ll.VIII.- 24.VIll.94, ce~ naJJOOtys.zł(dojazd wjed- t

TERMOIZOU.CYJNE

CENY PftOOUCENTA

t

OKNA

l
~ n~do0~~~ia p~mujemy ~ •Pl.ASTIKOWE
DRZWI
~w naszym biurze: Kielce, ul. t
~ MONTAŻ ITRANSPORT

DREWNłAHE

ł

Piotrkowska 12, teJ. 446-49, t

l~~2~:~:~~~:2~. .~:-:':}

0\IERLOCIO - maszyny do szycia,
gotóWka.korzystnerety. Kielce,tel .
425-51.
1915/hk

Kilb. ~ llll a.t~ n.
11L~11-tl, ~ . . . M, ł-11, SGI:dl ł- 1J

HOSSA-2 Skład Fabryczny Cementowni.Malogow::z"oferujedosprzed•
~ cement wont;owany l luzem po cenie
kor*urencyjnej. Kleice, ul. 2Nzne 22
(obokctworc.ePKP),tel~7.

1940/hk
WVWiol»ł<E,aleklrOO"Iicl:N,.Hołlmem"

sprz:edam. Kielce, 31-65-21.
13914/g

~s,.,..:....
poszukaj• pntcowaików w aast~cycb uwodacb:

koszalln" Klel14100/g

- kierownik budowy (inż. budowlan)'" z uprawnieniami)

KURY nlo5ki Bilcu 9F - Nowak. codziennie po 15. Telefon Kielca,
11-70-41 .
13717/g

-muran
-cieśla budowlany.
Praca na terenie Radomia.
Moiliwość zatrudnienia na budowach eksportowych.

SPRZED.W przeno$ny pawilon t.ndlowy45mkw.l(ielcll,491-62.
14079/g

KOtKA do t.cak. betonillrek itp.
Kielca, 450-85.
13911/g

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Działu
Kadr WOEX w Radomiu, ul. Partyzantów 5/7 pok. nr 2,
tel. 63-32-21 wewn. 211.

SPRZEOAM kiosk z lokalizacją 30 m.
Mazurlka13.Killce,66-23-24.136451g

·OBWIESZCZENIE

BurmisIn Miasta i Gminy Suchedniów na wniosek Urzędu Gminy w Bodzentynie wydał de~ę
z dnia 25 czerwca 1994 r. Znak: B-117331 ID/29/94 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji poleglljącej na
budowie wodociągu grupowego "BODZENfYN II"
wraz ze stacją wodociągoWll, zasilaniem energetycznym SN 1SkV i kanalem spustowo-przelewowym.

__
-·-f

Kielecide

Kopalnio

Sarowców

.........,.

Mineralnych

w Kielcac~ ul. Sciegiennego S

lnrormacjatel.61-39-~oriu..

,.Słowa

Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

BETON A T E S T O W A N Y
ZA.PAA.WV C E M E N T O W E
BLOCZKI BETONOWE

s c R&R r HURTOWNlA~ s' Ło~ D~YCzvl
21
~'*""4N-~~"4'%,~~~%,;,.(«,", hifu*'
•
•
~l ART . ",_~!_,p,.,zv,WCZYCH
Klelc.e, ul. GOrna 20 (wjazd od ul. Zbol:owej),
tet. 477-60

poleca słodycze
w cenach fabrycznych producentów:
~GOPLANA

V SPPS Lublin Solidarność
d>ZPCODRA
oraz wyroby innych renomowanych firm:
WAWEL KRAKÓW, SKAWA WADOWICE,
CUKRY NYSKIE,
PZZ LUBLIN- MAKARONY

................
rek.Jam: .Exbud l)" Biuro Reklam

•pólka z o .Q.

