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"Interkrakbank" zmniejszył kapitał 

Kielce zbiedniały 
Dziesięciokrotne mmlejszenle kapitału akcyjnero przeJlOSowało w pilt

tek w Knkowie walne zgromadzenie udziałowców Krakowsldeco Banku 
Mieszkaniowego "Interknkbank". Omacza to, że akcje lKB nabyte 
w 1992 r. przez g.minę Kieke dziesięciokrotn ie straciły na wartości. 

Zamiast ok. 4,3 mld zł, gmina nym z warunków wchłonięcia 
ma terazokoło 430 mln. Jakjuż in· IKB przez BWR. Połączone banki 
formowaliśmy, decyzja o obniże· mają nadzie~ już wkrótce wejść 
niu kapitału akcyjnego została wy- na g iełdę, co pozwoliłoby zwięk-
muszona bardzo trudną sytuacją szyć wartość akcji, a w perspekty-
finansową"lnterkrakbanku", któ- wie- być może podnieść kapitał 
ryratującsięprzedpoważniejszy- akcyjny. Kielce mąją więc cień 
mi kłopotami, wszedł w mariat szansy na odzyskanie straconych 
z Bankiem Współpracy Regional- póki co pieniędzy. 
nej. Obnitenie kapitału było jed- (pot) 

Kamienne bogactwo 
Kilka tysięcy milośników piękna zaklętego w kamieniu przyszlo w 

sobotę i wczoraj do Kieleckiego Centrum Kułtury na giełdę minera
łów. Oglądali, pytali, kupowali. Sensacją była kolekcja przywieziona 
przez geologa z Uniwersytetu Lwowskiego. Czytaj na str. 4. 

Pierwszy śnieg tej jesieni 

Mokro i ślisko 
Śnieg (pierwszy tej jesieni) z deszczem. porywisty wiatr i niska 

temperatura bfdłl, według meteorologów, ntkać nas jeszcze do 
czwartku. Gwałtowne pogorszenie pogody w Kieleckiem z soboty 
na niecizielf miało wpływ na zwiększoną liczbę wypadków drog~ 
wych. 

Wczoraj o 5.40 w Miąsowej, 
gmina Sobków, "mercedes" 
śmiertelnie potrącił idącego po
boczem mężczyznę, w Borkach 
(gm. Jędrzejów) o 4.05 "polonez" 
najechał na nietrzetwego piesze
go, który przechodził w poprzek 
jezdni. Do niebezpiecznych stłu
czek doszło również w sobotę 
w nocy, m.in. w Bielinach i Mało
goszczu. Zdaniem policjantów 
przyczyną wypadków była nie
ostrożność i złe warunki atmosfe
ryczne. 

Zarólmo w Kielcacb,jak l w ca
łym knijn wczo~sza, mokra i Dm
na, pogoda utnym• się, z.cbniem 
synoptyków, do czwartku. Wczoraj 
o godz. 14 w Kielcach wiał silny, 
porywisty wiatr z zachodu (25 km 
na godz.), temperatura wynosiła 
2,9 stopnia, padał deszcz ze śnie
giem. W ciągu najbliższych kilku 
dni nie zanosi się na ocieplenie, 
nocami temperatura może spadać 
nawetponiżej O. Niewielkie ociep
lenie zapowiadane jest dopiero na 
czwartek. (dm) 

WBw~GNOJNIE ~~~~} 
JAK NA WOJNIE .. , 
Gnojno należy do najuboższych i najgorzej zaopatrzonych w wodę gmin regionu. Radni 

poprzedniej kadencji zamiast zbudować chotby metr wodociągów, prowadzili z sobłt wołnęt. 
w której zmieniło się aż trzech wójtów. Od kilku dni nowe władze gminy sparaliżowane są 
kolejnym konfliktem. 

Tę kadencję Gnojno miało roz
począł w innymstylu -18 radnych 
zgodnie wybrało nowe władze, 
a Komisji Rewizyjnej zlecono 
skontrolowanie prac poprzednich 
wójtów. Z przedstawionego 
wkrótceraportu komisji wynikało, 
że przy przygoCowynnlu budowy 
wodocluów, oczyszczaJol ścieków 
l kanaJizadi doszło do niepnwidłct
woścl. W przetargach na wykony· 
wanie zaplanowanych robót wy
bierano niekorzystne oferty, z wy
konawcami podpisywano umowy 
narażające na szwank interes gmi
ny, nie informowano o tym rad· 
nych i mieszkańców . 20 września 
br. obecna Rada Gminy przyjęła 
sprawozdanie komisji i po d'N6ch 
miesiącach od powołania ... odwo
łała cały jej skład z natychmiasto
wym skutkiem. 

- Odwołano nas, bo byliśmy 
niewygodni - twierdzi były prze
wodniczący KR, radny Jacenty 
Buras.- Po wykryciu nieprawidło
wości w pracach poprzedniego 

Drogówka 
pałuje! 

We wsi Kolonia Bogoria koło 
Staszowa policjanci z patrolu 
"drogówki" dotkliwie pobili Ma
riana Chałońskiego lat 37 oraz 
poturbowalijego tont 113-ktt
n~ córkf. ZWierzchnik łunkc}o
narluszy twierdzi, że nie przekro
czyli swoich obowiązków. Za
wiadomtł prokuratora o napaści 
na policjanta jednej z mieszka
nek Bogorii. 

Do incydentu doszło w ubieg
łą niedzielę kiedy M. ChałoiiSki 
znaldowal się na swojej posesji. 
Zdaniem policjantów wcześniej 
jechał na rowerze lewą stroną 
szosy, najwyratnlej wstanie nie
trzetwoścl. Poszkodowany ut
rzymuje, :te 'Nłaśnie skręcal na 
swoje podwórko ... 

Jllk było neprawdf? - czytaj 
na str. S. 

wójta proponowaliśmy, by wyco
fać si ę z niekorzystnych dla gminy 
umów, a wodociąg zbudować ta
nim, .,gospodarczym" sposobem 
- rękami mieszkańców i fachow
r:iJw z Gnojna. Niestety - nowe 
władze gminy zamiast przedysku
tować nasz wniosek., wolałyodwo
łać komisj~ i zaraz potem przepro
wadzić kolejny przetarg, w którym 
wygrałafirmaspoza gminy. Ta sa
ma finna wcześniej wygrała inne, 
przeprowadzone w kontrowersyj
ny sposób, przetargi na gminne in
westycje. Czy to nie jest dziwne? 

-Odwołanie komisji nie ma nic 
wspólnego z wykrytymi przez nią 
nieprawidłowościami- mówi wójt 
Gnojna, Stanisław Korzec. - Po 
prostu większość radnych uznała, 
że komisja pracowała "nieparla
mentamie", zbyt swobodnie dys· 
panującgminnymi dokumentami 
i nie informując zarządu o swoich 
poczynaniach. Zaplanowane in
westycje muszą wykonać firmy, 
które wygrały przetargi, bo zerwa-

z lewej) zamiast pUJd atUowal rywali. 

nie umów mogłoby nas zbyt dro
go kosztować . Zresztą wodociągi 
to zbyt poważna sprawa, żeby ro
bić je "gospodarskim" sposobem. 
Zamierzamy wystąpić do Regio
nalnej Izby Obrachunkowej 
z wnioskiem o kontrolę gminy, że
by przeciąć podejrzenia o korup
cj~. 

Nowa wojn• mów podzielił• 
gminę. Jacenty Buras wezwał na 
pomoc Polskie Radio i prasę. 
.,Społeczeństwo stawiane jest 
przed faktami dokonanymi, pole
gającymi na przyspieszaniu robót, 
inwestowaniu w przedsi~wzięda, 
które s.ą realizowane w sposób nie 
przemyślany, nieudany, przesad
nie kosztowny" - napisał w kol· 
portowanych po wsiach ulotkach. 

O konflikcie wie już wojewoda. 
Wodociągi czekają, wątpliwe, by 
ktoś dał kredyt na ich budowę 
gminie słynącej z awantur. Póki 
co, ludzie biorą ze studni wodę, 
która jest szkodliwa dla zdrowia. 

ZBIGNIEW OLF..JARCZYK 

Dziennikarze grali jak z nut 

Dali radę radnym 
Przy pifknej, słonecznej pągodzie na stadionte Błfkiłnych rozeg

rany został w sobołf mecz pfłkarskl, w którym kteleccy radni przeg
rali z dziennikarzami lokalnych mass medtów. 

FENOMEN uzdrowienia w- Kielcach 
Już przed meczem wyczuwało 

się gorącą atmosferę. Niektórzy 
przed wyjściem na boisko wzmac
niali się gorącą kawą i herbatą. W 
pierwszej połowie jedynego gola 
strzelił Sł•worrńr Sijer z ,.Echa 
Dnia". Na początku drugiej części 
rywale doprowadzili do wyrówna
nia z rzutu karnego. Potem nastą· 
pił nasz koncert Graliśmy jak z 

nut. Raz za razem pod bramą ry· 
wali dochodziło do groźnych 

spięł.Efekt-lzdobytegole(Sł•wo
młr Sijer, Zbigniew Tyayjsld -
"Echo", l M•ciej Cender- "Słowo 
Ludu"). Pod koniec meczu rywale 
zdobyli 2 bramki (zdecydowanie os
łabli reprezentanci ,.Echa Dnia") i 
ostatecznie mecz zakończył się wy· 
nikiem 4:3 dla dziennikarzy. (m•c) 

s.:nsaq.w;eWecorormatu.Zapowildasię 
Jrzriazd do Kielc cudotwórq z PU)'U 
,MAGIC HUNY". Uz.drowiciel tea OOiflJ lła
wiska,tf6m;hlliublllwetniepr6bujetluma
CZ}t.Oiatysi.~ciężkocllorychludzijeston 
OSWD~WIISIJ. • 

WUSAwlistach ran~i~spccjalne· 
I(IW}'d.ani•.N•tiona1En111Ul:r"S619Juzdnr 
wiecieltenijqometodyuzdnwianiu~znacz. 

nic wytej notowane od slynne10 w Polsce 
Oive Harńa UJ łW"dclle10. Do MJPc Huny 
cbonyrjd:dtl,i4sięzcalcjEuropy.Wielc~;U
sopism zajmuj~h ~ił JWapsycllol~ u
mieszcu''Yll"lady!lipierwszychstronacb, re
lacjonuj~wniclluczc&(I~ID(II;Uldnwiulia 
MIJic Huny. W osw.nim czasie ckip.a TV S&t 
0tsa:JYef}",podr6tujf:llbmel"\potr.jKh 
Ameryki, prezentOWiła jel(l sy1-mą. 

Mobil at® 
Maść, żel 

LUITPOLD 

Skuteczny przy: 

• bólach stawów 
• bólach mięśni 

• urazach i zapaleniach 
stawów i mięśni 

Dostępny w aptekach bez recepty 

Przed u!yciem zapoznaj się z ulotk~ 

NAJWIĘKSZY RENOMOWANY PRODUCENT PAP W KRAJU OFERWE: 

- PAPĘ WIERZCHNIEGO KR. 7 • 650 zł/m kw. + (7 proc. VAT) 

W400/1200 

- PAPĘ IZOLACYJNĄ 4.400 zł/m kw. + (7 proc. VAT) 

1333 

- PAPĘ PODKŁADOWĄ 

P333/1100. 

IZOIN••g 
ZDUNSKA WOLA 

1 • 650 zł/m kw. + (7 proc. VAT) 

ul. Łaska 169/1g7, teł . (0-43) 23-41-11 do 15, 
fax: (0-43) 23-40-25, tlx 884610. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Święto budowlanych Skróciła się droga Polski do NATO 
WWarsuwie odbyłysię et>ntnl

ne obchody stuleda dzłałalnoki 

Z•i:iłZkó" Zawodo..-ych w polsldm 
budownict•ie. Zamiast abdemll 
zorganizowano tym nuem robocze 
spotkania z minlnrtm budownic
twa Barba~ Blid~ i ministrem 
przekszbłet>ń •·tasnościo..-ycb 

Wiesł1111'em Kilczmarldem. 

downietwa z całego kraju uhono
rowano złotymi odznakami "Za 
zasługi dla budownictwa i prze
mysłu materiałów budowlanych". 
Wśród wyrótnionych znalet li się:: 

Jest poprawka Browna 

Zarząd Krajowy 'Z2 ,.Budowla
ni" otrzymał ufundowany przez 
zakładowe organizacje związko
we sztandar. Symboliczny 
gwótdź w drzewce wbił m.in. wi
cemarszałek Senatu, Ryszard 
Czarny. Grupę: pracowników bu-

Ryszud Zbróg, dyrektor Kielec
kiego Przedsię:biorstwa Budow
nictwa Przemysłowego BICK 
oraz Włodzimierz Wojdechowsk~ 
dyrektor Kombinatu Budowlane
go w Ostrowcu Świę:tokrzyskim. 
Prezesa Kieleckiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, Macieja Soiiii'D, 
odznaczono złotą odznaką ,.Za
slutony dla NSZZ Pracowników 
Budownictwa". (bis) 

Przegląd fihnów w Kielcach 

Zdrowie na celuloidzie 
Dziś" Centrum Biznesu .,Exbu

du" rozpocznie się XI Ocólnopolskl 
Pnegl~d Filmów Oślliaty Zdrowot
nej, organizołfllllY przez Woje
wódz.lut Stację Saniłllmo-Epide
mlolo&iczną'tfKJelacb podpatro
nlitem Ministerst11·11 Zdro•ia. 

Festiwal filmów o zdrowiu od· 
bywa się: co dwa lata. W tym roku 
przegląd ma charakter szczegól
ny: oprócz producentów krajo
wych swoje filmy zaprezentują 
takie wytwórcy zagraniczni, 
między innym z Anglii, Francji, 
a także przedstawiciele Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). 

-Zadaniem festiwalujest z jed
nej strony zaprezentowanie do
robku medycyny zajmującej się: 

profilaktyką chorób, a z drugiej, 
zgromadzenie i udostę:pnienie 
materiałów, które powinny b)t 
wykorzystane w pracy z młodzie
tą - powiedział dyrektor festiwa
lu, Ireneusz M11tuszczyk. - Naszą 

ambicjąjest nie tyle sam pokaz fil
mów, ale ,.sprzedanie" ich do 
szkól, poradni, klubów. 

Przez trzy dni zaprezentowane 
bę:dą filmy o tematyce ekologicz
nej, AIDS, alkoholizmu, nikoty
nizmu, nowotworowej, krwio
dawstwa, higieny życia. Swój 
udział zapowiedzieli między in· 
nym minister zdrowia, Jacek ŻO.. 
chowski i główny inspektor sani
tamy, Wiesław Jaszczyński . 

(bu) 

Pokilkullitslęczaytkdebatldi,KoopallllerybfakiathWIIIiłwkodn U:w. Usiliwę 
• IICltstlidtrie w NATO (Z"fi'Uit Id "popntrą Brona"), 11ponżnl~~ prtz)·denlll 
USAieroateruaianaPotskę,Cztdly,SiowacjęiWęPTkorzyki~ydlzewspól
pt~~qw•jsh~zNATOI!alll!iadxlsojusniczydl.~sięoae m. i l. Z możliwościami 
otnymywuill nadwyieł bro11ł awrybtiskiej. 

W swej najnowszej wersji ustawa, 
sponsorowanaprzez republikańskiego 
senatoraManka Brownaorazsenatorów 
demokratycznych:PaulaSimonaiBar
barę:Mikulski,zawieraproyamułatwie

nia przyję:cia wspomnianych krajów do 
paktu pólnornoatlantyckiego. ,.Jest lo 
sygnaldlaświata,teSianyZjednoczone 

chcą przyspieszyć czlonkostwo tych 
państw w NATO"- powiedział senator 
Brown. 

Popnwb lłlo'll'lll. acłln!IIIUI uslał:a 
ostattc:znle prw: oble IUy Kollp"esajU:o 
częł~llslllwyoWIIIceturbtybal(~
czule posuztplaydiiSiłlw 4o lu~łl, 
altbalfalie~ycłllli•ilrllllJCZ· 
ale U:t6w łqisilqjnyó. szerszyó. U:t6w 
ł qisilcyjaychje:stllłnllliU( praktyq 
w ~~~~trybiski• Ko.greslt). Zanim do 
tcgodoszło,sponsorzypoprawkimusieli 

pokonać sprzeciw ze strony Demokra
tów, Jlównie w Izbie Reprezenlantów. 
Popier~ąt stanowisko administracji 
prezydenta Clintona uwatali oni, te 
wyrótniająckrajeGrupyWyszehradz· 

kiej w kolejce do NATO, wprowadzi się: 
noweliniepodziałuwEuropieipoJOr· 

szystosunkizRosją. 

Senatuchwllliłustawę:oUczestnict
wiewNATO(NATOParticipationAct) 
jutl41ipcabr.,jat.oczę&:ustawyopo
mocyzaaranit:znej,jednakodrzucilają 

wspólnakonferencjaSenatuilzbyRep
rezentantów.Podobniezakończyłasię: 
próbadołączeniajej do ustawyobudże
cie Pentaa;onu - poprawka Browna na· 
potkalaopórwlzbieiniemożnabylou
slal~jejwspólnejwersji. 

We wrzdniu zmodyfikowano nieco 
ustawę:Browna,uzupe/niaj~tcjąoz.apis, 
teinncktaje-spoza.GrupyWyszehradz· 
kiej- również bę:dą mo&ty uzyskać 
specjalnystatussojusznikaNATO,jdli 
prezydentzwr6cisięotodoKongresu. 
Zdaniem obserwatorów, w praktyce oz
naczato,t.eczterypaństwaEuropyŚrod· 
kowej bę:dą i tat. miały wi~knc szanse 
na przyj~cie do NATO, gdyż Konifes 
nietrałtujewszystkichkr~wpostko
munistycznychjednakowo. 

lJstln BroWIIIIII"nmla pruydtat.l 
USA tlo opntowaaia specjaJaego progn· 
ma -Aceto abt"lri~ uysbDie przez 
Wli".aiue~epełaqoczło•kostn 
NATO. Program ten ma obejmować 
wspólneplanowaniewojskowe,szkole
nie ićwiczeniazsilami NATO, stopni o-

KołoRabki 

w~tstandaryzację:sp~tuwojskowego, 

systemów obrony powietrznej, dowo
dzenia i lączności,ataktewzajemne 
dostosowaniedoktryn militarnych. 

Abyosiągn~ te cele, prołfam przej
ścia do NATO ma pozwol~ uc:zestni· 
czącym w nim krajom na otrzymywanie 
nast~pujących rodzajów pomocy ame· 
rykańskiej:-kupowanialubnieodplat
nego transferu nadwytek broni z USA 
-wypożyczania materiałów i sprzę:tu do 
badań w dziedzinie wojskowości,- wy
pożyczania lub dziertawienia podsta· 
wowegoameryb.ńskiecosprzętuobron
nego,- zawierania z USA umów o woj· 
skowym transporcie powietrznym,- ot· 
rzymywania ze Stanów Zjednoczonych 
urządzeń telekomunikacyjnych. 

Kwalifikującposzczególne kraje do 
tegoprogramu,prezydentUSAb~dzie 

musiał ustalić i poinformować Kongres, 
tespc:lniająoneczterywarunki:-sąat.

tywnymiuczestnikami.Partnerstwadla 
Pokoju-- dokonały post~pów w takich 
dziedzinach jak gospodarka wolnoryn· 
kowa i cywilna kontrola nad swymi sila· 
mi zbrojnymi,- mają sunse przyczyn~ 
się:dobezpiec:zeilstwaobszarupólnoc
noatlantyckiego oraz- nie sprzed~ą 
sprzę:tu wojskowego knjom popierają· 
cym terroryzm. W uta"lrie Brona stwłer· 
iu się, ie Polsb, Wury, Czed.JI Sie
wada spehdly jaz trzy pierwsze WIIUki 
tlfly~e Ich płowołd wefłda 11• NATO. 
(W11t1111ek czwarty aa dwUter statr). 

(PAP) 

Naomi Campbell w Warszawie 

Piękno na wybiegu 

Odrzucona 
rezygnacja 

Dąbrowskiego 
W związku z doniesieniami pra

sowymi o rezygnacji Waldemara 
Dąbrowskiego z funkcji przewodni
czącego Komitetu Kinematografii i 
powolaniem go przez ministra prze· 
ksz:talceń własnościowych na sta
nowisko prezesa Państwowej Agen
cji Inwestycji Zagranicznych (PAIZ), 
Biuro Prasowe Rządu poinfor· 
mowało 8 bm., te premier Walde· 
mar Pawlak, decyzją z dnia l plli
dziernika 1994 r. nie przyjął rezyg
nacji Waldemara Dąbrowsk.iego z 
funkcji przewodniczącego Komite
tu Kinematografii. 

Czworo posłów 
zginęło w wypadku 

(Infonnacja własna) 
W sobotę podc:zasjubileus:zo111·ej rewii mody ,.Fasbion Sho'tf", OIJIIIlizo

nnej przez East International, polsldej publicznoki pokllzala się jedn11 
z nl,jsłynniejszych, nl,jlepiej opłacanych l nl,jseksowniejszycb modelek 
świllłll, 23-letnill Naomi Cllmpbell. 

Czworo posłów z Sfj110wtj Komisj i Polityki Spolecmej poiliosio ilalnt w 1fl1plldku 
SIIIDOCitodowya.do keórt&•4łoszlo"pl4(tkwcodz:ID11Ciaw1eaornych wpobłiżu 
mitjscowośd Kntczow IL bbld w woj. nowosądecldm - ,oillfoTIDOwliłll8 bm. Klll· 
(eluiJISejmu. 

Wythowana w Wielkiej Brytanii cza· 
moskórapię:kność,doktórejprzylgnr!y 
takie otrdlenia jat.: ~cuma Marylin 
Monroe-czyboginiseksu.przyleciala 
do Warszawy prywatnym samolotem. 
W hotelu .Bristol". gdzie mieszkała, 
spotbla się: z dziennikarzami. Stwier· 
dzilam.in.,itbardzos~cieszy,itmogla 
przyjechE do takciekawego kraju, ja
kim jest Polsła. Przed katdym wystę:
pc:mbardrosię:denerwuje,alejestto 
strespotnebny,gdytdzię:kiniemu na 
wybiegudąjezsiebiewszystko. 

wieść. pokazała się na wybiegu dwa ta· 
zy. Każda prezentacja trwała dokladnie 
17sekund.WprzypJidkliJIIII•YCua,.ell 
6wczujtstbardzoistot1J:Jtdnaalinut.l 
1111 wybkp kosztujeorpaizlltonhl' nyk
leDd~tlotruthtysięqtlolardw. 
DziennieNaomizarabiaokołoStysię:cy 
funtów. Za jej kilkugodzinnypobyt w 
stolicysponsorzyrewiimusielizaplaci: 
60tysi~cydolarów. 

W traktle pełnienia obowiązków 
poselsk.ichzginę:ł i: poseł Halina Lic· 
nerska- UP, poseł Wanda Sokolows
ka-SLD,pose!MariaTrzciilska-Faj
frowska- UW oraz poseł Marian Kor
cz.ak-PSL. 

W wyniku wypadku poniósł równi et 
śmiert pracownik Kancelarii Sejmu 
Andrzej Włodakow. W szpitalu 
znajduje się:, ranna w wypadku, sekre
tarz komisji Mirosława Rudowska. 

Okoliczności tragicznego wypadku 
badaspecjalna komisja. 

Wpiątekozmierzchuwwoj.nowo
sądeckim panowały fatalne warunk.i 
atmosferyczne. Oficer dytumy Ko
mendy Wojewódzkiej Policji w Nowym 
Sączu poinformował PAP, te ford
transit naletący do Kancełarii Sejmu z 
nie ustalonych przyczyn zjechał po
mię:dzyKrzeczowemaNaprawąnale
wąstronę:jezdni i uderzył w prawidło
wo jadący z przeciwnej strony 40-to
nowy samochód cię:tarowy marki ,. vol
vo." 

(PAP) 

W wieczornym pokazie w Sali Kong
resowejNaomi,któraniedawnonagrala 
plytę:orazwydałaswądebiutantkąpo-

Naomi Campbell nie sp~dziła w Pol
tenocy. Tużpo,.Fashion Show• była 
ponownie na pokładzie swego samolo
tu. GRZEGORZ S.UÓR 

P.S. Wię:cej o pobycie Naomi w Pols
ce i o niej samej niebawem w ,.SL •. 

O sposobie odejścia Waldemara 
Dąbrowskiego z tej funkcji premier 
zadecyduje po wyjaśnieniu zasad
ności zanutów sformułowanych 
przezNIKwstosunkudoW.Dąbro

wsk.iego, jako przewodniczącego 
Komitetu Kinematografii - infor
muje komunikat. (PAP) Dyktando dla bezbłędnych 

Kobieta lat 36: Miałam silne depresje i nerwice, a dodatkowo silne bOle 
serc:a. Wszystkie dolegliwości minrly po pierwszym spotkaniu. 

Kobieta lat 57: Byłam na kilku seansach w Dutsseldorfit Neuss. Miałam 
od dłuższego czasu niedowład lewtj rrki. Nie moglom podjąćżadnej procy. 
Po spotkaniu z uzdrowicielem mogr wreszcie normalnie proco'll.·ać. 

Męiczyrnalat42:Czujr sirjak nowo narodzony. on "!niedoslowflie '11.)'

dqgnąl zgrobu.l..ekanedawa/i mi fliewieledniłycia. Tojatprawdziwycu
dotwOrca. 

Organizatorzy spotkania Mię:dzy· 
narodoweCentrum Uzdrawiania przy 
Redakcji A-Z NEVS wcześniej gości
lowPolscejegouczniaEli Lasche,o 
którymostatniopisząRSt.andalc",wy
ratającdobreopinie.Ei iLaschniejed
nokrotnie podkreślal,te posiada tylko 
częśt tej mocy uzdrawiania i wiedzy, 
którą pobierał u samego mistrza Ma
&ic-Huny.St.ądtetdlaumaniamistrz.a 
nazwał swoje centrum KHUNA Cen· 
ter w Berlinie. 

lnformąitmy, i.e SeJI.IIH od~ się 
Z8.X.br.oe:odl.16118whllllw1dowis
kowo-sportowej, ul tytnia 1. Orpnl
utol"l)'przewidu,kdodlltkowyseJI.IIs 
29.X.br.ogodz..ll. 

BiletydonllbydllwłWI"Iridow1sko
"o-sportowej {wypoi:ywlnl11 Video 
M ut~ teł. 61-42-73, ORBIS Slenlde
wiw26i,ttl.466-38oruAgtntjiiArty
styCl.DII "AR.TOS,. Kltl~ Kośdll5l.kl 
8,tel464-0J. 

17957/g/1 

{)k.)łyJ.orillleal~~lllwzid••· 
GiałwdiaaluQaclr. VIIWitlkiqoKonkur
netytal MhtiDPolski~Ortecnfl~oAy· 
~5ięiM.wKato"lric:ach. 

Wpierwszejtu~zewrazznimiotytuł 
.Bezbl~dnegQPolicyka-walczytokilkuna

stupoJicyków"zpierwszychstronJ~«I". 
Wypli:MarekBorowsk~Lecbfalandyszi 

Janusz Korwin-Mikke. Policycy i ueze
stnicyeliminaqidolinałudyktanda,który 

odbę:dziesi~61istopadabr.wTeat~zeSiąs
kim,pisalitekstpt._Kampanie,alboraczej 
tniwazwynyiWiiem si~ n.awzajem·o na· 
st~puj~ brzmieniu: 

,.Byłyprzedtemekstratampanieiniw· 

ne.WJIQtródłanównieztę:tych.wplowo
tóltym pejzażu, pod roljanonym, taną
cym się: jat na plótn.ach van Gocha słoń
tern, nurzali si~wokól w zbotuzlekU za. 
morzeni, lecz chwaccy teńcy z ZMP. Po 
sczcrniaiych,ściuni~tychlicach splywaly 
struW po~:u, a z oddali nawet niedosiyuą
cyby usłysuł równobrzmi~ rzdkie pie
nia.Teb.rnpaniebyłyzawczasuzsync::hro-
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nizowanezbrakiemnap~zemiansznurka 

dosnopowi~eki,.kryniczanki"dlatni· 
wiarzy.PotemznicMcbwszystkiegoza
tzę:lo być w bród. Ale w kampaniach nie 
wytynanojutzboża,leczsciosywanoad

wersarzy politycznych. Dzielono si~ M 
bii!ID-i:zerwonych, jiSnorótowyth. rdzawo 
nat.rapianyc;hitp. Tojutbylyobrazynie 
v•nGogha,leczGoi.Podprę:cierzslllwia· 
no niedlwnych supersprzymierz.eńców. 

Szybkostrzelnebluini~alę:tnilywszyb
kimtempie,stemplowanobezlroskobez 
uslankunawetlłniącobialychiktysztalo

wo czystych. Skomasowanyc;h urzutów 
niktbynienadąty!ICZ}'Ścić.Pewniepopo

jutrze niejeden półpanek, "N)'chodtca 
sprzedpółpi~tarokuoskartyeb-ciemi#:
c~.dziśpói-Europejczyk.a,octJdzohhtwo, 
kazirodzlwo,Uzywoprzysi~.nwoorazmy
ś lisrwoil}'bolówsrwobezlicencji .Niezad.. 

ługon.aściemisku-poboiowiskuzostanie 
prawiete:q:odna,nietlóącasię:~rupa.A

Ienietal,tcnie"N)'ch)'l141jakUniepowoła
nyllalabardnikzekwipatem.• (PAP) 

Redaktor wydania 
Grzegorz Ściwiarski 

Redaktor depeszowy 
Cezary Jasb"zębskl 
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NUMER 235 SŁOWO ZE ŚWIATA 

e Strefa wojskowa przy granicy e Bagdad mówi jedynie o wrzawie 
e Z Ameryki przybędzie 4 tys. żołnierzy e Zjawiła się brytyjska fregata 

Irak podchodzi 
pod KulNejt 

. Rząd kuwejcki ogłosił w sobotę calą pólnocną częśt kraju, 
graniczącą z Irakiem, ,,strefą wojskową" zapowiadając 

wprowadzenie jej w życie "od godz. 22 czasu lokalnego 
(19,00 GMT)". Decy7ja ta będzie ohowiązywat "aż do no
wego rozkazu". 

Wtomunikaciecytowanymprzezo-
ficjalnąaaencj~tuwejckąKUNAMinis· 
terstwoSprawWewnętrznychzapowia

da,.te.obowiązujezakazpobytu, prze
mieszczaniasi~lubzbliianiadotejstre
fy wojskowej obejmuj~j obszar od 
SibbiyadoSalmi~. 

Strefatajest slabozaludniona.Miej
scowośt Sibbiyajest polotona ok.IOO 
tmodgranicyzlrał.iem,aSalmiznaj

dujesi~uzbiegu!fanicKuwejtu,Arabii 
Saudyjskiej i Iraku. 

Krok ten władze Kuwejtu podj~ly po 
zaobserwowaniu ruchów oddziałów i
rackichwpoblii.ugranicyzKuwejtem. 

Co twierdzi 
Bagdad ... 

[rakstwierdził,.tesygnalizowanyruch 

jegooddzialówwojskowycbnapołudniu 

krajuogranicusi~dojego.terytorium 
narodowego" i skrytytował .wru
w~",jata si~ z tego powodu podniosła. 

"Tasztuczna wrzawajest czyniona 
przeciwko Irakowi, chociat dokonuje 
on przemieszczania swych oddziałów 
wewnątrz swych granic narodowych, 
podczasgdyniktnieprotestujeprzeciw
toprzybyciuoddzialówamcrykaflstich 
imperialistów"-oświadczyliractimini
ster spraw zagranicznych Muhammed 
SaidKazimas-5ahhaf,cytowanyprzcz 
oficjalną agencj~ infonnacyjną l NA. 

To Stany Zjednoczone "zagratają 
bezp ieczeństwu innych lir,Vów" -dodał 
Sahhaf, apelując do Rady Bezpieczeiut
waONZ, abynie "poddawałasi~szanta
.towi" wywieranemu, jego zdaniem, 
przez Waszyngton. 

Szefdyplomacjijestpierwszymprzed
stawkielemwładzirackich,któryoficjal

nie potwierdził, .te Bagdad dokonuje 
przcmieszczaniaoddzialów,sygnalizo-
wanychodpiątkuprzezWaszyngton. 

Wczdniejirackiministertulturyi 
infonnacji Hamid JusufHammadiprzy
znał.teoddzialyirackieznajdująsię:ok. 

Haiti 

2() km od granicy kuwejckiej, dementu
jącpoglostijatobykierowałysięonew 

stronę Kuwejtu. 

... a co radio opozy(ji 
Radiostacjaopozycji irackiej podała 

wczoraj, te Bagdadskoncentrował po
nadJOOtys.tołnierzywpoblitugranic 

lratuzKuwejtemiArabiąSaudyjską. 