Kielce, ul. Skr.zetlewsk• SS, tel. 559-71 , 68-31-23

KAWĘ z palarni ~

Od powyższej decylji służy stronom odwołanie do
Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządo
wym Województwa Kieleckiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów w terminie 14 dni
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Skład

~~~~==

cielrozmiaru
SPRZJ3),.Wd!Mg.~4t,~

GIYDI'kf, c-360. Klelcfl, 32-~:~0s,g

miana.

ETERNT Kielce, Oygasinskiego 7.
13791/g
-~

z

lelektryan.ą~"'pralkt~

Hong-Kong Kielce,

~45,tei.S40-06,1ex
66-40-93 poniedziałek pił,tek

61~7-93

SPRZED.W
ce,61-93-97.

ełeldryczny

T-$HRTYza 10tya. zt oraz Innyletni

~

BOAZERIĘ,IIstwy,laldery.Klelcll,
Miła14, 566-22.
1458/GD

PIEC

tallluOW)'J»>annl oeremlkl,. pcwcelany.
,l(lelcl,66-76-12.
14123/g

towarpozagatlłllklemwsprz:ed!llyhur·

towej. .Jupiter"

wregloniedystrybutor

POLECA

.apola". Kielce, 11-40-03.

414/J

-·-

SSAs.c.

~

POKOJdlamttczyzny,31-62-16.
13978/g

BETONIARKĘ

Jtc!rze·

ldetallcZna. Kielce,ui.Bodzentyńska32.

=-~=:""'::"' ®

H

(uz:-

141081"g

32-40-83.

1436/GO

18118181UIUUI!IpoiWarsza.W8
~n~Me. Atest. Bez·
po«adnl Importer, Sprudat hurtowa

SPRZEOAM ~ budowłarlll
br~wKiełcach,tel. 61-55-39.

~.~don.rtowanieme

SPRZEDAM komplet wypoczynkowy

tll. 31-76-78.

Wykładliny

OKNA l DRZWI

MAKARON świętokrzyski produkcp,

ramicZnych - 34.000. Kielce, 435-65,
440-9t.
1437/GO

SPRZEOAM .t26p" (1990)
fów,ui.Przypkowsklego6211.

STRONA l)

DROBNE

~Klelce.Manifasl\1~

~~h,pano

lłJRTOWA
spnedat cerety 40.000/mb,kamiszyalumlnk:Mych-2,5

REKLAMĄ

Z

ZAPRASZAMY od 8 do I6 ·-

Redakcja nie odpowiada za

trdć

zamieszczonych ogłoszeń .

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

SŁOWO

ST R ONA 14

Z

REKLAMĄ

NU M E R 176

DREWEX
KIELCE ,UL.BODZENTYŃSKA 33,

TEL.435-26

ZAPRASZAMY pn. - pt. 8- 18, sob. 8-13
WYKONAWST\ro ZABUDOWY

~K

l SZAF

DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z LusrER RRMY:

...,.

LODÓWKI. ZAIIRAiARKI. WITRYNY.

ZAKŁADY PLYT WIÓROWYCH

u

f:FIOSp.ANe

io

,.
.•"oc

Zapraszamy do współpracy
HURTOWNIKÓW

a
c

..".

STANLEV

l DYS1RYBUTOROW

i

<
:

_

6 Dll W TYIODIIU, RATY IEZ ŻVUIT6W, IEZPUm TUISPORT, Wl6wu1A TB..EFOIICZIE

IJ

~z::UNG0'1HO

'llUłYZSnS

___·-..
-·------·
---·-

PPHU "Stalbud"

---·--- rury-·~

-~_.._-~· 1174/llt
WJ~~EIIL~I5wltwo.

'.A.S~YdSll~

' lliMQYIMOliOS

P.S.U.B. ,,MASTER-KORT''
Kielce, ul.

... _....,..1,łiLIII-a

~=.e="

'lliN.A.'11'1

Dobromyśl

l , tel./fax 55 3 -72, te l. 597-5 2

w godz. od 7.30 do 15

bloczki betonowe,

krawęzniki,

' płyty chodnikowe, nadproża,
obrzeża,

beton towarowy, itp.

HAHDa USŁUGI PRODUKCJA
Informacja o treści ogłoszeń
drobnych z trzech ostatnich
numerów, zamieszczanych
80

w

,,S łowi e

!--··
............

Ludu"

.....

535-23
11-08-81

T... lonlc .... ~lnfor....:yjnoo<!Nie
Od~IWdo~wgocSZ.._\8.

•TAMta~

- do glazury :wyklei specjalne
-do styropianu
• IU.TERIA.t.Y DO IZOLACJI
PRD.CIWWILGOCIOWLI
• systemyoctwodnienia
- powierzcholowego ACO
- drena2:e - FRANKJSCHE
PW ,.NORBlJD" ..c.
IGtke. ~CNopalrkł n,
IIL SH-ł1 U7191&

4#-

DACH
NA CAŁE ŻVCIE
z trwałych, kolorowych,
szwedzkiego koncernu

naj wyższej j akoś ci

Ll NDA B

blach

Hurtownie: Cerekiew k. Radomia,
31-00-02 i 31-00-03, fax 31-00-05;
Radom, ul. Kozienicka 131, te ł. 400-42, 400-43.

teł.

Skład

reklam: .Exbud 13" Biuro ReklamnSłowa Ludu", te\. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za

trdć

zamieszczonych ogł oszeń.

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

............................
SLOWO

NU MER 17 6

PIIU MERCATOR s.c.

''""

kadom,W.Ouob<cao46
Hat.,..il:

•

RaoSo.!.,ui. Lubelob91l l ,

tei.H5·1l

Z

REKLAMĄ

PORADY

STRONA !S

PRO.JEKTOWANIE

SPRZEDA:t

WYKONANIE

EDAM-TANIE CIEPL

POLECA:
e GLAZURĘ
e11'.RAKon;

eKLf.JE"rum

e USTWY WWOŃCD'.NIOWI:

SprZ8dd: aprzętu flnn:

eAKCISOIUA
DO UlGADANIA GLAZURY

J loDIA· - - ( -A4 1A3)
NMGin · ~ -.,.. M l /1:3 (400-1200~)

ZAPRASZAMY!

~........, · odLCdo Powerf!C

I9SOillło

Nowy punkt przyjmowania
ogłoszeń do
"Sło"""a

Ludu"

KAZIMIERZA WIELKA
ul. l Maja 15,

DZIKIE SEX PARTY

522-047
Zapraszamy w godz. 8 - 16
teł.

'5' 00-599-6447

DYREKTORA
ODDZIAŁU

TADEUSZ PĘSKI """"

w RADOlilii

Syndyk masy upadłościowej

Najmilej widziani ekonomiści i prawnicy
w wieku do 45 la~
znający język angielski lub niemiecki,
odznaczający się uporem
i skutecznością w działaniu.
Doświadczenie ubezpieczeniowe
nie jest konieczne.

PrzedsiębiontwallaDdlowo-Uslugowego

w Miechowie, ul. M. Konopnickiej 9
ogłasza przetarg

nieognmiczony ofertowy

Oferty zawierające :
1. Własnoręcznie napisany tyciorys ze zdjęciem
2. Opis doświadczeń i osiągnięć zawodowych

na sprzedaż lokalu sklepowego o pow. 145,58 m kw. przy
ul. Rynek 7- segment C- i, posiadającego założoną księ·
gę wieczystą. Oferty w zalakowanych kopertach należy
składać w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 16 sier·
pnia 1994 r.

3. Motywacje i oczekiwania związane z nowym
miejscem pracy
proszę nadsyłać w terminie 14 dni
od ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia
1994 r. o godz. li. Zastrzega się prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn. Regulamin przetargu
znajduje się do wglądu u syndyka przy ul. Konopnickiej 9.
Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr.
304-43.

Polskapresse l Media
02-o15 Warszawa pi. Starynkiewicza 7
zdopiskiem "ALFA"
DYSKRECJA ZAPEWMONA
............................ .................................."...................................,........................".............................................. ................
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Gminna Spóldzielnia
"Samopomoc Ollopska"
w Kozienicach

l

KO~T

'

Wójt Daleszyc na podstawie art. 18 i 28 ustawy z dnia 12 ~
lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 17
z 1989 r. poz. 99) zawiadamia o przystąpieniu do opracowania zmiany jednostkowej w miejscowym planie ogólnym
gmjny Dalesi:yce dotyczącej:
- trasy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji ZborówBusko-Zdrój-Kielce na obszarze sołectw Marzysz i Suków
- trasy odgałęzienia sieci gazu wysokiego ciśnienia do
stacji redukcyjnej gazu I na obszarze sołectwa Marzysz.
Zainteresowane organa administracji rządowej i samorządowej, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne mogą
zglasz.rć wnioski na piśmie dotyczące ww. zmiany w terminie do dnia 19.VIII.l994 r. pod adresem: Biuro f lanowania
Przestrzennego P.P. w Kielcach, al. lX Wieków Kielc 3.
Jednocześnie na podstawie art. 30 niniejszej ustawy, ~
daje się do wiadomości, że ww. opracowanie zostanie wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie U~u Gminy
w Daleszycach w dniacb 25.VIIl1994-15.1X.1994 r. w godzinacb od lO do 15.
W okresie tym można zapoznać si~ z ww. zmianą oraz
zgł~ u~agi i wnioski wpisującje do .Ksią!ki ewidencji

~

"

~

ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż dział
ki w Ryczywole o pow. 8379 m kw., położonej w widłach
rzek Wisły i Radomki, przy trasie przelotowej Warszawa
- Tarnob rzeg. Działka w całości ogrodzona, oświetlona i
utwardzona, na której znajdują si~ dwie wiaty magazyno-

"

kw., waga wozowo-sarnochodowa wraz z telefonem.

~
~
~

~

weo pow. I OOOmkw.,punkt skupuzwierzątopow. l80m

~
~
~

~,,

~
~

~

~
~

~
~

·

Istnieje rnotliwość rozbudowy na cele produkcyjne,
mieszkaniowe, rekreacyjno-wypoczynkowe.
Własność spółdzielni Cena wywoławcza 760 mln zJotych.
Przetargodbędzie si~ w dniu 16.VIII.l994 r. o godz. lO
w siedzibie spółdzielni, przy ul. Radomskiej 59.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nalety wpłacł: do kasy spółdzielni w dniu przetargu do
godz. 9.
Informacji udziela Zarząd Sp6łdzielni - telefon
14-22-67 Kozienice.

L!..'!!!.!!!.'!~!('...:...................................._ ........._..._.....................~~...~

...................__________
Skład

reklam: .,Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych oafoszeń.

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

INFORMATOR

STRONA 16

SŁOWA

NUMER 176

Minutaciszy
Muzyka tałobna Witolda
Lutoslawskieao

t7.3cl .Miłośt i dyplomacja" - se. rial (powt.)

PROGRAMI
~wac:zyherltala'!

..l.at.f.McY

cyrt M:onty
P)'tbOM"•serial .....
Ka,n czy hetbata? (Cd.)
Trananisja uroczystej odprawy wart przed Grobem

. N-tolnlena
Wiłdomok:i

POLONEZCARO
NOTEBOOK, DRUKARKA
Motesz wygrać

rozbudowa do overdrive

PEriiTIUM

15.30
16.01
1'.35
17.00
17.01

17..30
11.00
18.30
19.00
19.30
20.00
Z0.30

21.10

22.50

fr.filmfab.(1991 r.,91 min.)
ret. Bernard Giraudeau,
wyk.: fJUCisco Rabat, Wa·
dect Stancnt, Smail Mekki
i inni
Letnie MTV
Luz- mapŻyn nastolatków
TeleCxpress
Minutaciszy
Transmisja
uroczystości
przed pomnikiem Gloria
VicclsiDowódc:ówAXwSO.
rocznicę "powstania war·
szawskiqo
Laboratorium
,.Latający cyrk Monty Pythona" - serial ang.
Be-Bop-A-Lula
Wieczorynka
Wiadomości

Czas powstania - ,.... niech
padf~i mury poprdy"- rep.
Transmisja
uroczystości
przy pomniku Powstania
Warszawsłiegozo~i 50.
rocznicy wybuchu powsta·
nia warszawskiego
Rozmowa z Richardem