Rozgłośnia, nazywajlice się: Radiem 
Armiilra.tu,twierdzi,.tedopoludnio
wejczę:ścitraju5kierowano5dywi~ii

rackiejGwardiiRepublikaństiej. 
SlanyZjcdnoczoneoglosilywsobo-

1~, .te w południowym Iraku skoncent
rowano ot. 64 tys . .tołnierzy irackich, 
wspieranych przez kilkaset czołgów. 

Niettóreoddziałyprzesun~lysi;wkie
runkugranicyzKuwejtem. 

USAwysyblią 

żołnierzy 

Stany lJcdnGCZOne kierują do Ku
wejtuczterytysiącetolnierzyisystemy 

pocisków antyrakietowych "p.atriot~ -
poinfonnował Pentagon. 

Kroktenjestodpowiedziąnaton
centrowanieprzezlratwojskwpoblitu 
granicy z Kuwejtem. 

Przybyła 

bryt)jska fregata 
Na wody terytorialne Kuwejtu wpły

n~ła wczoraj rano brytyjska fregata 
.HMS Comwalł~. Powołującsi~ na bry
tyjskieźródła dyplomatyczne w Kuwej
cie,AFPpisze.tefregataz237-osobo
wąza!O:Bą.niezawin~łanaraziedotad
negozportówkuwejckichipozostajena 
wodach Zatoki Pentiej. 

AFP infonnuje, te na pokładzie fre
gaty .HMS Comwall" znajdują s i~ dwa 
helikopteryLynx.Otr~tuzbrojonyjest 

wpocisti"harpoon•i .,seawolf", torpe
dyidzialall5mm. 

Niemcy wzywllją 
do wycofania 

Rząd Niemiec,jako państwa sprawu
j~cego obecnie przewodnictwo w Unii 
Europejskiej, wezwałtrał do bezzwło-
cznego wycofania wojsk znad granicy 
Kuwejtu. Zostało to zakomunikowane 
ministrowipełnomocnemu irackiej am
basady w Bonn wezwanenu w tym celu 
doniemieckiegoMSZ-powicdziałdzien
nitarzom w Berlinie szef bońskiej dy
plomacjiKlausKinkel. (PAP) 

W Belfaście TrztSieniezJemlosile7,3st~ 
priM~ w skali Richtera zarejestr~ 
wano wczoraj po południu cza
su lokalnego na północnej wys
pie japońskiej Hokkaido. 

Natychmiast ogłoszono ost
rze:tenia przed wysokimi falami 

Cedras dziś ustąpi? Atak 
na patrol 

Japonia 

Kolejne 
trzęsie-:-ie 

z1em1 
morskimi (tsunami) wzdłut 
wschodniego wybrze:ta Japonii, 
w tym w Tokio. 

Na razie brak informacji, czy 
niedzielne trzęsienie spowodo
wało ofiary w ludziach i wyrzą
dziło straty materialne. Uwa:ta 
się jednak, te epicentrum ru
chów tektonicznych znajdowało 
się na niewielkiej głębokości Pa
cyfiku, co mate spowodować 
powstanie wysokich fal. Ostne
tenle przed nimi ogłoszono na 
wybrzetu oceanu od Hokkaido 
do prefektury Shizuoka, między 
Osaką 1 Tokio. 

(PAP) 

Rembrandt 
skradziony 

Z aur..~~ Rembrmthis " Amster· 
Bmie SknUJOII11"CZOni lłd rmea III· 
ty obnz Re.brudla ,.Mębyma z hro
illl",rwulowuy•l647rtiu-pobat•-
1tonb klederska •&e•fia ,.....". 
ANP,po'II"Oiaj~sięaapoUcję. 

Złodriej dostał si~ do muzeum po 
wybiciu szyby we frontowym oknie 
mlotkiem,którypozortawiłnamiejscu 

przest~pstwa. Rembrandthuis byl do· 
mem artysty, zamienionym obecnie w 
muzeum, w którym ck.sponowane ~ 
przedewszysttimpracewieltiegomala-

(PAP) 

Szef h altalisklej junly 11'ojskowej 
gen. Raoul Cedru ustĄpi dzisł.j, w 
myśl porozumienia uq:odnlonego 
przezjego przedstawidełl w Wa
szyngtonie- polnfonnowsły agęncję 
AP :źródła zblitone do dowództwa 
armii Haiti. 

Agencja pisze, :te informacji tej 
na razie nie motna potwierdzić 

w t ródłach amerykańskich. Jed· 
nakże funkcjonariusz Oeparta· 
mentu Stanu powiedział, :te 
w Waszyngtonie przebywała na 
proś~ prezydenta Jeana Bertran
da Aristidea mała grupa oficerów 
haitańskich. Oficerowie ci powró
cili na Haiti w sobot~ w nocy. 

(PAP) 

W zacbodniej części Belfastu 
w nocy z soboty na niedzielę 6D-o
sobowa gmpa zaatakowała kamie
niami l butelkami, brytyjsld patrol 
poUcyjno-wojskowy. 

Waszyngton - Phenian 

Nowe rozmowy 

Doszło do lO-minutowej bójk~ 
broni!jcsię członkowie patrolu za
cz~ li strzelać z kul plastikowych 
- poinformował rzecznik policji 
w Belfaście. Dwóch policjantów 
zostało lekko rannych. Jedną oso
b~ aresztowano. Motyw ataku na 
patrol niejest znany. (PAP} 

Ponad trzy godziny dyskuto
waliwsobołfwGenewienegoc-
jatorzy amerykańscy i północ
nokOf"eiWiscy na temat podej
I'ZIInych Instalacji atomowych 
Phenianu. 

Rozmowy toczyły się na 
szczeblu szefów delegacji z u-

rs~o~NY.'l 
! - Konkurs - ~ 
l luterkom l 
~ Wyniki losowania nagród ~ 
~ w dn. 30.1X.l994 r. ~ 
l l 
~ I nqroda ~ 
~ -walkmana otrzymuje ~ 
~ Martyna Dyrap zam. Kowala 74a ~ 
~ II nqrodl ~ 
~ -płyta minidisc otrzymuje ~ 
~ Knyn:tof Jokzyt zam Kielce ~ 

~ Kasety otrzymują: ~ 
~ Fii Kamil zam. Radom ~ 
~ Koliolek L11bsz zam. Kielce ~ 
~ Juosmrskł Dollat zam. Radom ~ 
\, ...................................................... ~!!~~~ 

działem ambasadora Roberta 
Gallucelego 1 wiceministra 
spraw zagranicznych Kang 
Sok-Juna. 

Rzecznik strony amerykańS
kieJ określił je jako "powatne 1 
metodyczne•. 

(PAP) 

'";.m/, f l 
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KONSORCJUM 
PIWO, WINO l NAPOJE 
Kielce, ul. Zakładowa 1 
teł. 562-66, fax 562-61 

Tropikalne ulewy 
w Egipcie 

Ule-rmedeszcze,jalieodp~ltunawie
dziły Eaipt, spowodo'll'llyw Ka1rze łmiert 
jcdnejosoby,awGómym Egipcie pozb.a
~~unadgł~ponadtysi.-cT~~ 

~ROWAAY~E 

'G1'c~~'Zf> 
KONSORCJUM 
PIWO, WINO l NAPOJE 
Kielce, ul. Zakładowa 1 
teł. 562-66, fax 562-61 

SUPERPROMOCJA! 
1ELEII'ONU KOIIÓRKOWSQO NOKIA 150 
w ale oproce111onnyc .. ralacb l leasingu. 
Zestaw do załnstalowula Ieidonu 
w umocbodzle - aratisl 

Kielce, ul . Domaszowska 52, teł. 430-10 167911d 

Christopher 
w Izraelu 

Do Izraela przybył wczoraj 
sekretarz stanu USA, Warren 
Christopher, który rozpoczął 
sześciodniową podrót po krajach 
Bliskiego Wschodu, mąjąc!j 
na celu doprowadzenie do izra· 
elsko-syryjskicłi rozmów po
kojowych, a takie potwierdze
nie poparcia dla Kuwejtu. 

Dzisiaj Christopher spotka 
się z premierem Icchakiem Ra
binem i ministrem spraw zagra· 
nicznych Szimonem Peresem, 
zaśjutro uda się do Damaszku i 
Ammanu. W środę Christopher 
uda si~ do Kuwejtu. (PAP) 

Przedwyborcze 
zmiany w Peru 

Czterech ministrów rz!jdu 
prezydenta Peru, Alberta Fuji
mori, zrezygnowało w sobotę 
ze stanowisk, wywołuj!jc kryzys 
rządowy - poinformowano 
w Limie. 

Przynajmniej jeden z minis
trów ust!jpił z uwagi na koniecz
ność skoncentrowania się na 
kampanii wyborczej przed zbli· 
tającymi si~ (9 kwietnia 1995 r.) 
wyborami powszechnymi w Pe
ru. Ze stanowisk ustąpil i minis
trowie rolnictwa- A bsałon Vas
quez, oświaty - Jorge Trelles, 
zdrowia- Jaime Freundt, trans
portu, komunikacji i budownic
twa - Dante Cordova. Dymisje 
zostały przez rząd przyj~te. 

Zgodnie z obowiązuj!jcym 

ustawodawstwem . funkcjona· 
riusze rządu, którzy zamierzają 
kandydować w wyborach pow
szechnych, muszą ustąpić ze 
stanowist na 180 dni przed datą 
wyborów. Termin ten mija Ił 
pafdziemika. (PAP) 

Magdeburg 
diecezją katolicką 

W Magdeburgu odbyły si~ u
roczystości związane z ponow
nym ustanowieniem diece7ji 
katolickiej w Magdeburgu. Die
cezja obejmuje częśC Saksonii
Anhalt, Brandenburgii i Sakso
nii i liczy 165 tys. katolików. W 
czasach NRD, Magdeburg pod· 
porządkowany był diecezji pa
debomsk.iej. 

Przewodniczący Episkopatu 
Niemieckiego, biskup Karl 
Lehmann Wysoko ocenił dzia
łanie Kościoła katolickiego w 
NRD, który przeciwstawiał si~ 
ateizmowi zarządzonemu 

przez państwo. Nuncjusz papie
ski arcybiskup Lajos K.ada przy
pomniał, że przed wiekami Ko
ścioł w Magdeburgu był punk
tem wyjścia dla chrystianizacji 
obszarów wschodnich. Obecnie 
b~dzie pomagał w ewangeliza
cji środowiska, które uczyniono 
bezbożnym i wnosił wkład w 
tworzenie cywilizacji milości -
powiedział nuncjusz. (PAP) 

Obława 
na terrorystów 

W czasie nocnej obławy 
przeprowadzonej w Stambule 
przez policję turecką, w jednym 
z mieszkań zastrzelono dwóch 
osobników, podejrzanych 
o przynależność do podziem
nego lewackiego ugrupowania 
Dev-Sol (Lewica Rewolucyjna) 
- podała wczoraj agencja Ana
tolia. Zaskoczeni w kryjówce le
wacy odmówili poddania si~. 

(PAP) 
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TYGODNIOWE ZVSKI Z OBROTU AKC.JAMI 
BEZ UWZGLĘDNIENIA PROWIZJI 
TYDZIEŃ OD 29.1X DO 7.X.1994 R. 

= 

l 

Pierwszy w historii piędose
syjny tydzlełi na warszawskiej 
giełdzie pnyni6sl pnwie B-pro
centowy wzrost WIG zwyjkoW11-
ły wszystkie ak(je, notoWilne na 
ostatniej sesji września. 

W środ~ i czwartek pojawiły 
się na parkiecie dwie nowe fir
my: na rynku równoległym 

"Mostostal" Zabrze i na rynku 
podstawowym ESPEBEPE. O
ba debiuty były bardzo udane. 
Inwestorzy, którzy zdecydowa
li si~ na sprzedat akcji debiu
tantów na pierwszej sesj i zaro
bili w pierwszym przypadku 49 
proc. a w drugim a1125 proc. w 
stosunku do ceny emisyjnej. 

W piątek kursy obu beniami· 
nkówwprawdziespadlymaksy
małnie, ale jut w dogrywkach 
wykupiono zaoferowane przez 
specjalistów akcje w 100 proc., 
co być mote powstrzyma dal
szą deprecjację. 

Na ostatnich dwóch sesjach 
tygodnia nastąpiło wyhamowa
nie tendencji wzrostowej, WIG 
zatrzymał si~ na linii oporu, 
znajdującej się: na poziomie lO 
tys. pkt. 

Z pewną dozą optymizmu, 
motna określać obecną sytua
cję: jako korektę:. Po krótkiej fa
zie konsolidacji powinien nas
tąpić dalszy wzrost. Wprowa
dzenie dodatkowej sesji w pią
tek przyczyni się zapewne do 
zwi~kszenia płynności rynku, a 
co za tym idzie do zwiększenia 
atrakcyjności giełdy w oczach 
nowych inwestorów. 

W skali tygodnia największe 
zyski przyniósł swoim akcjona
riuszom DomPlast. Po trwają-

DOMPLAST 

MAKSYMALNE 

cym prawie dwa miesiące spad
ku przyszła pora na zrekom
pensowanie strat. Prawie 33 
proc. zysku w ciągu pięciu sesji 
poprawiło chY.ba znacznie na
stroje posiadaczy "plastiko
wych" akcji. 

Podobne zyski osiągnęli akc
jonariusze "Optimusa II". Rów
nie! i w tym przypadku mamy 
do czynienia z odrabianiem 
strat po dość długim okresie de· 
precjacji. 

Trzecią firmą pod wzgl~dem 
wielkości wzrostu kursu był 

"Tonsil". Tygodniowy wzrost o 
prawie 28 proc. wskazuje na to, 
że inwestorzy zapomnieli już 
chyba o niedawnych przecież 
kłopotach firmy z wirzytelnoś
ciami. W przypadku akcji ryzy
kownychjest to jednak normal
ne, że po okresach gwałtow
nych spadków nast~puje nie 
mniej gwałtowny wzrost i 
odwrotnie. 

Stosunkowo najmniej mot
na było zarobić na akcjach spół
ki o największej kapitalizacji na 
giełdzie - Banku Siąskiego. 
Piątkowa nadwyżka kupna 
wskazuje chyba jednak, że 

rynek w przypadku tego waloru 
jestjuż wyprzedany i być może 
rozpoczynający się: właśnie 

tydzień będzie pomyślniejszy 

dla akcjonariuszy banku. 

Już na pierwszej sesji obec
nego tygodnia odb~dzie si~ 

pierwsze notowanie na rynku 
podstawowym Bydgoskiej Fabryki 
Kabli. Termin ten został prze· 
sunięty z J października. Cie
kawe, czy i tym razem będzie to 
debiut udany. 

Słowo do "Słowa" 
Cena nie do zdarcia 
Bardzolubirzarównodostawaijoki 

kupowtJĆ przyjaciołom w prnencie do
bre książki. l w związku z tym mam u
.,,:agr i pytonie. Dlaczego no wszystkich 
książkach nalepki z cenq są nasączone 
takimkłejem, którego wogólenledo sir 
zdrapać? 

Każda próba zlikwidowania tej wąt· 
pliwej dekoracjijest bezskuteczna. J~ 
dynym([tktemtychdziałońjestuszko
dzen/e drogocennej niekiedy okładki. 
Jest to, moim zdaniem, pnejaw braku 
wyobraźni, o który akurat ksirgarzy, 
dorychczfU,niepadejnewatam. 

Niebeq~ieczny deptak 
Mam sklep przy ul. Sienkiewicza. l 

to co obserwlfir od kilku rygvdni pn~ 
chodzi ludzkiepojrei e. Nit mo dnia, i~ 
bym nie był iwiadkiem J~t.ymuuania 
pitnirdzy pnn bandy nastolatków lub 
ortiY,namego okradania lwdzi w bialy 
dzieri. Policjantów w ogóle nie widać. 
Nie twierdz r. że siedzr pnez cały dzień 
w oknie, ale wiem z całą pewnością, że 
patrole pojawiają sir tu bardzo nadko. 
W minionym tygodniu nie zdarzyło mi 
sir, by na dramatyczny krzyk okradzio
nego pnrchodnia pojawif sir jakiś 
mundurowy. Sądzr. ie przynajmniej 
pnezjakii czas,policja powinna wziąć na 

celownik ten właśniefragment miasta. 
Chyba nam sir to jako podatnikom 
naldy. 

Staruszkowie 
do Ameryki 

W pełni zgadzam sir z opinią Felik· 
10 Kuźmy, któryuwaia, żela n Nowak
Jeziorań:ski i Zbigniew Bnniński nie
mają prawa mieszać sir w nosze polskie 
spra~~ty, uzdrawiać J~t.'ewnrtnne stosun
ki. Gdzie byli wówczas gdy ważyły sir 
nosze narodowe fosy? To są emeryci. 
l powinni,jak to Amerykanie, zażywać 
odpoczynkunaf1orydzielubzqjąćslr 
bawleniem wnuków. (Ur) 

Kamienne bogactwo 
Tiok panowal wszędzie. l przeli słoiskaml jubilerów ofenij,cych takie 

mnóstwo kamJeai, łe samo wyliczule Ich uzw ujęłoby godziaę, ł pned 
wystucaml mJaeral6w.Icll niesamowite kształty, kolory pn;ykunły uwa
gę. Nowok~ na sobotnio-niedzielnej Ileidzie mlnerałów w Kielcach były 
kamlnie pejzażowe, do złuduBia przypollllaldJtCe ~obruy malowaae 
lu~rę~Niespochiewanle Ilu to było tl:kl.esbndenlałyeb tyj~tekzMa
roka, Brazylii, StaJulw ZJednoaoaych. Sp~N proponowali jut nie 
pojedyncze okazy, ale eale lawke ortoeeres6w onz sbaUenlale ryby: 
3Q-eeatymettowa kosztawala l.S mln :d. 

Kieleckagiełda jest drugą co do 
wielkości wki'Ąju i l,jctdżająsi~ na 
nią osoby bardzo ciekawe. Nie uj
mując nic jubilerom oferującym 
broszki, korale, bransolety, kol
czyki organizatorzy giełdy: 

- Świę:tokrzyskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk o Ziemi - bar
dziej,hołubią kolekcjonerów mi· 
nerałów. Nie masię:czemu dziwić, 
bo prawdziwych zbieraczy jest 
z roku na rok mniej, żyeie wymu
sza, by romantyczną przygodę 

z górami zamienić na coś bardziej 
dochodowego. : Kolekcjonerzy 
jednak otrzymują nagrody 
ŚTPNoZ. W tym roku najwię:cej 
dyplomów dostali kielczanie. 

Robert KJimuzewstl otrzymał 
srebrną odznakę Towarzystwa za 
imponujący zbiór kalcytów z Tu
dorowa. Kilkadni p n cd giełdą od· 
wiedził ten kamieniołom, szuka
jąc kryształów wkopywał się 
w ścianę: coraz głę:biej, wreszcie 
zagłę:bił się: wzierni tak, że ze ścia
ny wystawały tylko nogi. Widok 
mu sial być przerażający, bo ludzie 
myśląc, te to wypadek pospieszyli 
mu na ratunek. Z tejże właśnie 
ściany pochodzą ogromne ktysz
taiy kalcytu, ale obok nich R. Kli
maszewski prezentowal równie 
imponujące szczotki o kilkucen
tymetrowych krysitałach. Nagro
dę za kolekc~ paleontologiczną 
otrzymał kolega Roberta - Jaeek 
G• bala(" Ta kolekcja, to osiem lat 
pracy•- stwierdził) orazstudent V 

:k~ag:~;"~rsl::~:; 
lr.ich. 

szkołom, bo nie mam ich gdzie 
przechowywać - powiedział 
p. Idasiał, emerytowany nauczy
ciel. - Paleontologią zajmuję się 
prawic 30 lat,azaczęłosięod tego, 
że w drodze do pracy mijałem hal· 
dę ~tarej kopalni i tam prawie 
zawsze znajdowalem coś cieka· 
wego. Do dzisiaj jeżdżę do Świe-

bodzie i przywożę s~mtąd coraz 
to nowe okazy. 

Jury zwróciło także uwagę: na 
kolekcję bursztynu Zbigniewa 
Hudec:dd z Ostrowca Świ~tokrzy
skiego. Prawie wszyscy pnygląda· 
li się zastygłej żywicy i uwię:zio
nymwniejzwienę:tom. Dla wygo
dy te najciekawsze okazy z pająka
mi, mrówkami przykryto szkłem 
powiększającymośrednicy25cm. 

Prawdziwą furorę wśród kolek
cjonerów i miłośników błyskotek 
robiły minerały przywiezione 
przez Andrzeja Mutyszyna, geolo
gaz uniwersytetu lwowskiego. By
ły tam okazy od morza japońskie· 
go po Wołyń. Większość minera
łów A. Ma(lyszyn zdobył sam 
i dlatego z takim znawstwem opo
wiadaJ o warunkach w kopalniach 
na półwyspie kolskim, gdzie od 
bogactwa kamieni szlachetnych 
at kręci się w głowie. Aby zejść 
pod ziemię musiał podszywać się 
pod pracującego tam górnika, ale 
warto było, bo widoki są nieza
pomniane.- To zupełniejak film, 
jak. baśń z tysiąca ijcdnej nocy. 

Wystawione w Kielcach grana
ty w różnych kolorach (takte zie
lone i białe), skały rubinonośne, 
kryształy cytrynu i morionu, topa
zy, nefryty, labradory cieszyły si~ 
ogromnym wzi~ciem. 

Zachęcony dyplomem za kole
kcj~ minerałów Europy Wschod· 
niej A. Martyszyn zapewnił, że na 
następnej, wiosennej gieldzie ~
dzic na pewno. 

LIDIA OCHOCKA 

Na liście nagrodzonych znalazł 
się takie Sehsdu Ropla. uczeń 
l klasy Technikum Geolociczne
go posiadający zbiór kilku tysi~cy 
paleontologicznych okazów. Iły
szant Idasbk z Salaty gm. Mniów 
pokazał bardzo ciekawe skamie
niałości roślin z okresu karbonu. 
- Największe eksponaty oddałem RobertKUmuzewskl otnymal sreb""odmakę STPNoZr:. zbiórblcy· 

tów. Fot. K. Krogulec 
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Palki deiDokracji ~-Oh sRuNr 
-Gonilitatę p~ezpodwórko. Stój , bo stnelam,knyczeli - •-~''""'" ••okh "'~~;,;_ Poli· ~ DQD~~JW.-U/1 

opowiada 1 3-letniaJustyna.-'J'atasię przewrócil . Wtedy go ~a~t~:;~~~~;~~~t~r:~~~ ~ 1\ł 
dopadli.- Chdaleś demokracji? No to masz! Masz! Masz! odstąpić.-Jedyne~mam!mdoza~u

Bili tatę palkami i kopali po calym ciele. do~i~~~i~~~~~ 5\t~e~t jJ~~k~ 
Incydent mial miejsce we wsi Kolo- chnąć ChałOliskiego na podwórko, po- moich ludzi został uderzony kijem w 

nia Sogoria to/o Staszowa, w ubiegłą tern do domu. lO-letni Adaś odprowa- &low~. Złotyliśmy w prokuraturze 

Szanowni Czytelnicy! 
W sobotę podaliśmy ostatni zestaw współrzędnych 

Sprawd2cie swoje karty! niedziel~. 2 patdziemita, oto/o godziny dza na bot .inkryminowany" pojazd. doniesienie o czynnej 

17.0d(:Ztg0Si~z.acząl-dociecniespo- Zwytlystladat,tt6ryprzedrokiemdo- napaści na policjanta Ostateczny term ln odbioru wygranych upływa z 
=~~~j;0~~~:~~~i~d~~~~ st~łna to.mu~t- Je~~r:;!;J~j:~~=e~: w napastniku rozpoznano jedną z d n Iem 1 7 .X. 94 r . 

~~:.~~~~~~:Z::'~~j~:!~~~~naą ~~~~~ ~~~: J~~~gat~ib. 1 mi~t::~~~~~~:~J~;I cel inter-
Kiedyspostrzegl radiowóz str~c~ w bo- got~:!fj_e2~~o~~~~~reec~~e~~~~~ ~ weną i? 
CZil.1 drog~ i zaczął uciekać. da, tebyzabrać a'lrk~iton~.Justyna zo- Komendant wyjaśnia, te chodziło o 

Poszkodowany Marian Chałoliski u· staje w szpitalu na obserwacji. Matce ta- ustalenie totsam~ci lami~o przepi-
trzymuje, te nie złamai przepisów. ~zgłosić się: nast~pnea;o dnia. sy rowerzysty i poddanie go testowi 
Skr~cil w lewo kiedy wjetdUina mos- Danuta Chałońska idzie na komen- trzctwości. 
tek prowadzący na Je&O po5e5j~. Zmii- dę: J)Oiicji w Staszowie. - Ludzie tądali, te by go puś~. ale 
duje się: ona SO metrów od drogi.- Poli- _ Pytają czyciK:~Iekana. Mówi~. pe- nie mówili, te &U zn!Q4-
cjanci minę:li tatę: - zapeWI)ia Justyna- wnietechq:. Przychodzi-lekarz G. Po- Powytsze twierdzenie pozost3,ie w 
kiedy był jut przy funce. Zahamowali i siedział z policjantami, pogada! _ wy· sprzeczności z wyjdnieniami tony po-
zawrócili. chodzi. Poklzuję: siniaki. On wzrusza szkodowanego i sąsiadów. 

W tym miejscu, przez krótkl\ cb...,·il~, ramionami, hm, hm, mruczy, nic nie Komendant referu~ przebieg zd.a-
wszystkiezeznaniasązgodne: Ch al oń s· widz~. mówi. rzeń w oparciu o notatki słutbowe SJ)O-
ki widząc z.a plecami policyjny radiowóz 
zaczął uciekać. 

- Olacua:o pan uciebl? 
- Przeciejak się: widzipolkj~tosi~ U· 

cieka,nie?-odpowiadazrozbrajającą 
szczeroicią.Nie,niemialnicnasumie
niu,nigdyniebyłtarany.-Totaklod
ruch-tłumaczy. 

- Miałem rncję, 

że uciekałem 
-dopowiadaponamyśle.-Niebyło 

tadnych wyjaśnień. Tylko z miejsca
dawajczłowietaprat:. 

Rozmawiamy pi~ dni pófniej - w 
szpitaluwStaszowie.MarianChaloliski 
łetynaOddzialeChirurgii.Mówiiporu
sz.asi~'zwyrażnymtrudem.Spranaszpi
talnapitama,nabosychnogachc:zarne 
półbuty. Salowe właśnie podają obiad. 
Nieporadnieujmujełytł~.-Dowczoraj 
-usprawiedliwiasi~-niemogłemanico 
dorękiwziąć,an i palcemruszyć. 

Ale po kolei. 
Justynawidząccos~dliejebiegnie 

po matk~. która doi w oi orze krowy. 
Danuta ChJłońst.t W)'Płda na podwórko: 

-Mójletyroztrzytowany,acikopią 
go i leją gdzie popadnie, w głowę:, w 

szpitala. 

przyrodzen ie.~ i wołam: Panowie, 
to mój chłop! O co chodzi? A oni: 
Odejdź! Jak to odejdź?! Co u ty?! Nie 
słuch3,i4- Tylko mnie odpychają, 

odgani:iją 

jak jakiego psa. 
Zbiegają si~ sąsiedzi. Chatoński lety 

przy bramie,j~y, zwija s i~ z bólu. 1.0-
naschylasi~,bierzegopodpachy,teby 
dtwignąćaledostajepałki!.Drugipolic
jant wykr~cajej r~ i odpycha. Ciuną 
Chałońskiesodo radiowozu, ten czepia 
się: ogodzenia. Obrywa palkami po rę:-
kach,knyczyaleniepuszcz.a. 

Andrzej Tąporowski, sąsiad:- To 
nie do opisania co si~ wyprawiało. Mó
wię:dotych policjantów:Panowie,covry 
robicie?Przecieto niebandytaani jaki 
złodziej. Kazali odejść. Bo to nie moja 
sprawa. Odszedłem ale to było nie do 
patrzenia. Kobietę: pałować? Za włosy 
targać? A jut najgorsze jat Justynta 
podbiegla.-Niechpanniebijemamy i 
taty! A ten luuują palką w głow~. Zato
czyła Slę: na samochód. Ludzie w krzyk. 
Napietają. Policjanci ka4 się: cofrut, 
gro~ utyciem broni ... 

Relacj~ A. T11porowskiego potwier
dza kiltu innychjwiadków: m.in. Zofia 
Wróblewska, Teresa lcjwoda, Geno
wefa Tąporowsb. 

Przepychanka trwa dobre dwie go
dziny. Wkoóculudziomu~es~wep-

U jej m~ta, którego w mię:dZyczasle 
przywieziono,równietniezauwatata
dnychobrateń.Odwotąichdodomu. 
W nocy 

Chałomld 
mdleje w łazience. 
Żona dzwoni po pogotowie: -Znali 

jut spraw~. bo od razu pytająco s i~ dz~ 
je.Mówię:,temllikrwiąsika.Atamcht, 
.chi, chi- słysz~ .• Tak!~- krzyczę: zde
nerwowana.-Zaslabl,krwiąsita. 

Przestali si~Jmiać. Przyjechali. Zab
rali. 

Poniedzialekrano.DanutaChalolis
ka zgłasza si~ donpitalana badania. 
Odsyłają ją od gabinetu do gabinetu. 
Każączekać.Mijajągodziny.Wtońcu 
oglądają.-Tonieistotne, tonieistotne 
-mówią. -'Dopiero jat zrQbiłam awan
tu r~ wydali ~wiadczenie. 

Idzie do prokuratury. Jeden proku
rator naurlopie,drua;i na zwolnieniu, 
inni są ale zajęci. W kolicu któryś~ 
przyjmuje.Ka.tesiadać.-Ocochodzi7 
Wyjaśniaroi jat. Prokuratorpodrywa 
się:. -Ni~ mam czasu -mówi. 

Dopiero we wtorek w Proturaturze 
Wojewódzkiej w Tamobrzegu przyWo 
od niej doniesienieonapaści policjan-

~·-
Po ~udniu odbieraa'l rk~ ze szpi ta

la.- Z m~tem tet wszystko w pofL\dku 
-zapewni3ją.- Wyjdzielada dzień.
Przeztrzydni nicmu nie robili,tadnych 
badań.Czebli,patrzyli ayprokurator 
wctmiespraw~czyjadamsobiespokój. 
Dopiero w czwartek mówi4: ~ maod
bite nerkiiuszkodzonykręgosłup. 

- Pretensje pani 
Chałońskiej są 

bezzasadne 
- tlumaczyZbigniewMichalczyk,or· 

dynatorOddziałuChirurgii wstaszows
kimszpitalu.PanChaloliski maslluczo
nllnerkę:iogólnepotłucunia. Jcś licho
dzi otr"os/up-tosąstarezmianyzwy· 
rodnienioweanie pourazowe. Ja bym 
go jut dawno wypisał ale nie ulega wąt p· 

liwości, te jest to typowa sprawa rosz· 
czeniowa, która skoliczy si~ w sądzie. 
Wi~c przeprowadzamy wszystkie mot· 
!iwe badania specjalistyczne, aby móe 
precyzyjnieotrcślić,któresthorzen ia 
pacjentasąnaturyorganicznej,aktóre 
wynikły z pobicia. 

Witold J.iAndrzejW.-policjanci, 
którzyb raliudzialwzdarzeniusąnieu
chwytm.lch wersję: zdarzeń przedsta
wiaAndrzej Joli.ca-zast~pca tormnda
nta rejonowego w Staszowie.- Moi pod
władni - z.apewnia - wykonywali obo
wiąZki i w najmniejszym stopniu nie 

rqdlone przez policjantów biorących 
udzialwakcjiikadrowca,którydojechał 

na miejsce zdarzenia. Komendant 
utrzymuje,tejedynymśrodkiemprzy· 

musu zastosowanym wobec Chałollskie
a:obyłychwytyobezwładniaj~~ct.Palet 
policjancinieutywali.Ajutnapewno 
niewstosunkudokobietyidliecka. 

To tet pozost3,ie w rt4cej sprzecz
ności z wyjaśnieniamipokrzywdzonych 
i iwiadków. 

Jedno nie ulep wątpliwości: Cha
loliski faktycznie był .wstawiony". 
Alkotestwykazał2,36promilallkoholu 
we krwi. Sam zainteresowany wyjaśn ia, 
te wypił pół litraz dwoma kolegami. PJl
prawił kiedypogotowiezabralo ton~ i 
a'lrt~.-Odkręcilemwdomufiach~ipo
ci~em. Bylem taki pobity i cały w 
nerwach,temusialems~napić. 