Pipesem.
Prosto z Belwederu

23.00

Wiadomości

ZJ.IO

Kino mistrzów - Andrzej
Wajda: "Kanał" dramat
prod. polskiej (1957 r .,
97min.), wyk.: Tadeusz Jan·
czar, Teresa ltewska, Emil
Karewicz,
Wie:ń~aw
.Giiński, Stanisław Mikuł·

RYNNY PLA.STlKOWE

Duńskiej firmy

PlaslmoU

O.oł.5

I.OS

l.oł.5

ski, Tadeusz Gniazdowski,
Teresa Berezowsb i inni
Mirosław Ropla- rep.
ZyslUzhistorii
Zakończ~nie programu

PROGRAMil
~-nie do

wszystkich typówdachów
~ lelekość Instalacji, funkcjonalne rozwiązania
~ miOZOOdpomość, llł'llk korozji

7.30
7.35
7.4G

100 proc. szczetnokl
~ cztery kolory: biały, gramowy, btązowy, czamy
~ 30 lat gwarancji na kokN
poleca P W "Edarn•• a.c.

8.05
8.35
9.00
9.30

~

Kielce, pl. Wolności 8,tel./fax 425-26
Zapraszamy do współpracy hurtownJe.

10.00

Dla. :rnont.eró-w- upusty.

Uslap:

Gibinet
Sto-IOioiJCZIIJ

w tym: malowani e. llpetowanie,.
Jla.zura.,terakota.parkiet,
instalacjeelekuyczne itp.
FAMAR- BUD, teł. 31-60-99.
Kielce.ui. Magazynowa6.

Kielce, ul. Paderewstiqo
(d. Buczka) 3/5
m . 30, tel. 68-47-47
czynny wtorek, czwartek, piątek

ll.OOWLIN()-WYlOŃClll\lOWE

IMirl'tiiiiiJG!Ąijk@

16-17.30

S przyiiililie lek. stom.
orzatalJeH

10.5(1
12.00
13.00
13.15
13.35
14.00

15.00
IS.OS
15.35
16.00

•

"''-======~.=::::,..,

:u.•

11.25

cia-serial dokumentalny
.,Zdrówko" ~14) - serial
prod. USA

............

Auto

powstańcze

Radio

,.Błysbwica"

.....

OPTIMUS - ITECH iiiiiiiiiiiiii
Kielce, ul. Sienkiewicza 43
teł. 417-57, tel./fax 66-21-11, godz. 9-17

....,..,.

11.31 Studio .sport
Kalalos zaby06w - Krze. 11.AI ltzecz o zapomnieniu
-Teofil Lnanowicz ·
14.• Kino letnie: "Tamten" • .Zl.ll Powstanie
warszawskie

OPTIMUS INfEL PCI
łatwa

11.35 Kołofortuny
"19.15 lasy świata: (l) Drzewa ty.

.D>Maia Colb>d>~ (-.)

kupując k~mputer nowego standardu

"Nowe atrakcyjne ceny,

Panorama
tLIJ Program lokalny

lLOI

Panorama
Powitanie
,.WojowniczetółwieNinja"

- serial animowany USA
Program loblny
Studiosport
,.MilośćidyPioma:c;ia"

PrZ)'litanek Dwójki w Kórniku
,.Impresje dalek.icb oceanów"- Australia. czyli jak
wam si~ "podoba"(1) -film
dokumentalny
"Stawiam na Tolk.a Banana"
-serialTVP
.
Muzyczne lato w Dwójce O ipol
Panorama
Moje ksiątki- Andrzej Zulawski
Animals
Studio sport; Światowe
Jgzyska Je:t.dzieckie Ha·

.....

Powitanie
Generał Bór-Komorowski
-lilmdokumentalny
~Wojowniczet.ółwieNirlia"

-serial animowany
,.NadNiemnem" (l) -serial
TVP, reż. Zbigniew Ku.tmiński, wyk.; Iwona Paw·
lak, Adam Marjański, JanuszZakrzeńsk..ii i nni

-lilmdokumentalnyWiiOI·
da Zadrowskiqo
Proaram muzycZny

.... -·

.......

13.15
1.11
1.31

Noc.isttes
Muzyka powatna

kom:20.00TeledzlennUl20.10Zbfo-

n~wrtkuzoyldu,_.Rt2USIOub

_..._.._

tanecznyt.e;M22.35 Ttledziennik
"1.7.15 lnlotmM::łl o programit
17.20 Wladomo6d 17.35 Ec:hiiPortcwego WHktndu 17.45 ~

-...-progqmu

PowtOrki: 18.00120.30oraz 10.30

TVII a.1IICMB:

10.00L.Mcjl)llzyłca . . . . . . . .
(36} 10.30T~ lYKOCowiec
15.30Kr«:ikł~-11Mtnia

16.00 ~ rynny, Kabriolet
qtdu ~ 11..15 ()powltłC

z

oD2iniezcylduBII*N~IJad

nojłO>ey18.308Mia....,.-"""
USA 11.15Konkurs81noww' 11..20Byie do pcritdDIIku (55) - ...., koM.
,1U5Dołracłlklip6w1Złuka18.00
_ _ _ (30)18.30
ZapoMectt: progrunu 18.35

SłiMII

lbc)gKI-fllmdok.19.25RodllnaPoł

"zdrówko" (powt.) - serial

womlcklcłl- Mrill kom. 20.00Z bro~wrfku zcyldu Nhwo21.3010ub

USA

taneczny MCM 22.25 Telegazeta 1VK

Zakończenie

programu

POI.ONIA
7.30Panorama 7.40 Grot-Rawleki
- 111m dok.. S. Trzaski 8.SS Uroczysta
odpr~~wa wart przed Grobem Niezna·
nego 2otnlerza 12.30 Wiadomości
12.45 Kolumbowie- serial13.50 Stu·
dlo Kontakt - magazyn polonijny
14.35 Przyvody pana Michała - serial
TVP 15.05 Miliard w rozumie 15.35 Co
nowego? - Andrzej Rybiflsld 16.00
Szalel'lst>No Majki Skowron - serial
TVP 16.35TeiHxpress 16.50 Goić TV
POionia 17.00Uroczystośćprzypom-
nikuGioriaVictis 17.25Jestłato 17.30
Tajemnica Enigmy- seriaiTVP 18.10
Jest lato 18.30 Miliard w rozumie
18.SS Jest lato 19.1S Dobranocka
19.30 Wiadomości 20.00 Historia
- współczesnośt: Generał Tadeusz
Bóf-l$omorowski 20.30 Uroczystość
przy pomniku Powstania Warszawsłdego 21.50 ROd Gąsleniców- serial
23.00 lato w filharmonii: Krzysztof
Penderecld .Polskie Requiem· 0.45
S.O.S. - seriaiTVP 1.05 Zakończenie
programu

POLSAT
15.55 Powitanie 16.00 Talk show,
czyligadanuPoiSatem 16.205upermodelka- serial brazylijski 17.00 Ni·
kogo nie potrzebu}t 17. 1S Białe koł
nierzyki- włoski serial obycz. 18.30
Czas na natu111- ma9azyr1 medycyny
naturalnej 19.001nlonnacje 19.20Temal dnia - program pub!. 19.30
Ha-man- serial anim. 20.00 Sąsiedzi
- obycL serialaustral. 20.581nklrma·
cje 21.00 PI.Jnktzalamania- film USA
22.45 Informacje 1 biznes informacje
23.05Białek01nierzyłd-włoskiserial

obyo:::z. 0.30 Czas na naturt- magazyn
medycyny naturalnej 1.00 Sąsled,zl
-obycz. serial austral. lAS Potegna~

·~

TYKKIELCE
9.00 Kielecki kwadrans (J)owt
z 30.VII.94 r.) 9.25 Mysz Herman- bajka animowana dla dzieci 10.00 W dą·
teniu do prawdy (16) - serial10.30
Blt)dtny Max - film wojenny USA
13.00 Przekaztekstowy 17.15 Kielec·
ki kwadrans- magazyn inlormacyjny
17.40 Teb rozmaitoSCI TKK 18.10
W dątenlu do prawdy ( 17) - serial
18.40 Przygodygłuplej kaczki- bajka
dla dziecl19.10 Dywizłon 300- fUm
dok.19.2SKlnozmyszkorKanał-film

woj. prod. polskiej 21.00 Kielecki
kwadrans(po'M. zgodL 17.15) 21.25
Przekaztekstowy

KAHAt. FlUIOWY
TV OAMl-2 RADOM
10.00 Biuro obrotu n!eruchomoS·
ciaml10.30 Baśnie Tysiąca i Jednej
Nocy 10.4S Sandybell - serial. rys.
11.15 Santa Barbara - serial 12.0S
Byle do poniedziałku - serial kom.
12.30 Do lrzech klipów slluka 12.45
Ostatecznykrok-dramatsens. 14.15
Sportowylaleweekend 14.55 Klub la·
neczny MCM 16.50 Biuro obrotu nie·
ruchomościami 17.30 l aledziennik
18.30 Siewni l bogaci - serial dok.
19.2S Rodzina Potwomlcklch- serial

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

OtOow<ee

TVII KCf!SI<E

18.30 Początek programu 18.35
Slawni l bogaci- programUSA 19.2S
Jak popełnić świństwo -Rodzina Pot·
wornicklch 20.00 Z bfoni4 w rtJw
-z cyklu Navaro- film fr. 21.30 Klub
taneczny MCM 22.1 S Co nu czeka?
RADIOKIELCE
5.00 Nowinki z Radiowej w opr. E.
6.00, 16.00, 22.00 BBC
6.07 Aktualności dnia w oprac. T. Wosla 16.05Aktualnoścl dnia w opr. Kirskiego 8.50 Radlowa giełda pracy
9.10 Nie czytałeś- posłuchaj 9.15
Muzyl(a dla wszystkieł'l10.00, 14.00,
20.00 Magazyn Informacyjny 10.10,
12.10 Kurier ogłoszeniowy 10.30
Z kronik powstania warszawskiego
-a ud. M.Karpil'lskiej 11.10Sprawana
dziś- problemy niewidomych 12.30
Pustyniazwana polem- rep. Z. Heflka
12.40 W ludowych rytmach 13.10
Rozmaitości l muzyka w opr. A. ·Samborsldego 14.1S Urzeczenie- opow.
T. NowakoWskiego 14.30 Rock po
polsku 1S.10 Autoradio- motoradio
18.00 Plus w opr. G. Adarnczyka l R
Kozie}& 18.30 Muzyka filmOwa 19.10
Coca-c;ola is th8 Musie 19.40 Rockowa lala 19.55 Baśnie do podusrld
20.1S Radio po kolacji 23.00 Z wie~
kiej symtoniki 24.00 Nocne Klelee
RADIO ,.JEDIIOSC"
6.00Przebudzanki muzyczne6.30,
7.00 Serwis 6.35 Kalendarium 6.50
Slowo na dzlł 7.00 Powitanie 7.1S
Transmisja mszy łw. z kościoła Sw.
Trójcy 8.00 Poranny blok muzvczno-lnlormacyjny. a w nim: 8.00, 9.00
i 10.00Serwis8.10 Programdnia US
"Kalendarium 9.10 Rynek pracy 9.30
Gośtwsludiu 10.15 Komunikaty, ogłoszenia 10.30 Królid przegllld prasy
katolickiej 10.50 Powieść na lato:Zielone łąki raju- czyt.l M. Wójcikowsica
11.10 KotciOI w Polsce l na iWiecle
11.30 Wspólna modlitwa południowa
-Anioł Paflsk112.15 Spotkania z operą- aud. A. Czopka 13.00 Popołud·
niowy blok muzyczno-informacyjny,
a w nim: 13.00, 14.00 115.00 Serwis
inJormacyjny 13.10 50-lecie powstaniawarszawskiego 1944-1994 -aud.
Natalii Jagiełło 14.1S Komunikaty,
ogłoszenia 1S.30 Kielecki dziennik
radiowy 15.45 Informator kulturalny
16.05 Wszystko po polsku 16.25 Rynek pracy 17.00 W starych Kleicech
i okolicach- a ud. Z. Chodaka lA. Jankowskiego 17.50 MIX - magazyn
18.30 Dobranocka, a w niej: 18.30
Włącz mi radio, mamo 18.4S Wieczor·
namodlitwadzleci19.00Komunikaty,
ogloszenla 19.05 To lubif- aud. P.
Zawadzkiego 20.30 Wieczorna mod·
Iitwa Kołciota 21.00Ten stary, dobry
rock 22.00 Powieść na dobranoc
-Jezus z Nazaretu -Romana Brandstaettera - czyta A Cempura 22.1S
Nocnawzgórzu
OkońskleJ

Rtdatc.Ja•lt,.JIOSio4po1iliNriabloł·

duZIIdu.ywprocru-tr.

.
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Ryszard Mrozek odsłania kulisy swojego

odejścia

Sport
z Radomiaka

Zawsze wierny
Przez wide sezonów był ulubieócem radomskich kibiców. Mówiono o nim ,,mały wuostem, wielki
duchem''. Rukm z Markiem Wojdaszlut, Andrzejem Niedziólką, Krzsztorem Kos:zarskim i Arkadiusum Skooiecmym stanowił o sile ówczesnego Radomiaka. Kapitan zespołu, mimo słabych warunków fizycznych, jeden z najlepszych prawych obrońców w historii klubu. Ryszard Mrozek- bo o Dim
mowa - po latach milczenia zgodzil się odslonić kulisy nagiego zakońcu:nia karitry i powspominat

da wne, dobre pierwszoligowe czasy.
Rysnvd Mrozdc: Treningi na StrUga
ropocąłem w tych dobrych C7.asach,
kiedy to juniorzy ,,zielonych" pod
wodzlt trenera Kszczotka 'więcili