Komentant Jollca mówi 

o kontekście. 
Bokontekstdlatego incydentu jest 

niezwykle ważny. Ot6t w osianim cz.a
sie natejtrasiemiałomiejscekilb.wy

padków drogowych. Tylko w ołlatnim 
tygodniudwapot~n ia:pieszegoiro
werzxsty- przez nieznanych sprawdlw. 
Obojeznajduj11się:wszpitalu.-Jats~ 
zdarza coś takiego ludzie pomstują: 
gdziejest policja?1- Kiedypatrolujemy, 
próbujemy zapobiepć - podnosi si~ 
krzyk w obronie sprawcy z&&rotenia. 
Ot,jatludziepojmujl!demokrację, 

N3,ibard ziej niejasnawcałejtejspra
wiejest 

postawa staszowskiej 
prokuratury. 

Dlaczea:o przyj~la uwiadomienie 
tyłtoodpolicj i? 

- Mog~ powiedzieć tylko tyle, U w 
tej sprawie prowadzimy dwa post~po
wania,zJ)Owództwa zarównojednejjak 
i drugiej strony- tłumaczy Wiesław No
wak', szefProkuratury Rejonowej. Pne
glądaprzytymjakicś bardlowatnepa
piery,daj~tCd9zrozumienia,tezawta
cammu glow~. Jeszc:ze jednalekcja:co 
komu wolno? Dziennikarzowi wolno 
pytał, urz~dnikowi wolno nieodpo'>1>ia-

'"· Namojekilb.krotne.,namolne pyta-
n ie:czyprawdąjesttenieprzyj~todo
niesienia od paniCbaloństiej, ut te 
musiała dochodzić swoich praw w Tar· 
nobrzea:u proturator Nowak w kółko 
powtlfll wst~pną formułt~ albo Uu
maczy, te obywatel ma prawo jechlł, 
choćby i do samej Warm.wy. 

Pewnie, te ma takie prawo. Mamy 
przeciet demokracj~. 

ANDWJ GOLDA 
Zdję:cia: D. Gacek 

Współrztdne dotychczas drukowane w kolejnych wydaniach "SL ": 
dllirn.my:D8,E6,C7,02,E8,G3,A2,C3,Ft.E3,FS,C1,64,E7,66,01,E2,BS, 

a~.-~~-~~M~-~~~•••••~~ 
06,.c4, G8, Et, 88, 05, 83, F3, 87 

dtli tllty: 02,At, 8S, G6, C7, 08, FS, C3, E3, G4, C6, F l, 07, 87, 03, E7, A7, F6, 
~~---~.~•rn.~~•Kan~~~~~M 
F7, 84, G3, F8, E8, A3, C2, G8, A2 

d lli ~ed:C3,F4, F2,A2, E1,83, Al, AS, F3, G t, 88, 8S,C4,G4, 04, C l, 86, 

~~--~•M•~~n••~•~-•~n• F8, FS, 84, C7, C8, A8, C5, ES 
d III rod:tiny: E7, FS, C4, AS, 87 ,C7, 82, A2., AS, C2, E3, E4, 86, C3, ES, 07, 8S, 

C8, 04, Et, A4, G4, F7, 0 3, G7, E8, CS, A7, G5, FS, G8, C1, A8, F2, C6, 88, 81, ES, 
F3, 0 2, F4, OS, 06, GS, G3, E2, FI, 83. 

Weekend w Cedzynie 

"Sierotka" 
potrzebna w kwietniu 

N1weet ead w CeUyule przyjdłlbJ• P!UY z telewiz.)j llef "Rudki ." cleiQPO~ i ł'll'}
dęzqkt~~lrarMw _sltn Luda".MtJ~upnlliOII.y pob)'t i ~itllit trtn)piwłbwym 
botel• ,.Świętokn:ysli", MOBil komsW z dud11g6w, restaarujl, bwilnll, tlub1, 1 w 
se:zo11it rłuid z ld•q• b ał'etu ,.Pod sosalllli". 

Chociaż dancing 
Mieszkanie pani Barbary i:.annrskiej 

-jatsamamówi-jest.wypełnionesto
sami kuponów". Nałogowi gier loso
wych i gazetowych tontursów poddała 
si~tilkalattemu.Wygralaporazpierw· 
szy. Weekend wCedzynie przyniosło 
jej dodatkowe losowanie nq;ród w 
.Wyprawie)Xlskarb".Niestety,nies)Xl· 
dzlewanyp rezentniezostałwpelniwy

korzystany. Praca w prywatnej firmie 
nie pozwala pani Basi na spę:dzenie. w 
Cedzynie at trzech dni. Przyjechala 
zbratemtyltonasobotniepopoludnie. 

"Szatańska" illa 
Z tej wygranej cieszylisię wszyscy: 

rodzina, znajomi i uczniowie IIOir J•
rosul Sympatycm.a, 26-Jetnia kielcW!
b najpierw n ie mogłauwierzyć,teto 
onajedzie na weekend, )Xltem- zapom
nieć o tym. Jej wychowankowie- ~sza
taflsb" lllazSPwNowinachciulewy
pytywali.swojllp&ni:t~,kiedy i zkimje

dzie do Cedzyny. Gdy w piątek powie
dzialaim,tezabieranarzeczonego-do
stalabrawa1Trzydnidlallony Jaroszek 
i Romb Kruka, jat mówią w tartachto 
.rodzaj podróty przecHiubnet. Cały 

A choć ustaliśmy n w hotelowym po
koju, nie miała zamwu spę:dzić wieczo
ruprzed telewizorem. 

-Niemogęzostaćnaniedzie~,ale 
chciałam wykorzystać przynajmruej 
czę:śłweetendu -mówi-przyjechaliś· 
my na kolację i dancing. Będ~ się: na nim 
bawić dokolica,dopierwszejwnocy. 
Zwlaszcza,tebardzolubięhotel.,Swi~· 
tokrzysti".Zawsze ch~tnietu przyjet
diam. Mila obsługa, dobra kuchnia i 
wspaniale otoczenie pozwalaj11 odpo
CZJ/,.1 na pewno b~d~ gra{: dalej. Mote 
lossi~znowuuśmiechnie? 

czas bawili si~ świetnie i robili .doku
mentację: fotografia~ pobytu~.- Wła
śnie wróciliśmy z ekstra obiadu. Wczo
raj byli:śmynadancingu i dziś Id s~ wy
bieramy - mówi Ilona. -Bardzo podo
balmisi~zespól,azwlaszcldpiewtijo
wianki,SwietllllyMusllfy.Tenweekend 
to wielU frajda. Bardzo chętnie przy
jechałibyśmytujeszczeraz. 

Sympatyczna para planuje ślub na 
kwiecieli..Moteszcz~cieimdopiszei 
kolejny weekend w Cedzynie będzie 
weselnym prezentem. Jc:Ui nie- pozos
ta,ieliczyćnatolejną~sierotkę:zdob~ 
rę:k11~- (br) 

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

Kielce 
Deszczowa pogoda spowodowa

ła, że na niedzielnej giełdzJe w 
Mledzjanej G6rze oferowano 
znacznie mniej samochodów nit 
zwykle, a potenQalnydl klientów 
byłojak na lekarstwo. A oto zano
towane CEN\' WYWOLA WCZE 
podane w millonach złotych (d -
diesel, 1- turbo, 2-dwu- lub tny
drrwiowy). CnytransakQI były 10 
-1Sproc.nli:ste. 

.,nat 12.6": 1979 - 11,3, 1982 
- 14, 1983-14,5-16, 1984- 18,5-
25, 1985 - 22-26, 1986 - 26-28, 
1987-30-32, 1989-38-44, 1990-
47-54, 1991 -58, 1992 -60-71. 

"FSO 1500" : 1969- 7,5, 1974-
8, 1983 -20, 1984- 21-23, 1985 -
26-28, 1987 - 32-34, 1988 - 48, 
1989-58. 

.. Polonez": 1983-38, 19&4-34-
40, 1986-45, 1987 -45-55, 1988-
60--64,1989-60-70, 1990-78-90, 
1991-95-110,1992-108-112. 

"Skoda": .,lOS"- "130" 1982-
25,5,1983-27. 

,.lAda": ,.2104"-,.2107"1983-
40,1984-41, 1986-55,1988 -80, 
1989-78-80; ,.saman" 1989 -89, 
1991-100. 

,.D:ada" 1984-23, 1985- 26. 
Samochody zachodnie: 

,..Alfa romeo": ,.33" 1988 -

Radom 
Ctay-IIMów .... tb•iejakpnHtJ· 

pUka P•bkle •'-udll ą wct1it. 
_p.._•J91Jr.- 27mln,l914 r.· l9, 

191Sr.-41, 1916r.-41,1917r.-S6,19Ur. 
-64, 1939r. -71,1990r. -11,1991r.-S8, 
l991r .. J06,199l r. -lll. 

JSOIS11"198lr.-16,S,l982r.-19, 
191Jr. -11, 1914 r. -14,1915r. -1S,I986r. 

Ostrowiec 
P.Uwuepm:ziWCeiiJ'WJWolawe:uą 

1 reply lllłsu td ctD tnnukdi ~
-kJ • 10-15 prw. Zalntensnaal sielllll 
pm;q•,.Uwuietyd!U.rorm~Cjl,&4)1 

,.~,aaqw-nę4zle,oatk!MctiiZI· 
..,.-Jd.W~D!Wielt""'IIC)'Id 
waesayd lt4d11 fłii.IIJdl MDtt Mstra· 
SQł wid1 klieoltw. Plx hiec:il pastkall.i. 
s...dttdy~: "fJatl26p"l980r. 

-\Jmlntl,l914r.-18mlnzł,l990 r.-45 

Słomczyn 
.,r .. ttU,":I985-29,1986-l4, 

1987-19, 1988-47, 1989- SS, 1990 
-63,5,1991-71, 1991-75,5,1993-79, 
1994-85. "Fbl: 126pbis": l988-44, 
1989-49,1990-S2,S, 1991 - S8."fi1t 
12Sp":I986-32,S, I987 - 37,1988-46, 
1989- SS, 1990 - 61, 1991 - 64. "nat 
IZSp~.!II": I915 - 30,5, 1986-34, 
1917-41, 1988-44, I989-49 . .,Po1o· 
llet":1986-91,5, 1981· 100, 1988-
107,1989-131,1990-131,1991 - 147, 
1992-150,1993-153,1994 - 157. 
,.5koda":I986-37,S, I987-41,5,1988 
-48,1989-S3,1990-S9,S,1991-6J. 

~99~;;;:"_: 11!8~8199~~ t1!:,9199~9~ 
133,1994-149 . .,LaQ":l986-48, 1987 
-50,1918-S4,5,1989-63,1990-64, 
1991-69,1991-73,5,1993-85, 1994 
- 90 . .,Lada uawa": 1988- 79, 1989 
-85, 1990-87, 1991 ·92, 1992- 109, 
199l-121, 1994-125 . .,J1atuno": I990 
-145, 1991-153,5,1992-163,1993-
179, 1994-188 . .,Fb.tlipo":I990- 183, 
1991-211,5, 1992 - 239, 1993 - 158, 
1994-263. "Ford fiesta": 1985-57, 
1986 -66, 1987-72, 1988-93,5, 1989 
- 109, 1990- 113,1991-I31, 1992- 148, 
1993-173,1994 - 200. "fonlaeort": 
1986-90,1987 - 103,1988- 118, 1989-
140,1990-173, 1991 - 198, 1992 - 114, 
1993-2S8,1994-270 . .,Fonlscorplo": 
1986-118,1987-129,1988-141,1989 
- 168, 1990-185,1991-115,1992-268, 
1993-268,1994-295 . .,VWpo1o":1985 
-55, 1986-67, 1987-73, 1988-89, 
1989- 108, 1990-129, 1991-149, 1992 
-172, 1993-197, 1994-220 ... vw 
rolf":I91S-78, !986 -90,1987- 119, 
1911 - 150,1989- 170,1990- 187, 1991 
-208,1991-230,199l-26J, l994-184. 

108(td); .. 75"' 1987- 128. 
,.Audi": .,.80"1982- 58; ,.100" 

1989-187(d). 
.,BMW"': ,.316" 1983- 59(2). 
.,Cit~n": ,.BX'" 1984- 55. 
.. nat": ,.uno" 1984- 73; ,.ttO

ma" 1987 -115; .,ritmo"l983 -50. 
.,Ford": ,.sletn." 1983- 62(d), 

1986 - 103; .,escort" 1985 - 80; 
"granada" 1979- 37. 

.,Muda": "626" 1986- 105(d). 

.,Mer«des": ,.2000" 1989 -
330; .,2400" 1983- 133; .,3000" 
19n-65. 

"Mitsubishi": ,.galant" 1983 -
59(td). 

.,NissaD": ,.datsun" 1982 -
46(2); ,..sonnT' 1986 -73(d). 

"Opel" : "kadett" 1982 - 60, 
1988-115; .,ascona"1982-62-73; 
.,rekord" 1982 - 42(d); "corsa" 
1989-15. 

.,Peugeot": .,305" 1982 - 53, 
1983 - 66; ,.504" 1983 - 8; ,.605" 
1992 - 380. 

.,Re11ault": .,11" 1986 - 94. 
"Toyota":"cressida"1983-36. 
"Volluwqe11": ,.golf' 1980 -

47, 1985- 110; .Jetta"1981- 51, 
1984-102(d); ,.passat"1990- 230, 
1991-280; .,santana" 1984-3400 
DM. 

.,Volvo" .,340"1982-62. 

(MPG) 

-21,1917r. -l9,1939r. -54, 1990r. -6S. 
"Fial: IU,"1914 r. - 17,191S r. -11, 

l986r. -17, 1917r.-32,19Ur.-41,1919r. 
- 48, 1990r. ·Sl,l991r.-S7,1992r. -6l, 
199l r.-7S-71. 

Osobowewnochodrllłl'aniane:""IU· 
ngeajełtał,6"1916r.- 114,,.,olt"l992r. 

-16S,,.colfl,iD"I91lr. -65,J•~•"'"~ 
1989r.- 169,,.11Usmn~l990 r.-92,S. 

( ... ) 
mlnti,IW4r.-76-IS,4mlnzJ(fabrycznie 
nowe,wz.aletldciod 
1985r.-}Omlntł,1989r.
le.eaanl$"1994r.-1 
ryczniefiOIIPY),,.,.łtoel r. 
- 147 mln zJ (fabrycznie IIOW}'), ",.~Mu 
GU 1 ,4~ 1994r.-191 mlnzt(tsilnikiem 
~Rovera'"). 

Samtd!My Zllfł!licmt: .,łada ZID'T" 
198.Sr.-5lmlntl,".reaultWI9B5 r.-7S 
mlntl,"zastan1101"1979r.-8mlntl. 

s.a..d!Myhphn:,.iak" l97Sr.- IB 
mlnzł. (IIII) 

.,VWjetta": l985-83, 1986-90, 1981 
-IIO,I988-128,1989-Il3,1990- 141, 
1991-155, 1991-167, 1993-185 . .,VW 
pmat": I98S-105,1986 -117,1987 
- 150,1988-187, 1989-103, 1990-220, 
1991 -151, 1991 -16l, l993-285, 1994 
-315.,.VWvento":l992-l35,1993-
368, 1994-380. "itenaah5": 1988 ·79, 
1989-87,1990-100, 1991-103, 1992-
128, 1993- 134,1994 -167 . .,Reua1t 
11";1983-61, 198.4 -74, 1985-87, 
1986- 95,1987-105, 1988 - 109, 1989· 
123. "Renault 19"; 1992 - 241, 1993 
-263, 1994 -180 . .,Renaaltll": 1985 
- 62,1986-19,1981-95,1988-101. 
.,Reu11ltZS": 1985 - 105, 1986 - 123, 
1987-IS7,1988-164,1989-173,1990 
- III, I99i- 200,1992 -213 . .,Rtullłt 
dlo":1992-191,1993-109, 1994-140. 
.,Opel .-p": 19U -140, 1989-167, 
1990-113, 1991-204, 1992-220, 1993 
-235, 1994-248 . .,Pnpet 205": 1986 
-65, 1981- 73, 1988-80, 1989-87, 
1990-98,1991-\21,1991-141,1993-
170,1994-183. ,.Pengeot30S":l987 
-75, 1988-90,1989- 124,1990- 172, 
1991·193 . .,Pe•cttt 405": 1987-110, 
1988-143, 1989- 168,1990-203, 1991 
-228, 1992-26S,1993-325,1994-360. 
.,OIIqae«nto7to":l991- 116, 1993 
-117, 1994-132 . .,ClnqGKelllo900": 
1991- 112, 1993 - 138, 1994 - 147. 
.,Mertries l!NIE": 1987- 190,1988 
- 206,1989-223, 1990- 259,1991 - 182, 
1992 -295, 1993-320, 1994- 325. 
.,Mercedes 190D": 1989 - 169,1990 
-295,1991-310,1991-349 . .,Merce-
4es200D":1988-270,1989-308,1990 
-368, 1991-420 . .,MercHes :WOO": 
1912-73, 1983-80,1984-92. ,.AHJ 
10":1989-169, 1990-176, 1991-198, 
1992-149, 1993- 162, 1994 - 173. 
,.()pel~ru":l990-118,1991-158, 
1992 -173, 1993- 190, 1994-105. 
"Opel ulnl": 1992- 236, 1993-252, 
1994-280. 

Ucieczka 
z piaskownicy 

Takjakośwubiegtypilłtek,pótnym 
popołudniem,udzwoniłpandoc.l.cy
do,znakomitychiruiJ-ortopeda,tpf· 
taniemczywidtiałemnarondtieprzy 

Tamowskiej iBohater6wWarsza1Wfpo
tostałości po karambolu, jaki tam miał 
mi~j~te. Powiedziałem, te owu.em, a 
pan R)'SW'd, którego klinika ortopc
dycz.nan•Ctamowiejestprtecietprz.e.. 
dłuteniempokoju operacyjnea;o Dcl~ 
tkj polieji (policja rejestruje wypadki, a 
tlinita- składa poszkodowanych) d~ 
dał,teostatniotte&owłllinierondab.· 
retkiprzyw~najwi~..przypad· 
tów",coniepowinnochybaniko&Odzi· 
n. Rondo to bowiem, zdaniem mego 
rozmówcy, zamiast petnit roi~ sbzyt~ 
wania-zostałoumienione,tniema
nyeh bliUj {i dalej) powodów na corso 
kwiatowe t d~ prz.e-au krz.ewówot
dobnych.Pałródbujnejzieleni,tUie&o 
,.m.alueha· nasknyt.owaniuniewidat 
wcale,ana,.stane•tytkoplandek~. 

Pom)ilałem,tewiGelc:ach katdyma 
,.swoje•rondo-mojenp.jestprzySan
domientiej,tródlowej i Manifestu. Tu 
tetj~k &niecionej blaeby niejest czymś 
WJi4tko-..ym. 

Na wnelti wypadek pojechałem 
obejnet umto rondo przy tw.araeh: 
fattycznieobrodz.iłn zielenił at miło. 

DO "BMT", 
tel. 31-59-42. 

Skupujemy 
samochody 

powypadkowe. 
. BMT• Radom, 

ul. Garbarska 738, 
wgodz. 9-17. 

lad~~CTarnowsąwkieruntu miasta,ą 
miejscau.kbardzozarojni~te krzewa
mi, te porusz.aj4c:esi~ prostopadle do 
niej samochody (ulicami Bohaw:rów 
Warsuwy i Semjnaryjsq) w ogóle nie 
qwidoa.ne.letelinadodatekjedzie 
ktośobcyiroZ&]4dasi~wposzukiwaniu 
drol(lTt'Skatu np. na l...ublin, to rzeay
wiście mote mict nieliche kłopoty. 
Zwłaszcza, gdy znajdzie si~ mi~:zy 
dwiema ci~tarówtami us/aniaj4cymi 
wsb.zaniasypaliutorówświetlnych, a 
po iełl W)14C'Uniu -maków. 

Dlatego specjalistom t lakładu Zte
leni rad~,tebysweuczuciaskierowali 
naparkmiejski,azieldlnarondacl!iw 
ich okolicy, cokolwiek. przystrzy&]i. 
SUoda,na tyehpotłuczonyehbezsen
su,tałentup.R)'Stłt'da. 

Mówiliśmy tet o kielectiq, całkiem 
inaejonalnej manierze oyanicunia 
prupustowoiei stnytowań, twłasz.cza 

tych t ruchem otr~tnym. Dlaczego -
skoroszerokośćjetdniulicydoeho· 
dtącejdorondaiodchodt4eej
zezwala na cztery pasy ruchu- jeden t 
nieh słutbydrogowestarannie,prted 
rondeml ikwidują ,malujiłeukośne 
pasy?WtakiwłaśniepozbawionyKnsu 
sposób zw~Une są ulice dolotowe do 
vm:ysttiehwi~tszyehrondwKielcad!.. 

NASTĘPNIE: dlaczt1o,jdli jut ta
miast czterech ątamtrzypasy ruehu; 
jazdanawprostdotwoloiLIIjesttylko 
tjedne1opasa,łrodkowqo?Pneciet 
jesttonajskuteczniejminajprosu:za 
dropdoz.a.torkowaniamiasta. 

I ostatnia uwapdotyeqea ttW.efek· 
tu uniedlania. Władze nastqo miasta 
płoną w swych eh~, (dobrych lub 
nawet bardzo dobrych)-jak słoma. Uli
tli s.UtnłwWirSZH')',zap.qektoiii'INt 
rozmac:hemprzyrondtie,tradealyswój 
impet pod braln4 jatiqali opódb dzial
kowqo, łamie si~ w lewo. zamiast OOpro
wadtE,jut&dz;ieł za miastem, do ul Sm
domierstjej lubMwetSlt:Jir'lna Lublio? 
Z al. Wlfiaudb-.. która .kończy swój 
bieg:~przyskrzytowaniutT~

jestpodobnie.UICIM.~-jak 
.,..;. 

Czymamy rozumict, te Madze miasta, 
pn:estriSZ)'Iy si~c:zep,pon:uc:ityzabaw
tiiucietlywpoplochuzpiastownicy? 

WJESL.\WBARANSII 

NOWY RENAULT ,19 
DYNAMICZNY l ELEGANCKI 

CENY KONTYNGENTOWE!!! 
Renault 19- od 309,5 mln. 
UWAGA: 

NBP KURS ŚR.- 06.X.I994 r. 

Wszystkie modele posiadaj~ 
wtrysk i katalizator. 

Z. URBANSKI, E. KARASIEWK:Z, 
",KAR" KIELCE, 26-600 RADOM, 
ul. KRAKOWSKA 220, ul. JAŁJYNC('NIA 2, 
teł. (0-41) 684-423, fb 684-25& teł. (0- 48) 31-28-01 

ORAZ WSD.\.KIE śRoDKI TRWAtE 
Ciebie 

. lniedla 
SpeC}a rwoj ej fi.rrf!Y 

lub reWelacYJnY 
nowY s.Ysternl!! 

Bez tyranłów i poręczycieli, bez zaświadczeń o zarobkach 
i o niezaleganiu w podatkach. 

g: ~~~b"fr~~i~~h~ed~~"lfń~~9d0o"kuN~n~~~~ęciem. 
Raty leasingowe księgowane są jako koszta firmy. _ 

Rl ... MOTOIIS 
... Kielce,ui.Domaszowska52, 1ellfax430-10, 16711111 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

Z tolerancją na bakier 
Nie wszyscy szanilJemy osoby 

z.:ubuneniaml umysłowymil emo· 
tjonalnymi. Ustawa "0 oc:hronle 
zdrowia psychlcme10" ma cbronlt 
cborych. Lekarze zastana~4 się 
nad ekonomiemymi aspektaań 

wpronclzenia u.str.wy. 
lO października został wyzna· 

czony przez mię:dzynarodowe or
ganizacje zdrowotne Światowym 
Dniem Zdrowia Psychicznego. 
Inicjatorzy akcji, Światowa Orga
nizacja Zdrowia i Światowa Fede· 
racja Zdrowia Psychiatrycznego, 
chcą rozpowszechnić programy 
zapobiegawcze, mające na celu 
obnitenie zagrotenia zaburzenia
mi emocjonalnymi wratliwych 
populacji oraz poprawić stan opie
ki psychiatrycznej na całym świe
cie. 

- Z tolerancją społeczeństwa 
w stosunku do ludzi psychicznie 
chorych bądt cierpiących na za
burzenia emocjonalne nie jest 
najlepiej - twierdzi doc. Bogu
chwał Włnld, prezes kieleckiego 
Oddziału Towarzystwa Psychia
trycznego. - Sytuacja prawna 

zmieni się:, gdy prezydent Lech 
Wałęsa podpisze ustawę 
.,0 ochronie zdrowia psychiczne
go". 
Światowemu Dniu Zdrowia 

Psychicznego oraz nowej ustawie 
poświę:cona była konferencja 
zorganizowana w piątek przez 
Świę:tokrzyską Izbę: Lekarską 
w Kielcach. Zebrani stwierdzili, 
te- zgodnie z prawem katdejjed· 
nos tł. i do :tycia w zdrowiu - nowa 
ustawa rozwiąże wiele prawnych 
nieścisłości. Nie zabrakło jednak 
głosów dotyczących ekonomicz
nych aspektów wprowadzenia us
tawy dla i takprzepełnionych szpi
tali. 

-W przyszłym roku ustawa~
dzie przez nas realizowana, ale 
budżet szpitali bę:dzie jeszcze 
mniejszy ni:t w roku bie:tącym 
- twierdzi Jan Le<:hicki, dyrektor 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicz
nie Chorych w Morawicy. - Musi
my uświadomić wszystkim, :te ja
kość lecznictwa psychiatrycznego 
nalety poprawić, ale nasze zapłe· 
cze ekonomicznejest bardzo słabe. 

Podczas konferencji wiele mó
wiono o promocji zdrowia psy
chicznego wśród wszystkich lu
dzi, a szczególnie wśród dzieci. 
Tylko w tym roku do poradni w ca
łym kraju trafilo ok. 23 tys. no
wych pacjentów, którzy nie prze
kroczyli 18 roku tycia. Ok. 2 tys. 
osób z tego samego przedziału 
wiekowego próbowało targnąć się: 
na tycie, a u ponad 250 tys. ujaw
niono różne stopnie upośledzenia 
psychicznego. -Warto inwesto
wllł w działania profilaktyczne 
wśród dzieci, bo ograniczy to póź
niejsze, negatywne skutki 
- stwierdzili zebrani, ubolewając 
jednocześnie, :te w Polsce progra
my takie zaczynają dopiero wcho
dzić w tycie. 

-Myślę:, te za kilka lat na takim 
spotkaniu ~dziemy razem z wy
leczoną osobą- mówi mgr Jadwi
p Porada-Nowak. - To pokaże 
skutecznośt naszych działań i me
tod leczenia. 

DIONIZY KRA.WCZYŃSKI 

Projekt nowego kodeksu karnego podkreśla, 
że kara nie jest odwetem za zło 

Ważniejszy czyn 
niż osoba , 

Z ADAMEM KABZIŃSKIM, sędzią wojewódzkim, rzecznikiem 
prasowym Sądu Wojewódzkiego rozmawia ANDRZEJ GOLDA 

-Czy celem braniajest resocja
.llzatja ayll "leczenie" przestępców 
z antyspolecmycll sklonnośd? Czy 
moi.t: rattej chodzi o to, hy przykład 
,.derp~cb uzeszników" działa! 
od~-co na społeczeństwo? 

- Sądy nie rozpatrują postaw 
lud.zkichwkategoriach"cierpiącego 
grzesznika". Kara zaś, w rozumie
niu obowiązującego kodeksu 
kamego - ma w rozumieniu art. 
50kk-uwzgl~dniai: stopieńspołecz

nego niebezpieczeństwa czynu, 
oddziaływanie na ogół społeczeń
stwa oraz potrzebę: indywidualnej 
resocjalizacji sprawcy. W projek
cie nowego kodeksu kamego za
gadnienie to uję:te jest inaczej, z 
dobitniejszym zaznaczeniem in
dywidualnego podejścia do same
go czynu, a nie osoby sprawcy. 
Zrezygnowano w nim z poję:cia ka
ry jakoodpłaty odwetu za wyrządzo
ne zło. lastrzetono - i slusznie -
te Ura winna być adekwatna do 
stopnia cię::tkości popełnionego 

czynu, a w szczególności stopnia 
winy sprawcy. Pomini~to natomiast 
w zupełności dotychczasowe 
rozumienie tzw prewencji ogól
nej,polegającej-w pewnym upro
szczeniu - na odstraszającym od
działywaniu konkretnej kary na 
dane środowisko lub ogół społe
czeństwa. Nie da si~ bowiem empi-

rycznieustalićnailekarawrzeczy

wistości odstrasza innych od po
pełnienia podobnego przest~pstwa. 

- Czym, panie sędzio, jest rów
nośtwobec: prawa? Czydla surowo
ści kary w-ab:liejszy jest charakter 
czynu czy sprawcy? Czy Istotne jest 
to, :te pnestępstwo popełnił- po
wiedzmy - człowiek inteligentny l 
głupi;albo:zlodzlejemjest-biedny 
l bogaty? 

- l w tym przypadku aktualnie 
obowiązujące prawo i projekt no
wego kodeksu kamego proponują 
ró:tne rozwiązania. Do tego czasu 
na ocenę: czynu istotny wpływ 
miałaosobasprawcy. Uznawano i 
uznaje się: nadal, że o stopniu spo
łecznego niebezpieczeństwa czy
nu decyduje d01ychczasowa pos
tawa sprawcy, opinia o nim, pop
rzednia karalność. Przykładem 
mo:te być uzależnienie oceny 
przestę:pstwa od tego czy sprawca 
był recydywistą czy tet popełnił je 
po raz pierwszy. 

-W jakim kierunku pój~lDiiany? 
-Twórcy projektu stanę:li na 

stanowisku, :te o bezprawiu decy
duje wyłącznie sam czyn, bez 
wzglę:du na to kto był jego spraw
cą. Oceniając społeczną szkodli
wość czynu wskazują jedynie na 
okoliczności z nim związane. Fakt 
ten istotnie wzmocni konstytucyj
ną zasad~ równości wobec prawa. 

Nowy konkurs fotograficzny 

Barwy jesieni 
Raum z kieleck4 fi~ "foto-Ex

pert" (Kit/et, ul. SitllkiCNicza 41, 
Mata 11, Starachowlet, ul. Ztrom
skitgO 8 - świadczy surokq gamr 
uslug fotogrqficzllych i prowadzi 

sprztdai sprzrtu) Dgłaszaniy kDahni 
rotocrafic:znyJIIL,.Bai"W)'jesłnU". 

Nap-0114 za D,jęde l miejsca jest 
mo:Uiwośl!dokoiWiia :r:akupdww "Fo-
to-Experde• nasumę700tys. d, uli 

Rozrótnienie biedny-bogaty, 
głupi-inteligentny,o ile nie wcho
dzimy w kwestię: pełnej lub ograni
czonej poczytalności, nie ma istot
nego znaczenia przy wymiarze 
kary. O tyle wpływa na nią, te wię:
cej motna wymagać od "inteligen· 
tnego" i stąd stopieńjego winy bę:· 
dzie zawsze zdecydowanie łatwiej· 
szy do ustalenia. Z kolei sankcje 
wobec .,bogatego" uwzglę:dniają, 
:te karajest dla niego latwiejsza do 
zniesienia. Są to oczywiście pewne 
uproszczenia ale pełna odpowiedź 
wymagałaby wielowątkowych 

rozwatań. 

-Czystoadeslęw54dzie "taryrę 
ulgow,." wobec pnestc:pców, którzy 
zostalijuż ukarani przez los- w tym 
sensie, że Ich czynjest erektem bie
dy ery trudnego dziedństwa? 

-W zasadzie nie. Taryfą ulgową 
w rozumieniu kodeksu kamego jest 
instytucja "nadzwyczajnego złago
dzenia kary", przewidziana w art. 
57 kk. Mo:tnają stosowllł w spora
dycznych przypadkach, w stosunku 
do sprawców młodych wiekiem, 
sprawców czyniących starania o 
naprawienie szkody lub jej zapo
bietenia, ujawniających przestę:pst
wo, wreszcie sprawcy współdzia
łającego z innymi- jetelijego rola 
była podrzę:dna, a odniesiona 
korzyść niewielka. 

- DziękuJę z:a rozmewę. 

l ID miejsce -po ISO tysięcy dotych, 
za wyró#Jlłerda- a!bGJny. lO ucro-
clzouyc:hp~opllhli.JoUemypoblldtow 
uaszejpzede. 

Uczymy, ieCzytelulqr "Słowa lA· 
d11"jakzwyklenieuwiD4 

Na Zlijęda eztbm)' do kD6ca pat
dziemib.. 

• Foto 
EXPERT 

Dziś wygrała karta nr: 051193 
Wygrana: 2 mln zł. 

WDIP'Ia•rl-•leuaró'- Abyuatrakcyjnić n~ propozycję wprowtdz.unynow-e 
usadyW)'4aWIIIilnapód. kłli nitt niezałosi wnrane.i, nlłl"od.l przethodzi do p11li !Ul· 
tódnaclzieńnutępnypowi~•ejejwielkość . ldli np. pnuSdninittnicqłosi"")')ra-
111eh,losznęśliwi«,tlórqoktrtęwyloslljcmylidnia-otn.ymaws.zysttienieodebrane 
nasrody. 

Przypominamy, tewaruntiemotn.ymania nqrody jest posiadani~ karty, której numer 
wylosowaliśmywrazzwszysttimi kuponami tontrolnymi,ttórewdanym mies~W)'dtu· 
kowaliśmy w .S L" {mote brUow.-ć trw;h) OfiZzałouenie faktu W)'lrlnej (osobiście l11b 
tel~fooicr:nic- Kklu, teł. -łS9-19) ·do codL !S dnia następnqo. 

NiCZIIctnie od nansy otrzymania nqrody, bida .Złota Karta" uprawniajej włlkitie· 
LI do korzystania ze znltet l rablitów w lirm1eh, tt6rych listę dr11kujemy eodzicnnie w 
naszej pzceic! 

I.~Mdllewy,.W..U.WOOO .. ,Kielce,ui.J..ecnieta21,Zqónt16l,znitblft 
n.aws:zystkiezatupr. 

1:. Dealer Opli ,.EVCOOP", Kielce, Pomonb.SJ, zni.ttl2' n.abtdą uslu~t, tryt~ 
IW14dla111'taściciehSimochodówmarti.opcl". 
(z ~~~~roNr,Kietce, ui.SientiewieuS9,znit.kaS ftprzytonsu mptji 

4. ,.HALPOL •, Radom, ul. tcrornstiqo 10-ł, rabłt .SO tyJ. przy zakupach od l do 
7mln,100tys. przyz.atupaehponad7mln. 

!. ,.1.fMAR•, Radom, tcromstiel(l O, znitb S' przy katdym utupie. 
i. Zaliib IN .. billej esMr filycurj a. odounia *oNe w ,.5I. '". 
1. ,.HOSSA.• (okna i drzwi z drewna, PCV i aluminium) Kielce, Żelazna 22, 

l Maja ll6oraz Radom, ul.Obrońc6wlO-zniżka2~pnyz.akupach doSOmln,przy 
z.akupaeh ponad SO mln- 4 ~ 

I.~,.IIII'()Ur,K.ielce,ui.Hipoteczna2-agd,rtv-r.aty,r.abat50tys.zl 
przy z.atupte od 2 do 6 mln, 100 tys. zł przy zakupach powy:tej 6 mln. 

q,!;~;ec;agr::r~~~:~~~~~;;~~~~ir:!~~~~~ 
tiez.atupy. 

11. Sale•MdllewJ ,.INTO", Kielce. ul. Okrzei 47/Sl-lO~bonifibty na me
ble z fabryk ~owych. 

ps:!"n~śz~~~~~;1~~~~{~~~-wysokoki lO III. na usługi 
U • .,E&o-TJ:(HNA.'", Kielce, ul. Zagórska &JA -znitk.a IOO.IXKJ przyusłudze 

zamontowaniaszyberdachu. 

rie,•~pe~!t~~a~·~;dyuia~i~\~~1n~;~~"~rkiety, bolzo-
14. ,.NORBUO" a. e., Kielce, ul. Bat.Chlopskieh n. teJ. S26-0l w. 44- kleje. sy-

~FJlu=:~j~~~~~~:=t~ie"~~~~=i~~n;;~erialyizolacyjneche-
U:. RIJSUUS-AG .. TOUR", Kielce, ~won«: PKS, tei.(O-łl), 541-64, l-S~ 

- sprzedat biletów na mi~arodowe lime IUtobusowe. 
I i . ., n:u: TAXI GOI.ĘBIÓW", Radom, teł. 63-11-&i- IO ~znitti przy op/a· 

ciezakurs. 
I7.MTZfU..Hudłowa, Laski,gm.Pionti-J!IIr.abatupnyzakupachwsk.lc-

pach finnowych: Pionti, ul. Sponowa (pawilony). Suskowola, Laski. 
11. WIDEOflLMOWANIE, .w .. Klosews_ti, Kici~ ul. Tlflowa9/47, teł. 

66-93-54- rabat S 'lb na usłu&i wideofilmowania 1 fotogralit barwneJ. 
Ił. MYJNIA SAMOOIODOWA. Kielce, ul. Peryferyjna IS- zni.tk.a S 'lb na 

wsz.elkieuslugi. 
1:1. ,.OP11MU5-rn;Oł", Kielce. ul. SienkiewiczaO-S i!b na z.akup laureata 

konkursu .TctU Polsb. 9-t·- Optimus Intel 486 PCJ, l ~na zakup komputerów 
. Optimus•. 

1:1.Pn:e4stawkidf...,. ,.HORM.\NN"-.,DA.RMAR", Kielce, ul. Dymiństa 
11, tel61~- znitb 2 ~na uchylne bramy pratowe i okna PVC .ThennopJast•. 

1:1:. fi.-- Bedowlau- WYR.OB BfiONOW, Kielce, ul. ŻCJaznogórsk.a 3, 
te!. 6&4-186- znitk.a l,S ~na sprzeda! bloczlr:ów betonowych. 

tu~fu~~;r:;~dKiJ~·ou~:=ap~~~~2hl'J,;:,~~~;~~:~~~= 
mydodrulr:aret). 

1:4. KTK UIXTRONIC, Kielce, ul. Konarskiego 3, teł. 446-lS - bonifikaty 
na usługi rtv,agd. montaUalulji -JO,sprzedat: nowegosprzę.tu rtv, komisowego, 
baterii elettryanych w hurcie -l 'Ib. 

-zn~ti?=L;:~~a~~~~:n~~;:~r~·n?n1C:~:;~~·~~~-~;:;;:;_ 
pondo.SOtm. 

Lll-S2-S4-ucWelazniWS~ 

;dj<r.4.-.,,I.C>d"•"''"""-''"mitkizain· 

~---Usllll•--~ju,Kielc.e,tel. 
tunaulr:ładaniekostkibrutowej. 

""Y~~:=t~wi~e~~~:O~az~~~~-~;l~~~ro,miżt.a 10111za 
44.......a.,.JA.WAL'",Kielc.e,Utzę:d.nicz.alO,tei.S46-SB, udziela7 111mi..fii 

przy ukupie (powytej 400 tys. zł.) att. ehemicznych, proszkbw, mydła, farby itp. 

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



SŁOWO - RELACJE NUMER 235 

" P R O :\1 E S A " 
BUITOWNIA f AlB I LAliiłÓW 

Kielce, ul. Skrajna 1, tel. 68-36-04, fax 68-36-05 
dojazd od ul. Długiej (teren Spedpolu). 
Czynne 8-18, soboty 8-12 

Boję się bałaganu 
Szanowna Redakcjo, co tu zrobił? Olelalbym polo;Q't glazurę, ale nie~ 

zbyt uśmiecha mi się perspektywa skuwania starych płytek l zwl~ycb 
z tym poldadów pyłu. Czy m oma jakoś tego unlkn~t? 

Szanowny Czytelniku, zapew· 
niamy ci~, że problem ten można 
rozwiązać w sposób jak najbar· 
dziej satysfakcjonujący. Najlep
szym rozwiązaniem i najwygod
niejszymjest zastosowanie zapra
wy klejowej. Rzecz jasna, w grę: 
wchodzić może jedynie zaprawa 
o zwi~k.szonej elastyczności 
i przyczepności. Standardowe za
prawy mogą być stosowane tylko 
wtedy, gdy mamy do czynienia 
z betonem lub ~cianami otynko
wanymi. Istnieją jednak kleje 
umożliwiające kładzenie płytek 

na powierzchniach nietypowych, 
takich jak płyty patdzierzowe, 
drewnopochodne (ścianki działo
we i blaty kuchenne), a także stara 
glazura, terakota i lastriko, a na
wet pozostalości dawnych (silnie 
przylegających) klejów do wylda
dzin i farb olejnych. Godna pole
cenia jest tu zaprawa klejowa 
ATLAS PLUS, przydatna także 
w przypadku prefabrykatów beto
nowych i gazobetonu, wylewek na 
ogrzewaniu podłogowym. płyt 
gipsowo-kartonowych, suchych 
jastrycbów,asfaltu i tynków gipso
wych wewnątrz budynku. Zapra
wy tego typu dają się stosował tak 

wewnątrz, jak i na zewnątrz bu
dynku, na ścianach i podłogach, 
na tarasach i balkonach, a także 
w pomieszczeniach mokrych, na
wet jeśli chodzi o pomieszczenia 
produkcyjne i usługowe. Dodać 
tet motna, że przedstawiona tu 
zaprawa jest mrozo- i wodood
porna, wytrzymała na temperatu
ry od minus 20 do plus 60 stopni 
Celsjusza. 

Dobrze jest w tym przypadku 
skorzystać z usług fachowca, ale 
użyciejej niewymagadutego doś
wiadczenia. Klej ten wystarczy 
wsypać do wody i wymieszać me
chanicznie, aż do uzyskania gład
kości i elastyczności. Nadaje się 
on do wykorzystania już po 5 mi· 
nutach i jeżeli go powtórnie wy
mieszać, zachowuje swoje właści
wości okolo 4 godzin, zależnie od 
temperatury pomieszczenia. 

Zastosowanie tego typu zapra
wy oszczędzi ci, Drogi Czytelni· 
ku, czasu, po niewat płytek nie~
dzie trzeba moczyć i pozwoli to 
uniknąć bałaganu, jako że wystar
czy wiaderko z rozrobionym kle
jem i ewentualnie drugie, zawiera
jące zaprawę wyrównującą ubytki 
i nierówności powierzchni robo
czej. 

Nie dajmy się bezrobociu 
KIELCE 

e CTK. zatrudni osobę: do dzialu 
przygotowania targów. Wymagania: 
obsługa baz danych windows, corell, 
ed}'tOfy,języtobcy,prawojazdy.Oferty 
tylko pisemne: Celtrum TlllOWt Kielce, 
sbytbpocmws 1447. 

e Przedsię;biorstwo Usługowo-
Martelingowe ~Estrada Kielecka• po
szukujeorpaizator6wimpru (mogąb~ 
z terenu województwa). Mile widziany 
samochód. Zatrudnienie etatowo-pro
wizyjne. Szczegółowe informacje: Kiel· 
ce,teiJI-62-261ubosobiściewsiedzi
bie firmy przy uL Nałkowskiej 3, rów
nie.t w &odzinach popoludnłowyc:h. 

e Elettryka apirat.ry kontroloo
pomiartwej, eltklr)b lnstalatji l ·~-
4zd pru•ysłowyc' spawaczy 1 lpnw
llftlllllf, illlUfiJ •ediaaik6w, Opmlttn 
bpartl, ••rany l tlenwcę bt l utrudni 
Pnedsię;biorstwo· Budownictwa Prze· 
mysiowego i Robót ln.tynieryjnych 
.KOŁDICO•. Kajetanów 117, te! 
11-15-221ubll-l5-66. 

e FIJ1łertę zatrudnię;. Kielce, teł 
31-ll-791ub32-53-6l. 

e Krawte1t'ezpraktyt~zatrudn~. 
Kielce, tel542-50po&odz20. 

e Wyhalilibwueknwuwezatrud· 
ni~.K.Jelce,uiTatnańska llOdogodt.IS. 

e S:waakędoszyciarajstop,zvupą 
inwalidzk4.Te166-19-6lw&odz.7JG..IS. 

e Operatora i:lln1wi 5amocllodowydl 
i koparek onz prxo'lllii.Uw do pro4attjJ 
bloat.Sw betoD.owycll zatrudni Spółka 
Budowlana w Nowinach. Kielce, tel. 
66-79-6lwgodt. 7.30-15. 

e Po.ocaib badowluep zatrud· 
n~Kielcc,teL31-52-92po&odz.l7. 

e Osłlby 1 sDłkłlodt• utnhię. 
Kielce,te1.513-95. 

e Opietaatilioblectaposzukuję;. 
Kielee,tei.J2-45-43. 

e Sprndawcęzatrudnisklepzielar· 
sti.Kielce,te1.68-tl5-lllub68-5S-55. 

e Męiayu. w wieku 25-)5 bt Ul· 
rudnifirma.Milewidzianedoświadczc:· 
nie w handlu hurtowym. Stała pensja 
p)uJprowi1ja.Kielce,tel.66-46-17. 

e Akwilytonlw do zbierania zamó
wieńna.taluzjewrudnię;.Wysokipro
centKielce,te1.66-08-13. 

e Mlrltt)'dobudowypawilonuza
trudni Zakład Elektromechaniczny. 
Kielce,tei.SJS-31 w godz. 7.30-16.30 

WODZISŁAW 
e Mararzy l openlora tan~wia u

IIIO}tz4nt~:o z uprawnieniam.i powytej 
lOton,dopracynaterenieN1emiecpil· 
nieposzukujeS~Ib.Kartel"wŁanach 
kolo WOOzislaw1a. Wymapna praktyka 
pracy w Niemczech. Informacje Łany, 
teL0498-ll-298w&OOz. 7dol5. 

(lu) 

"SMAK" S.C. 
skupi każdą ilość 
ZLOMU HALOWEGO i ZEUWNEGO 

płatne gotówką. 

Ostrowiec, Szewna G.S. 
te1.65-l9-39 

oraz Ćmielów Baza RSZ 
i Zbytu ul. Kolejowa 
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§ c> klej i listwy do wyki a-~ 
§dzin. 1 
~ Realizujemy zamówie- ~ 
§nia indywidualne wg kata- § 
§cogu. Największy wybOr, § 
~ceny hurtowe. § 
§ Sprzedat premiowana ~ 
§nagrodami. § 
~ Zapraszamyod9do17. ~ 
§ liVb l 
~'"'"'"'"'"''"''"'"'"'"'"'"'"'"'"""'"'"'"" 

CDMPAQ 
JAKOŚĆ BEZ KOMPROM/SÓW 

'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""'""'"'"'"""'\: 

l WIELKA PROMOCJA l 
l AR1YKULÓW SPOŻXWCZYCH! l 
l Oferujemy ~roby największych i najbardziej l 
: cenionych krajo~ch producentów. : 
l Wśtód odbiorców, którzy dokonają l 
: zakupów na określone kwoty : 
: w naszej HURTOWNI : 
l od1.X.1994r.do31.)(JI.1994r. l 
:zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody.~ 
l Wśród nich do wygrania: l 
: SAMOCHóD OSOBOWY l 
~ FIAT 126p ~ 
' ' ~Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie firmy.~ 
~ PW ,,AŁMA", Kielce, ul. Rolna6 ~ 
~ teł. 489-46, 440-03 wewn. 112. ~ 
~ Towar dowozimy własnym transportem! ~ 
~ Udzielamy wysokich rabatów! : 

~ .................................. ~J!l!~~ .. ~!t ...................... ~~~~~ .. ~ 
TELEFONY KOMÓRKOWE 

1181.1"' 

Kielce, Pl. Wolności 8, teiJfax: 610-617 

POI.MOZBYT KI ELCE 
NASZA NOWA OFERTA 

- Polonez aaw 
- Polonez TRUCK 

.JUŻ DZIŚ MOŻE BYĆ TWÓ.JI 

Dajemy CI okazJę kupna w dowolnym dla 
ciebie systemie: za gotówkę, raty, leasing. 

Zapraszamy do naszego salonu sprzedaży: 

Kielce, ul. 1 Maja 191, tal. 66-32-07, 
66-39-00 wewn. 232. 

ZREALIZU.JEMY TWO.JĄ SZANSĘ 

Narodowy Buk Polsld 
Otldzial OkJuowy w Kielcaell 

nawiązując do ogloszo
nego 28.X.94 r. przetar
gu na budowę siedziby 
NBPwKielcach informu
je, te przedluta się ter
min komisyjnego otwar
cia ofert z 15 patdzierni
ka br. na 21 patdziernika 
br .• godz. 10. 

Ostateczny termin wy
boru oferty ustala się na 
28 patdziernika br. 

- Centrale telefoniczne 
-Telefaksy 
-Telefony 

A~ny..rvts 

Homologaelli -PHU INTERKOM 
KIELCE, 
ul. Sienkiewicza 48/50 
(Dom Technika Non, 
teł. 445-31,443-59,490-61 

lUllbk 

h 
COMPLEX COMPLEX 

computers 7_·~ 
Kielce, ul. Targowa 18 (X!Vp.) 
tel/fax (41) 321-958, 321-968 ,...,. 

Skład reklam: "Exbud tr Biuro Reklam .,Słowa Ludu",tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. 

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



NUMER 235 SŁOWO Z REKLAMĄ STRONA9 

GENERALNY DYSTRYBLJTOR 

EXPORT -IMPORT 

Józef Czupryński i S pólka 
Magazyny: 
Kielce, ul. Hauke-Bosaka 10 
Tel.420~1 ;.OSwewn. 139,140, 

'{t!#".p ~R~5u~E~A ,......,.10 
SÓL, HERBATY, MĄKI 

KASZE, MAIARONY 
KETCHUPY, KONCENTR.AT-POM. 

ZUPY MIRO-MARK 
Wyroby Oel lc-Pol 
PW »NOWAX" Hurtownia. 
Kielce, ul. Górna 9, 
7-15. Zapr .. umy. 1740111 

SERY 
PLASTRY 
KRĄŻKI 

GENERALNY DYSTRYBLJTOR 

EXPORT -IM PORT 

JózefCzupryński i Spólka 

Amortyzator nr 1 

Dla bezpieneństwa 
amortyzatory muszą 
być sprawdzane 
co 20.000 km 

HURTOWNIA: ....... 
RADOM. lL KOHOPNCKEJ 22 
TEL. 506-97 

SERWISY: 
RADOM, ll. BAlOliEGO 12 
TEL 246-16 

RADOM, li.. WARSZAWSKA 146 

RADOM, li.. KWIATOWA 46 

RADOM. li.. KOHOPNQ(IJ 14 

PD«1. SUSKOWOI.A 59 
TEL 121-671 
LPA Mt:LAS 143 
TR. 48- KRĘPA ~CitNA 

SlYDŁOWIC. lA.. KOSCII.ISZXI 
llOA 
ffi.Jll-017 

COIHJ( 

CENTAAll<ISI<tM> 
W WARSZAWIE 

TELIG-22)43-20-22 

EXPOR'T'-IIVIPOR'T' 

Józc/'Czup,_-yfiski i .S.Pólkcz 
Magazyny: 
K1elce, ul Hauke-Bosaka 1 O, Tel 420-01 - 05 wewn 139, 140, 

Oferujemy w ciągłej sprzedaży 
produkty Zakładów Przemysłu 
Tiu:>zczowego Warszawa. 

~Zwykła 
Margaryny Stołowa 

Palma 

~Kubek 

Masła roślinne Kostka 
Nowa 

Oraztłuszcze w cenach zakładowych: 
,.Kama", ,.Masmix" i .,Medium". 

Of"enqeDJy 
szeroki asortyment 

kaw, 

oraz 

herba~ 
śmietanek 

kremy czekoladowe, 
orzechowe finny 

,.,.Schwart:au'"" 

Skandynawski TEKNOS nareszcie w Polsce. L:::,.~ 
,!III Najwytsza jakość· producent pracuje 

l.f TEKNOS w systemie ISO 9001 _ l .._ ~-1 

VJio-~~1' 
..... --~ -farby do wewnąlrZ, elewacyjne 

- lakiery bezbarwne i kolorowe do drewna i parkietu 
• irf191'eQnaty do drewna 
- farby do posadzek betonowych 
-posadzkltywiczne 
- farbystrukturalne 

Barwy dobieramy profesjonalnie. 
Nasi dealerzy posiadałą urządzenia sterowane komputerem. 
Przyjdt! 
DobierzemykolorTwoich marzeń. 

Ceny dorównują jakości. 

CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU 

STAROPOL SKA IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA 

!l! ORRWE USl.UGI DORADCZE DLA OSOIPIIOWADZIPCH DZLIUI..NCl$t GOSI'OCWICZĄ 

l · + USLUGI FINANSOWE 
-~ln"'"'*it M ..... ~i~W~ 
-pomoe•osnc"..,...W~~do~krWylullllloeldkrlll7towel 

'ZJifWiZNif•goda.l-15. 
ALIXW'.ekbwiGtlc3(wejłdeodui.TefVOW'IIi),tel215-68,231-ł2,fu213-78 . 

r-o-----~JTANIEJ u P;O;,UCEN;~?! --1 
l ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO 
, "TRZUSKAWICA" . 

1
1iiiiil\W w Sitkówce k. KIELC 

producent najwyższej jakości wapna 
1 infomuqe, że udziela dodatkowej bonifikaty w wysokości 50.000 zl/t na wapno by
! dralyzowane workowane przy plamości gotówką łub czekiem potwierdzonym. 
! Wszelkich infonnacji udziela dział spnedaży i marketingu teł.: 0411662811, 
1 wewn. 401 do 405 oraz tel./fax.: 041159919 w dni robocze w godz. 7 30- 1530. l 
! Sprzedaż i załadunld całodobowe rownież w wolne soboty i niedziele. 

l NIE WIERZYSZ? SPRA~Ź ~~-------=J 
HURTOWNIA ,,BAAHJP' 

Radom, uf. Żeromsklego UH, tel./fax 232-10. 

Art. dziecięce, kosmetyki, chemia gospodarcza. 
atrakcyjna cena, korzystne warunki p/ atności- rabaty. 

Zapraszamy: pon.- pt. 8-18, 

sobota 8 - 14. 

LICYfACJA 
Urząd Skarbowy w Sk.artysku-Kam. ul. l Maja 56, ogłasza licytacj~ 

samochodu osobowego ,.opel kadett", numer fabryczny nadwozia 
WOL000045C2556412, numerfabrycznysilnika 12-0365458, rok pro
dukcji 1981 o pojemności 1187 cm sześc., stanowiącywłasność Skarbu 
Państwa. 

Wartość szacunkową pojazdu ustalono na 25 milionów zł. Ww. po
jazdy oglądać moinaw Urzędzie Skarbowym w Skartysku-Kam. od 
10.X.I994 r. do 14.X.I994r. w godzinach. od 7.30do 15.)0i w dzień licy· 
tacji tj. 17.X.94r. wgodzinacb.od7.30do 15.30. Licytacjaod~dziesi~ 
w budynku Urz~du Skarbowego w Skadysku-Kam. ul. l Maja 56, 
o godzinie 15.30, 17.X.I994. Wadium w wysokości I/lO wartości sza. 
cunkowej naleiy wpłaci: do kasy Urz~du Skarbowego w Skartysku
·Kam. do godziny 12 w dniu licytacji. W przypadku niedojścia do 
skutku I licytacji nast~pny przetarg odbędzie si~ w tym samym dniu 
o godzinie 16. Zawady te<:hniczne pojazdu Urząd Skarbowys niepo
nosi odpowiedzialności. Jednocześnie zastrzega si~ moiliwość 
uniewat.nienia przetargu bez podania przyczyn. 

-R.-dom, ul Słll,.llil.to 11 , 
teł. 259-43, 830-881 

o/mO< 
po INmlzo nU/ddt «NNdd: 

odzie! ochronną i roboczą, 
obuwieprofilaktyczne 

l robocze, 
obuwie gumowe i gumofilce, 
obuwie lekslylno-gumowe, --... -· ceny r.tNyczne 

ZPG Slomil 

~· kalesony, podkoszulki, 
koszulki flanelowe, 
rękawice drelichowe, 

rękawice 

wzmocnione skOrą. 
rękawice spawalnicze, 

ręczniki, ścierki, 
mydła bhp. 

Towar motemy dOwozit! 
własnym transportem. NB
wiąlemy wsp6łpraCf z pro
ducentami l Importerami 
tanfel Odzlety robocze{. 

l z.trud"'""·~~·l 
St.lad reklam: ,.Exbud l)" Biuro Reklam .,Słowa Ludu", teJ. 448-58, Kielce, u l. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych ogłoszeń. 

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



STRONA l O 

lA\ SUPON 
... KIELCE4 
Rynek 17 (d. pl. Partyzantw) 
teł. 430-28,680-414, 680-415. 

OFERTA HANDLOWA 
-ZNAKI EWAKUACYJNE 
-ZNAKI OCHRONY P. PO-
ŻAROWEJ 

Termln uplm J l.IZ.l994 r. 
Obowiązek: art. 4 ustawy z 

dnia24.08.1991 r. 
(Dz. U. Nr 81 z 11.09.1991 r.) . 

Kursy 
* A11eat6w Celnych 

• Księgowości 
lila ~-cycb 
BiuroOraaniz.acjiSz.kolcń 

,.Scholar", Kielce, 
ul. Piou1wwska 12 p.4\l, 
tet.68-14-20.wewn. \30. 

godL8-IS. IIWq 

TAMOOJKIER 
wt~rt.owany-10.42ltVAT11.1SOzl, 
pacdowany -10.6Sł+ VAT 11.400zl, 
herbaly,ttl4ki,Usu:,tortbkipapierowe 

orazinneartykuły 

RAFPOL 
Kielce, Okrzei 54, 
Skrzetlewska4, 

te1.531-49 539-63. 1111/aa 

wiJ111:malowu.it,tapelo1FIUlie, 
&bzura,terakota,parklet, 

WUitcjuiHI:rym~t,...L-ba.,c.e.it•. 

FAMAR-BUD, teł. 31-fJ0-99. 
Kielce, ul. Mapzynowa 6. 

IMMffiifiii'hł'fił 

RATY 
lO% wplata 

m.EWIZOIIY, MAGIETOWIOY, 

OOTWARZACZE,GRYKOIIPIJTEROWE, 
KOWUTBIY, OVERLOCIQ,AN19fY, 

IIILSZTift'DOSZTQAIItiiPfłlf, KIJCHEIIi 

GAZOWE,PIECYKIWEł«OWE, 

1UE10HY, SPRZĘT AGO t DROBNY 

SKLEP . HIPOUT", Kielce 
ul. Hipoteczna2, teł. 425-51 

SLOWO Z REKLAMĄ NUMER 235 

OGŁOSZENIA DROBNE 

LOKALE 
KIELEO<AGIEŁOANERUCHOMOś

CI kupno-wrzeda! - zarnlany, obsluga 
prawna. wyceny (~. Kielce, 
Słowackiego 12, 463-63. KupuMcy nie 
pla~~ 1164/ag 

DO WYN,I.JĘCIA umeblowane z tele
lonem 2-ookOjowe + kuchnia. Slon
eczneWzgc)fa,tel.31-13-93. 17985/g 

4-POKóJOWE własnościoM z.a
mienlt na domek z ogrOdklem. Kletce, 
258-53. 17886/g 

ZAMI~ M-2 ostrowi.c na Kielce. 
Klelce.66-49-46po16. t7744fg 

KUPIĘ M-2. M-3. KielCe, 32~'" 

SPRZEDAM sldep spolywCZy z wy. 
posateniem. Kielce. Koocesja na alko
hot Oferty 17698 .SL" Kielce. 17698/g 

POSZUI<UJĘ pokoju do wyna,Jłeie. 
31-75-4t. 17666/g 

AGaCJA - mieszQnie, nlerucho
mo6cl, 68-75-88. SwzegOiowe oferty w 
telegazeciet'lkabloweJ. 17613/g 

iAAŁZENSTWO poezukufe rriestka-
~ TEL432,02{9-m. 1990/S 

AGENCJA.Wygoda" - wynaJem (Zie
ceórVodewea gratis), kupno- aprzłldat 
-zamian.. Kielce, Sieoklewicza. 76, 
66-05-93.66-13-61. 1967/s 

• INTERLOCUM" - wynajem, kupno, 
sprzeda!. Kielce. ul. Glowacklego 2, 
4~(11-11). 1970/s 

PóśREDN1CTWO .Konlrald"-kupno 
- sprmdat- zamiana -wynaJ~nle. 
Kielce, ul. Sienkiewicza 76,66-33-22, 
66-33-45. 1969/s 

RAMA pllnie poszukuJe pow. maga
zynoweJ ok. tOO m kw. Dozorowany, 
całodobowy dostfp. Kielce. S&;~~g 

KUPIMY m'eW.nla., nleruchomo6cl. 
Kielce, 435-9310-16. 1631fgd 

Lot<AL t20 m kw. w centrum do 
wvnaifcil. .Kontrakt", 66-33-22, 
66-33-45. 1994/a 

W"fNAJMĘ Itrakcyjny gllbinet le-
karski na Sienkiewicza. Kletce, 
31-22-28. 17832/g 

DO wyna}tcia pokOl l M-2, lot 
66-28-24. 17851/g 

POKOJ dla studentki. Kielce. 
61-95-69 pO 16. 17856/g 

MIESZKANIE do wynaJtcle. Kleice, 
Wo;tostwo7. 17998/g 

ROSJANKA- choreograf poszukuje 
małego wnebloWaoego mieszkania na 
okrea8rnleslfcyneos. ŚWirftoło:rzyaklm 
lub w pobli!u. Kielce, Warszawska 225. 