tywy, nas pilkarzy - bylo piąte miejsce po rundzie jesiennej. W mielcie

kibice zac:ą:Ji coraz głcKniej mówić
o szansach gry w europejskich putriumfy w Puchan..e Michałowicza.
charach. Nikt nie pnypuszczal, że już
Różnie mi się- wówcus układało.
wkrótce miny nam ~ną i marzePru:szedlem w tym klubie wszystlcie
nia o podboju Europy trzeba bę:dzie
stopnie wtajemniczenia. od ~
włożyć mi~zy bajki. .Jesz.cz.e pi~
szy mecz tury rewanżowej nie zapogówki aż po ekstraklllSf. Czasami
zastanawiam sięo, czy dobrze zrobi- • wiadał katastrofy. Zremisowaliśmy
Iem wiąi;tc się: z jednym Idubem na
bezbramkowo z Bałtykiem w Gdyni.
tak długo, ale po kolei..
Pocz.ątek końca Radomlaka nast.ylil
Przez kilka kolejnych sezonów kiw meczu z lódrldm Klubem Sportobice~IOnasoskarżali,że nicchcc:
wym. Przegraliśmy na własnym stamy awansowlll:.'! do I ligi, że brak nam
dK>nie0:2isamizawodnicynie ukrywali, że spotkanie wstało sprzedane.
amł»cji, motywacji ... Toż to wierutna
bzdura. Każdy sportowiec walczy
Kto to :uobil, nie wiem. Od działaczy
przccieżoosiągn~jaknajlepsze
najwi~ dostalo się:
go wyniku, Slara się: zwycip:yt. Teraz
najbardziej dofwiadz perspektywy czasu wydaje mi się,
czonym - rmie, V!bjdaże awans przyszedł za wczdnie.
szce, Sadowskieml i
Fakt, zespól był budowany .,na ligę:"
Kosz.an.kieroo. Mópacz kilka lat, kcz gdyb~my ,.wewiono,żedogadaliśmy
szli" chociażby rok pótniej, wszystsię: z naszym bylym
ko mogloby się: inaczej potoczyć...Na
kolegą
klubowym,
pierwszy mtcz z Bałtykiem Gdynia
Jack.iemGieft.iem.To
wchodziliśmy - co jest o tyle driwne
klamstwo! W nkzym
w przypadku beniaminka - bez żad
takim nigdy nie branego SlllrChu, nikomu nie trzęsly się:
lem udzjatu ! Przez
nogi. Byliroty spokojni, wyluzowaten mecz skończyJem
ni... Udalo mi się: wtedy slnelić gola
grać w pilkę: wczena 3:0. Bramka ta padla w ~mie
śniej niż zamierzasznych okolicznościach. Otói, udeJem. Po lKS -e w zerzyłem pitkę:, Andrzej Nieciziółka · spole CO{ się: popsuło.
prubiegi przed golikiperem gości,
Patnyliśmy na 'iebie
a futbolówka ku mojemu i całej druwilkiem, zastanawiąc
żyny zaskoczeniu, wpadla do siatki.
się:, który z naszego
Od tego spotkania zac:zę:la się: nasza
grona.dcazatsięspze
dobra passa. Ogrywaliśmy możnych
dawczykiem. Myflę;,
ekstnlklasy, nikogo się: nie bałiśmy,
że punkty wtedy strawienyliUny we wlasne wnieję:lnoki.
cone spowodowały
W druZynie paoow.ała świetna kolenaszą degradację: do
żeńili atmosfera Trzymaliśmy się:
n ligi. Nawet t~ru po
rucm. Tak na boisku, jak i poza nim.
lalaCh nie wiem, kto
Nie bylimty ~wię:tymi. Kiedy trzeba
wówczas .,pomógł"
było, całą drużyną szliUny po meczu
łodzianom
zwycię:
na piwo - które wówczas bylo nie
żył. Potem jeszcze
ladarlf)'Wem c::zy na goczalkę:-pija
pechowo • nie bez
li.fmy .i4 zwykłe jedynie na zorganiI.Kłzai/u arl!itra · ulezowanych imprezach towarzyskich
gliśmy Legii w Wartypu imieniny. Efektem dobrej korniszawie l :3 i sytuacja

stała się: bardzo napłę:ta. Nadzieje na
pozostanic w gronic pierwszol.igowców strir.cilem po pojedynku z Górnikiem Zabrze. Remis l :l (bramka Sajewicza), stawiał nas w bardzo trudnej sytuacji. Gdyby.fmy wygrali,
Górnik pnwdopodobnie nie zdobyłby tytułu mistrza Polslci, a my w na-

z.akotlczenie sezonu wysoko pokonali.fmy u siebie Gómib Wałbrzych
okazało się., że jednej bramki
zabrakło do tego, aby~y się: utrzymali. Róinie mówi się: o tym spockaniu. A to, że działacze Radomilka za
małozapłacili przyjezdnym i Cłolek
strzeli! gola, słysWcm także, iż nasi
włodarze nie dogadali się: z ..gómikami" co do ceny, prawdę: ma.K tylko
nicliczni. Ja do nich nie należę:.
Zrcsz14, czego to wtedy ludlic nic
opowiadali. Mówiło się: o l)'lll, że pil-

(S: l) i

karzeRadomiakachcielioddaćswoje
pmni~

futbolistom

Wisły,

aby ci po-

konali niepewny ligowego bytu Bal-

mi, żewtymz.aldadzienłeznajdę:po

sady. Próbowalem dostX się: na postój. Tu jednak działacu ..Delonych"
t~ż próbowali mi przeukodzić. Pa-

tyk. Gdyby ruczywilcie tak mialo
byt, ja gotów bylempo.(wię:citswoje
pobory... Nie wiem, jaka była alfnOsfera w klubie po outnim wystę:pie
w lidze, ponieważ tylko się: wyk-\pałem i od razu wyjecłWem na wczasy
do żony. Chcialem się: odreagować,
zapornn.łef... Rozpę:Wa. się: natomiast
burza w prasie. Odżegnywano nas od
=~--~ czci i wiuy. ,,sportowiec"
posUfl41 się: do stwierdzenia, że mecze sprzedawal ... tlener Antoniak. Co
byłonietylko nieprawdopodobne, ale i oszaerne.
A propos pana Antoniaka,
to przed awansem do ekstraklasytakdałnamwd... ,
że ledwo stojąc na nogach
grorili~my : jeśli nie w~j
dziemy do ligi, to dopiero
panu pokażemy. Był to

pana Stanisława do środka.

Nicstcty, pilkarz był wtedy niettze..
twy.
~

mię:wn,jakkied:y.f.ieżdi..I!Cynatary

fie Marian Walaszczyk powiedzlal
mi, żewiózl panaTelę:gę:.klóry jakoby mial wówczas ruc: ch... mi na
brodzie wyn»nie, jak Mrozek. ZOSia·
nie taksówkarzem. .. Pomógl mi dopiero blisko zwi\ZI"Y z klubem puł
kownik Milicji, nazwiska nie pamię:
tam. który Użyl swoich wplywów
w Zrzeszeniu.
Dqodorobik:m ~ grWw~'?

Olyba. tylko guzhN. Owszem w tirntych czasach fulbołiki mieh ~sicie

Jq;<j_,_.,.....,.__.,._

iycie. Aletyłkoniekt6rz.y. Zregułynaj

dy sezon ~_Acym w imym klubie.. o ......._",.,
wydlowankach_
dzialaoz
z.ap>_
pnllci
_
minali To ..nabytki" mogły lkz:yt na

napra~dużejklasyfa

chowiec.
R!Jdołfa

Wychowanek

Kapery. W

prywatnym
zamknię:ty
pnystę:pny,

~iu

boazerię:, uslysWem,radtsobicsam.

w sobie, nielecz jako u-e-

Włodarze z ulicy Slnlga pomogli mi
jedynie w szybkim uzyskaniu mieszkania, na ktln czekałem n~

nernauczylnaswiełe..

Powrócii.Wnydoszarej

treningu prow~y ze-

spól pan Leonowicz na
mojej stałej pozycji usta-

Przez pewien czas w latach sie-

tycłl iosiemdries~hopaskę:lcapi-

tana przejął MAREK WOJDASZKA.Znak:omitypiłkarz,októrym

trener Paweł Kowalski mówił, i.e
z tak utalentowanym graczem nie
pracował. Grywal na sk.nydle i w~
mocy, ~ przc:z wiełe lat kierował
<lrużyą. Był kr6&em ~lców drugiej ligi, dosk.onalc: wykonywal rwty
wołne i by! autorytetem dla swoic:b
kolegów. Wystę:powal z Radomiakiem we wszystkich klasach roz.
grywkO"N)'ch od lncciej ligi do ek.straklasy. Potem wyjcehal na dwa lata
do Rzeszowa, a&e wrócił i mów

""'-

Najbardziej przykrejest to, że po
tylu latach repuentowania barw Radomiak.a, rozstano się: ze~ bez sbwa pożegnania. Olalego ~ si.strzeńoowigra.;.::emuobecniew,..zi&.

lonyd>"-"'""""--

dzam, aby jak. najczę:kiej zmieniaJ
k.luby, bo gdy zbyt dlugo pozostanic
wiemy jednemu, może się: • podobnie
jak ja - nie doczekał nawet sakramentalnego ,,dzję:ku_k:".

Błll!magę:,

PIOTR DOBOROWOLSKI

,,zielonych" , grał w trz.tciej lidze. Przed paroma Jacy wyjechał do Ameryki i tam mieszka do

Grał m.in. w zespole W"tdzewa, który
w 19n roku wyeliminował z pucharow europejskich słynny Manc:h$c:r"
City. Wykształcony zawodnik, spokojny cz.lowick. Obecnie jest trenerem. .. trampkarzy Widzewa.
Natomiast po &padku Radomiata
do trzeciej ligt kapitanem zespołu
był MAREK OGORZAŁEK. Prawoskrzydłowy, banłzo szybki i waleczny. Do Radomia trafi!, jeszcze
jako junior, z Wie:rzbtcy. Przed ~
kiem WY,IOchal do amatorskieao klubu w Ni~mcu:dt.
W poprzedmm sezonie drugohao-

wił

demdziesiątych kapitanem zespołu
był STANISŁAW DYGAS. Byl
wychowanki~m klubu, grał w pomocy. Wielu kibiców do dziś kojarzy go z pechowym wydarzeni~m

stwa dcmowcgo. talony na samochcxły.
Gdy ja chcialern, aby klub zrobił mi

małomówny,

rzeczywistoki - naboiska
D ligi. Wystę:powUem jesz.cz.ewrundziejesiennej,
IŻ do momentu fe~lnej
porażki na własnym boisku l :2, przcpnsz.am nie
pamię:tam z kim wówczas
paliśmy. Potem ~
się: picł:lo. Najpierw na

Kapitan drużyny ma w drużynie pilkarskiej szczególne znaczenie. Zawodnik pełniJtCy tę funkcję jest
reprezentantem interesów zespołu, jako jedyny ma prawo rozmawiał z s.ędz4 Cieszy się zaufaniem
partnerów z drużyny.
W ostatnich latach w zespole Radomiaka funkc_k tę pełnili różni pilkarz.e. Przypominamy ich sylwetki

wpu.{cić

że

Radoniak.rezyg:nu.)Cz~uslu&

Thbylo. niczym cios~ w powę:._
W tamtycłl czasach zawodnik nie
miał prawa nigdzie się: odwoła'!. Pozostal~m bez pracy. Bylem zbyt
związany z Radomiem, aby starać się:
o p-z.ejk ie do innego klubu, za grani·
oę: wyjechać nie mogłem - nie miałem
znajomoki. Próbowalem .,zaczepić
się:" w Radoskórzc, lecz powiedziano

wystę:powali-

sewnie nadal

Znaczy .kapitan

w jednym z meczów drugiej ligi.
W spotkaniu ze Stalli S talowa Wola nie wykorzystał rzutu kam~ go.
M imo, że zmylił bramkarza, strzelit obok bramki. Kibice dlugo nic
mogli m u wybaczyć tego kiksu.
Gdyby trafi!, być może Radomiak.
nie spadlby wtedy z ligi.
Na pczelomie lat siedemdziesilj·

Wojdaszce, K~Niedriól

ce i Sadowskiemu oznajmiono,

by.fmy w lidze. Paradoks, włamie za
ten wys.tę:p doslałem od katowickiego
Sportu ..ósemkę:". W pnedostallliej
kolejce koledzy, beze mnie - pauzowalem za żółte kanki - gładko JWzegrali we Wrocławiu z równłeż z.agrożonym spadkiem S14Wem 0:2. Stało
się: jasne, że to już koniec. Jeszcze na

stę:pnym

Sławlca

wzmocnił

W 1974 roku po awansie do drugiej ligi kapitanem drużyny .,zi~lonych" byl STANISŁAW KOSIEC.