17998/g 

MIESZKAME wynaJmf młodemu 
ma/Mflstwu, teł. 571-&t. 179871g 

M-343m.Klelce,61-75-15.17989/g 

M-5, M-łi w budowie (raty, ulgli 
pOdalkoWaj aprzede P!Wednlctwo 
.Kontrald",68-33-22,68-33-45.18831a 

PRACA 
ST AtA praca. 8 - t6 mln. Kielce, 

68-42-91. t7508/g 

B€Z.f'tATNY kun menegera - IIIaia 
praca.Dzwol\,32-24-84. 17516/g 

ENERGICZNYCH, uczciwych zatrud
nlfwm~blmesle.Kiet
ce. 407-os, 440-63. 17782/g 

ZATRUONIĘ kra~. Kielce, So-
blesklego62. 17672Jg 

INTENSYWNY kurs nlemlecklego. Po 
ukończanlumo!liwoaćpł.cyzagranlc4. 
Kielce, 61-t4-39. t m9/g 

SZWACZKI no berdzo dobryeh wa
runkch pn:ylmf. Kielce, 68-941f996Jg 

FIRMA mlfdlynarodowa zatrudni 
przedstawicle/t Wymagane wykaztal
cenie hdnle. Spotkanie ~lllkacyjne 
12.X.1994 r. godz. 15.30 Sklrtyako
-ł<am.ut.Sokola38(SzkołaPodsta'M)
wanr11). 109/Sz 

TOWARZYSKIE 
.EUXIR" - lowanyslwo. Matrymo

nłum. Zalrudnimypanie.Klelce,:Jłsct'g 

AGENCJA Towa~ .Kamasutra", 
le\.31-69-23. 17355tg 

TOWARZYSTWópatl,lel.61-25-49. 
17598/g 

ROZNE 
RESTAURACJA .Ka~" - -

Mia.~benkleły.~4291g 

OOZIEZObitlrteria,~kldzldła 
(lndle). Agłdamskkl,slpymf>Skie,az.all· 
k.l(Ture)I).Hurtownili.Faaon".Kielce, 
ui. Oymh'1Ska38,tet61-16-90.1211/ag 

NAUKA 
KURSY komputerowi, azeroka te· 

matyą . • COmolex Computers", Kielce, 
Targowe18,32-19-68. 1634/GO 

ANGIELSKI. l'lllmiKJd. ~Uzpaflskl, 
frai'IC\Iakl. wiOlki. AUH . Heaka", Kielce;, 
pi. Wolnośe18,polt8(11-16),pa16tet 
31-52-54. 1978/1 

SZKOtA z.an.ctzanla l MerXetlngu. 
Kielce, al. TyalącleclaPP4, tel. <ł92-46 
organilu,lekurs~cl«po
CUitkuillcYch.kl.ndlaaamodzlelnyeh 
kslfgowychzticencill. 1304/ł!: 

ANGIELSKI, leklony Anglicy, 
25.000/godz. Kielce;, 66-39-011 
(15-t9). t77831g 

ANGIELSKI-filolog.26-779. 
. 17627fg 

KURSY komputerowa .• Computex", 
Kielce, 432-02. 1971/a 

SZKOt.A ZAAlloPZNłłA t Mer1tetln
gu. Kielce.AI. TyaląclaclaP.'P.4, 1al. 
492-46,414ł-21-wn. 258organlzuje 
zaplsynakursksltgowo$Cizkorn
puteremdlapocz.IL!kujftcyctt t 328/k 

Kie lce, ul. Skrzatlewska 55, tel. 559- 71, 68-31-23 
BETON ATESTOWANY 

Z:APAAVVV CEMENTOWE 
BLOCZKI BETONOWE 

Prodvlrcjallpi'DdatpolloiJicutenqJI!rchotNChllrMI.porfela~~ 

bótbudowflnJdi,...,.,.OMisqbło,SoiJdnie,sta'I)'ZW'OWI~/,.".,_ty, 

NIERUCHOMOSCI 

INWESTOR - kupno, aprZeda!, wy
najem,wyceny. Kielce,Tergowa.18,połt. 
418,435-50. 17524/g 

PRZEZWAJANE silników, wykony· 
wanlegara1y,krat,ogrodzeflprodukcja 
l sprzadat zniczy. Zakład Elektrome
chaniczny. Kiełce, ul. t Maja 73, teł. 
538-31. 1906/hk 

tALUZJE -verticale, taplcerXa dmvl. 
31-89-29. 17905/g 

SPRZEOAM lłrd 2 ha, molllwo6ć za. HADES - dodatkowa drzwi, ro-tlet 
l>udov.y. Sandomierz, !IIII. 32-24-32. . ataiowe. Kielce,31-29-83. 18300/g 

17014/g 

KUPM), e.pn:adat działek, domOw. 
Kielc:e,435-93(10-t6). 1632/gd 

SPRZEOA2 domów, działek (Kielce, 
oło:olice)olerufeBiuroMieszkaniowe. 
Karcz0wkowskl3.6t -65-12. 17396/g 

USŁUGI 

WIDEOFilMOWANE i lotogralcw.-
nle. Kielce, 66-16-27. BO 

ŻAl.UZJEtanio66-06-13. 16696/g 

CONSTRUCT10N-bezpo&rednldya
trybutor .Nida-Gips', ul. Górna 20, 1e1. 
4ł90-11 , wewn. 159,490-13wewn. 159, 
suche tynk~ sullty pod'Meuane, edap
lacJaatrychOw, WI'Iftrz. tt9:.8Jag 

SUFITY podwieszane llrmy .Nm-
strong".!Qełce,444-t0. 17760/g 

CYKLINOWANE - lakierowanie . 
Kielce,22-907. 11692Jg 

NATRYSKOWE malowanie wnttrz. 
28-089.28- 105. 17740/g 

USŁUGI ~. Kielce, 
66-44-46. t7707/g 

.FARr dodatkowe drZwi, zamki, 
68-98-05,223-27. 17376/g 

WYPQŻYCZALNA aamochodOw tel. 
3t-43-57. 17742/g 

TRANSf'ORTtone55t -23. 17548/g 

TRANSPORT 1,5 t 8 os(ltf kraJ -za. 
granlca. SSS-40. 17233/g 

ELEKTRoeNERGETYCZNE P!'ZYłlt
cza, li'ISiallllcłe, rachunki VAT. Kletce, 
25-535. 17595/g 

TANltransportlona.426-54.17596/g 

USŁUGI hydrauliczne. Klełce, 
32-46-46. 17567/g 

NAPRAWAplecykówgazowych.Kleł-
ce,61-26-87. 17606/g 

MALOWANE. tapetowanie, solidl'll. 
Kle~.563-0t . 11604tg 

UStLIGi hydrauliczne 570-23. 
17660/g 

TRANSPORT krlj- zagraniCli 1.7l 
111.563- 77. t6678/g 

AJ..Nłt.Kfproles;on&lnedowszyslldch 
oblełd:OW. Montat. dystrybucja .Cebox". 
Kielce, Polna 7, 46t-38 po 17, 
32-23-«. 1655/gd 

TAPETY natryskowe elewaCje PCV, 
stropypodwleiZ.Ine, 31-«-66i7654/g 

lALuZJE p~onowe, drzwi hlrmonll
kowe, roletkl ~- ~.teł. 
61-84-86. 1722t/g 

tALUZJE pklnowe, poziome. 
31-04-97. 17674/g 

NAPRAWA lodówek. Kielce, 
66-14- 94. 17952/g 

NAPRAWApralllk441-41. 17896tg 

ROBOTY ziemne koparą k-406, 
pluslransporl,tat527-09. 17854/g 

INSTALACJE PfZYI4CU: gazowe, 
'HOd.-kan.c.o.Kielce,49-236.t6t17/g 

ROLOKASETY. teluQI pionowe. 
Cłlłciflska 18,11111.68-41-33. 16927/g 

DOMOFONY, bramolony nainOwo
cześnlejs.ze. KJelce,434-79. 16974/g 

AL TRONIKA- alarmy, biura, domy, 
aklepy. Kielce, Leszczyńska 13, :ł:;lJ:; 

CYKUNO'NANIE. malowanie, ukła· 
danifl,443-55. t779t /g 

.BEST" - dodatkowe dawi. 
61-17-86. 17801/g 

MECHANICZNE tnepenle, czye.U:ze-
niłl dyYoe.nOW. 3t-75-64. 17580/g 

MÓNTAl.tatlllJI66-40-t5. 17920/g 

MALOWANE. tapetowenle, ukłllda· 
nleglalury,terakoty,cytdinowanie,le
kierowanle,uk.ladanieparkletu,rachun
klV,.T,tel. 542-11 do 16-wn. 54. 

17424/g 

NAPRAWA pomj) 'HOdnycl\. Kielce, 
66-42-97. 17819/g 

OCIEf'I.ANIE piankit lennoizolacyt-
ną,la1.117-171,117-t54. 17816/g 

USŁUGI budowlane w pełnym m kro
ale mury, tynki, glazura. 1..-akota, WOI
Iewkl. K.Jelce,68-65-23. 17982/g 

KOSZTORYSOWANIE komputero-
-. nadzór b\Jdowleny. Kielce, 
68-65-23. 11983/g 

PRZĘSŁA. bramy, .. upkl, kraty. Kieł
co. ul. ~flska 20, 61-52-00.t7294/g 

PROTEZY - naprawa 68-16=8i, 
22-9t0. 17961fg 

ROLETY aluminiowe, nedprollll ka
setowa, bramy garatowe ZWijane, kraty 
Z\liljane.stolarl<adrewnlanaprodukcjl 
niemieckiej. .Uniorlex-5ystem", teł. 
I0-4n 544-356. t688t lg 

UKtAOANE parkleru cyklii'IOI!Mnie, 
31-76-78. 16705Jg 

BIURO RAOiUNKCM'E. ~. 
61-3t-76. 17621/g 

WIDEOFILMOWANIE proleajonalne, 
68-28-72. t7741/g 

FOTOWIOEO. Klełce, 32- 57-35. 
t77861g 

ARMA .Remont••" oleruje pa najnlt
s.zychcenachwiOeleachusługlwzak
resle: malowanie, glazura, terakota. 
boazeria. Rachunki VAT. Kielce, tal. 
61-72-88. 17845/g 

~!.~~~n!r.i 
ltlslalacjlc.o,68-40-12. 16571gd 

KOSZENE lrawy, 32-35-10. 
15813/g 

UKtAOANIE mozaiki partdetu. Ra-
chunk.IVAT,te/. 68-87-64. 15871fg 

WYPóiYCZAM przyczepy, la...,..ty. 
.ędrze)Ow624-34. 450/J 

T~OWANIE. malowanie. Kielce, 
238- 17. t60761g 

żALUZJE poziome, ~. dawi 
harmonijkoWe, produkcJa.montat.Kiel
ce, Warszawska 199, Ie/. 68-łiS-77, 
32- 58- 13. 17673/g 

ZESPĆł. muzyczny .Ma", teł. 
238-92.1 1-31-68. 17794/g 

MEBLE CZESKIE 
KIELCE, ul. LEGMCKA 28 

teł. 417-55 ........ 
"OPOCZNO" 
GL AZURA, TERAKOTA, 

LISTWY, 
WANNY AKRYLOWE 

Sil Den Braven East 
Uchylne dr;zwi 

garazowe 
10 lATGWARANCJI 

NORMSTAHL 
VJSPOL HURT 

- DETAL 
Salon sprzedaży: J6SOiłd 

Kielce. Krałowska234, tel.528-13 

SILIKONY, KLEJE, PIANKI MONTAŻOWE 
DEALER: VISPOL K;o!oo, ul. K"kow•k• 284, 

tel. 528-13,435-SO 

HURT D E TAL 

. Polskll 
~ VISPOL ; 
Kielce, ul. Targowa 18,tel.435-50 

Skład reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam "Słowa Ludu", tel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogloszeń. 

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



NUMER 235- SLOWO Z REKLAMĄ 

OGŁOSZENIA DROBNE 

SPRZEDAZ 
SPRZEDAM $eQmenl, $łan IIXOW)I. 

Ki&lce,31-03-79. 18060/g 

AMIGĘ CDTV compad !Jysk {Z opny-
rządowaniem).Klelce,61-78-70. bo 

ZAKŁAD PROOUKCY JNY - spnedam. 
Olertyrvi62&JGD-Biuro0gloszeń.SL". 

1628/GD 

OKNA, drzwi, malerlaly budowlane. 
.MASUD" - .JtdrzejOW, ul. Dojazd 1, tel. 
613-52. 2094/hk 

.MABUD"- Pnedstawłciel Cementow
ni.Malogoezcz"~Je<:ement3501450 
onzaiporeb,ceglębiał4,P810NIIinne 
matetlalybudowlane.Cenykonkurenc::yj
I"II.Klelce,Zagnallska72.1el.484-19.1ax 
493-92. 2095/hk 

SPRZEDAM aamochOd .opel asc:ona" 
{77)automaLTeL66-26-08po15. 

179<0/g 
FSO 1500 (86) till'lik .poloneu", 

skrzyniłV.Kiek:e,15-40-00wewn.339 
po16. 17739/g 

SPRZEDAA1 zegoapOOarowat~~~ dzisł
kę10a.PińCzów,tel.723-70po18. 

155/Pw 
BETONIARKI- tanlo!.Mot011gromax", 

453-15,11-16-57. 1661/GD 
SPRZEDAM dom drewniany 2-izbowy, 

dzlalkł300mkw.Osll"owłec,Jłnęblnowa 
32(Gutwin). 903610 

BOAZERIE, listwy, lekiery. Kielce, Mila 
14.566-22. 1654/GO 

Sf'RZfDAt.l azcteni(lta welatienier, 
mop~..Ostrowiee,62-41-82. 9037/0 

Sf'RZEDAAI • .skod(llaWlrit"(1989)stan 
ldettrrv,twtałciciel. Tel. 400-13 wewn. 
159.Po18-31-45-39. 1210JAG 

SPRZEDAM kłnepę, dWł Jotele, a".., 
te1ewilOI'".eleklron714".Kleł<:e,S04-2 1. 

11881/g 

DZIANINY kOrkowe. Kielce. Zgoda 3. 
Tel.68-35-87. 17838/g 

SIATKlogrodzeniowe.32-38-02. 
17878/g 

SPRZEDAM zamra!ai"Xf .mora· 320 l. 
Tel.11-19-03. 11917/g 

OVERLOCK!- maazynydo szycia -go
tówkł,koaystnera~.Kielce,tel.425-51. 

"""""' PRZYCZEPĘO,S ł. piłf ta&mowt~stoto-
~q.Kielee,61-95-34. 18002/g 

TAMO bloczki betonowe. Tel. 
68-41-86. 180011g 

KOMIS, skup, sprzeda!, serwis, rtv, 

~~~=t~: 
Błlterieełektryezne.Hurtownia. 1127/k 

KRZEWY rOt, Rlljpl(llmłejsza kolory 
kwitfllleedomrozOw,gN'IIowe,szldamio
we, c:hewka Olfii'O(:QW8, kn:ewy Iglaste po
leeaPtantacjtROtAIRBo2kiewiezWioaz
czowe.~.Jtdn:ef0włk.a56,423-50. 

17382/g 
ŚWIERKI •ebme 5--letoie hurtoWo 

sprzedam, lei. Bołeslaw 62 woj. TarnOw. 
307/b 

SPRZEDAM znicze l parafint. 68-91-
15. 11588/g 

OKAZJAt Stal tebrowa n 1 o, 
12-7.650.00010 km tranapof19rati11. 
Nowlny,66-7o-14wewn.43. 17225/g 

SIATJV.ogrodzenlowa.Kielce,Ootg&U\-
IIkiego7,61-67-93. 17585/g 

PŁYTKI CERAMICZNE- krajowe, im
portowane,łciłlnne,~,greay 
trudnotclera!M,mrozoodpome,polero
wal"\8, kleje, fugi, listwy. Sumw., Klelee 
(Siowik),Chomlwllka22,tel.~iAG 

DOM. powierzchnia 60 m kw., budynki 
goapodarczemiKOWine,dzia!kł0,7hl. 
lłża818lińske.70. 9785/r 

SPRZEDAZzniczy. Naprtwa "patecia
ków"i.rak0w".Klelce,ui.Pt.kosz41. 
61-33-<13. 16905Jg 

WóZKJwidlowe_WodtwigStdo 
12,S iora.zcą.tcl,kontenerymorakie20 
stóp.Kiek:e,Oymil'llka20.81-52-00. 

11293/g 
~ĘKSZA kiele<:lul hurtownia pty

tekceremlczrr;ch.elewacyjnyełiCedro
Mazl.r 7 (~. obok emefllafu). 
68-{)1-61. 11493/g 

MEBLE typ .kalwaria" dl. 3,3. Tel. 
61-19-97. 11540/g 

eeeeeeeeeeeeeeeelpol Warszawa
Wykladzinydywanowe. Ateat.Bezpałrednl 

importet. SprNdat hurtowa l detaliczna. 
Klelce,ui. Bodzenlyńslul32. 1200/AG 

PRODUKCJA siatek OIJI"odunlowyc:h. 
Tel.22-924. 1192/AG 

SPRZEOAM dom, lermf, 8 hl pola lub 
semopole.JędnejOw,Jaslonlul49. TeL 
613-21po20. 526/J 

miiN.turkę 
(łZCZIIni!).Kielce,468-<l2. 17829/ą 

Sli'REMA styroauprema, łtyropian. 
uchwyty,ktel.lltex",siatkł.Produkcja, 
•pnedat. Kielce, Krakowska 257. 
&6--44- 30. 17650/ą 

ZNICZNE glp!JOW'8. ZgOr•ko 53, lei. 
66-73-70. 17712/o 

.FORDorion 1,80"{1991192). Kielce, 
526-44. 17803/g 

SPRZEDAM komtrukcj(l wiaty łlłalowej 
o wyrn. 40 m x 10 m, suwni<:(! brtmową 
SB-5.Koń&.kle,tal.64-91,po1670-50iub 
po11Kietce,271-71. 374/E 

.WARTBURGA" combi -silnik .opia". 
Tel.26-565. 17813/g 

Sf>RZEOAM . 12Sp"(81 r.). Stan dobry, 
tel.61-47-78pa15. 11806/g 

SPRZEDAM silnik .ni~~~an 1111nette" 21 
diesel.PińczOw.teL 111-46. 152/Pw 

SPRZEOAM kompiel wypoczynkowy 
.sk0ra+dąb.Tel.61-65-69. 17695/g 

PRZYCZEPKĘ bagatawą t-IW. Kletce, 
Malurska27. 17850/g 

SPRZEOAM kłr.apę l'llro2nł! .irlnll". 
Klek:e.61-76-77. 17936/g 

LAS w wiekurębnym iglasty S he, 4 km 
od Ozlaloszyl;: •pnedam. Wla0c:lmo6t: 
Klak:e,28-132. 17938/g 

SPFtiEOAM tanio .rerllult chamade" 
dlesei(90).Kiel<:e,31-86-75. 17971/g 

SPRZEOAM otaczarq do produkcji 
1111premy, _.niarlt(l do produkcji wełny 
~.Tel.11-72-31. 11986/g 

SPRZEDAM.stara 28" (78 r.) skrzynio-
wy.Standobry.Tel.t5-40-00wewn.229 
pa19. 17992/g 

Sf'RZED..t.MBMWS18(1982r.).Kie!ce, 
31-88-95. 11974/g 

.MABUD"-oddnla13.X.zapraszamy 
do nowo otwartego punktu 11pnedaty. 
Kielce, Sknettewakł 4, tel. ~"iflihk 

KlfHKI JESIENNE l ZIMOWE 
Jut w IJPI'Zedaty hiW!owej l Oetallczne] 
oraz swetry, bluzy,dresy.J.PITER S Hong 
Kong. Kielce, ul. Mielczarakiego45, lei. 
54D-06,pn. -pt.9.30-17.30,.ob.7.30 
- 14. 2081/hk 

HOSSA-2 Skład fabryczny Cemen
towni~Matogoszcz· oleruje cement wor
kowany l luzem po cenie konkure!"ll;yjnej 
oraz bramy garatowe, parape~. Kielce, 
Żelazna 22 (obok dworca pt(p), lei. 
66-09-01. 2080/hk 

GAZOWEpleey1lizkalaltzatorem.Kleł-
ce,488-61wewn.7. 2120/hk 

OOSPRZEOAM kontrakt Alce Konsor· 
cjumnaratllnyzekup.potonez.a".Kielee, 
61-66-94po18. 18029/g 

SPRZEDAM .llkodf lavorlt" (pUdzl«
nlkt991 r.)wypoaa.tenledodetkowe. 
przebieg !S.OOOkmpierwszywłłściciet. 
Cena 120.000.000. Tel. 31-77-27. 

17941fg 
FSO 1500 (S-poloneZ) (89190). 

Radom, tei. 63-97-87.63-51-83. bo 

MEDYCYNA 
GINEKOLOGICZNE ze biegi (do 24 ty

godnl)-najlepszeklinlkleuropejskle, 
umiłrka.n.ne <:eny. Zaleleloooj: .Mark
tur",l0dt,32-73-49(10-18). 385/kw 

PSYCHOL.ODZY, pedagodzy, logope
d;zl-eodzlemle8-20.Kiek:a,War..zaw
.ska34,411-41 wewn.225,267. 

164(.1G0 
MEDICUS- badania kierOWCOW, okre

sowe.Sienklewicza41ponled.l:ilłki,śro
dy,czwartkl16- 17. 178351g 

MEOICUS-IulrdiologMarełiStntczyń
llki,El<G,e<:hokardiograllaser<:a-ponle
<1zllłki,środy16-11.Kielca,SIInkiewi
cza41,tel.68-47-().4. 11834/g 

MATKO karmi~ - wypoty<:ulnla 
odd~czy pokarmu. Kielce, Na Stoku 
74123.32-28-<19. 15702/g 

MEDIN - Lec:z.anle kllmlcy tółeiowej, 
Mrkowe],prostaty,hemoroldOW(bezope
raC)1ne),łyalenia.ZapłryKiełce,487-18 
(15-17}. 1955/t 

KUPNO 
KUPtĘ płyty drogowe. Kielce, 

31--63-62. bo 

KUPIĘ.ład(l"(19871ub1968).Kiek:e, 
507-t4wiec:rorem. 11990/g 

KURTKI z łttek ku~. Wrocław. 
61-05-23,po20. 132311c 

SAMOCHODY rozbite wyeksploato
wane. aprawne. Klelce.61-85-3h899111 

TURYSTYKA 
WYNAJEM busa 8-osobo'Nego na kra,) 

l zagrani(:ł. Kielce, lei. 66-29--40 lub 
68-40-35. 1203/AG 

WYNAJEM autolwów kraJ. zagrenlca. 
Klelce,68-03-55,61-3J--9oł. 

16347/g 

~ANSZE przejazdy do Rzymu w 
klltdyczwartek.Cena 1.150.000. Klek:a, 
ul. SIIŃdt"Nicza 76. lei. 61-29--40 lub 
68-40-35.. 1202JAG 

WYCIECZKlnaWwlYiSycyli(l . • lnler
Kodell".66-03-50,68-38-18. 

1&472/g 
.KIElCZANIN"-PrzejezdydoHiszpe

nii. Wynajem mikrobosOW. Kt.lce, 
31-40--34. 17958fg 

BIZNES 
P.RACOWNA uliług reklamowych. 

Kielce,tel31-25-16. 2114/hk 

AUTO-MOTO 
CIĄGNIKI, mauyny rolnicze. Cef1y 

konkureocyjiMI. RATY- O proc. Czttcl. 
akcesoria, ogumienie i akumulalory do 
wazystldchpOjalOc)w . ..MotoagrOI"IIU", 
Klelca-Kostomłoły262,11-16-57, 
453-15. 16621gd 

AUTOALARMY, rtdil, znakowa/IM. 
Klelca,<l29-417. 1660/gd 

Al.ITOGAZ-Instalacje{IIWIW8,'1114osklch 
firm. Gwaranc:ja, 111ty GAS SERV1CE. Klel
ca,Pomorsk135,486-74. 1658/GD 

AUTQ..fW)IG-Al..ARM, znakowanie. 
WIBTROłłC. 68-28-<19, Okrzel35. 

1199/AG 
SZYBY SAMOCHODOWE - sprzedał, 

morut.,.Autofenix",Szawce39k.os.~ 
wtny,te1Jiax592-()5oruKIIłca.ai.Tar
nowaka26. 1191/AG 

AUTOALARMY PRESTIGE AtJdiOyo){ 
USA:znltklubezpleczenlowe,J-,5-Ietnlt 
gwarancja, zabezpieczenia przed rozko... 
dawaniem.. C.nlralne zamki, lmmobiiiMI" 
-azylrowabloka<Sazaplonu.Radioodłwa
rzacz.a i glośnikl. Znakowanie pojazdOw. 
Autoryzowane~erwlay:Klelce,uł.Manill
stu Lipeowego 34, teł. 326-599, ~. PtQir
kowsl<ł191(.Polmozby11.teł.66-32-07. 

1196/AG 

FORD - Clłkl z.amie1Yl8. Klak:a, 
502-52. GOmlkówStaszicovrlłklch15. 

1109/AG 

TŁUMIKI do aamochodOw zechodr»ch 
firmy BOSAL .Molo-Mas", Kielce, ul 
Mickiewicza6,tel.423-73. 164021g 

AUTOHOLOWANIE-platlorma.(D-41) 
277-75. 17642/g 

AI...TRONIKA - aut011larmy ._.seńine, 
Pursuii,Adlva.Kl&lce,leszczytllka13, 
434-79. 16976/g 

CZĘSCI do semoc::hodOw ze<:hodnlch 
zellkledulr.zamOwienleołerułeKIM 
~tcl. Skllpy: Klek;e, ~. Targowa 
18,'-1.321-237,Kielca,ui.Mickiewicza6, 
tet.423-73. 16401/g 

.POL.MAX" - nlllkie cenyl!l Opony, 
•lwmul•lory,świece.Fiłtry,oleje,lłumikl, 
skceaoria,t.arOWki.Kielet~,ui . Batallonów 
Chlopskl<:h93,tel.570-02. 

17237/g 

SZVBEROACHY, 222-28. 17012/g 

HAKlholownlcze. Kielca,61-57~. 
173911g 

BlACHARSTWO - Ufltllwlanitl geoma
trll, lakiernictwo- komort. komputarowy 
dobOr koloru. Cqki, gwarancja do s lal 
Klelce,Sobleskłego67. 11280/g 

SKLEP .Skoda" przenietlony zKt"ako
wsklej 8 na Jana Pt.wta Ił 12 {wzgOne 
Karłdla) zapruza Włl)'łtklc:h kllentOw w 
godz. poniedziałek- pi~tek 9- 17, lOb. 
9-13,tel.68-12-55. 2973/hk 

MOTOArt: auloez(lłcl zachodnie, 
regeneracja tarcz, SPflłlłlel. Kielce, 
Bodzel"l\yńłklo33,485-25. 11106/g 

AUTO cą~ zachodnie .Tradel(. 
Klek:e,Mooiuazkl16,tel428-47. 

17259/g 

AUTOAI..ARMY,blokadylr.U.-T-l.OCK. 
znakowanie, auto-uyby, elektrome<:łla
nika, radiomontat. Kielce, Obotne. 28. 
81-56-31. 15700/g 

AUTOGAZ - gwaranc]L ra~. Kielce, 
Cłvobregoo40.501-40. 16362/g 

CZĘśCi do NIIIO(:hodOw zachodnk:h 
ze skladu i na zamowianle oferuje KIM 
Aulo-Clttclsklepy:Kiek:e,ui.T..-!Pft18, 
tei.32- 12-37,Kielce,ui.Mlcklewlcza6, 
'-1.423-73. 16401/g 

CZĘśCi do Rmoc::nodów USĄ. Kletce, 
66-28-<12,p01861-79-97. 18010/g 

AUTOAlARMY atestowaM: NASAR 
(dynamlcmykod}, BOXER, FOX, radiood
twarzacze,blokadyzeplonu.Sprzedat. 
mon1at..Ceboz;"Klek:e,Polna7,-461-38, 
p01132-23-44. 1656/GO 

.CEBOX" .cinquecento"- centralne 
zamkl,podnoenlktlzyb.Kiel<:e,~ 

TRANSPORT aamoehodOw krlj, za
grtnlcl-3t0ostawcza.~-2Hl 
'Nypotyczalnialawel Kletce,~. Mazur
tk1135.Tel.473-44. 2048/hk 

.smor przyJmuJemy w komis aamo
chody powypadkowe, zu2yiB oraz Clf.łcl 
aamoc:hodowe.Klelce.lgluta2.Miła Ił, 
537-56. 17265/g 

SPOJLERY. 537-58. 17266/g 

ćiĘSCi do wiolkich .llatow'". Kielca, 
pi..Wolno&cl8,tel.61-63-76. 19251• 

BLACHARSTWO, lłkletrictwo, 
me<:łlanikllpojazdowa.Auloaer'Ma.Kiel
ca.Cecllyna 131.47-1&4. 1561/GD 

MONTAZ~nąazowychwsamo
<:hodach benl:ynowych ąamikowych l 
z wtryskilm be~ .• Sam-Gaz" Kielce, 
Kruuelnlcklego231.555-27. 

1690/GD 

EKSPRESOWE 
JAJA apotywCU - ferma Szewce. 

Brojlery19.500.Tel.31-96-0666-76-37. 1....,, 
.. oKPOL" 

CENY PIIOOUCENTA 

OKNA 
TERMOłZOLACY JNE 

Pt..ASTlKOWE l DREWNANE 

; DRZWI 
;r.,~t.lla..~n. 

ttSll-łt, sa.łi-.M,f.tl, lllilllf.tJ 
ll'ltll,tJllidll, ttlł-11 

Kwalifikacje l zabiegi prowadzą lekane specjaliści urologii 
dr n. med. Mieczpław Gał'zla 

dr ArllMiuez Zapala 
"1. dr Lech Sobal\sld, Kopernika 3/103, pon. 1S:JO - 1630 
~ Kielce, ul. Seminaryjska 27b (d. Gwardii ludoweJ l. tel. 61-30-60 
=:: pon. - pi tek od godz. 14 do 18, sobota od 9 do 12. 

MEBLE- JAWEX s.c. 
.IAWEX • WYtĄCZNYPRZEDSTAWICIEL 

UIIUSKICH FABRYK IE8IJ 110_,.....,_ 
POLECA 

* funlrcjonalne kompleiJ ~w atrak
cyjnej kolorystyce l r6żnych zatawlenlach 

*nowoczesne l styloM -mwy pokojow 
* kompleiJ młodzieżowe l cizi~ 

KORZYSTNA SAIZEDAŻ RATAL.HA do 24 m. 
JAWEX ZAPRASZA DO SKl.fPOW: 

KIRCE, os. ŚWięiOkn)'slde, uL ",_nlte$tu LJpcowego 61, 
uL Afalllfutu Upcowtłf/0 71 (lrolo IOubu ,.salMł"), teL 32-23-28 
MEBLE-JAWEX lllll., 

STRONA 11 

OKNA l DRZWI 

® HOSSAs.c. 
~wregionledyatrybutor 

okienldrzwt 
POLECA 
1. OMa drewniane cf'M.lramowe ~-

polonelokna}ednoraiTIOW'Izzeatlwaml 
termoizolacyjnymi (pnedstawlclel Non
dlowy .Stolbudu" wtoazczowa) 

2. Okna drewniana jednoramow. ~ 
zestawami tarmoizolacyjnyml. olwell 
zachodnie .Siotlmpex• 

3.0knazi'CV .Pottroeal"-wszyatkle .", 
4. 0knazPCV . Panora"""(lbrojony 

protil,otwciaRoto)błale,blato-bf4ZO
we, br4Zf~W8; typowe i"' z.amOwlenle 

S. Okna z PCV- . KBE" białe, blato
-«ązowe, br4Zowe w dowolnym kształ
cie l rozmiaru 

6. Okna z PCV- konstrukcja amery
kal'lłka.Prze-gOra - dól. le'NO
prawo, z łlatkll oe::hronr\4 prz:eclw 
owadom: M zamOwlenle 

1. Okna i drzwi z a luminium w wielu 
wzorach -wrl(ltrzne l zewnttrzne z 
prz:ekładktt, termlczn.lt; : typowe l na :za
"_"" 

8. Drzwi wewn(ltrzne - k~tc.nałc:le _,. 
9. Drzwi zewntlruoe - kilkiindcle 

~~.., 

10.0śoietni<:e 
11 . Bramy ąaratowe 
12. Okna dachowe- prz:adstawici&l 

handlowy lirm .Velux", . Fakro", .Ortls" 
13.Wiłrlamlne<lllnelstyropla.n 
14. Cernen1 z Małogos.zcza l wapno 
15. Plana montatowa 
Zapraszamy 
Katdy wybierze co4 dla Ilebiel 
Hossa Klek:e ~- żelazna 22 (obok 

cfoM)rca PKP) tet. 66-34-21 fu 
66-09-01 

cemen1 pod nr. tel. 66-0!H)7 
Nowo otwarty punkt aprzec:laĄI, 

Klelee 1 Maja 138.tel.S28-82. 
Hossa Radom, ul. ObrOI"'ccW 30 (do

jazd od~- 1905 Roku), tel. 632-645. 
2109/lł( 

KOMPUfERY 

MEBLE BIUROWE 

DYSTRYBUTOR 

MASLA "FINEA" 
"FORBUD" 

Kielce, teJ. 68-11-88 
Ostrowiec św., teJ. 65-20-44. 

164Sicd 

~rki~ 
~ukowy i dębo~ 
·~ .. ~, •• u;,~ 

Inopisz w sidliide 
.. Kielcach, ... Uq 37, 

ł tei.S44--84,Jod.2:.10-17. 
:! CenazVAT 
otł 145.000 do 413.000 ~a '"tcw. 

+Elewacje winylowe 
.SIDING" 

równict z montatem 
+ Dachówka bitumiczna 

-niskie cen)!. 
+ Blacha alummiowa 

+Rurv~"!'-200-+600 
~ ~~;~":s!=:~.~~ei.:~~ 

Skład reklam: "Exbud 13"' Biuro Reklam .,Słowa Ludu"', te!. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Upusty nas nie rozgrzeją Marszałek 

do kwadratu Ciepło - zimno 
Po.mo rtzpoc:zęda sezoa• p:zew

a:~,wwit'łalllluzkanldw~ek. .. -
Ul było d-o. WD,It'll'llllaa~tlzleulello
pbcadoocrzt'll'llliaKlele«:l)'DDyśrellllio 
liliiarii zl. Czy abne aie pnyzDtowa· 
ay~aaaullosezoaa? 

Dyrelr.tor Wydziału Infrastruktury 
Techniczej UW, Rajmund Pastusz.ko 
stwierdził w piątek, it nie majesz.cz.e 
tadnyehsygnałówopozbawieniuciepla 
calychosiedli.-Jeślizdarzysi~konkret

ny przypadek zaniedbania, b~dziemy 
interweniował -powiedział.- Na razie 

trwa rozruch instalacji c.o. i mają miejs
cctylkolotalqebrak.iciepła. 

W snoale puwaym •orrll okrdla 
temperalurę w mieslkui1: 41.a pokoju 20 
st.C,dlalazienk125st.C.Oecyzjąminis
trafinansówz wruśnia br. upustyceno
we (zwane dawniej bonifikatami) przy
sługują dopiero, gdy temperatura w 
JokalujestniUzaod\8st.C-Iokatorowi 
nalety si~ zwrot jednej trzydziestej 
oplatymiesi~cznej,agdyspadnieponi

tejl5st-jednejpi~tnastej(dotematu 
powrócimy). (kk) 

- Cliowiek powin1eo bnt u swoje 
bartd tyle, Ile moi.e udżw:l~t. 

Mamwieledozd.z:ialanlaniKJelec
czyinle,dlategoprzed wyjazdemdo 
Pomania zapowiadalem. i.e nie bę
dę kandydonl do 'lrladz ~owego 
Sejmiku - powiedział aam prze
lt'OdniCZlłCY kJelec:kJeco sejndku, 
Józef Szczepańczyk., po pierwszy:m. 
posiedzeniu ~owego Sejmiku 
Samorzl!,duTerytorialneco. 

Niepełnosprawni artyści 

Wystartowali w przyszłość 

żaden z kieleckich delegatów 
na Krajowy Sejmik (oprócz 
J. Szczepańczyka jest nim rów
nież z. Daszkiewicz) nie wszedł 
do władz KSST. Nowym marszał
kiem Sejmiku Krajowego został 
Adam Stru.zik, marszałek Senatu. 
- Nie obawiam si~. że A Struzik 
wziął na siebie za dużo obowiąz
ków. Myślę, że dzi~ki niemu ini
cjatywy legislacyjne sejmiku na· 
biorą tempa. Poza tym, jest to 
człowiek, który potrafi łagodził 
konflikty polityczne - stwierdził 

J. Szczepańczyk. (sin) 

W sobotę w Busldm Domu Kul
tury odbył się koncert p lowy 
l Qaólnopolsldeco Przec~du Mlo
dzie:ty Spnqej Inaczej pod has
łem "Start w pnysdośt". 

Przez sześć godzin niepelno
sprawni artyści, pensjonariusze 
domów pomocyspołecznej z całej 
Polski, grali na instrumentach, 
śpiewali, tańczyli, recytowali. 

Policjanci 
na festynie 
W saktę, w barDo rotl:dur ~ 

kitl«b politja łwiętowabjubilean: 75-
ltciałstllitaii.Dojedaost.kluStallło•le 
zapresz-polkjant,wzro4zlu.al. 

Najbardziej zaslutonym praoowni
komwr~czononagrody,apotembawio
nosi~.1Utdy mógłspróbować swych sił 
na strzelnicy oraz podziwiał popisy 2oł
nierzy,którzyątakdobrzyjakgntpa 
antyterrorystyczna.Nazakończenieby
lopieczeniekielbasekprzyogni5kui 
tańce. (Uli) 

Winda w ogniu 
Wsobotęruoupalllslęsllnlkwin4J 

wbloka37przyllłieyPolntjwOstrowc•. 

Na•kJsetpn,b)iytnyjtdaosW straży, 
w \ylll je4u ratonidwa ttclulic.u~. 
Stnhcr stlritrdziU, te przr~ '11')\•
tb oprll jest zwartle Instalacji rlek· 
tryaaej. 04dęU lioplyw uerzjl 15Z)'bko 
lpa...Uslęti!Piea. (aa) 

Muzyka 

Przyjechali do Buska dzięki pio
senkarzowi i kompozytorowi 
Knysztofowł Cwynannri, który jest 
pomysłodawcą i głównym organi
zatorem przedsięwzi~cia. Zarów
no uczestnicy, jak i publiczność 
bawili się znakomicie. 

Relacja z tej niepowtarzalnej 
irpprezywjutrzejszejgazecie. 

(lu) 

Zgromadzenie świadków Jehowy w Busku 

Czuwanie przy Bogu 
Ponad sześciusetświadkówJehowy i ichsympatyków ze zborów 

w Chmiełniku, Jtclrzejowie, Pi"'czowie, Połańcu, Staszowie l Busku 
spotkało sit w sobott i n Iedzie" w buskiej hali sportowej na pierw
szym w historii Ponidzia ObwodowymZgrorr.dzeniu Świadków Je
howy. MPI.II przewodnię zjazdu byłe biblijna sentencja .,CZUWIIjcie, 
stójcie niewzruszenie, umacniajcie st,". 

Swiadkowie dyskutowali o po- tość chrztu nowych wyznawców
trzebie utrzymania dobrych sto- kandydaci, po okolicznościowym 
sunków z Bogiem.- Cieszenie się: pn.emówieniu, zostali ochrzczeni 
uznaniem Boga przynosi wielki przez całkowite zanurzenie w w o-
pożytek i ogromne zadowolenie- dzie. Zgromadzenie miało cha-
stwierdził w swoim przemówieniu rakter otwarty i było jednym 
Edward Kaśka, przedstawiciel z pierwszych spotkait świadków 
Polskiego Oddziału Towarzystwa Jehowy, które odb~dą się w tym 
Biblijnego i Traktatowego "Straż- roku w całym kraju. W przyszłym 
nica".-JeślichcemyMusiępodo- tygodniu- 15 i 16 bm. podobny 

~~at~~~~~~-=~~~~~uz~baJ!~ ~!~~d~~z.!t:f~~~: (:k~ti~t~~: 
prawe. wyznawców w Polsce) są trzecim 

Na wczorajszym Zgromadze- co do wielkości wyznaniem w kra· 
niu odbyła się równiet uroczys- ju. (dm) 

Koncert przyjaźni 
Młodzi smyakowcy kitltckiej 

Szkoły Mwzyczn~ 11 st. grojqcy w za
pole .Camera/a Srholarum" od kilku 
fal utrzymują przyjadt/skit kontakty 
z t ~mi rówidnikami ztSzwajwril, 
czlonkami podobnąo zespołu 
odi.wirczntj nazwie.// Mozaioo". Ba
wiązy w Kitlooch z mu.zynną rewizyt q 
Sll'l'qjcarski ztspó/ dal wit/t konet:r
tOw w midcit l województwie zakoll
aonych w.rpólnym ..,.,Sl(Ptm 
z polskimi ko/rgaml 7 października 
br. wkoicitiSw. Krzyża./, tyltwstepu. 
Pnrchodzę.adrtm •. A owo . rtm.jtst 
to kit, it leonurt po"lYilany został ja
ko symbol )tdno.ici mlodzid;y. 
Q:lonkowit obu zespoi ów zostali 11()"

mieszallilutworzylijtdnqwitlkąor· 
kiutrr smyczkową- trudno byto roz· 
paznoCkto jest Polaklem, ktaSzwaj
oortm. Pomy.rl wspanlaly, jakby za
cztrpnl(ty z organizowanych kltdyi 
Mifdzynarodowych Festiwali Mln
dzidy l Stwdmtów. Szleoda tylko, it 
oba zapały nit zaprezmtowaly się 
najp/rrw oddzltlnlt, a dopitro 
wflnalepolqqylywbraterskim uiciJ
ku. Moglibyśmywówczasporównywać 
i orenloi poziom gry . 11 Mozair:o" 

i.CameratyScholarum" . .A tak-~ 
nla ir«lnia arytmttyczna! Zrtsztq 
irtdnla ..,.,soku. Wt:w.rzy.rtkkhtruch 
,utworach jakit zo.rta/y wykonant, 
mogłtm podziwiać i okla.rkiwać wraz 
z licmit przyby/q publianością czys
toii intonacji, prtcnit rytmlaną 

i tzw. ogólną ku!turr muzyczną owij 
'ljtdnoaonejorkiestry. LJ ma/o było 
tylkoj«lnąo- mlodzlt:riat} tlaprt~i 
i żyda. Altpodobno taka teraz w i ród 
młodzieży moda ... 

Dążność organizatorów owqo 
wspólnąokonurtudopt:lnejinugra

dl przejawi/a sir równid w doborzt 
ftJHftUaru. l tak, u.rlyntliimy no 
WJI(Pft: Konet:rt d-moll na dwojt 
.rkrzypltcl. S. Bacha, w którym partie 
solowe zagrali: PIIWd Zlq,tuislci 
(Po/.rka) l Si- Suid/e (Szwqj
ooria). Molutka i filigranowa Szwqj
oortako grqjąca czyidutko i Jtylowo 
u.rtrpowalajt:dnak Pa111·lowi Zuzari· 
skinnu pod wzglfdtm sity i jakości 
diwlrku. Późnię} został wykonany 
dośistal)'crny.Kanon· J. Pachtfbela, 
a na zakoriczmft .Fantarja·na kwar
ttt f dwie orkltstry smya:kowe 

R. Y. Williamsa - utwór, wbrrw ty
tulowi, skomponowany bez fanta'lji, 
jtdnostajny i smętny. Czyżby rzrcz;y
lfliicit takie uraz były gu.rty mlodzfd)l l 

/, wrtszcit, o dyrygtntach obu zu
pol ów. Podobno próby inttgracji dyry. 
gtntów (dyrygowanlt na atey rruJ 
nit powiodty .rir i trzeba było dyrno
wat indywidua/nit. Wojeirch Zd;yb, 
twón:a i dyrygent .Camrraty Sc:hola
rum· poprowadzi/ wi(C dwo pirrwszt 
utwory, a Ht:mr~~~t{}$t~(Szwaj
caria) ów utwór finałowy. Doórt 
brzmienft ztspolu szkolntgo za/dy 
w dużęf mitrzt od dyrygento, który 
musi być rOwnoaeinlt: i nouczyde
ltm. i wychowaw~. Z tej roli dosJw. 
na/e wywiązl{jt się Wojeirch Zdyb, 
który od 6 lat pro111·adzi jedyny 
(z braku chóru l orkiestry dętej) repre
ze/1/azyjny ze.rp& kleirekich szkól 
muzycznych. Dobft: wraitnit jako 
dyrygent zrobi/ równid Htrman 
O.rtmdarp. 

Konurt stal się więcjakby poaqt
kltm obchodów jubi/ntnu 50-feda 
kitleck/chszkól muzycznych. Dobrym 
poczqtkitm. Oby tak dolej. 

MIROSL.AW MZIURSKI 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Z regionu Z regionu Z regionu 
Pamięć 

o Korczaku 
W ramach Mi~dzynarodowego 

FestiwaJu - "Korczak - dzisiaj", 
w Szkole Podstawowej nr 2 w J~d· 
rzejowie zaprezentowano montat 
słowno-muzyczny poświęcony 
tyciu i ideom Janusza Korczaka, 
na któryzlo:t.ylysi~ m.in. fragmen· 
ty utworów literackich i pamię:tni
ków dr. Korczaka. B.Z. 

Waśniów . rił$}~ 

Daleka droga Lopusmo 

do telelonu l ;.~~:.~::;.;,.""n':::::; 
pomocy gminy wybudowall no
weszkoly. Jut mo:t.na by z.ago
spodarowywać budynki, ale 
społecznicy uznali, te trze.ba 

Sąsiedzki 
spór 

Oddwtkhlattrwawldowlegmlna 
WaJniOw sp(jr o wykonanie prupUJ· 
tu. JNen z mitszkańniwa!de nltcht( 
do .rwrro sąsiada l nit pozwala niko
mu na pruprowadzenie ninb(dnych 
prac remontowych. Kład/ sir nawtt 
prztd dqgnlkltm, gdy Zarzqd DróB 
Pubflczrrych prObo.,..·al przystąpić dQ 
pracy. 

Woda tymczasem gromadzi sif o
bokjNnd z fXJS~i. za/twa piwnice, 
witwa sir do suteryn l budynkOw. NI~ 
dawnQ dla zażegnania ko11f1iktu od
by/Q sit SfXJlkanlt WÓjta z prztdst(l'W/
dtlami WydzialuKQmunikac;ii l Dro
gownictwa Urzrdu WojtwOdzkiego w 
Kitlrodt i Dyrtk(jl DrOg Publicrnych 
Urzrdu RdOIIOWtgO wStarachQw/cach. 
Pneprowodzono na mldscu wf~r 
lokalnq i uslalono, tt przepust za :gcr 
dq dw<kh innych gospodarzy brtfzit 
:budowo/f)' ki!kadzits/qt mttrOw 
wczdnid. Wykupiony bfdzit od nich 
grunt l spruwa sir wrmdt zakoriczy. 

(a n) 

Jędrzejów 

Na terenie gminy Wlłniów m~dtije się ok 140 abenentów teldonlcz
nych. Z centrali ręcznej w Waśniowie obsługiwaneJ przez w, dobę konysC. 
1 17,zcenłnli w M ominie obsługinnej &lównie do piętnastej -25. Wedlu c 
wstępnych dekJan.cjl obłh::D. się, t.ezalnstaJowanlem lele(onu byłoby zaJn
teresowanycb ok.SOO gospodarstw. W pninleuc:zy:a.~' konkarowsl!zsob' 
dwie firmy: Telekomunikacja Polsb S.A. l Tel-Star Spółka z o.o. 

Telekomunikacja Polska S.A. 
zwróciła się: niedawno do Urzę:du 
Gminy o motliwość podj~cia 

w pierwszym etapie budowy kon
centratora o pojemności blisko 
500 numerów i zainstalowania 
cyfrowej centraJi telefonicznej. 
Koszt przedsię:wzi~ia wyniósłby 
według szacunkowych obliczeń 
ok.l5mldzł, wtymTPS.A.party
cypowałaby wok.JO proc. tej kwo
ty. Samorząd gminy musialby wy
asygnowtć blisko 9 mld zł, miesz
kańcy ok. l m ld zł (początkowo 
200os6b po S mln zł), które podle
gałyby pótniej rekompensacie. 
Zaangatowanie środków musia· 
loby się: odb)i w ciągu dv.'Óch lat. 

- Zarząd Gminy uwata, te 
wkład powinien być odwrotny, 
skoro TP S.A. ma być właścicie-

Jem linii telefonicznej -mówi wójt 
Krzysztof GaJewski. - Telekomu
nikacja powinna partycypować 

w 70 proc. kosztów. Tym bardziej, 
te nie jesteśmy w stanie wyasyg
nować takiej kwoty. Prowadzimy 
inwestycje wodociągowe, buduje
my szkoły i pn.y naszym budieeie 
wynoszącym li mld zł rocznie nie 
motemy przeznaczyć 4,5 mld zł 
na telefony. 

Gmina nie chce zaniedbywać 
telefonizacji. Uważa, te kwesti~ 
pieni~dzy motna byłoby rozwi•
zać poprzez otrzymanie kredytów 
zagranicznych. Samodzielnie nie 
ma takiej s.ily przebicia i liczy na 
firmy, którechcąprowadzić prace. 
Taki sposób finansowania prac 
widzi właśnie Tel-Star Spółka 

Zmiany w budżecie 
626 milionów mieli do podziaJ u rad .U w Jędrzejolt·ie. Tak maCDII kwota 

jest m.In. efektem decydl poprzednich władz, dotycqcej uniechan la opłat 
za konserwację ośwledenla ulicznego. 

Pieniądze przeznaczono na za· 
kup sarnochodu stratackiego, re
mont szkól w Lrukowie, Pruislawlu, 
Juionnie, dofinansowanie: KS "Nap
rzód", straty miejskiej, robót inter· 
wencyjnych, transportu i przecho
wywania psów w schronisku, zakup 
EKG dla ośrodb w ~lawlu oraz 
remont przychodni. Zrezygnowano 
natomiast z budowy ulicy D~bowej, 

poprzestającnautwardzeniunawien:· 
chni. Nie będzie równiet wykony· 
wane oświetlenie we wsi Kopaninr. 
Mieszkańcy zadecydowali, te budo
wana będzie droga, na którą Rada 
Miejsila przeznaczyła 100 mln. O 30 
mln zmniejszono rundusze na re· 
mont oczyszczalni ścieków w 
PlubdL 

W przysłanym jut wcześniej 
piśmie spółka przedstawiła swoją 

kalkulację:. Gdyby otrzymała 
środki zagraniczne, to koszt jed
nego przyłącza wyniósłby ok. S 
mln zł. Placiliby abonenci. Pod· 
czas rozmów ze spółką nie było 
mowy o udziaJe gminy w kosztach 
inwestycji. 

Niedawno Tel-Star poinfor
mował, te przyspieszył prace nad 
realizacją projektu technicznego. 
Poprosil o przydzielenie ogn.ewa· 
nego lokalu o powierzchni 25-30 
metrów kwadratowych i wysokoś· 
ci nie mniejszej nit 2,5 m. Mają 
byćwnimzainstalowaneurządze· 

nia komutacyjne, zasilające i ba
teńaalr:umulatorów. Pracowałyby 

one bez angatowania ludzi. 
Pismo spółki przyję:to w gminie 

z dutym zainteresowaniem. 
Oczywiście znaleziono bez trudu 
wymagane pomieszczenie. Wła
dze zdają sobiejednak sprawę:, te 
daleka jeszcze droga do telefoni· 
zacji środowisk wiejskich. 

ANDRZEJ NOWAK 

"Polonez'' dla policji 
22 września br. w Sk.albmierzu mendanta miejscowego posterun· 

ku policji samochód "polonez". 
W uroczystości przekazania ucze· 

stniczyli: dr Wiaceaty Szymniak -
komendant woje\Y()dzki policji w 
Kielcach, mgr MarełlWnesld - ko
mendant Komendy Rejonowej Poli
cjiwKazimierzyWielkiejijegozas· 
t~pca mgr Mirosław SaJek. 

jeszcze dobudować mieszka· 
nia dla nauczycieli. Mie
sz.kańcy dobrze wiedzą, i :t tym 
sposobem mo:t.na skusić do 
wsi doskonałego nauczyciela. 
A przecie! o to chodzi, :t.eby 
dz.ieci z Antonielawa i Fanis
ławic nie odbiegały pozio
mem wiedzy od tych, np. zŁo
puszna. (mak) 

Oksa 
• Od ponad dwóch lal toczy 

się spór o drogę Zalesie- Zak
rz6w ponrlędzy gml~ a Jeclrut 
z mieszkanek. 

U:t.ytkowana od 104 lat dro
ga stała się: kością niezgody, 
kiedy gmina postanowiła ją 
poszerzyć i utwardzić. Obie 
strony przytacząią argumen
ty, powołują świadków, sąd 
odbywa kolejne sesje, z wy jaz· 
dową włącznie. 

Utwardzenie ponadkilo-
metrowego odcinka pozwoli
łoby na połączenie Zalesia ze 
światem. Mógłby tamtę:dy 

kursować autobus. Na razie 
wstrzymano wszelkie prace, 
zaś mieszkaitcy wę:drują na 
przystanek do Zakrzowa. 

(B .Z.) 

Pe~onariusze l pracownicy 
OPSwGnojnleorazmiesz.kań
cy gminy bawili się w środę na 
Imprezie plenerowej .,ŻegmU 
łato na rok" . 

Gorące brawa zebrały zes· 
poły artystyczne z domów po
mocy społecznej, znakomicie 
bawiono się: równie! na wys
tę:pie zespołu muzycznego 
"Express... Goście i gospo
darze uczestniczyli w konkur
sach, grach i ubawach uę:cz· 
nościowych. Rozegrano rów· 
ni et mecz piłki notnej pomię:
d%ypracownikami DPSGnoj
no, a reprezentacją pensjo-
nariuszy DPS. Po1egnanie 
lata ukończyło spotkanie 
przy ognisku i zabawa ta-

(dm) 

wypadków 
Muzeum Staroiytnq:o Hutnk:t

wa w Nowej Słupi na,llkmlej od wie
~- szkolne wydea.Jd. Poglądo
wa lekcja histońi na starym pieco
wisku pozwala lepiej przyswoić 
wiedzę: o zaję:ciach praslowian, 
którzy przed wiekami, na północ.. 
nych stokach Gór Swię:tokrzys-. 
kich zbudowali olbrzymie zagłę:
bieprzemysłQ!we. 

-Jedne z nąjciekawszych zaga· 
dek historycznych w Europie sta· 
nowią odpowiedzi na pytanie: co 
za ludzie wytapiali tutaj telazo, 

czy pracowalijako niewolnicy, czy 
były to plemiona wolne. fco stało 
si~. te całe zagłę:bie przerwało 
nagle produkcj~? - mówi prze
wodniczka po zbiorach unikato
wej placówki Lucyna Spelak. 

W tym roku Muzeum Starotyt· 
n ego Hutnictwa odwiedziło kilka
dziesiąt grup. Do Nowej Słupi do
tarli nie tylko uczniowie z Łodzi, 
Warszawy, Kielc, Katowic, ale 
tatle tui)'Ści z Niemiec., Holandii, 
Francji, Belgii. (bis) 

OOotrowłe~ KomeadyW ... 
jew6dzk1(j Pollfjl w Kielcach, koml
saru Knyu:tof Kabi11 l Led! Wydu
ldewia:laformuj~~o: 

• WDyminad& (&mina Morawiea) 
7 bm., o godz. 19.35 id4cy łrodkiem 
jezdni mę:tczyma ~cy po spoty
ciu alkoholu (blibzycb danych na 
razie brak) został potrącony przez 
samochód ,.fiat 126p", którym kiero
wat Dariusz P. (Jat 28). W wyniku 
doznanych obrateń pieszy poniósł 
~miertnamiejscu. 

•wKJeiCKbnaul. Warszawskiej 
7bm.,OJodz.l7.40kierąii!.C)'rowe-

rem Karol M. (lat IS) w trakcie omi
jania stoj,cego ,.poloneza" uderzył 
wotwartedrzwipojazdu.Rowerzys
ta doznał obrateń ciała. 

• W Klełcsdl: na ul. Piekoszows. 
kiej 8 bm., o godz. 8.30 Mirosław P. 