Ulubi~nicc kibiców. znakomity stoper, słynący z atomowych stnaJów
z rzutów wołnych. Byl ostoj4 radomsirlej obrony. Trzy lata pótniej jego
strzał z rzutu karnego w meczu z Lublinianą zapewnił Radorniakowi
ponowny awans do drugiej ligi. Niedawno bylem ~wiadlcicm, jak. jeden
z portierów na stadionie nic chciał

mnie przesuwajliC na stopera · umumiałem,żea:d}CSiniet.ak. .. Następ
ni~ w lJ"ybie pilnym zwołano zebranie
członków zarzJtdu., na którym mnie,

dziś.

Najpopulamieju.ym graczem Radomiaka lat osiemdziesiątych by!
RYSZARD MROZEK. Prawy obrońca, niezwykle waleczny i ambitny, ulubieniec kibiców. Grał z ,,dwóją" przc:z wiele lat z krótk.1J przerwij
na odbycie służby wojslcow~j

w Czarnych.

Wystę:pował

we wszy-

stkich ligach od ok.rę:gówki do ~k.s
trak!asy. Obecniejest ta.k.sówłwzem.
Rodzinne tradycje w zespole RadGmiaka kontynuuje jego siostrzeniec,
DariuszRysW:wski.
W ~kstrak.lasie kapitanem Radomlaka był PAWEł:. ZAWADZKJ.
W tym czasie był jedynym pilkarurn w lidze, który wykorzystał
wszystkie rzuty karne. Najsłynniej
szqo stnelil w meczu z W"K1zewem
w Radomiu, O&illdało ponad 20 tysię:cy ludzi. WystnJOwał na lewej poroocy i lewej obronie. Gdy przyszcdJ
do Radomia byt znanym pillc:arzem..

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

wymk.apitanem~zulSma

gabyiJAROSUWCZUPRYN. Nie
ma go już. w klubie, za darmo pn.eszedł do Lubhnianki l ndomsc:y 10biceobe.irz.llgowtymlel.Oruewbarwach lubelskiego klubu. Szczyt swo-

__

...,__
..

jejkarieryosi~w~pól.nym

wieku, cłlyba zbyt długop-Ił w ze.
spoiach niższych u.czebh. Był jednym z niclicul~ w hiiUlrii klubu

PAWELS'J1JS
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Z niewielkiej Koziarni na sportowe szczyty

Długa

droga Kazimierza Stafieja

Było to przedniespełna dwoma laty. Slow-a trenera kadry:"To prawda, :Ie
jesteś momy,jednak•.. za siary na reprezentanta" mocno utkwiły ma •

mięci. Dla nldednego byłby to swoisty sportowy

pawyrok, jednak nie dla

KAZIMJERZA STAflF.JA.
Zaciął si~ w sobie. Postanowił, te
jeszcze pokate wszystkim na co go
silE. Tysiące przemierzonych kilometrów,setki sodzin s~dzonych na
treninpch musiałydlE efekty. Kilka
dni temu dzi~ki efektownemu suk·
cesowi, dodaJmy odniesionemu
w iście mistrzowskim stylu podczas
górskich Mistrzostw Polski w Kryni·
ty, sympatyczny kolarz DEK Meble/Cyclo-Korony zdobył kolejny i to
powatny krok w drodze do repre·
zentacji Polski. Wiele wskazuje na
to, te właśnie on ~dzie jednym
z szóstki szcz~liwców, którzy pod·
czas zblitających si~ Mistrzostw
Świata w Palermo na Sycylii
przywdzieH, biało-czerwone trykoty.
Dziś z łezką wzruszenia wspomi·
na swoje pierwsze sportowe doświadczenia. W niewielkiej Koziar·
ni, skąd pochodzi, są z pewnością
dumni ze swego mistrza, jednak
drop Kazika na sportowe szczyty

ni Kazik Stafiej by\ prawdziwym kolarzem szkółki w Nowej Sarzynie,
~ącej filią T~ P\on Rzeszów.
Wtedy nikt chyba nie przypuszczał,
te wyrośnie z niego mistrz Po\ski.
Choć zawrotnych sukcesów nie
odnosił bardzo poważnie trektował
kolarstwo, którego tajniki poznawał
pod okiem wspomnianego Stanisła
wa Siutdaka oraz Eugeniusza Kor-

b~ JaroslawWs6ł,Adam Wollń

Wszystko ~łp si~ dośt nie·
winnieprzed L41aty. Od dziecka gar·
w piłk~, biegał
je:tdził ria rowerze. Kiedy w szkole
ogłoszono, te odbędzie sił' kolarski
wyścig długo si~ nie zastanawiał.
Choć ust~pował rówieśnikom warunk.amifizycznymi zwyci~żył,aje

sld czy Zbicnlew ~tek należeli bez.
sprzeczniedokrajowej elity.
W mi~dzyczasie na krótko Kazik
rozstał si~ z IGelcami, startując
przezjeden sezon w barwach Legii.
Powrócił jednak ze stolity i rozpoczął kolejnyetapswej droJ;i naspor·
towe wytyny.

sosportowy zapał dostrzegł StanisławSiuzdak. Wkrótce potem 12-!et-

go 1992 rok. Nie tylko

nął si~ do sportu, grał

Kiedyrywaladaaiesł:ODtrowal•qo

JCU~r.

Najbardziejznaczącybyłdlanie

wywalczył

Wychowywać
-Moja przygoda ze sportem zacz~asi~, gdy miałem Blat- rozpoczyna W. Curkow-ski. Pamię:tam,
jak ojciec, który był znakomitym
niegdyś sportowcem w wileńskim
Naprzodzie zaprowadził mnie na
korty znajdujące s i~ tut obok Huty ,.Ostrowiec". Jut wtedy pomyś
lałem, by spróbować swych sit
w sportowej rywalizacji. W szkole
podstawowej nauczyciel wychowania fizycznego- JózefSinl-orek
namówił mnie do uprawiania
łucznictwa. Swego czasu wywalczyłem nawet lO miejsce podczas
Mistrzostw Polski. Pami~tam,.gdy
- ." nagrodę dostalem doskonały
angielski łuk, prawie popłakałem
si~ ze szczęścia. Będąc nastolat-

lłopiltpjlłt)'dtlllldenaollc:adiKmd
ąGn~)'Jłow:lłyJalf:altt,ltłl(4c•is

tne•Połslti. T•tzall~a~etr1łleą

wraz z kolegami z Korony tytuł dru- · czony wraz z drutyną, jednak coraz
tynowego mistrza Po\ski, ale także
cz~ciej mówiono o nim jat o ko-.
\arzujakby z ,.drugiego" szeregu, tebył trzeci w klasyfikacji Pucharu
Polski, czwarty w wyścigu górskim go od czarnej roboty...
Ostatnie miesiące zaprzeayty
oraz 12 wchallang·u PZKol., znalazł
si~taktewdziesiątcelaureatówPle
jednak tym opiniom. Nazwisko Kabiscytu .Słowa Ludu" na najpopu- z:lmlena Stallda cz~to gościło na
larniejszych sportowców wojenaszych lamach, wygrywal etapy,
wództwa. Także prywatnie miał po- premie,k.lasyfikacjeaktywnych,jedwody do zadowolenia. lałotył ronakwciążczekałnatyciowysukces,
dzin~. na trwale wi~ swe losy
na swój wielki dzień. Jut podczas
z IGelcami i Cyclo-Koron4.
MistrzostwPolskiwjetdzieindywidualnej na czas zwrócił na siebie
Choć ubie&IY sezon nie był dla
niegojuttak udany, to wciążzalicz.al
uwag~ fachowców. Wysoka siódma
lokata, tut za wielkim faworytem
si~ do krajowej czołówki, zawsze
w peletoniemotnabyło na niego \iDarluze• Baranowskim mówiła saCZ)i. Wprawdzie dorzucił do swego
mazasiebie,tymbardziej,teKazik
dorobku "srebrny" krątek wywalnigdy nie mial opinii dobrego "cz.a-

przez sport

kiem duto pływałem. W pewnym
momencie wstąpiłem nawet do
waterpolowej drutyny KSZO.
Studia medyczne ,.wygoniły"
mnie do Poznania. Tam, mając
niewiele czasu na rozrywkę zostawiłem łucznictwo

i

pozostałem

przy tenisie. Gralem w każdej niemal wolnej chwili. Teraz, po latach wiem, te tenis jest doskona·
łym relaksem. I to w każdym wieku. Miłość do tenisa pozostaJa
i obecnie staram się talle organirowft bądi sponsorować turnieje.
Czymjest dla mnie sport? Jako
sportowiec uwatam,te tadzit!.dzina tycia daje możliwość wykazaniasię w tyciu. Przezsport motna
si~ sprawdzić w rótnycb sytua-

Na zdjęciu: Wiesra w Czarkow·skl ze nrydę:u:ami ubledorocmeao turnieju
o puchar Med-Lasera, Michalem Szczodraklem i Michalem tygadlo.

młakm

•rt•Jailahriej,jftaall:pnkłyaaledo

kolka ale w:IHzbłe•J~ .... pne-cę. Dopiero są.alery l..td, p~

Doktor Wiesław Czarkowski
Jednym ze sponsor6w tenisowych turniejów, jakle orcanizowane Sił
w Kielcach jesl dyrektor prywatnej kliniki medycznej MED LASER - dr
Wiesia w Cz.arkowslti. Ostatnio zorganizował o n ogólnopolski turniej tenisowy, w którym grali lekarze.

Na szayde PIGmll

ot. lOOm pm....P, potem u7Jddzle

żyć

niebyła wcale łatwa.

sowca". Owszem~ nigdy nie schodził
poniżej pewnego poziomu. jednak
Jakby z reguły rezerwowano mu lokaty w drugiej dziesiątce.
Wszystko odmieniło si~ podczas •
wspomnianego wyścigu górskiego
w Krynicy.Od startu czulsi~ dosko'nale. jednak trudno było mu uwierz)'Ć, te spełni sił' jego wielkie sportowe marzenie.
-Kolarstwo jest jak \oterłL To
praw.., k truba •rt lltOCftYm,Jednak
aęslo na IZCisie routnyp xblta oketllc:mftd ezr pecll. G4Jb,- atak T.atb
BroŻ)'II)' się ,..tUl pewno nlc:z,-ł
liyml Baru-*i• o drup pozyQę.
sięale zastanawiałem. Nama.tem na

""""'·

Kiedy kończył wiekjuniora stanął
przed poważnym dylematem. Odło
rower w \tąt i zająć si~ czym innym, czy też szukać sportowego
szcz~cia gdzie indziej . Jego klubu
nie było stać na utrzymywanie seniora i finansowanie jego startów.
Wybrał kolarstwo i dziś tego z pewnością nietałuje. Propozycja działa
czy z Kielc przyszla w samą por~
mógł dalej si~ ~cipć. a co najważ
niejsze miał od kogo ucz)'Ć si~ kolarskiego cwaniactwa. Krzysztof Olra-

Sport

cjach. Dzięki rywalizacji człowiek
staje si~ wytrzymalszy, kształtuje
swój charakter, wreszcie, gdy
znajduje się na ,.wyżynach" ma
motliwość zwiedzania ~wiata. Jako lekarz powiem, i! sport chroni
przed chorobami. Ubolewam, te
w naszym kraju szeroko rozumiana kultura ftzyczna jest tak mało
rozpropagowana. Uważam, te winł' za ten fakt ponoszą i lekarze
i dziennikarze, i nauczyciele,
wreszcie sami rodzice. Wszyscy
zbyt malo czasu poświł'C8,ją na
promocj~ ruchu. A nasze społe
czeństwo nie zdaje sobie sprawy
z faktu, te sport jest wspaniałym
lekarstwem na wiele dolegliwości.
N iestety podobnie rzecz się ma
z władzami, które na rozwój kwł-:
tury fiŻycznej przeznaczają niC- ·
wielkie pieniądze.

łem w .słr'ołłtai.ac:ll szatllJłiU- To
wSJU}ale .aode 'W)'p'St t.altl wyłde
Medal dtdrlnQę 7-typdniowd wr taee ARi oru żonle 8ubane.. Oae
~\epid wi~, Ue wyneaet ltoszt~Uet,-talraistnaPołsld.

Czasu na świ~towanie po tyciowym sukcesie nie było. Sezon w pelni, a przecietglówny cel Kazika wyst~py w reprezentacyjnych barwach
jeSZCl.esą przed nim. Nic dziwnego.
te nazajutrz po powrocie z Krynity
normalnie trenował.
-o wszystkl• ftq-4vJe praca.