(lat 33) kieruj~~oc "daci'" potr~l 
przecbodqr.:ą przezjezdnię Stlnis
lawę: P. (Jat 65). Pies:zadoznalaobra· 
teńciala. 

• W KJełcach na ul. Grunwaldz
kiej 8 bm., o godz. 14.15, Mariusz T. 
(Jat 19)kierąiąc",u.staw'"przywlą· 
czeniusiędoruchuu:terzyłsię:zsa· 
mochodem ,.fiat J2Sp" którym kie-

rowa!Zbigniew 8. (lat 40). Kieruj'cy 
,.zastawą" doznał obrateń ciala. 

• W Ostrewa~ na ul. Zycmunt6w· 
ka 8 bm., o godz. 9.20 kierujlłC}' ,.fia
tem 126p" Henryk K.. (lat 55) potr,cił 
wybiep,j~~o" zza autobusu Ewelinę 
Ż, (lat 8). DziewczynU doznała ob
ra1cńciała. 

• W Wlelldej Wsi (c.mina w,. 
choct) 1 bm., o &odz. 21.55 Arta· 
diusz P. (lat 22) kierując ,.fiatem 
126p" potrącił itf\cego jezdni' Ta· 
deuszaS.(Iat<43). 0brateńcialado
znała pasaterka Lidia P. 

(lt) 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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CENTRUM KAPITAŁOWE SA. 
KIELCE, Targowa 16, pok. 623, (0-41)321-522. 

OFERWE 

LEASING OPERA.CV~NV 

-samochodów, maszyn i ur:z-.dzeń, 
- spr:zfłU komputerowego, 
-innych środków trwałych. 

• Moiliwołć indywidualnego negocjowania opłat lea
singowych, 

• Dowolność wyboru przedmiotu leasingu l dostawcy, 
• Bezzwłoczna zapłata sprzedawcy po złoieniu doku

mentów. 

Czas trwania umów leasingowych od 1-go roku do 31at. 

OPLAIT LEASINGOWE SĄ W CALOŚCI KOSZTEM 
UZYSKANIA PRZYCHODU!!! 

BPBBO ,,MJastoprojekt .. 
w Radomiu, ul. Struga 26/28, tel. 225-40, 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na sprzedaż samochodu .nysa• towos 522, rok produkcji 

1966, nr rej. RAA-321K, cena wywoławcza 18,4 mln zł. 
l przetarg odbędzie się 24.X.1994 r. o godz. 10 w siedzibie 

Biura,pok6jnr116, zaśewentualniell przetarg o godz. 12tego 
samego dnia. 

Wadium w -wysokości 1 O proc. ceny wywoławczej nalety 
wpłacić w kasie Biura do godz. 9.30 w dniu przetargu. 

Samochód zostanie sprzedany w stanie technicznym w 
jakim się znajduje w dniu przetargu. Cena wywoławcza nie 
zawiera podatku VAT. 

Ww. samochód motnaoglądać w garatu Przedsiębiorstwa 
po ukazaniu się ogłoszenia. 

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyny. 

STANLEV 

Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego 
Urzędu Miasta Kielce 

podaje do publicznej wiadomości, te prezydent miasta Kielc na wnio
sek Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach wydał 
decyzję z 15.1X.1994 r. znak: UAN. 11-7335/1/49/94 ustalającą lokali
zację inwestycji polegającą na budowie wodociągu i kanału sanitarnego 
w ul. Sienkiewicza w Kielcach, w ramach przebudowy istniejących sieci 
podziemnych uzbrojenia technicznego ulicy. 

Od powytszej decyzji słuty stronom odwołanie do Kolegium Odwo
ławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa Kieleckiego za 
pośrednictwem prezydenta miasta Kielc w terminie 14 dni od daty 
ukazania się niniejszego obwieszczenia. 

lOROTYCZNA LINIA 
0/0-599-6626 

Gminna Spółdzielnia .,Samopomoc C11łopska" 
w Stopnicy 28-130 woj. kiele(:lde 

ogłasza, przetarg nieograniczony na dziertawę Re
stauracji .Parterowa~ w Stopnicy bez baru. 

Cena wywoławcza dziertawy wynosi 6.000.000 zł. 
Przetarg odbędzie się w 1 O dniu po ogłoszeniu w prasie 

o godz. 1 O w lokalu biura .GS" pl. J. Piłsudsklego 4. 
Uczestnicy przystępujący do przetargu winni złożyć 

wadium pieniężne w kasie spOidzielni w wysokości .5 
proc. ceny wywoławczej, które traci osoba wygrywająca 
przetarg o ile nie zawrze umowydziertawywciągu 10dnl 
od daty przetargu. 

Przetarg mate być unieważniony przez spółdzielnię w 
każdej chwili bez podania przyczyny. 

Drugi przetarg odbędzie się o godz. 13 w tym samym 
dniu. 

17U9/J 

lVI E B L E ~walwoocl Importowane 
DZIANINY 

FUrERKO WE 

SALON SPRZEDAtY 

instalator 
SALON "SAMANTHA": KIELCE, ul. ZAGÓRSKA 62, TEL.233-48. 

SKLEP: Kielce , ul . LEGNICKA 18, te l. 253-53. 

CZYNNE W GODZ. 10-18, SOB. 10-15 

RATY BEZ ZYRA\TO\\' B[ZPL,\ ThY TRA~SPORT !\1 \ Tł Rł \Ił \11 \!>i rA 

Koledze 

CZESLAWOWI KROGULCOWI 
WJI"UJ &lęklkiqe ~cuda z ,.w ... ł•len:i 

Teścia r partners. 

Kielce, Zgoda 3; 
te/. 66-35-87. 17m,, 

25-520Kielce 

Ta.-gowa16p.l417 

Tel. 3 21 966,32 1967 

kolełuki i koleby 
u Świętobzyskiqo Pne4dęltiM5hnl 

Rolt6t Drocowydl w JUdcadl 
- Pracowma DTP 

Koletlu 

MARIANOWI WÓJCIKOWI 
W)TU)' alęiNtlkiqo wąóla•d• z fOwłHI• '•ien:i 

Teściowej 

bletuld l kolftbJ 
ze Świętoknysldqo Pne4&1ębiontwa 

RoWt Dr-ocowydl w Kielcach 

.J Opracowania graficzne folderów,etykiet,ulotek itp. 

J Skanowanie,rozbarwienia i nawietlanie. 

Sprzedaż sprzętu firm: 
J skanery,naSwietlarki -AGFA 

J Orukarłl.i laserowe- NewGen 

.J Komputery· Macintosh 

AGFA+ 

·~ w Apple 

Radom, ul. KIHńskie1o S 

oferuje: 

• zawory: terntOStatycme, lnalowe, 
bezpieczeMtwalhme 

*pompyc.o.,c.c.w.,hyclrolorowe 
*kotlypzowelolejowe 

• rury z tworzyw slhlttaycll 

lloc.o., tieplejl:r.imuejwody 
'boi><)< 

*U"JIUituręolejo~ 

• naay.ia frutOROWe 

• kominy l wldMy kombiowe 
zblac::bykwasoo4,.naej 

ZAPRASZAMY 

poniedzialek-p'-tek 

w godz. 8-16.30 
teJ. 63-12-52 

Skład reklam : "Exbud 13" Biuro Reklam ,. Słowa Ludu", t e ł . 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń . 
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~'&l~ ;;.r.,.__ Kielce,ui.Jagiellońska70Łódź,ui.Piotrkowska91 
'l' l' i: l T _!_l'"':. H tellfax 68-38-20 tel. (042) 331797 fax (042)329725 

.,.,",,",,,",,,., •• , •• , ........... , •• , ... ,,,, ... ,,,, ... , ............ , •• , ... , •• , ... ,, ... , •• , •• , ... , ••• , •• , .................. ,.,, ... , ... ,,,, ... , •• , ... ",, ... , •• , ... ,,, .. , •• ,"1; 
~ Nowo .Powstała hurtownia marmurów ~ 
~ i granttów włoskich, i skandynawskich. ~ 
~ Sprzedaż płyt surowych i polerowanych ~ 
~ oraz gotowych wyrobów dla odbiorców ~ 
~ hurtowych l detalicznych. ~ 

~ CENY PREFERENCY..JNE ~ 
~ Daleszyce, ul. $więtokrzyska 9, tel. 11-09-87. ; 

ł, ...................... , ............................... , ................................... , ................. , .............. ,, ....... , .............. ,.!!.~~~ ... J 
m~~ Warszawa, ul. KrOleWska 27 

1!1 "' PrzedsłaoicieiRegionalnyKielce,Kościuszki11,~206, 
. IIIIIII tel.45-41~1ax66-19-28. 
Ofenljemy ~lOdki na zakup maszyn i urządzeń' 

(15 proc. udział własny czynsz w okresie 12 do 36 m-cy). 

UWJip: posiadasz maszyny i urządzenia, a brak Ci gotówki 
-zgłoś się donas-mamy dla Ciebie rozwiązanie. 172001, 

('""':\(;'ENCi:\WiAsNosciRoiNEi""""~ 
' . ~ l SKARBU PAŃS1WA ODDZIAL TERENOWY ~ 

l W RZESZOWIE ~ 
l OGŁASZA PRZEfARG NIEOGRANICZONY l 
~ ~ l NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW ~ 
~ TRANSPORTOWYCH: ~ 
~ l) samochód ciężarowy .,star 240 RS", szt. l -cena wy- ~ 
~ woławcza 44 mln zł, ~ 
~ 2) samochód dostawczy "żuk A06B", szt. 1- cena wywo- ~ 

~ - ławcza 18 mln zł. ~ 
i PrzetargodbędziesięwGospodarStwieRolnymZasobu ~ 
~ Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Korytnicy, ~ 
~ gm. Spbków ki Jędrzejowa . Miejsce przet~rgu- biuro Go- ~ 
~ spodarstwa, godzina Ił, 24.X.94 r. ~ 
~ Wadiumwwys.IOp-roc.cenywywoławczej należywpła- ~ 
~ cić w kasie Gospodarstwa najpóźniej do godz. lO. ~ i Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez poda- ~ 
~ nia przyczyn. 1714711 ~ , ................................................................................................................................................................. " 

Kupno-sprzedał 

ŁOŻYSKA 
PASKI KLINOWE 

26-600 Radom 
Wacyn 105 a , 
tel. 313-710~7lJJr 

PPHU-x 
Radom.ul.su.r.MiMto11, 

tol25a-.3,830-681 ·po_oiskklo........., 
odzietochronną i roboczą, 

obuwieprofilalrtyczne 
i robocze, 

obuwie gumowe l gumofilce, 
obuwie tekstylno-gumowe, 
,_."_...,_ 

.... ~ 
ZPGSłomll 

Clnlctzl4d.r 

PUHAKAPIT 
l$-i3d•'8•lQf.1;131 
RICOH, INFOTEC. NASHUA 
NOWE l REGENEROWANE. 
SERWIS-CZĘSCI-GWARANCJA. 

KIELCE,ul.Sienkiewicz.a76p.l18. 
Tel.683-S8l 1152111 

PLOMBY, DRUTY DO PLOMB, 
ŚRUBY,ELEK1RODY 

PO CENACH FABRYCZNYCH 
ORAZ POZOSTAŁE ELEMENTY ZŁĄCZNE 

POLECA 

HURTOWNIA ŚRUB l ELEKTROD 

kiel•tech Itr 
SP.ZO.O. 

KIELCE, UL. ŻOŁNIERZY RADZIECKICH 4, 
TEL. 61-23-75,61-25-22,61-29-77 . 

Ponadto mformu}emy, ze z dmem 10.X94 r. 

otwieramy hurtowmę ww. artykułów 
w Ostrowcu Śwtętokrzyskim przy ulicy KHmskiego 51, 

w godz. 8-16,tel 65-31-64wewn.30, 65-31-63wewn. 30. 

f"'ROiDiCZ3'Sjióldileiiił3~ ....... l 
~ ' ! Produkcyjna ! 
' ~ ~ w Słopcu gm. Daleszyce ~ 

! sprzecl.a: ! 
i I. Działki budowlane położone w Słopcu przytrasie Kielce- ~ 
~ Daleszyce w pobliżu zalewu w Borkowie. ! 
~ II. Obiekt we Włoszezawie w skład którego wchodzi: ~ 
~ -hala produko/jna (magazynowa) o pow.210m kw. ~ 
~ -budynek soqalny pow.24m kw. ~ 
~ -transformator ~ 
~ - dzialka ogrodzona o pow. 1303 m kw. ~ 
~ Bliższych informacji udziela Biuro Spółdzielni, tel. ~ 
; 11-09-37wgodz. od8doiS. ! 
~ ~~ ~ 
t ........................................................................................................................................................................................ ,~ 

Obsługa niektórych telewizorów dawno przestała być prosta 

--~ 
Na szczęście jest SANYO 

SAtNo 
Telewizor łatwy w obsłudze 
Posiada wszystko, czego naprawdę potrzebujesz 
Zbudowany-z myślą o Tobie 

p•rt~i lrl.;ve.. 
DEALERZY: SANSERVICE Warszawa, ul. Łubinowa 4a, MDS ELEKTRONIK- Kielce, ul. Manifestu Upcowego 71, tel. 31-80-91 

Skład reklam: .,Exbud 13" Biuro Reklam .,S łowa Ludu", te ł. 448-58, Kielce, uL Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń . 
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Zmcze 
nagrobkowe 

.. 
z 
N 
u 
i 

LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, WITRYNY, PRAL~~IE, MIKRO"! 

(w opakowaniach szklanych) 

już od 2.200 zl 
za sztukę 

kupisz 

o 
z 
o .. .. .. 
c 

~Ha/pol; . 
o ... .. 

" " w Spółdzielni Inwalidów c c 

11Rozwój" 
w Ostrowcu św., 
ul. Kilińskiego 26, 
lei. 65-20-15 w. ~~,. 

i n .. z 
N Redom, ul Wyszyńskiego 15 lei 63-30-62 : 
~ Końskie, ul. Slfa2:acka 3, lei. 12·26-30 z 

: 6 011 W TY&ODIIU, RATY IEZ iYRAmiW, IEZPUID TRAISPORT, WIÓWJEIIA TELEFDIICZIE !." 
' 1J 3Z:»ING0'1H:t 'lllłiYZSnS 'lliNA'11N '.A.S3łldSll3 'lliM9łiiMOliOS 

NOWO OTWARTA HURTOWNIA ALKOHOU 
IIIT O/KIELCE 

oferuje bogaty wybór alkoholi krajowych i zagranicznych 
po konkurencyjnych cenach. 

WHISKY, GIN, BRENDY, KONIAKI, 
W OKI, WINA, PIWA, NAPOJE. 

KIELCE, ul. !NIWNA 3, 1el. 68-03-88. 17S201t 

oferuje w cenach fabrycznych: 
LJ majonezy n musztardy 

Ford Escort 1.3 CL 5-dzzwiowy~ 
Już od 330'mln zł. :-. 
• ~ Jd'erownlca 

LJ ketchupy LJ ocet 
LJ koncentraty deserów i ciast 
LJ makarony 
LJ snack-przysmak świętokrzyski 
oraz artykuly spożywcze innych krajowych 
producentów. 

Towar dowozimy własnym b'ansportem! 

• Boczne wzmocni.U. dnwi 
• hsy ~ ll114pinac:aml J dodlt.ltoJVll blohd4 

·~fote./e • P.rzednie JM6Y bap{~ o reguloWUł6} wpokoki 
• 1"ylna JdaJM otwier&m~ od ~tl'Z' 
•TylnefottiecłllieJoMw.tto.wtku,VZ 
• Wyden:c:zb tylnej .ayby ( w wersji 5-drrwiowej ) 

• Nowy wymój ~ J Jcołpdi 1c6ł = 
• Laser, CL, .,s dnwi 

-=-~-~-.~.wW<-~~-;~~~---w-~--n-~-~------------------- • • • . 
• Ofezt.. ważn.l do lcańca pddziemib '94 

Twój Autol'}'%0wany Dealer linny Ford: 
Auto Slrar sp. z o.o., al Marszalb ]. PilsudsJdego Z 

26-UO Skarżyslco-Kami«nna 
teL: 53-lD-Zl, 53-D4-48, fax: 53-18-33 

• NBP....U J DEM • JS OSO ..t 

•• WPOUJA 

TOW~YS1WO UBEZPIECZENIOWQ-REASEKURACYJNE "POLISA" S.A. 

zalnldni w ogólnopolskiej sieci 

AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH 
Jeżeli spełniają Państwo wymagania, zapraszamy do pracy 

w zawodzie będącym $p0Sobem na alctywne życie. 

W'ymagania: 

O minimum ~rednie wykształcenie 
O wiek powytej 21/at 
O so/idno$t i t7etelno$ć wobec klientów firmy 
O umiejętno~ć nawiązywania kontaktów 
O wytrwałość w dążeniu do celu 
O wysoka kuftura osobista 

Oferujemy: 

O pracę w firmie dynamicznej i niezawodnej w dzjałaniu 
O wysokie zarobki zaletnewyłącznie od efektów 
O motliwo$ć pracy w optymalnie dobranym terenie 
O bezpłatneszkolenia ułatwiająceszybki start w nowoczesnym 
zawodzie 

Plsemne zgłoszenia zawierające tyciorys zawodowy prosimypt7esłaćdo 15 paJdziernika 1994 roku na adresynitej wybranych ocJdzjałów TUR . POUSA" S.A. 
z dopiskiem na kopercie ,.Oferta pracy". Najlepszych zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną. 

1»-824 Gda/Wc ------------------··---------
uL -.Przedmiejskie 30 

31-1ZB Ktalalw 
uL KannellekiJ 57 

Skład reklam: "Exbud 13" Biuro RekJam "Słowa Ludu", te ł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. 

-Al. JotozQI/msJde 11/19 

Redakcja nie odpowiada za treśt zamieszczonych ogłoszeń. 
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Polskie 
Książki 
Telefoniczne 
Nie czekaj z założonymi 
rękami. Przedstaw się. 

Polskie Książki Telefoniczne do
trą bezpłatnie do 73 000 firm i do
mów prywatnych w Radomiu iwO
jewództwie. Wszędzie tam, gdzie 
jest telefon. I gdzie klienci sięgną 
po nie, poszukując danej usługi 
lub towaru. 63% z tych, którzy 
dzięki Polskirn Książkom Telefo
nicznym nawiązali pierwszy kon
takt telefoniczny, dokonuje zaku
pu. Nie czekaj z założonymi 

rękami - przedstaw się 73 tysią:
com klientów. 
Zadzwoń jeszcze dzisiaj pod nu
mer 225 92, a odwiedzi Cię nasz 
przedstawiciel, który przyjmie 
zamówienie. Wszystko jest w Two
ich rękach. 

Polskle 
Kslt*kl 
'hłefooi<ue 

RYNNY PLASTIKO'WE 

Duńskiej firmy PlaslmoU 

~ zastosowanie do wszystkich typów dachów 

~ lelcko4ć instalacji, funkcjonalne rozwiązania 

l ~ mrozoodpom<ńć, brak korozji 

L ~ 100 proc. szczelnc»ci 

~ cztery kolory: biały, grafitowy, brązowy, czarny 

9 30 lat gwarancji na kolor 

poleca P W •• Eda~n" s.c. 
Kielce, pl.Wolności S, teJ. 68-77-57, tel./fax 425-26 

Zapraszamy do wsp6łpracy hurtownie. 

~ 
TECHBUO,e 

KUPIĘM:IÓD 
I INNE 

PRODUK'TY 
PSZCZELE 

telefon (D-41) II-33-76 
236-91 

w godz. 7-13. nmla 

Ofendemy nĄitańRe '11' knJu 
ręczniki frotte, wymiar 1.4 x 0.7 m. 
Cenapromocy,jn•-35.000d+po· 
datekVAT. Dotyayodb. hurto111)'ch. 

J•ronut:P i sprudd: 
Kieke,ChFcińska l. 
finaaOOZII:t. 

Tel.613-224,tel./fax619-614. 
l66Sll1 

Przedsiębiorstwo Budowlane 

Kielce, ul. Targowa 18 p. 1221. 

teł. (0-41) 32-18-13, fax 31-71-11 

TANIE- CIEPŁE- ZDROWE- SZYBKIE 
BUDOWNICfWO SYSTEMOWE" TECHBUD" 

30 PROC. TANIEJ!!! 

OszczĘDNOŚĆ NA OGRZEWANIU DO 40 PROC. ROCZNIE 
wsp. K..0,32 - 0,45 Wm tw./K 

KOMPLETELEMENTÓWTROCINOBETONOWYCHNA l KONDYGNACJĘ 

BUDYNKU ID X ID M OD 59 MLN ZŁ 
Swiadect~niTB nr 194191 i OG-260/93 

FAKTURYVAT-ULGIPODATKOWE 
Zakltlfl Produkcyjny w Br:e:inaclt k. Morawicy (b aza RSP). 

AGENCJA MARKETINGU 
l USŁUG FINANSOWYCH 

25·i~· Kllł.LCE ~L Zf\ĆDŁOWA t• 
lii!L.If'AX401J·:U 

NOWY SAMOCHóD W ZASIĘGU RĘKI 
WYSTARCZY ZADZWONIĆ. 

Najdogodniejszy system ratalny_ 

PIERWSZA WPtATA TYLKO 10% 
bez poręczycieli. 

F"ai:Jtycznie nowy od dealerów lub używany z autokomi.su. 

.zAD.Z"\NOŃ: 
Kielce, te/. 220-22, 405-2"1. 
Krakóvv, te/. 37-60-50. 

Skład reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu\ te ł . 448-58, Kielec, ul. Targowa 18. Redak.cjil. nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. 
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Telewizja- Radio-TVSat 

WWeMAn 
EKSPDZYCJA: 

Kielce. ul. JagielloMka 70, tel. 68 38 20 

KOMPUfERY 
PC/386/486/PCI 

zDOS62•WlN31 
G?i'imliS ' 
~1'7>-

DRUKARKI ·<>~~~"' 
SEIKOSHA, EPSON, .....,.~4" • 
NEC, OKI, STAR, HP 

• OSPRZĘT SIECIOWY 
• monilory, NEC, GOLDSTAR 
Low Radiaction, Non Jnterlaeed 
• dyski MAXTOR, NEC. CAVIAR 
• UPS APC. POWERCOM 
• akcesoria lompulerowe 

c;r.;;""~ • iiCCił 
Kielce, ul. Sienkiewjcza 43, lei. 4n-57, fax 66-21-11, sodz.. 9-17 
Kielee, ui.Sienkiew•cza16 - alcesoria 1511/Jd 

PRZEDSIĘBIORSlWO WIELOBRANżOWE 

HAWJED 
ZAPRASZA DO HURTOWNI 

wędlin 
BIURO HANDLOWE KIELCE, UL GóRNA 25, tel.lf•x 68-21-21 

O HtRTOWNIA NR 1, KIELCE, UL GóRNA 25, te/, 450-82 

O HtRTOWNIA NR 2, KJELCE, UL KARClÓM'KOWSKA .U, fel. 505-06 

O Hl.lłTOWNIA NR 3, KIELCE, UL CHAWBIŃSKIEGO 13, tel ~~;z 

Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna 

wOdrowążu 

a p 
zbołe •szowe. 

Telefon- Odrowąż 
(0--41) 12-17-39. ,...,, 

IP®.,mm>WJA\Dd~II 

n<D liJf!lA!Wbnmlll!!n 
PROGRAMI 

li.OO Kawa czy herbalA? 
8.00 .Modanasukces"-serial 
8.30 Dtwi~kova 
8.45 Gimn.aslyka;,.Reksio" 
9.00 Wiadomolei 
9.10 Mamaija 
9.25 Domowe przedszkole 
950 Myjnaszedzieci 
9.55 Muuy in Gondoland 

10.05 ~Dynastia Colbych"- serial 
prod. USA 

10.55 Muzyczna Jedynka 
11.00 Przyjemne z potytccznym 
11.30 Ludzki świat- sami o sobie 
12.00 Wiadomości 
12.10 AJrobiznes 
12.15 Telewi.Qa edukacyjna 
12.15 Mapzyn Notowań 
12.40 Szkoły w Europie 
13.05 Zielonym do &óry (l) 
13.25 3-2-1 kontakt: Tqo domu 

nie mo1na zbudować jesz

= 'u 
14.10 Kra,iobraz z c~- Przemi· 

janie 
14.35 Sludenci na sopockim plo

nono 
15.00 Potop popu 
15.30 Fronda-magazyn młodzie-

towy 
l li.OO ,.Moda na sukces• - serial 

prod. USA 
l li.lS Ola dzieci; Okr~ty oraz 

Baw si~ z nami 
17.00 Teleexpress 
17.20 Forum 
ł8.10 .La~ący cyrk Monty Py-

thona"-serial prod.ang. 
18.40 Historia TVP 
19.00 Wieczorynka 
19.30 Wiadomości 

2G.I5 TeatrTelewi~i; Michał Ba
łucki- ,.Dom otwarty"', ret. 
Michał Kwieciński, wyk.: 
M. Lipińska, J. Kamas, 
T.Telega,J.Peszck 

21.40 Miniatury 
21.45 Pulsdnia 
22.00 Tydzień prezydenta 
22.10 MdM,czyliManndoMater

ny, Matemado Manna 
23.00 Wiadomolei 
23.20 Mis1rzowie lina: Orson 

Welles- ,.Dotyk zła"- film 
prod. USA (19S8 r., 
104 min.), ret. Orson We!· 
les, wyk.: Cbarlton Heston, 
Janet Leight, Orson Welles 

1.00 Przeboje Boguslawa Ka· 
czyńskiego 

2.00 Zakończenie pro&ramu 

PROGRAMil 
7.00 Panorama 
7.10 Sporttelesram 
7.20 Kursj~zykaangielskiego 
7JS Dwójka o poranku 
8.00 Prosramlokalny 
8.30 .BarbaraiJan" (I)-.,Pierw· 

szyreporta1"-serial 
9.00 Swiatkobiet 
9.30 .Dinozaur": ,.Opowieść 

o jajku" -serial dol. prod. 
ansielskiej 

10.05 .WojowniczetółwieNinja" 
- serial anim. prod. USA 

IOJ0-13.00 
Programy na tyczenie 

10.30 Familiada-teleturniej 
lł.OO Musica Antiqua Europae 

Orienullis 
IIJO Program rozrywkowy 
12.00 ,.Pieśń odkupienia" (6) -

.Pod wodzą Fidela"- serial 
prod.ansielskiej 

12.50 To tylkoplotka 
13.00 Panorama 
13.20 • Ta wspaniała rodzinka• (2) 

-seriaJprod.fr. 
14.10 Clipol 
15.00 ,.WojowniczetółwieNinja" 

-serial anim. prod. USA 

15.30 7 dni polskiego spcrtu 
11i.OO Polska Kronika Filmowa 
lli.IO Ojczyzna-polszczyzna 

Historyczny ceber 
lli.JO Paryt lata60.,90. 
17.00 ,.CIA-zmieniającesi~cele• 

-serial prod. ang. 
11.00 Panoram.a 
11.10 Programlokalny 
19.05 Koło fortuny- teleturniej 
19.35 ,.HrabiaKaczula" -serial 
20.00 ,.Przystanek AJasla~- serial 

prod. USA 
29.45 ,.Przystanek1:ywiec" 
21.00 Panora~ 
21.30 Bestsellery Dwójki: ,.Po

tesnanie z Marią" - film 
prod. polskiej (1993 r., 
7S min.), ret. Filip Zylber, 
wyk.: Marek Bukowski, 
Agnieszka Wqner, Kata· 
rzyna Jamróz, Danula Sza· 
flarska,JanFrycz.,Sławomir 
On.echowski, RAfał Króli· 
kowski i in. 

23.05 Proaram artystyczny 
23.35 Program publicystyczny 

0.00 Panorama 
0.05 Sporttele&ram 
O.IS ,.Martha Graham -jestem 

tancerlu!"-filmdok. 
l.IS Zakończenie procramu 

POLONIA 
7.00 Panorama 7.10 Dzień dobry 

zPobki9.00Wiadomołci9.15Spojrzenil 
naPolskę 9.30StawlamnaTolkaBanana 
10.00 Radio Romans- serlai10.30Kome
diand: Szarialanka - Magda lawadziu 
11.10Gonieckulturalny11.25bprosz&
nltdoPolskl11.45Lebykonpolskiejlll.l· 
zyldrozrywkowej12.00'Niadomoki12.15 
tabtdliśpiew-filmlab. 13.35Przebojt 
kabarłtowejUsty 14.05Rodlr8ł)Ott 14.30 
Rozmowa dnia15.10 lepsze ni&sto 15.30 
Historia:Rewizjanadzwyczajna16.00Mt.
gazynsportowy 16.30Gnl-łeletumlej 

17.00Ttleexpress17.15Karino - serial 
TVP17.40FilmyaniiTIOWITił 18.00Włabl· 
rynde - serial 19.20 Dołnnocka 19.30 
Wl8domołci20.00Czteryczwarte-maga· 
zyn20.30Gdziejestrnojeokulara-lilm 
dolt21.00Panorama21.30l.alka-serial 
TVP22.55Królowie,poskramiaczedzikicłl 
zwierząl23.25Pioser*izPolsklegozoo 
23.A5Gazetama5lal-rep. 0.35Wok01 
muzyld:Gospodiponiłuj-raportat 1.25 -- POLSAT 

8.000droblnamiloścl-serlal~8.30 
BananaSj)lil-serialanlm.9.00Wiclnlwa 
wzv0rza-minlsterialang.11.00Rajska 
plam- serial11.30fłobocop-seria1USA 
12.30 Telegazeta 13.50 Program dnia 
13.55Kurs!tzykaengielskiego14.10 
PewnegorazuwpociągudoTeksasu -film 

USA 16.00Czas nanaturt 16.30 lnlorma· 
cje16.45Cflmy!17.000drobinamilo~ 

-serialang.11.30MiśPaddington-serial 
18.00Sąsiedzi-OI:P/Cl.seriaiiUSiral. 
18.301nlotmacje 19.00Adam 12-serial 
USA 20.000slatnl słoń- film USA 21.55 
Gramy!- mJl)'kaWTVPolsal22.00 lnlor· 
macjt22.30Szpitalmłejskl-serialobycz. 

USA23.30Tylkodiadam0.00Potegnanle 

lVKKJELCE 
9.00 Kielecki kwadrans (pcML 

z8.X.94r.)9.25Piosenldnadzletldobry 
9.35KapitanPianeta(4)-łilmanim.IO.OO 
Wdąt&nludopra~(56)-seriall0.25 

Ksltga.RellordówGuinesu-filmdolt 
11.20TransWor1d$port(385)12.15Prze
kaztelutowyi7.15Kieleddkwadlans 
17.40l:yczenianadziś17.45Hackie,Jac.. 
ldt_(3)-bajkunlm.17.550zil(losiedla 
ŚwięlokrzysklnTKK18.10Wdąleniudo 
pra~-serial18.400zieńosildlaŚwlf
tokrzysldtwTXK 18.55Pytajnik-teletur
niej na telllon 19.00 Muzyka z cnodnika 
19. 15DzleńosledlaŚWietokrzysklewTKK 
19.30 Kino sensacłl-Podnlebnl }ltdtql 
-film lab. prod. USA21.00 Kielecki kwad
rans (powl z godz. 17.15) 21.25 Ró!owa 
dama(202)-seńai22.10Amalot-filmlab. 

P ORADY PRO.JEK T OWANIE S PRZED AŻ WYKONANIE 

EDAM-TANIE CIEPL 

prod.polskiej23.55Przekazlekstowy 
TV DAM! RADOM 

10.00Biuroobrotunieruchornościami 
10.30Sanla8arbara-serial11.208)'1edo 
ponledzlalku-serialkom.11.50fantomas 
-komediasens.13.35KiubtanecznyMCM 
16.5GBluroobrotu nleruchornośdaml 
17.30Teledziennlk17.50Sł)ortowapost· 

scriplum 18.05Ma9~n motoryzacyjny 
ABS 18.30TrzeciaWOjnaświatowa-mini· 
strlai 19.30GałeAmericaln-serlal kom. 
20.00 Teledzitnnik 20.20 Navarro - film 
sens. 22.00PowrotdoEdeoo (1)- serial 
22.55Teledziennik 

ATY- PROGRAM AUIOWY 
DLA TElEWIZJI KABLOWEJ 
18.30Zapowiedtprogra~~~.~18.35Trze-

ciawojna światowa (3) - minilefial USA 
19.30Conuczeka?19.35Językprawdzi· 
wych przyjadOI - z cyklu Gale Americaln 
- serial kom. USA 20.00 Rosyjska salalka 
-zcyk!u Navarro-prod.lr. 21.30Powrćt 
doEdenu(1)-serialprod.austraf.22.20 
Na dobranoc. .. 

RADIO KIELCE 
5.00 Nowinki z Radlowej w opr. R KI> 

zleja6.00, 16.00,22.00BBC6.07Aklual· 
no~ dnia 8.10 ~am reklamowy 8.30 
Impulsy (pr.IV) 8.50Radiowagieldapracy 
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 19.00WI8do
mołci9.10Nieczytaleś-pos/uchaj9.15 

Muzybdlawszyslltich10.00, 14.00,20.00 
Magazyninłormacyjny10.10,12.10Kurier 

ogłOszeniOwy 10.30Audycja literacka 
11.10Sprawanadliśi2.00Piuswpołud· 

nie12.30Energiazwiatru-aud.Z.Hetlka 
12.40W ludowych rytmach 13.10 Rozmal· 
to~imuzykawopr.O. Nowak 14.15lkze. 
czenle- opowiadanie T. NawakowsJdego 
(p0wl)14.30Rockpopolsku 15.10Auto
radio-motoradio16.05Aktualnotcldnia 
17.00WI&dO!nOśei17.05AktualnoScldnia 
18.00Piuswopr.W.KusiakaiM.OJkisza 
18.30 Magazyn filmowy w opr. M. Bielec
kiej 19.10 Coca-Cola ts the Musie 19.40 
Mela1Max19.55Baśniedopoduszkl20.10 

Radio po kOlacji- prow. K ltsld 23.00 
Zwielkiejsymloniki24.00NomeKiełce 

RADIO .,.JEDNOŚĆ" 
6.00Przebudzanld muzyczne6.30, 

7.00Serwis6.35Kalendarlum6.50Siowo 
nadzlś7.00Powilanie7.15Transmisja 
mszytw.zkośclolaŚW. Trójey8.00Poran
nyblokmuzyczno-lnlormacyjny,awnim: 
8.00,9.00110.00Serwislnlormacyjny8.10 
Program dnia 8.30 Serwis sportowy 8.45 
Kalendarium9.10Rynekpracy9.200uty 
konkurs o SPOTII na9roc1t 9.30 Go~t 
wsludiu-przedslawicieleTelekomunikcji 
Polskiej SA w Kielcach 10.15Komunikaty, 
ogloszenla10.30Kr0tkiprzeglądprasyka· 
tollckiej11.10KościOiwPoiSCłłnaśwle
cit 11.30 Wspólna modiHwa poludniowa 
- ,Ąnio1Pański12.15Spotkaniazoperą 

t operetką - aud. A. Czopka 13.00 Popo
ludniowy blok muzyczoo-łnlormacyjny, 
awnim:13.00,14.00ł15.005ef'wlslnłor· 
macyjny 14.15 Komunikaty, ogiOSZenia 
15.30Kieleckldzlennikradiowy15.451~ 
formator kulluralny 16.05 Wszysika po 
potskui6.25Rynełqncy17.00Wstarych 
Kielcachlokolicach17.450utykonkurs 
ospor11nagrodf 18.00~-magazyn 
\8.30Dobranocka,awnlej: 18.30Wiąa 
mi radio, mamo 18.45W18C.Zoma modlitwa 
dzieci 19.00 Komunikaty, ogłoszenia 
19.05 Refteksje nad aleizmem (2) -biskup 
JOz.ell:yciflskii9.45Muzycznepotegna
nie 20.30 Wieczorna modlilwa KOśdola 
21.00Muzyczneukojenie21.10Tenslary, 
dobryrod;-prow.A.Biaszkiewicz22.00 
Powlrićnadobranoc-JeruszNazarelu 
Romana Brandstaettera- czytało.. Cempu
ra 22.15 Noc na wzpzu 

RAOłOLEUWA 
TARNOBRZEG 

Wl&domościc:ogodzinęod6.15do 
17.15 

6.00-10.30Biokinfonnacyjno-roo
zyczny-prow. A.W181g0sz6.30Przegląd 
prasy 8.30 Sport 9.30 Wiadomości kullu
ralnt10.30 - 15.00Biokinlormacyjno
-muzyczny-praw. W.Pawełek 10.30Giel· 
dapracy10.35Kronikapolicyjna11.30 
Gieldaowoc:Owlwan;yw 11.35Szkolal.&
rządzanta12.30S.O.S. 13.30Kronikapolt
cyjna15.00- 18.00Biokmuzyczny-prow. 

R-RHakcjaałe,oDos:l td,owfedzlalaoł· 
dzau.ia•)'wprąralllle. 

Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", lei. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń. 
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~Sport Sport Spor~ 
Spmt News 

Palestyńczycy 
w Atlancie? 

Hirosdma. Przewodniczący 
Palcstyńskicgo Komite tu Ołim· 
pijskiego Rabi Al Turk oświad· 
czyi w Hiroszimie, że jego kraj 
jest gotów wysłać na Igrzyska 
Olimpijskie w Atlancie w 1996 
roku reprezentację: złożoną z co 
najmniej 20 sportowców. Aby 
móc uczestniczyć w przyszłych 
igrzyskach, Palcstyna musi się: 
stać czlonk.icm zwykłym MKOI. 
Ewentualną decyzję: o tym po
dejmie MKOł. podczas swojej 
najblitszcj sesji w czerwcu 1995 
rok.u w Budapeszcie. 

Emstthal 
chce mistrzostw 
Berlin. Niemiecka miejsco

wof;l; Ernstthal zamierza ubie· 
gać się: o organizację: narciars
kich Mistrzostw Świata w kon
kurencjach klasycznych w 2005 
roku aby uczci: w ten sposób 
rocznicę: 100-lccia Towarzystwa 
Narciarskiego Turyngii. 

Liekoski trenerem 
olimpijczyków 

Nowy Jork. Pochodzący z Fin
landii Timo Lickoski, od dwóch 
lat asystent trenera Bory Miluti
novica,został mianowany trene
rem pilkarskiej reprezentacji 
USA do 23 lat, teamu przygoto
wywanego do igrzysk w Atlan· 
cie. 52-letni Lickoski jest na· 
stę:pcą Lothara Osiandcra. 

Więcej na ochronę 
AtJanta. Kongres Stanów Zjed 

noczonych postanowił pn.czna 
cz)'Ć z budżetu państwa 20 mili 
nówdolarów na wydatki związan 
z ochroną bezpieczeństwa uczest 
nilr.ów letnich Igrzysk Olimpij 
kich"% w Atlancie. Komitet Orga 
nizacyjny do wcześniej zaplan 
wanych sześciu milionów posta 
nowi! dorzucić jeszcze 14 mili 
nów dolarów. 

Mord na prezesie 

W Dinamo Bukareszt 

Korupcja i oszustwa 
ProkiU"'IUra w Bukareszcie pro

wadzi śledztwo w spra'lrie korupcji 
l osz:usł'W fisblnycb w mJejSC1)wym 
klubie Dinuno- ołwladaył minis
ter spraw wewnętrmycb Rumunii. 
któremu podkop klub. 

Pierwsze wyniki dochodzenia 
wyk.azały,żewokrcsicodstycznia 

1991 do Jutego 1994 roku przwłasz· 

czono ponad l mln dolarów, po
chodzących z transferów pilkany 
i z praw transmisji telewizyjnych. 
Ponadto kierownicy O inamo Bu· 
karcszt fałszowali dokumenty 

i zawie(ali kontrakty sprzeczne 
z interesami klubu. 

W związku z dochodzeniem, 
pułkownicy Vaslle Jan ul i Aucustln 
Deleanu, były prezes i były wice
prezes klubu, zoslali przeniesieni 
w stan spoczynku ,.za działania, 
które nic licowały z godnością 
wojskowego", a dwaj inni działa
cze Dinamo zostali zwolnieni 
z pracy. 

Jest to piei"''I'SatakpowUDaafe
ra w l'v:lbola ra.ma6sklm od c:zasu 
obalenia rdima Nkolae Ceaases
cu w (nldniU 1989 roku. (PAP) 

Diego Maradona asystentem 

Bez papierów i prawa? 
33-letni Diego Maradona, 