Trzeba stale podwytuK sobie poprzec:Dię. W przedwnym ruJe aie ma
po co u.i•owK: się sportem. Na•c:zył
mnie tqo Zb)'Slek P'b!ldi lu to jestemmu._dzowdz:lęcay.

DARIUSZ WIKLO

Sportowa
krzyżówka
POZIOMO: l) brązowy medalista Mistrzostw Polski wtriathlonie,
7) linie na mapie łączące miejscowości o jednakowym ciśnieniu, 8)
zdyskwalifikowany Argentyńczyk
(MS USA), 9) największy lodowiec
Karakorum, 10) człowiek rozsąd-..
ny, 11) wielokrotny kapitan rep.
Polski w piice notnej, 12) miasto
w Kanadzie, 14) odmiana muzyki,
15) ... Stefano 16) miasto w woj.
gdailskim, 17) trójnędowiec, 18)
pailstwo w Afryce lub jezioro, 19)
ptak z podrodziny łuszczaków
( ... czerwony)

-u:!~~~~~~~t;Ą ~r~~~

to na Cyprze (w starożytnoki Ki·
tion), 3) gimnastyk radziecki (złoto
w 10 Im, 76, 80), 4) siatkarz
- mistrz świata 1974, S) perwersja,
6) miasto w woj. wrocławskim, 7)

Mam cichą nadzieję, ie jut
w niedługim czasie przynajmniej
w Kielcach sytuacja znacznie poprawisi~. W obecnej Radzie Miasta zasiada bowiem kilku Judziściś
le związanych z tą dziedziną tycia.
Tak więc istnieje realna szansa, by
zwiększyć dotacje na szerzenie
kultury fizycznej. Wszak Kielce są
miastem, które posiada znakomite tereny do uprawiania sportu.
Trzeba tylko je wykorzystać a być
mote za kilka lat nie ~dzie dochOdzić do sytuacji, w których ludzie śmiać sił' będą z biegaczy
lub rowerzystów. Duto mówi~
o czynnym wypoczynku, gdyt
wiem dobrze, it jest to wspaniala
forma wychowywania kolejnych
pokoleń Polaków. •
MACIEJ CENDER

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

odruch, ll)brazylijskipilkarz(ztoto Mś 1958, 62), 13) b. reprezentant
Poiski w piłce notnej, 14) norweski
rozgrywający (Mś USA)
Ro~~knył6wkęwrazzdia

gramem ulei:y prusłat pod adresem
redalu:ji: "Słowo'Ludu", ul. TIJ"&&WI
IX, 25-520 Kielce, wciQU 14 dni.

osr

" GretNagrody ufundowała
ruda", 25-502 Kie~. al. Taq:owa
IX, teł. 321-234, ofen,Aea: wczasy,
kolonielwydec::zll
Nagrody za rozwiązanie krzytówki, sponsorowanej przez firm~
EC011ł.ERM, ofenQ~ nowoc:usne Instalacje, s•peroszczęcloe btly
c.o. wylosowali: Ewa GroMk, Tar·
nobrzeg, ul. Kossaka 6/30, A. . .
Słowik, Ostrowiec. ul. Stawki
17/15, Dąbrowski Wiesław, Kielce,
ui.Chęciilska 15/48.
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Mariusz Wieczorek
wicemistrzem świata!

Nokaut
w powietrzu
Wprawdzie na mistrzostwa katdy
sportowiecjedzie po to, by zwyci#;ać,
ale w naszej ekipie przed t~ imprezą
nie liczono na tak olbrzymi sukces.
Oslatnio coraz lepiej latali Czesi, kt().
rych na własnym terenie, w Karlovych

na faworytów. Za to

przyjcmn~

nic-

spodz.iank'r sprawili Szwedzi, prczentu~ bardzo wysoq fo~. a nl,jlep-

IZY z nich - T- Carłsst•-, dopiero
w ostatniej konkurencji zcpcltni~ty
został przez Polatów z dru&lclo na
4 miejsce.
34-lelniJuMA~(Aeroklub

~ochowsti) po

raz drugi

mistrzem .łwiala w Jataniu precyzyjnym, prezentu~ w Czechach wy.łmienit4fo~.la.k.ojedynywtychz.a
wodachjedfł.\ konkurencjo; nawipcyjn,. ukończył bezpunktów bmych, co

w mistrzowskich imprezach zdarz)llo
si~ do tej pory tylko jeden raz. Dokonał tego w Mistrzostwach Europy
w 1991 r. Niemiec ReWNI PSetsdl.
J aauu Darech wywalczył swój l t
medal w mistrzowskich imprezach
'Airódktórychjesta!7zJotych(niclicząc klasyfibcji zespołowej). Jest bezsprzec:tnie ml,ilepszym aktualnie pilotern sportowym jwiata, bowiem do
niego naiU... tytuły misttzów jwiata
w lataniu precyzyjnym, w ~dach
(wspólnie z.e nipiewt. ~
cze•) onz mistrza Europy w lataniu

zostal - "-"""'
_ ._•ym.
______

~abn ct\rskl tlrz.ewkkirco Ge:rtacha. Mariasz WIECZOREK ulobyl
w11oq z soboty na niedzielę czua polskJea;o tytuł wk:tml.str:z:a łwłalajunlo
róww slalomie bnadflbrzy, Na sztucmym tom w ameryb6sklej młejs
cowośd Wausau w llaJlie Viseonsin-przy pięknej pocttb:le Polak sial się
praw~ ~ Mistrzostw Świata. Oba prujazdy ałezwykle lnldnej
1n5J pokonał n-Jszybdej, jed.uk młstnem iwiata a.ie został!

W pierwszym przejd.dzic Polak pokonał trasę: slalomu najszybciej i zajmował pierwsze
miejsce. W drugim przejd.dzie
jeszcze poprawił swój rezultat
Mało tego- osiągnął czas, jakiego
nie udało si~ uzyskać nikomu nawet w konkurencji tąiaków, które
pływają szybciej nit kanadyjki!
Niestety, właśnie w drugjm pnejd.d.zie Polak t"cił dwie bramkipiątą i dwudziestą czwartą, za co
otnymał 10 pkt. kary. To zadecydowało, te Wieczorekzająłdrugie
miejsce i zdobył srebrny medal.

Mistrzem

został Słowak

Mldtal

Martiku. Trzecie miejsce przyfonnie utrzymuje si~
lOrski mistrz Polski w kobrstwie, K.dW

doskonałej

padlo reprezentantowi Słowenii
Dejanow:l Steranovlcowl. Slalom
ukończyło 34 zawodników.

Mn:Siaftd. Wc:z:~kolan:DEKMeb.

leiCyclo-Korony -rarat w Jedlinie
Zdroju W7łd& • hdlar raalllacjl RtPt-

ZnakomiciespisaJi si~ na tej samej imprezie równiet dwaj inni
zawodnicy Gerlacha. W konkurencji kanadyjek dwójek Jarostaw
Nawnckl l Kolłl'lod Korurt.lewskl
zaj~li ósme miejsce, ~dąc najmłodszą osadą mistrzostw. Zwyci~tyła osada z Czech - Steran
<larollłOnky l Jaa JirH.
Inny z Polaków Leszek Błuyt
zajął 33 miejsce w slalomie kajakowym.
- Ban\zodeszyJDIIJesak«SMariusa. Nie Urywam, ie od poc:;qt·
ku przn:otowaii wierzyi.Hmy ." uloltyde mHaJa. Po kałdym prz.ejeitlrie miałem u lrieZ.CO IDConDM:je
o 1r)"Dikadt M.arłasa.. Szkoda. :te
mt,Ac ." ka1dym prujeidzie coraz
lepsze WJII.itl, pa.nkty karne ude--

qdoftły

o tym,

łlt

nie

został

mi-

strzem łwiata. Deroumie duzJ teł.
1.e nasza dw6jb bMdyjkany,
n.,lmlodSD polska OSIIda, s•isała
się lak dobru. W optymbtyc:m.JID
ftrlande układałem Ols«
w pierwszej dzlesbttce, Cymaasem
zaJęli 6sme- powiedział w roz~
wie ze .Słowem'" uradowany tre-ner kajakarzy górskich Gerlacha,
Robert Korz.enle-wskl
MARIUSZ WIECZOREK ma
181aLKĄ;abrstwo&Órsk.ietrenuje

od 8 lat. Jest jednym z najwi~k
szych talentów wśrod kanadyjkarzy na świecie. Ma w swoim dorobku tytuł mistrzajuniorówświa
ta w konkurencji drutynowej jedynek (zdobył je dwa lata temu
w Norwegii) i zwyci~two w Puchane Swiata juniorów w Niemczech.
Dziś nad ranem Polacy bronili
w Wausau tytułu drutynowych
mistrzów świata. O wynib.ch poinformujemy wkrótce.
PAWELS1lJS

aaWII&n:)Uł~(dy$llnsi6Skm).atut
na nim linie= mety mi~ inny podopiecz-

........

ny treDeTa lnymela Stuka • T-au

'""~

r.r.utK•I"'Y$k..<tWTCMotorolazomł'l.W'Ici~XV()cłl"polskiol:toW)i·

- Me•orbn Hnryka
Lasaka. Dostonale w tym silnie om..-

cip

K_.ankłq,

dwnym ~cip spisywali si~ podopie·

ezni IUszarllla K..u.iewskiec• z grupy
DEK Mełlle/C,de • lttrOU Kielce.

Kolarze DEK Meble
w głównych rolach
Nasikolane'tWl'cic=!Yli w kl.uyfikaeji
dNtynowejW)iciau W)'llrud~~ekipy
l'lo:)1kl T.,.6 i ~t Genn o poNOd
minut~.
Tał.te

indywidualnie kielcunie ->'5q,powali w pównych rolach. W klasyfika(jiaeneralnej imprezy truci był Mardl! PJU1 -strata 1.06 min., uś czwarty
Pawd~-strata2J4

min.

Pooadto Matda Pytel był druai NI
m«iel etapu dłu&oki III krnlalesice Piascczno • Konstancin- Zalesice, uś w
lletapiejazdyindywidualnejnac:z:as(IS
km) taq ~ lokatc=W)"łłl''lezył MJdaał
lraw~.

(III)

Igrzyska Dobrej Woli -~ Radomianie
na półmetku 'f!Jf też się cieszyli...
m

Na oblekaach spotrowy(:h St. Petersburp. tnnJ4z.a.wody Jerzysk Dobrej WolL Wmukltej Imprezystanęło wielezawoclnlc:uk lzaw1Hłnlk6wze
czohhdi, więc l dobrych wyrdków nie braJuije.

ścisłej światowej

Tradycyjniejut najwi~cej emocji wzbudza rywalizacja Jekkoatlelów i trzeba prz)'211~, te poziom
niektórych konkurencji musi imponowiE.
Klasą dlasiebie byłDuO Brie•.
który zwyci~tył w rywalizacji
10-boistów z rezullatem 8.715
pkt. Warte odnotowania są tald:e
wyniki Hubona w trójskoku 17,43 m, Sotomayon1 w soku
wzwyt 2.40, a tattesztafety sprinterów Suta Monk:a- 30,30 sek.
Turniej bokserski przerodził
si~ w swoisty mecz Kuba - RO$ja.

te

powiedzieć,
Kubańczykom zwyci~tali w sześ

Wystarczy tylko

ciu, natomiast Rosjanie- w pi~iu
kategoriach wqowych. Ostatni dwunasty- tytuł przypadł pięścia
rzowi USA.
W St. Petersbur&u wyst~pują
tald:e Polacy i choć naszych akcentów nie ma podczas tej imprezy
zbyt wielu trzeba odnotować udany wyst'rP naszego zapaśnika
Krzysr;to(a Waleutlzlb, który w
kategoriiwagowej do 74 kg był dosłownie o krok od medalu i ostatecznie zajął 4 miejsce.

Wsobotęulorac~ Drukan:a wWarszawieD.kończyty sięłuc:mkze Mistrzostwa Polski mlodzid.owaSw l juniorów. Byty one banłzo udue dla zawodniczek l zanOitów SteUI Slowit i Sotoła Radom. Jakjui lnrormoqllimy tytul mlodzieżowea;o PdP wyw.łczył Tomasz Bieledi, zaś dntiyna ju·
DiOftk Stelll wr6cłła •o IOek l bntm"fDDI medalami.

Tald:e radomianie mieli na torach Drukarza powody do zadowolenia. Wielką i jakte miłą rtiespodziaok~ sprawiły łuczniczki
Sokoła.. Podopieczne trenera J6-

:r.e:& Tmśniewslde&o - Badtara Le.............. o.,II.....UIMin>51.."._ Sokolowsb w ładnym stylu
wywalczyły złoty medal w drutynowej rywalizacji juniorek. W finałowym

pojedynku radomiank.i
z l.ac:młka
205:196. Przypomnijmy,
spotkaniu o tnecte miejsce
zespół SttiH w składzie: Katuzyu
Zandzb, AlUia Jawoc-, Monika
pokonały dztewcz~ta

-Z:rwtec:
te w

Z

różnych

-et W Mala;ji, w Kualaterenpma,
bw•I!IMistnostwaSwiatawtaekwonlło ITF. 11--osobowa rąrezentac:la
PolsklzdobyladotycbczasosiemmeUll: dwa złote, lny SR'bme l lny

aren

lyngu w Hecehel w Bel&li, Kenijczyt
MosesiOplaauipnebłqlmłlewuJ
IepsZylllwtymrekaczasleuświede-

8.09,01.

-et Słtol Coli11 Mc.bewycraf słód
.._ eliminaQę samochodo'll')'d! mlsl-

lJote medale wywalezyll: MllllibJabłonowska w wam •• 70 q l drvi;yna

Zelandii.

nyda w składzie; Jablonowska. Uliana lbds,. ADeta KoiCMb:iej, Anlla Pa-

sek, Katanyna 1.olęihiewsb, Katarzyna Sąłlu. Wicemlstrzaal Iwiata
toslaii:AMtaKolo4izlejwwadudoSI

... ......,..:!.ol................

law Zawirewskl wtechnlbda spec;Jalnych. B~wemedale zdobyli: wwalUch - Ullma RAds (52 kc) l Anita
PasH (63 ki) oraz drtt.t1u męh:zym
wledmibdl spedalnych w składzie·
PawdMarb, TCMDUZGTllcb.Dawld
Kowalsti,PiotrSzynwaowsld, Maret
Rafał l Bopslaw Zawirewskł.
-et DwamedalezdobyliPolUJwDuleMistnestwŚwiałajułoMw,lę
doboJ• llOWeanftJIIl. tt6re ~bywa
JII &lę w lllsądsJdm Toledo. Zawo4nl.kwvsrawsklejLedl-llorWarabi.. wywala)'~ bt~~~uwe l,.(elllll, nalomlast drtt:Qu - srdmle. Z.,-dętyl
reprezentul Lot.,- Wlaczesłlw Dudwlow, a 4ni!P byl Gabor Gardo1111
(Węcrr). DrutJnowo lrlamfowall U-

lwlol.

Bardzo bliska awansu do strefy
medalowej była w konkurencji indywidualnej JoaDJ~a l..eslsz,. która
w mlodzictowych MP sklasyfikowana została na piątej pozycji.
Wśród juniorek indywidualnie
najlepsza okazała si~ Aaua Jawor,
która zaj~ła Ił pozycję:. Takte

-et Podctas lekkoatlelyaDep mł

b~we.Wzawodacllsc.artvJe650za·
wocblia.et l zawMaik4w z 71 ~6w.

kobletwk~lłecbikspedal

Sot, pokonał IAcudkaD 175:149.

rzostwśwlatakierowców-~•Nowej

dziwne&o, te do końca meczu &rat
tylko zespół &ołca. Rumunki wykorzyslqji!!Cfakt, te druiyna biakH:zerwonych l minuly na minut; opada

* w nnale lenlsewqo tlll'1lieJ•

C...paq Polidi O,Cn

rołp)'1rallep

ukortadapomdskiej Olimpii Austriak Horst stotf pokonał ArJ:eat)'(tayta Qristlaaa Mbahwkp ';7 (l7),,:3,,:4.
-et Z.,-dęzą WJkłJa Farmuły la
Grand Prix Nlelld«, rozqranqo aa
torze Hoc:ten11eim został Auslrlat

=SZł~J~:....~=
Michael~. ltl6r,- w~
powodv. awarii silnika nqo boli..
llłe •kojayl wyłdp..
<CtWSWowejW.U~epyblk:a

m Poloaij~~e Misinastwa świata
w pUce 1t0łDej. Startowało 8 zespołów z trzech kontynentów. W finale
reprezenlacja ll•Ww PoiOłlijBfda
Wsdr.odnlep Wybrzd:a Słu6w
lJednoaonycla pokonała Z..lzle
Czeski OH%)1111:1 w rzutach karnych, w regulaminowym cz.asie i po
do&f)'WU byto 0:0.
~Kosz.ybrzCldcqaBI.!Is,Hon

eeGruatpMpisal t ..I!Utues,.tem
Orlanlło Mqic.

w rywalizacji juniorów tadnemu
z naszych łuczników nie udało s~
awansował do czołowej ósemki
MP. Najblitszy powodzenia był
Dariusz Puubk.l z Sokoła, jednak
przegrał w 118 finału z Robertem
Pakuwsldm z Łucznika.
Warto od notowat jeszcze szósl41okat; juniorów Stelli w rywalizacji drutynowej, wywalczo~
przez Grzqorza ReJkk1eto, Andn.eja Wołdskłqo l Maniu GohwiL
O doskonałej postawie naszych
łuczników na stołecznych torach
najlepiej świadczy fakt, it w klasyfikacji klubowej MMP zwyci~tyla
Sttlla z dorobkiem 49 pkt. przed
Płaszowian~ - 39 pkt. oraz Lacznlklem tJwiK - 32 pkt. Na dziewi~tej pozycji z 14 pkt. sklasyfikowano SokoiL Wśród województw
zwyci~tyla Warszawa - 53 pkt.
przed Kielcami - 49 pkt., zaś Radom jest na 8 pozycji- 14 pkl (i)

zsiłprzyspieszylyiwciu;ublkum•

nut zdobyły ndciobr&mkOWI!i przeW&&~. której nieoddałyJut do końca

Przez dwa tłnJ w hali bctstleco Wojew4dzldeco Szkolaeco Ośrodb

Sportu roU:p1lne zostaly .... mecze plłld ręc:mej, wllł6rydr. maienyły się
młodzidon npru.ntacje Polski l RamlllliJ. W plelWSlflll wnrałJ Polld
24:2.4, ." dnt&imuleqdowan.le ltpsu okazatysię npru:eatanlld Ramunli,
kt6re WJcnłJ 27:11.
Polska: Widt.a- Madc S i 6, Paszek 2 i 4,5obtwiec 7 i 2, Nard l i l,
lloasetlil,M.U.wsblil,SebnlaOiO,Wydi.....Uecli4.
Oba pojedynki stały na wysokim
poziomie i dostarczyły licznej publicznołci wielu emocji. W pierwszym spotkaniu podopieczne trenera Ludwita r.rerta z.utoayły zesp6ł Rumunii bardzo a&rCS)'Wn4 &r~
w obronie. Dobrze w tym cz.asie api·
sywata si~ Rtuta Saltewiec, która
srała bardzo skutecznie. Dzielnie
wspomapłaj, takte repreuntantb

Budowlanych JGclce - RtiUU Wydtowulec: dobrze wypełniaj~
obowi-\Zki skrzydłowej. Rumunki
w pierwszym spotkaniu nic wytrzymały kondycyjnie, &dyt wyszły na
parkietwprostpo~podróty.

W druJim pojedynku zespół calci zaprezenlował si; o wiele lepiej.
Jut w 20 min. Rumunia prowadziła

9:3. Jednak niesione cor4CYJI1 dopin·
ciem buskiej publicznolei Polki doprowadziły w 36 min. do remisu.
Niestety, na wi~ naszych reprezentantek nie byto stać. Nic wi~

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

poJedynku.
Lllntl:F.reret poWiedzlałtut po
Wończemu dru&ie&opoJedyntu, i1
jest bardzo zadowolony ze spotkań
kontrolnych, które potauły, najakim etapie przy&otowalt jesl reprezentacja Polski. Opiekun reprezentacji pochwahł takie za wprost~
ro~ orpnizacj~ spotkatl buskich
działaczy.

Nie pierwsza to pochwala kiero-

wana pod adresem działaczy .}IZJ:ZJpiomiaka" w Busku. ~my, te
mecze Poista- Rurnuma sponsorowali lakte prywatni przedsi;biorcy
zte&o miasta: p.p. KneaiMkl, Oarwa, G~. WIMuaJt, l..ut,
Siktra, Sę4zitlewstl. A W:te Młtj,.
tł Zatl.. WaHdufw, PZU llrwła
damla •· GMrwaala.
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Sport

Sport

Inauguracja
w tropiku
Po krOiklej letniej przende w sobotę uinauguroWllnyzosłlll61 sezon na·
szej pilkarskiej ekstnJdasy. Pier11-sze spotkania rozgrywane byly wiłcle
tropikalnych Wlln.Jnkac:h, jednak mimo to na kilku słlldionach ldbic:e nie
mocli narzekał na bnk emocji. Pierwszym liderem zostahl ,.jedenastb"
poznańskJej Olimpii.
1l" Stomi! Olsztya- Zaglębie l.Mbio
2:1(1:1).
Stomil-lasiński41,50 min.; Zagł~

bio - Czajkowski 45, Przerywacz 50
min. Widzów 10 ty:s.

-a- GKS Kalewice -

Ruda 0.017.6w

I:G(O:G).

Walczak82min.Widz.Owl,Stys.
-a- Sotłł hłewy - Perrochellllla
Ptodi.I:O(O:O).

Burzawa 45 min. (karny). Widzów

ISOO.
tl- LKS IMt - l.ecll Poo-.6 0:2
(0:1).

Reiss 36, Przysiuda 81 min. Wi1875.
-a- Stall\tielec- Stal Stalowa Wola
1:3(0:1).
Mielec- Tulacz 63 min.; Stalowa
Wola - Bilski n, 53, Bamak 75 min.
(samobójcza). Widzów 2800.
\'ł Pocod Sz.czed•- GónUk :Zalm..e
1:3(0:0).
d~ów

Pogoń-Jaskulski6Jmin.;Gómik
WaldO<:h70,Szcmońst.i84,Jarosz86

min. Widzów 8 tys.
-:.\- Lqla Warszawto-Hutnik Kraków
1:0(1:0).

Grali
towarzysko
Juf niebawem rozpoayn~ll rozgrywki pilbrze Jll i
clzhi"Dego, :ie zespoły cnUll ostatnie sprawclzjany.
~Gnut-Klysu.IS-.Iłislt(lllprwJj

sb)I:J(t:l).
Gola dla J05podany stn.cllł Wt'I'IZ)'ł
alltw37min. trtutuwolneiOOranat:BIIskl-s.J:,Wtlm)'ikut,Fn.y·
llyc:leA,!hW'111t, Sblstl, lnysduuk, 518'ay\, ()pan - SI•·-- SurnskL Orali ponadto:Wijtai.JUCnlliiii'Uizla
Podopicczni hnep R.tr.tylto w pierwszycb45minutadlbyliró"non:~dnymrywa

Iem dla piltany ros,jsktc:h. W tym tzasie
pifkneco Jol• z rtutu ..·olnqo zdob)"l
Wt~PolemwybzorlćJakibyla(Oo

ru W)'TUniejsu z kab4 minu\4 Ich wypanabyllbypewnojesttu'W)'tsu,Jclybynie
~dyspozyq&Bibkl~wbramceOrana·
~lttrna·lSl.Ol:l( l:l).
Br1mkll~mftdl2min iM min -dlaK~>

tełutw~ti -45 min., i Gasza:YJO
dla KSZO.
ltOJOtll; [)yps- Rai:lkt'I'Ski, Slda6s·

ronr.

SJ mLD. -

ki,Sit,al""lkl.Crusik - K.'-~--Keza
bH,Fudl)'d.PtitiiRka-Dulęba,"1cht.
Ponadto:Kabłak.

KSZO: Stya,-M:kl - Gaweł, Aclamus,
Kanrad.L, Scj4zł6slll - w,.~,. GrQ.,
Wreu, t.as.cki -1..elut1JStl, GUlc:eya.
Ponadto:M.siołek.

Jut pterwsza ak(ja przymosla pr<rndzeniedlaJOSPOdarzy.l.appieniedefen·
nie dal

S)'WJ' KSZOwytorzysllł KH11łlek i

~mniejstychuans~Ui6r;kiem..Od tej

w polu osiun~lo KSZO,
alewkilkupi"Z)'pldtac:hzawodnicytOstrOWCI nie pouafiti zmusić do kapitula<;ji
Dypu. Do wyrównania doptowadzil ak·
tywny ~który wykonysilił d~>
bre dołrodtO'dnie Gnby. W dru,iej poleWie pcie stybko :w111towali i w S2
min. Gasłara nie d:at tadnych w.ns l•·
pory

pn.cwag~

łlłaktwi. Wynikspotkaniaust.alilnajlcpszy

w Kotonie lenbek , który w 6S min. po
UllilnluzPastuzklluloł.owalpitk~wsiat
ceJ~ci.

l)f"riillla Plliadw- BaceYia 1:2 (1:1).
Gole tdobyłi:MHej l2 min., Szczn:icł
64min.- PawlitlSmin.karny,O.olllj37
min.
Nida:M.Mid-liiMziejCZ)"-.Mila,O..
IBipla, Llduy- O.uk,Sl:CQJiel, Mil~,
M!Qb-IAty,CIIIewidl..Ponadto:la"alec,Jultti, G4n.ki,Sollalc'I'St.l.
Bucovill:ltbłKkl.-O.Mudu.,Pawlit,

~::~~~~~~~=:~:?o~~~:

to: SnU, Ltdfj, WHO!owstl, S!UIK.
ln)'IZtefe-.KtEioł.

Dobrymeczobu drutyn, którezaaraly
orensywote. Buoovta ptezc:ntowala bar·
dzieidOlrutyrutbol,aleodmłod~OtiiNid:a

IV ligi. Nic więc:

tr~listworzyćdopKinejsytuacjidozdo

byeLa&ola.W42min.AadrzdlHltrCZYk
w wyskoku zmyhl wtune1o b~tarza,
napU(nikStaliWojU(piZCj~piłt~istrte
lillettowzdłutliniibramkowej.Próbu~·
cyratowafsytuaQ,~Ikzyt.dobii,Mdo

siatki.Radomianiewyrównalipoladnym
strzale z d)'!tansu Wejdftila Plt..t...-skiele.,alentcslltithbyłorutzdobyciezwyei~

skie&o &ola. Tlener rlldomian Udstaw
Milb'I'Stl wypróbował w sobo!~ tolejnyehdwóehjuniorów-Gl...tęiObiRie
,.. Po ru dru11 w zespole wys4J!ił byty
&raczWislySandomiertA.a4rujSktn~pij.
-l-Pewlłlut.IUp$kt-PradiPI011kl4:7

<UJ.
Bnmkt zdobyli: Ruszttek 3, Jaolk 2,
MadlnieiStęplelipol-dlaPlodluoraz
Blllenł4-dla PowiśJanti.

Powiślanb: Suwczyk - Błasrczyk,
Bn6U.. Wribeł, ~hwskl - WINek,
Gn:esu:zyt,l}n:t$,Dtltb•·BI•enl,Plt·
Stllsda.PonadiOJIIli:D.n\Leaart.
Proch: Berudl· Madaait,Ratka, Buasut, Zawadzki- Starzylll.k.L, O..tkib"skl, Midtabtl, Ruultek- Sl(pltA, Julk..
Ponadto łflh: l~b, Grfłlł'CZ}kl Bartts.
GdybywpierwszcjpołOWltSpotkania

rutboliścitPionetwykortystaliwszystkie

sytuaCJedozdob)'ciaaola,}ltiestwortyli,
to na tablicy widnialbywynik dwtl(y!"Jowy.
Poprzerwietywiej6oatakuruszylił05\»
dan.c,eoudotumcntnwane ZO:Illłozdo

byciemcztetechJoli.
~ MazowszeGrójec-Doltan Z4beovia0:9(0:4).
Mawwue; lWU- Bł~ ltll.,ta,
Wtjdedttwskl, Gaik- P..-I.U, ltfltmq·
ki, T•cl.lik, Nej d:- Madt6b, Lisidl.. Ponadto,mltkeua.
Do lO minuty spotkania nie nie Ut»
wiadałoklłSkipodopiecznyc:httenen AIL·

Pn••:r. To futboliki

Mazowsza
a~ciej stwarzali Z&JrO!enie pod bnmq
O.lbna. GOLł~iejednak, umieił'tnie kierowaniprzezbyte&orcpruentaniiiPolski Jaulansi••-ytorzyslllli nicmaJ ws.zystkte wypnrow;tLnc przez siebie sytuacje.
:t S!:y,.lo'l'lub- Ono b OnMtei:O
(3:0).

Bramki zdobyli: SuaJJ,Lytwa2,Ke"alczyt., A. JUvbayk i a•naek po l.
Sz~·dłowianka: M. J.Uvbczyk- Lybn,
Newak, Luclew,lewalayłt- Kamurayk,
Gawer, RcllaoLd;, Saul- Jabbczyk, 1'y-

rt)lłlaltwynystkteblfdyiiUiiejdołwiad

p()lzPińczowawycrai.Jednaklmin.prted
końtern dołwiadczony Chłl!j doprowa-

(0:0).

dl:ildoW)'tOwnania.
l) 1n11 -Stal Knśalłll:l (e:n.
Bllmk~ dla Btoni suzelil hwlows.kl
w66min.
Broi\: L.U...KI- GUwb (64 min. Ry·
~), CunR.Kewalayk, Aadrzd leaWCZ)'II(64min.ladlan:tl)-Ar1ulealarayk, Ston~plj, R4bliltl (64 min.
Obtul), Stonlewskl • Westwaltwkz,
h'l'lowstl.
Na POCZ41ku rno<:ZU pn.cwq~ zdobyli
IOkie. Ieb zawodnicy t łatwośti• docbodtilidocioJodnychJ)Ol)'Gjiittwartlli:l.lVQtenie pod tadoms.~ bramą. Najblitszy powodzenia był Rybak, które,o struł
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Kolejny sukces odniósł znajdują
cy sifi: w tym sezonie w bardzo dobrej
formie lekkoatleta Startyskiego T owa.rzystwa Sportoweso, Wal WóJ·
dk. Wczoraj podopieczny trenera
Krzysztofa WoU6sklep z powodzeniem startował w zawodach vupy B
mlodzietowqo Pucharu Europy,
jakirozearanyzostalwmiddeXVII
Zimowych Igrzysk 0\impijskicn
w Liliebammer w Norwegii. Zwy·
ciętylon wbieau na dystansielUn z
przeszkodami w czasie 9.00,50 przyczynią,jąc sifi: walnie do awansu naszego m~kiegozespolu do grupy A.

GoledlaTłokówzdobyli:Mibla,Ka
Tioł.i: BeJyt-Stawlan,Walbzewst.l,

Bardwdobrywyst~pleSpOłuzOorzyc.

Goście rrue_
li zdecydow~ przewął, !«:z

nie potnfih wyko~llt kilkuok~i urn
na sam t bramtarurn Resovii.
Inne wyniki: NaprzU;J(4ndłw-l.talt
O.Biitl•lt 5:1, w....e~ Knt'" - Ptp6
MiftW'I'4:t, Slarb 11 TlnMruc- Wlsb
Sado.lenł:J. Gole dla Wisly:A. PadMtł·
aak, GolcłiMWłkl, O.n~łdtl., BtcMMkl
KS-P•IdMiedtł"4:1,ByntidlaPec"'l.

RADOMlAK- BLĘKfJNIJ:O (Z :O)
Bramki: Machnlo 13, Glon.:ld 21, KopM: 79 min.
Sędziował: MarianTrzejaz Katowic. Widzów 3500.
Radomiak: Borkowski- Siara, Oczkowski, Wachowicz, Kupiec- Piłat, Rysiewski, Kozieł (od 69 min. Binkmukl), Glo'll'llck.i (od 86 min. Szary)- Kopet, Macbnio.
Błękitni: IAikJnicz- Szpiega. Gębura, Stoclti, WołoSZ)'łl- Lud'lrinek
(od 10 min. T obola), Dziubek, Rębacz, Pietrzykowski- Kapuśdk, Jarosi lisld.
Udanie zainaugurowali nowy sezon futboliści Radomiaka. Przez całe
spotkanie gracze Bł~t.itnyeh 5tanowili
jedynie !lo dla dobrze wczon,j dysponowanych miejscowy<:h. O przewadze
,.zielonyth~ świadczy fakt, lt goście
tylkodwukrol:nie-PitcrWełos;zya w44
minucie i Pnd Tł'Mb w 85 - celnie
strulali na bramk~ Radomiata Przez
pozostal4 czdć spc.~ttania młody golkipermiejscowych- To-.RS.rkows·
tJ -był prat1yczniebeuobotny.
U podopiecznych \lWyda. . Mnluszczególnie raziła niemrawość doś
willlczonej-bądt,CO b4dt-defensy
nieporadność napastników, którzyjetclijutzdołalidojłćdopilki,to

wy i

tracili j4 w dziecinny sposób. O drugi·
ej linii zespolu kieleckiego można
jedynie powiedzieć, te istniała.
Na tle slabo dysponowanyth gośei
bardzokorzystnie zaprezentowali si~
rutboiiści z ulicy Strup. Radomlak
wygrał wczorljsz.y mea., poniewat
wuysttierormacjetejdrutynywpelni
ze sob4, współpracowały.
Radomianiejuż w pierwszej minucie mogli, a nawet powinni prowadzić
.l :Ojednak piłka po stn.aleArtwa Plla·
ta z S metrów zatrzymała si~ na poprzeczce.
Na pierwszego goła kibice musieli
czebćdo llminuty. Wtedytoato~

łiO

Błękitnych ~

Po niedlyt udanym starcłedo rozcryweko mistrzostwo tenlso-.·ej ekstraIdasy wczoraJ ldeleckl zespOI Kolportera/Błękitnych lf)"sq_pll na kortach
w Walbrzycbu, cdzie Jeco rywalem byl zespól PKS Szczawno Zdrój.
Podopiecznl trenera Roberta Skowrona "W)"słuill jut ze swym asem atutowym Aleksandrem Szwecem, odnos:QC zdecydowane l jak n~bardziej zasłużone zwycięstwo 5:1.
Oto wyniki poszczególnych pojedynków wczorl,jszego spotkania
(na pierwszym miejscu kielczanie):

Aleksaaftr Szwee - ~rz,q.r Stawarz6:2, 7:6.,Arb4111SZWróbei-AadosławDzieł•7:6.,3=',':2,Jacek1.a
nwsld -ADbuj Mlsłd: 1:6,6:<1,6:2,
MlchałGraltosz.-Aat.IPal•chl:6,

2:6, Szwed'Wróbel- Stawan/Paluclt
7:5, 6:4, t.unwsld/GrUou: - Mleslek/Daniel Duclziak 6:3, 6:3.
Ten mecz najlepiej udowodniljakąwartośćmadlatieleckiegozespo

lu Alebander Szwec. Choć w Wał
brzychu zjawił si~ dopiero wczoraj
rano na dwie godziny przed rozpotzęciem spotkania długiej i m~czą
cejpodróżyzBerlina,gdzieuczest

niczyi w turnieju pokazowym, nie
zawiódł oczekiwań kolegów i trene-

ra, a wywalczone przez niego punkty
w erekcie dały drutynie Kolportera/
Bl~kilnych pierwsze zwyci~two
w rozgrywkat:h.
- Ta wysrana bardzo nmie dec:zy
- powiedział nam w telefonicznej
rozmowie trener kielczan, A.tltt1
Sk•WI"Ołl. Dzięllj llicł otwonyb um
slęsunsanaawms4oczolowej s.:z6stlddru:łyDwu..Ju. D«yduj-,ceznaae-

nie będzie mial łrodowy mea z IA&i-4
w KJelc:ath. Wierzę, it l z. nler:o wyj4zlellly zwydęsko. Cały zespół zagrał
dobru i chat wynik sucerqje 118SZ1J
zdecydow~ pn:ewaC(, lo wygrtlfUI
wcale nie przyszła nam łatwo. Nie
cbcę nikogo wyrłiźniat, ale dodam, te

=~~~...r:n~=i:~~::

lemGrahoszem.

(wid)

wym uderzeniem z 8 metrów popisal
si~ rolłfYWlliący bardzo dobre spotkanie W!JpÓiautor dwóch pozos:talych
bramcle - Slawftlir MM:bio. Futbo-

~wl~~~~-~:o!;:t.Bo':i~~~~

niej And.nej Glrndd i gtow4 wepchnął do siatki. Na trybunach dylemat:
ktoautorem JOb 1 w.tpliwalci rozwiał
po meczu arbiter, który autorytatywnie
stwierdził, te strzelcem był Machnio.
W 21 minucie pillane ,.zielonych~
przeprowadzili atcjh która ~
winna b~ wielokrotnie pokazywana
adeptom futbolu. Pilk~ na lewej st~
nie otrzymał WKłtowk:z, zacentrował
napoletarne,pn:ej~_M Madaało,na-

51~pnio gloW4 odegrał do nieobstawio-

nego Glowackiqo. a ten obok bcuadnegoTideu:szaiAidewiaazbliskaskicrował.M do siatki. Potemju.t do końca
pierwszej polowyz boiska. wiało nut4,
Równietprzczpierwsze20minutdrugiej odslony kibicenie mogli narzekać
na nadmiar emocji. Gra toncentrowala Sifi: głównic w środkowej strefie boi·
sta,agraezeobuzespolówprzc:kigali
si~ jedynie w faulowaniu. Dopiero w
79minuciena,jlepszynaboisl:ułłullert
Kądzdobyltrzeeieaogola. OtrzymaJ
wyborne podanie od Machall i strza/emwkrótkiróazaskO<:zy!Lukiewlcza..

PIÓTR DOBROWOLSKI

Za

tydzień

II LIGA. Blęklllll - GKS Beł
chatów, niedziela, godz. 17, Domlnet Piaseczno- Radomiak.
III LIGA. Broń - Korona, Słlll
Kraśnik - Granat, Zadrzew Zawadówka - KSZO, Spółdzielca- Tiokl, Stal NoWllo Dęl:ta - BuCGYia.

·-

~
tel. 63-Q0-74
~ · PM1deł" MOUIIU

• bouerill. llllłwr"

do mebli, szaf l pwalaczy boazeryjne. ażurowe, mongowe
• drzwi harmonQIIowe
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• barwniki, lmpregftłlłr.
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GRUPAI

GRUPAI

1. AIUa.

"ll-Rnt>il RzesU" ·llltl Gen:yce l :l

RaciiOW$t.l, lenuk- Dnzil, Twtrd, ~
11wskl • lll--- Ianslliitl, W)"lln..Ponadto:IMcbtHk., Mlbla, \IL1tczat..

Sport

Do jednej
bramki •••

Szwec odmienił

czonychprtct~wników.

ruililt.I,Twtrtt.

Sport

Mielcarski44,69,~k74,Jaskot89

min.; Ral:ów- Pawlat 24, Palaczl7
min. Widzów I.S tys.

pod~=i~~::~~~~~~~

cow~ttaniLL zOfonk•. GQf.podartebyłi
zdceydowamelepszymzespolem,11t)'kl>-

NUMER 176K

Piszl8min.Widzów4,5tys.
-:.\- WartaPomaJI- WWuwLHt0:4
(0:1).
Podolski 43, 74, Małocha 51, Jótwiak 86 min. Widzów 500.
-:.\- <Hilllpia Pooad - Rakłiw Clęsto
mo. . 6:2(2:2).
Olimpia- Borówko 32 (kamy), 50,

sllk.Ponadtołf"lł: Jawtl"$tl.

prezento-.llłaniezwykt~ofiarnołć. l

przyZNI! tn.cba, te niewiele brakowało, byzc:s-

Sport

Wójcik wygrał
w Ullehammer

lrafilw$/upet. POI:emarasi~wyrównała
radomianie prtejfli ini(jatyw~, ale nie po-

LlrzQa

SPORTOWE
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GRUPA.II

Pogoń Ol. - Górnik Kon.
l:l
Amica Wronki - Lechia Gd. l :0

~~i~~ ~'f:u~'t
Odra W .- Naprzód
ti'(~-_ ~~j~ia B.

Krisbut M. - Lechia Dz.
Wisła- Chrobry

U

1:0
1:0

1:1
1:1
1:0

GRUPA.D
Polonia W. - Pomezania
Lubliniaoka- Jagiellonia
Szombierki -Okocimski
Unia- Wisloka
Siarka- Piaseczno
Radomiak - Błękitni
Bełchatów- Karpaty
Avia-Motor
Hetman - Hutnik W .
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http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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