niegdyś argentyński reprezen
tant. dziś ekspiłkarz zdyskwali
fikowany na 1 S mlesifcy przez 
AFA za niedozwołony doping, 
zaczął pracę asystenta trenera. 
We wtorek ,.złoty malec" prowa
dził trening w klubie Deportivo 
Mandiyu w prowincji argentyń· 

skiej Conientes. Diego asysto
wał swemu przyjacielowi Carto
sowi Frenowi. 

Agencja argentyilska Te lam pi
sze, że działacze FIFA chcą jesz
cze podyskutować o tym, czy Ma
radona ma prawo być t renerem. 
Rz«Znik FIFA Andrus Henu. 
twierdzi np., że dyskwalifikacja 
Maraó'ony dotyczy wszelkichjego 
aktywności związanych z futbolem ... 

W przeciwieństwie do Carlosa 
F rena, Diego Maradonanie posia
da "papierów" trenerskich. Za to 

NBA 

najego wystę:p w nowej roli stawi
lo się: ok. póltysiąca widzów ... 

(PAP) 

Nowe reguły gry 
Dyrektoriat amerykańskiej zawodowej lip kosz;ykówłd (NBA) wprowa

dził nowe repły roZ&rywania spotkań ~e na celu ułatwlenie py oren
sywnej. 

Unia, spozaktórej liczyć się: bę
dzie trafienic do kosza za trzy 
punkty bę:dzie oddalona w każ
dym miejscu na 6,60 m. Dotych· 
czas z boku odległość od kosza 
wynosiła 6,60 m ale naprzeciw 
tablicy już 7,23 m. 

Gracz, na którym rywal popeł

nił przewinienic osobiste, bę:dzic 
mógł wykonać trzy rzuty wolne -
takjaklojest w regulaminie obo-

wiązującym w roZgryWkach pod 
caidą Mię:dzynarodowej Fedcra· 
cji Koszykówki Amatorskiej 
(FIBA). 

Za brutalne dwa faule w NBA 
koszykarz zostanie wykluczony 
i usunięty z ławki rezerwowych. 
Za sprzeczki z sę:dziami i bójki 
spotka koszyk.arza k.ara wyklucze
nia z jednego meczu i grzywna 
do 20 tys. dolatów. (PAP) 

Mery Amunike ciąg dalszy 

Ravelli w "volvo" 

Szybki bramkarz 
na autostradzie 

KJedy Thomas RaYelll park.Ye 
samcK:bód przed meczem wyjazdo
wym, polkja dro1owa z Goeteborp 
oddycba spokojnie • .,Mamy kUb 
dni spokoju. Nie truba będzie 10 
IODit poautostradzłe". 

RavcUi, który definitywnie nie 
lubił nowej szybkiej piłki .Adidasa" 
podczas MS w USA. lubi szybkof;i; 
nadrod ze i już trzy razy został zła· 
pany na zbyt szybkiej jctdzie. Za 
katdym razem ok. 200 km na go
dzinę:. Jednakjego zdaniem, rada· 
rytle mierzą i zawsze udawało mu 
się: "wykłocić" i otrzymywał karę: 
"tylko" za 130km na godzin~ czyli 
karę: IOOOkoron.Jcsttootylc wat· 
ne, że w Szwecji po przekroczeniu 
szybkości o ponad30 km na godzi
nę powyżej dozwolonej, traci się: 
prawo jazdy, a sprawę: policja kie
ruje do sądu. 

Ravelli ma inne spojrzenie na 
ruch drogowy nit policja. "Uwa
ż.am,zcjazdazszybkoscią 140 km 
po pustej autostradzie nic kwalift
k.uje się: do utraty prawa jazdy. 
Trzebapatrzeć przczpalceodczli
sudoczasu". 

Ravelli podkreśla z uśmie
chem, że razjechał tak szybko, że 
policja go nie dogoniła ... Testowa
łem nowy samochód, wKiriałem 
w lusterku, że ktoś chce się ścigać, 
ale odpadł. Nie wiedziałem, te to 
policja"-śmieje się: Ravelli, który 
ostatniomusiał rozstać się: ze swo
imszybkim BMW 535 z powodów 
zawodowych. Jego klub IFK Goe· 
te borg, podpisał umowę: z,. Volvo" i 
wszyscy gracze musząjeździć no
wymi 850 GLE. "Na szczę:ścic to 
"volvo" jest równie szybkie, a na· 
wet przypomina mi BMW",twicr· 
dzi Ravclli. 

(PAP) 

Sport i nielegalna imigracja 

Zbyt niscy na przewał 
56 Fllipińttyllów wpadło na 

łwletny, lcb zdaniem, pomysł. 

llbnmiwkostiumysportoweznapi
saml "nliplńsb reprezentacja 
slatkówld", z kartanU identyftk.a
eyjnyml na płersiacb. omałże pru
szli odprawę pasqtOrtoW~~~aa lotnls
ka w Fukuoka - w drodu na igrzys
ka w Hirosdmle ·1dy jeden z dzla
laczyjapo6slddl zauwatył,żeJakna 
siatkarzy~ zbyt niSCJ. Rezultatem 
te1o Incydentu było posta'lrienie 
służb bezptecuństn Igrzysk w stan 
poeoto'lria l uwabtłejsze sprawdza
me kart identyfikacyjnych. 

A w szczegółach rzeczmiała się: 
tak. Grupa 34 mężczyzn i 22 ko
biet, przybyłych z Seulu na Jotnis
ko twie«<ziła, że jest reprezcnta-

cją narodową filipin w siatkówce, 
podążającą na igrzyska w Hiroszi
mie. Godzinę: później fałszywi 
sportowcy byli już w drodze 
do Manili. A mieli autentyczne, 
na pierwszy rzut oka, identyfika
tory, odpowiedni strój, a nawet 
flagi, wybrali tylko nicwłaściwy 
sport, zabrakło im kilku centyme
trów wzrostu. Bliższe zbadanic 
kolorów i znaczków na kartach 
identyfikacyjnych ujawniło fał
szerstwo. Przeszukano też bagatc 
,.siatkarzy" i nie znaleziono ani 
jednego przedmiotu z siatkarskie· 
go ekwipunku. .. Trener" ekipy 
mial za to36 dodatkowych, fałszy
wych kart identyfikacyjnych, pcw
nic dla "rezerwowych". (PAP) 

Peseta Bebeto Za pieniądze 
Brazylijczyk Bebeto, napastnik 

Deportlvo La Coruna, będzłe mu
slaJ wpladt do kasy klubu arz:r,mę 
W WJsokołcl •.. j ednej pesety. 

Po Mistrzostwach Świata 
w USA Bebeto przedłużył sobie 
samowolnic wakacje. Działacze 
klubu galicyjskiego postanowili 
ukarać piłkarza grzywną 300 tys. 
peset, ale po ostatnich świetnych 
wystę:pach Brazylijczyka zrezyg
nowali z egzekucji k.ary. Bcbeto 
zapłaci symboliczną pesetę:. (PAP) 

szejka 
Szwedzki zespół Oerpyte IS z 

Got.teborgu zab,liOkowal się do 
pierwszej up. Awans omaczai koalec 
Idopotów ftnanseWJcb klubu l po
~tek bl,jkl z 1001 noq. 

Nowy sponsor klubu, szejk Ab
dus Quewresbl, multimilioner z 
Aorydy ożeniony ze Szwedką za
interesował się Oergryte IS i pos
tanowił, że drużyna ta za trzy lata 
zostanie mistrzem Szwecji. 

AJgler. Ali Tahanouti, prezes 
jednego z czołowych klubów 
ekstraklasypilkarskiej Algierii 
JS Bordj-Menaieł, został za
strzelony w środę:. Napaści do
k.onalo trzech nie zidentyfiko
wanych osobników na przedroid
ciach Bordj-Mcnaiel (70 km na 
wschód od Algieru) - poinfor
mowano w oficjalnym komuni
kacie algierskich służb bezpie
czeństwa. Salomonowe rozwiązanie 

Współpraca szejka ze szwedz
kim futbolem rozpoczę:ła się: przy
padkiem, gdy na przyję:ciu w Palm 
Bcach na Aorydzie, Quewrcshi 
spotkał managera OlS, Gundera 
Bengtssona. Przy drinkach zaczę:li 
rozmawiać o szwcdzltim sporcie ... 
po szwedzku, którym szejk roz
mawia całkiem dobrze, dzię:ki żo
nie, Szwcdcc. Qucwreshi zainte
resował się: klubem stawiając wa
runek.. ,.Muszą wejść do pierwszej 
li&i. Jeżeli zrobią 10 własnymi słła
mi, moje środki będą do ich dys
pozycji bez ograniczeń." 

Snowboard 
w Nagano 

Genewa. Prezydent MKOL, 
Juan Antonio Samaranch uwa
ża, że w programie zimowych 
[grzysk Olimpijsk.ich w Nagano 
w 1998 r. powin ien zna1ctć się: 
snowboard. Japończycy niezbyt 
są zachwyceni tą propozycją, 
gdyż twierdzą, że naraża ich to 
na dodatkowe koszty. 

Działacze Sportinga Uzbona 
postano'lrili zapłacił: kJubo'lri MSV 
DuJsbur)l mlndolarów-sumęWJ

maczoft.\ przez Międzynarodo,.._ 
Federację Piłld Nolnej (FIFA)- za 
pillwz.a nlgecyjsldego Amunib -
om l,jmJI Jose Sousa Ontra. pm.es 
ltlubuportuplsltielo. 

Amunike, który w zeszłym se
zonie grał w Egipcie- w Zamalck 
Kair, pokazał się: z jak najlepszej 
strony podczas Mistrzostw Świata 
w USA. Skrzydłowym reprezenta
cji Nigerii zainteresowały się: dwa 

'----------' kłuby-MSVDuisburgiSporting, 

z którymi podpisał kontrakty. Aby 
usprawiedliwi: podwójny podpis, 
Amunik.e osltarzył trenHII eldpy 
Ni1eril, Holenlha aemensa We
stertr.ofa o to, ie unusilgo do podpi
sania kontrUlU z Ihtisbarcicm: 
gdyby Amunike odmówił, We
stcrhof zagroził odsunięciem go 
od reprezentacji. 

W spórmiędzy klubamio Nige
ryjczyka wmieszała się: FIFA. 
która przyznala rację: Niemcom, 
ponieważ Amunikc n~pierw 
złożył swój podpis na kontrakcie 
zawartym z działacz.ami z Duis-

burga. Portugalczycy nic dali za 
wygraną: 5 października w Zu
richu spotkali się: z rywalami 
i zaproponowali 1,4 mln dolarów 
za piłkarza. Nic doszło jednak 
do porozumienia, gdyż Niemcy 
żądali 2,6 mln dolarów. 

FIFA jeszcze raz podję:ła się: 
próby pojednania: wysłala list do 
federacji portuplskiej, proponu
jąc za jej pośrednictwem transfer 
Arounikego do Sportinga za2 mln 
dolarów. Salomonowe rozwiąza
nie zostało przyję:te przez klub 
Andrzeja Juskowiaka. (PAP) 

Quewreshi stawia na młody u
talentowany zespół,lccz zamierza 
kupi: kilku dobrych graczy. 

Najblits:zym planem OlS jest 
zgrupowanie zimowe na Aory· 
dzie w posiadłościach szejka. Dla 
kJubu rozpoczę:ła się bąik.a z 1001 
nocy. 

(PAP) 
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Światowy zlot FIM na Kielecczyźnie? 

Szansa dla regionu 
to:~~~t::::~·o~ ~~:;:;:,::::::~:Jo;,:~:-~~:ejj;li~; 
gospodanem tej gigantycznej imprezy będzie Polska. Wśród ośrodków 
ubieg~ltcych się o pra"1il do organizacji ~ takie Kielce. 

l nformacj~ tę przekazał dzienni
karzom, podczaszwołanej ostatnio 
konferencji prasowej prezes Zarzą
du Okręgu Polskiego Związku Mo
torowego, Rysnrd 1\tikurcb, które
go poprosiliśmy o wi~j szczegó
łów dotyczących zlotu. 

- Najkrócej motna powiedzieć, 
te jest to wielka motocyklowa gala 
z udziałem gości z calego świata. 
Przykładowo w tegorocznej edycji 
złotu, która miała miejsce w lipcu 
w Czechach uczestniczyli pned
stawiciele37patlstw. 

-AJaldcharaktermataimpreza?" 
-To prawdziwe święto turysty-

ki, w klórym rokrocznie uczestni· 
czy ponad 2 tysiące osób z wszyst
kich kontynentów, w tym oczywiś
cie, władze Międzynarodowej Fe
deracji Motocyklowej AM. 

-A Czy Kil'lecczymajest w stanie 
Przr.l!łf tak liCUllł grupę go~ci, tym 

banhiej,f.eterminzłotu.."pien~·szej 

dekadzielipcazbieglbysięprawdo
podobnle l harcerskim festi-:Jem? 
-Długo analizowaliśmy l~ kwe

sti~i według mnie nie ma najmniej
szych problemów. Baz~ zlotu sta
nowilaby Cedzyna, a chciałbym 

wyjaśnić, te zdecydowana więk
szość uczestników zlotu przyjeż
dta na motocyklach i zamiast z ho
teli korzysta z pól namiotowych. 
Impreza potrwa cztery dni i w tym 
czasie uczestnicy zlotu rozjadą się 
na teren Kielecczyzny. Łącznie 
przygotowaliśmydlanichat 16tras 
turystycznych do wyboru. 

-o- Czy oznacza to, ie zlot ominie 
niejako Kielce? 

- Niezupełnie. Tradycyjnie na 
kieleckich ulicach odbyłaby si~ 
najatrakcyjniejsza zawsze Parada 
Narodów czyli gala z udziałem po
nad 1000 motocykli zcałegoświata. 

Łagodny(?) OZPN 
To była bezprecedeosowa historia, pomyłka sędziego sprawiła, t.e 

jesuzenatydzieńprz.edrozpoczęciemrozgrywekomistnostwomli

gi sezonu 94/95 nikt nie ltiedział, kto będzie reprezentantem okręgu 
kielecko - tamobnesldego w tej kJasie rozgrywek. 

KARTKA Z HISTORll 
XXIV kolejka spotkań o mist

rzostwo ligi mi~dzyokr~gowej po
mi~dzy Stalą Nowa Dęba ą Zdro
jem Busko. W trakcie trwania po
jedynku arbiter pokazał 4 żółte 
kartki- po2 dlaobu zespołów. Po 
zakończeniu meczu doznał nagle 
amnezji i do protokołu zawodów 
wpisał zawodników, którzy nie 
byli ukarani. Potem wydarzenia 
potoczyły si~ bardzo szybko. 
Sprawa trafiła do Polskiego 
Związku Piłki Notnej a ten zmie
nił decyzj~ kieleckiego OZPN i do 
lU ligi weszła Stal NO. W między
czasie Okręgowe Kolegium S~
dziów nałożyło na arbitra naj wyż· 
szy wymiar kary- 2lata dyskwali
fikacji. 

LAGODNY OZPN 
Kilka miesi~cy temu komenta

rze niektórych "działaczy OZPN 
były jednoznaczne - arbiter 
skompromitował nas wszystkich, 
nie można dopuścić, by tego typu 
ludzie szkalowali dobre imi~ kie
leckiej piłki. Od tego czasu upły
n~ło 5 miesięcy i nagle władze k.ie
leckiego futbolu postanowiły 
zmniejsl)t dyskwaJifikacj~ z 24 
do 12 miesięcy. Czytby zatem lu
dzie z OZPN aż tak bardzo złagod
nieli? Czyżby zapomniano o tym, 
co mówiono kilka miesięcy wcześ
niej? 

STANOWISKO OKS 
Andrzej Ordysińskl - przewod

niczący Okręgowego Kolegium 
Sędziów:- My nie mamy z tą spra
wą nic wspólnego. S~dzia napisał 
podanie do zarządu OZPN i to 
gremium postanowilo zmniejszyć 
kar~. OKS w tym przypadku nie 
miał nic do powiedzenia. 

DZIALACll 
-To co si~ stało jest dla mnie 

kompromitacjąOZPN.Jakmożna 
było postąpić w ten sposób? Jesz
cze do niedawna nucano gromy 
w stronę sędziego, deklarowano, 
it nie b~dzie żadnych ulg wobec 
niego. Aż tu nagle taka zmiana po
glądów. Wydaje mi się, że pewna 

grupa działaczy zbyt szybko zmie
nia zdanie. Czy można zatem dzi
wić się,żenaszapiłkajesttaksła
ba, skoro niektóny jej wiodane 
sami właściwie nie wiedzą co mąją 
robić. Kiedyś można było wystą· 
pić o darowanie kary, ale jeden 
z punktów regulaminu mówił, że 
winny musi odpokutować 213 
.,wyroku". Potem dopiero motna 
było rozmawiać o ewentualnej 
amnestii. T.o, co zrobili moi kole· 
dzy jest zupełnie niezrozumiale. 

TRENER 
-Nie ukrywam, że wiadomość 

o skróceniu kary wzbudziła we 
mnie bardzo negatywne odczucia. 
Jak motna bowiem ułaskawiać 
kogoś, kto wystawił całej rzeszy 
działaczy, piłkarzy, wreszcie sa
mych arbitrów - tak złe świadec
two? Przecież z nas, jako okręgu 
śmiało się pól Polski. Ostatnio 
podczas jedego ze spotkań, gdy 
tylko arbiterpodyktował rzut wol
ny przeciwko gospodanom kibice 
natychmiast krzyczeli nazwisko 
sędziego, o którym rozmawiamy. 
Jestem zbulwersowany tym co 
zrobił OZPN. Gdyby w p nyszłoś
ci ten człowiek mial prowadzić za
wody z udziałem mojej drużyny 
na pewno zabronię futbolistom 
wychodzić na muraw~. Trzeba 
wreszcie skończyć z bałaganem 
panującym w naszej piłce. 

DZIALAClll 
-Nie wszyscy zapewne wiedzą, 

że kielecki OZPN stanął przed 
trudną sytuacją. Okazuje si~ bo
wiem, te winowajca mógł napisać 
do piłkarskiej centrali i byłby nąj
prawdopodobniej przywrócony 
do prowadzenia spotkatl piłkars
kich. Jak większość kibiców wie 
PZPN anulował przeciet decyzje 
OZPN Kielce tyczące sprawy 
awansu do III ligi. Tak więc nąj
wyższa instancja anulowała pozo
stałe decyzje, w tym również karę 
nałożoną na sędziego. Gdyby ów 
miał dobrych doradców już od 
dawna mógłby prowadzić mecze. 

MACIEJ CENDER 

-o- S~d1Ri:lllslępomysl,byKiel
ce ubiegały się o praq gospodarza 
złotu? 

-To chyba oczywiste. Impreza 
ta siutyć ma popularyzycji święto
krzyskiego regionu, jego promocji 
na cały świat. Mamy si~ przecież 
czym pochwalić. Moim zdaniem 
tej okazji nie motna przegapić. * Proszę wymienił: kontrkandy
datówdoorganizac,iidotu? 

- Początkowo ich lista była dość 
długa, jednak na dzień dzisiejszy 
oprócz Kielc pozostały już tylko 
Kraków i Poznań. 

oO- Kiedy zapadnie ostateczna de
cyl,ja w sprawie przymania pra'NI or
ganizacji tej ImpreZ)" jednemu 
z tnech wymienionych pTU'l pana 
ośrodków? 

- Wybór gospodarza ma nastą
pić przedkońcem roku. Teraz prze
glądane są ofeny złożone pnez 
kandydatów, natomiast w listopa
dzie pnewidziano wizytacje w te-
renie. 

DARIUSZ WJKLO 

Na matach 
w Łowiczu 
Z udziałem ponad 200młodych 

zawodników z całego kraju w Ło
wiczu rozegrany został w sabot~ 
Ogólnopolsld Tumlej Klasyfib· 
cyjny KadeMw w judo. Stanowali 
w nim także reprezentanci nasze
go regionu. 

Nasijudocy najlepiej radzili so
bie w kategorii wagowej do 78 kg, 
w której to trzeci był Konrad Jalo
wleczBłękitnych,zaśpiątyMadej 

SasakzKSZO.Tnebażalo.wać,że 
obaj musieli zmierzyć s i~ w brato
bójczym pojedynku o trzecią loka
tę. Dwunaste miejsce wywalczył 
1\nysztor Skuli! ze Startu Radom 
wwadzedo71 kg. Ponadtona ma
tach w Łowiczu tneci był Miros
law Drogosz: w wadze do 55 kg. 

Za tydzień w podobnym tumie· 
ju wystartują nasze kadetki. (d) 

Zl,jęcia pro."achone pTltl działaczy Kieleckiqo Klubu Karate Kyokushin z.aw· 
sze cieszyłysię sporym zainteresowaniem llljmlodszydl. Fot. P. Polak 

Karatecy z KKKK 
wznowili zajęcia 

Jak co roku, z poCZ~ttldem pa.tdziemika działacze Kieleckiego Klubu Ka
rate Kyokushln wmow:IU zajęcia lnowymJ &JllpamJ dzieci l młodzieży na te
renie calego województwa. O akcualnej sytuacji KKKK ronnawlam z jego 
wiceprezesem, KRZYSZTOFEM BOROWCEM. 

oO- Do tej porynie mo&łlłde nuuluł 
nabrakz:aiateresowanla.., dysc,-plio:~~ 
sportu "łlirtkl dded.llllłotb.iety. Czy 
wbiełllcynlroku jestpodobnie? 

-Jeszczelepiej.Zkatdymrokiem 
przybywa nam zwolenników a nllj
młodsi masowo wst~pują w nasze sze
regi. W lej chwili w całym wojewódz
twie mamy 50 grup szkoleniowych 
a w samych Kielcach at 23. Ogółem 
około 2,5 rys. osóbtwiczy pod okiem 
30 instruktorów, posiadających boga
tą wied29 i doświadezenie. Oprócz wy
czynuprowadzimyrównietza.i9ciąre
kreacyjne,naktóreuczęszc~~rów
nietdorośli. 
~ Czy' lirnil miejsc u ~(da loslał 

jutwyczerpuy7 
- Prakt)'Wiie tak. chociat ch~lni 

mogąjeszezezg/asz.aćsi~doSPnr31, 
SP I8(wtorki i czwartki,&odl.l8)oru 
SP 34 (wtorki, godz. 16). W pozosta
łych placówkach na dziś posiadamy 
komplet t:wicz.ących. W tym miejscu 
chciałbym wyjaśnić pewną kwesti~. 
Otó:t ostatnio w naszym mieście i nie 
tylkoog!IISZĄjąsi~ na plakatach nowe 
- delikatnie rucz ujmując - dziwne 
szkoły karate, oferujące dzieciom 
i mtodzie:ty przerótne SJ)O'Oby walki. 
Nasz klub całkowicie odtegnuje si~ od 
tychform,niemąjączniminicwspól· 
nego. My jako Kielecki Klub Karate 
Kyokushin często bywamy myleni 
z innymi odmianami karar e. Dla ścis
łości,nietraktujemytychszkółekjako 
konkurencji, bowiem w ciągu 18 Jat 

istnienia KKKK mo:temy pochwalić 
si~ pokainym dorobkiem sportowym 
irekreacyjnym,leczuczulamyrodzi
OOw, by dokladnie sprawdzali, gdzie 
posyłąią 5WOje pociechy. Dochodzi 
bowiem nawet do takich sytuacji, 
w klórych oburzeni rodzice dzwonilł 
donaslpretensjami.dlaczegooreru
jemy ich dzieciom np. walk~ no1:em. 
~ DokońcarokupolOStałyjesz.cze 

lńespfl.aa lrey miesil!ce. C.- oprócz tre
nlng6w - macie jeszae w pi anacła? 

- Jut 22 patdziemika wspólnie 
zUrzędemMiastaorganizujemywha
li widowiskowo-sportowej wielki fes
tyn dla dzieci i mlodziety, w którym 
m.in. grupa nas:ey~h instruktorówwy
stąpiwspecjalnympokuie.Wnąibli:t
.5Z}'mczasiera:zemzelnanymrrene
rem judo, Andrujem Witko"lriaem 
rozpoczniemy cykle kursów samo
obrony. Mamy nadzieję, te cieszyć si~ 
one będą sporym zainteresowaniem 
zarówno młodzieży, jak i dorosłych. 
Jetelichodzi o wyczyn, to 12listopada 
kilkunastu naszych zawodników wys
tljpi w Memoriale Masutatsu Oyamy 
w Gdańsku, zaś sezon zakończymy 
Mistnostwami Polski Juniorów, kló
re od~dą się w dniach 2-4 grudnia 
w Radomiu. Wyślemy tam silną ekipę: 
l myśl~ o drutynowym zwycięstwie 
a tacy zawodnicy, jak: ArturOcholl, 
Gn.egonJaros. Rafa] Platek, Sła."omir 
Pletnyk czy Michał KIUIK:lJ'Iidd po
winni walc~ o medale. 

KRZYSZTOF PARSZOWSKJ 

Krzyżówka 
sportowa 

17) dziennikarz .. Siowa Ludu", 18) 
bibuła, 19) walczą na niej zapaśni
cy,20) dopływ Angary, 23) chwasl 

PIONOWO: l) piłkarz Zagl~bie 
Lubin, 2) kolan- uczestnik igrzysk 
olimpijskich w Montrealu (4 km 
drużynowo), 3} miasto nad Irty
szem, 4) hokeista- uczestnik ig
rzysk olimpijskich w Sapporo, 5) oj
ciec Tezeusza, 6) grupa wysp indo
nezyjskich, 7) najniższaldasa spo
ł eczna w Indiach, I I) mate b~ 
prześladowcza, 12)napastnikKarl
sruher, 14) wymarły ptak nowoze
landzki, 15) dawny władca Rosji, 
2l)naloterii,22) kończygrę ws.za
chy. 

POZIOMO: l) kobieta na biet- sąg bóstwa, lO) była mistrzyni 
ni,8,)pilkarzWidzewa,9)cz~sta- Polski w szachach, 13) browar 
rogreckiejświątyni,mieszczącapo- w Brzesku, 16) niech~, uraza, 
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PUCHARY, 

MEDALE 
TROFEA 

&PORTOW E 
KIELCE, UL. KRYSZTALOWA <ł 

TEL.~l8-ł5 

Rozwi11zaną krzyżówkt; wraz 
z diagramem prosimy pnesytać 
pod adresem redakcji: "Słowo Lu· 
du", ul. Tugol\·a 18,25-520 Kielce, 
wduul4dn.i. 

Nagrody ufundowała drukarnia 
,.Ten:et",mieszc:l.JjcasięwKielcacb 
pny ul. Mielczarsldego 111, teł • 
66-02-{)7, czynna w godz. 8- 16. 

Nagrody za rozwiązanie krzy
tówki, sponsorowanej pnez firmę 
,.Auto-Handel" z Cedzyny z 12 
września otrzymują: Emilia Woś, 
zamieszkała w Kielcach w osiedlu 
Na Stoku 42/24, Beata Szulc. za
mieszkała w Zabnu przy ul. Fredry 
15/1 oraz Jan Bieńkowski, zamiesz
kały w Kielcach przy ul. Śniadec
kich 17. 

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Olbrzym z Mazur 
• 7..du:ydowal się Pan zamienił 

Mazury na Radom. Czyiby w olsz. 
tymldej siatkówtt b)io aż tak tle t 

- Po latach sukcesów przyszły lat.a 
chude. Zabrakło motywacji, zmiany 
dzialaczy w klubie i jego słaba kon
dycja finansowa nie sprzyjały sukce
som. W efekcie spadliS:my z ekstra
klasy. Mys:l~ ż:e AZS ma szanse po
wtórnego awansu za dwa, trzy sezo. 
ny, pod warunkiem, że utnymają 
obecny skład i pozyskają paru oo
wych graczy. Widziałem ich na turnieju 
wŚwidniku-gralipoprostutJc. 

• Droga z Olsztyna do Radomia 
nie była jednak prosta. 

- Najpietw zgłosiłem si~ do Czar
nych. Po krótkim pobycie w Rado
miu za namową trenera Grygolowi
cza, który przeszedł z Olsztyna do 
Szczecina, postanowiłemspróbować 
w tamtej szym Monu. Tam jednak 
wszyscy sprawiali wrażenie. 7.e nie 
są pnygotowani na mój przyjazd. 
Szybko wróciłem do Radomia i... 
dogada łem się. Bylem też krótko 
w Stilonie Gorzów. 

Rozmowa z PIOTREM SZCWTKO, nowym siatkanem Cza,-.. 
nych Radom 

- Dlaczego tak bardzo chelal 
Pan odejś(: z Olsztyna? 

• Olsztyn to piękne miasto, tam 
mam mieszkanie i tam kiedyS: wrócę. 
Ale gdybym pozostał, musiałbym 

is:t do pracy, a siatkówka zeszlaby na 
dalszy plan. Ponadto żonajest w zaa
wansowanej ciąży- na początku gru
dniagrudnia pnyjdzie na ~wiat na
sze drugie dziecko. Bez s:rodków do 

. życia byłoby nam ci~ko. 
- Ile kosztowal Pan dzJałaczy 

Czarnych? 

- 160 milionów zlotych. 
- Czy poznał Pan jui uroki Ra-

domia? 
-Nie zdążyłem. Nararie urz.ądza

my się z żoną w nowym mieszkaniu. 
Mam tu jednak możli~ wyżycia 
się w lym co lubię i pogram dwa lub 
trzy sezony. Podpisalem kontrakt na 
dwa lata z możliwokią przedłużenia 
go. 

-A plusy lego miasta? 
- Ws~e jest względnie blisko. 

Z Olsztyna do Szczecina jechałem 

Piotr SZCZOTKO· ur.lS mara. 1965 w Bialymsloku. Wzrost 
200 cm. waga 100 kg. Wychowanek A'Z3 Olsztyn, obecnie za. 
wodnik Czarnych Radom. Gra na pozycji Rodkowego blolru. 
Absolwent AkademiJ Rolniczo-'Thchnlc:mej w Olsztynie, mgr 
Inż. technoJog iywnoki.. Żona Anna (absolwentka tej samej 

uczelni), syn Grzegorz • 2,S roklL Auto: tavria. Hobby: węd
kan~two. 

samochodem osiem godzin. Z R~ 
mia, omijając Warszaw~ j~ znacz
niekrócej. 

- Jak poriwoalby Pan kluby 
z Olsztyna, Szczecina l Radomia? 

-W Szczecinie wszystko za1atwia 
się bardzo szybko. Z warunków 
w Radomiu na razie jestem zadowo
lony. W Olsztynie panuje kompletny 
balagan. 

-Czy nie :tal Panu odejścia z 01-
ntyna? 

- Po 10 latach gry w AZS mocno 
związa1em się z klubem, ale sytuacja 
zmusiła mnie do zmiany miejsca za
mieszkania. Żal mi szczególnie pięk
nych jezior, których nie spol)'ka się 
gdzie indziej. Jestem zapalonym 
wędkarzem i zawsze Iubilem łowić 
najeziorach. · 

• Które miejsce zajmą Cum! 
w najbliższych rozgrywkach ligo
wych? 

-Pierwsze albo drugie. 

Rozmawiał: 
PAWELSTUS 

Przeil kilkanaście ostatnich dnijednym z głównych tematów spor
towych wiadomości w lokalnej prasie byla kw~tia pr.r:ynaJeżnoki 
klubowej DARIUSZA GROBELNEGO, repre-.tentacyjnego siat
karza Wojskowego Klubu Sportowego Czarni Radom. 

Mistrzowie WU·SHU 
w Radomiu Sierżant Grobelny wybrał 

W piątek 14 paidziemika w hali Broni odbędzie się pokaz 

technik wa1k WU-SHU zorganizowany przez Stowarzyszenie 

Sztuk Walki "Chan" oraz Fundację na Rzecz Pornocy Ozie.. 

ciom. 

We1mie w nich udziaJ 14-osobowagrup.a chińskich mistrzów, prezentu

jących różnorodne style walki, w tym dwóch mnichów z kla5Zioru Shao 

Lin, będącego od stukei oWdkiem kung-fu. 
W trakcie 2-godzinnego pokazu publiczn~ ~zie mogla obejrzeć -

po raz pierwszy w Polsce w tak wyś'micnil)'m wykonaniu - walki ~z 
z użyciem tnldycyjnych rodzajów chińskiej białej broni oraz bez broni. 

Wszyscy uczestnicy pokazów - mętczytni, kobiety i dzieci - posiadają 

najwyisze stopnie wtajemniczenia. 

(zp) 

Rozmowa ze sponsorem konkursów sportowych ,,słowa Ludu", 
Andrzejem Zającem • właścicielem hurtowni AGD "Halpol" 
w Radomiu, przy ul. Żeromskiego 114. 

Oby Radomiak wygrywał 
-Jaka dyscyplinajest Panu naj-

bliższa? 

-Zegiarstwo, tenis ziemny i stołowy. 
- A plika nożna? 
- Owszem, lubi~ futbol, ale ten 

wielki, czyli spotkania międzynaro
dowe, rozgrywki o mistrwstwo ś'wiata 

"""""""· - Podobno jest Pan gorącym 
sympatykiem pilkarzy stołecznej 
Polonii? 

- Pochodzę: z Warszawy, więc 

upodobałem sobie ,,czarne koszule". 
WcZCS:niej kibicowałem też Górni
kowi Zabrze. 

- Czy oglądał Pan mecz hrael -

""""'' - MiaJem w:~e • kolega wy-

- Sponsorowanie stało się bar
dzo modne. Czy Pan tet poddaje 
siętej modzie? 

- Muszę. Sponsoring byłby je
szcze popularniejszy, gdyby pnepi
sy podatkowe były inne, to znaczy 
gdybym mógł przeznaczać pewne 
kwoty lub artykuły na określony cel 
bez podatku. 

• Czy będzie Pan sporl'l(li'Mł'al ko
lejne koNrursy w ,,slowie Ludu"? 

- Chyba tak, tylko ... Oby Rado
miak częS:Ciej wygrywa!. Ten klub 
jest mi coraz bliższy. Mój syn, Jakub, 
gra w nim w leni!>&. 

Rozmawia!: Jerzy Figas 

Bieg przez 
)JJ.,O'J'IU 

Jednak 
nie senator 

Działacze radomskiej Broni 
podsumowali czteroletnią ka
denc~ i wybrali nowe władze. 
Pncd zebraniem glos:no mówiło 
się, że prezesem zostanie Raj
mulld Szwonder. Kandydatura 
senatora najbardziejprzypadła do 
gustu 050bom związalym z bo
ksem, na czde z kierownikiem 
sekcjiCzesławemNOYillkowskim. 

Wszyscy liczyli, że R. Szwonder 
jako były działacz i sympalyk ~ 
ciarstwa z większym zrozumie
niem podejdzie do problemów 
sekcji. Senator nie zdecydował 

sięjednak na roi~ s a n a t o r a 
klubu. Nowy prezes nie ujawnił 
na razie swoich upodobań. 

Dobrze 
wychowany 

Dotarły do nas informacje. ie 
Piotr Szczotko, nowy nabytek 
l-ligowych siatkarzy Czarnych, 
zaimponował swoim przełożo
nym wzorowym zachowaniem. 
Ponoć w czasie rozmowy z kie
rownikiem klubu wstawał, kiedy 
ówpodnosilsięzkrzesla,bylbar

dzo uprzejmy i w ogóle. Kurtua
zja zdziwiła trochę dzialrzy woj
skowego klubu nie przyzwycza

jonych na co dzień do takich 
grzeczn~i.S iatkarztłumaczyl, 

że wynikało to z szacunku do 
starszych, a nie z chęci pnypo
dobania się pracodawcom. 

W Oronce lepiej? 
Jeden z pilkarzy rezerw Rado

miaka, Mariusz B., nie mogąc 
przebić się na stale do podstawo
wejjedenastki,skorzystaJzpro
pozycji trenera Robena Śledzia 
i przeniósł się do A-klasowej 

Oronki Orońsko. Klub stoi niżej 
od Radomiaka w hieruchii pil
karskich rozgrywek, ale piłka
rzom dzieje się jakby lepiej. Do 
takiego wniosku doszli koledzy 
napastnika dostrzegając u niego 
zegarek uznanej fumy Atlantic, 
o którym .wcZCS:niej mógł tylko 

pomarzyć. 

Oszczędzajcie 
trenem 

Trener koszykarzy AZS WSI 
Radom, Jacek Sobień, bardzo 
przeżywa występy swoich podo
piecznych. Denctwuje si~ nie 
tylko w trakcie spotkania, ale 
również po jego zakończeniu. 
Porażki zespołu niejednokrotnie 
okupił łzami w szatni. Panowie 
koszykarze - oszczędzajcie tre
nera.Poprostuwygrywajcie. 

(zp) 

Sierżantowi Dariuszowi Grobel· 
nemu znudził się klimat grodu nad 
Mleczną i postanowił udać się z piel
grzymką na Jasną~- Wybrał do
bry moment, bo Andrzej Szewiński, 
as atutowy mistrzów Polski, wyje
chal na saksy i działacze często
chowskiego klubu rozglądali się za 
kimS:, kto mógłby go zastąpić. 

Wprawdzie Grobelnemu brakuje je
szcze trocłę do klasy Szewińskiego, 
ale dlaczego nie skorzystać z okazji, 
skoro sama się pcha - pomys:leli lu· 
dzie z obozu Stanisława Gokiniaka. 

we_ i bytowe. Jclli przebijecie ofert~ 
cz.ęstochowian, zostanę - zdawal się 
mówić pan Darek. l czekai.'JYmcza
scm działacze AZ1l nabrali wody 
w usta i nie bardzo chcieli potwicr· 
dzić, czy są 1..ainteresowani pozyska
niem sierżanta z Radomia. Jes:Ii bo
wiem wierzyć raportom D. Grobel
nego, klub spod Jasnej Góry musial· 
by w sumie wyłożyć około miliard 
złotych na pobory, samochód, mie
szkanie. KtoS: wytłumaczył wreszcie 
siatkanowi Czarnych, że nie jest 
wart takich pieniędzy, a zaintereso
wanie akademików to zwykle ma

"'""Y· 

ciągnął mnie na ryby. Oglądałem tyl
ko ostatnie minuty i zgadzam s ię 
zopinią.żewygrali lepsi. 

RADOMlAK ·GKS BELCHATÓW 

Kadrowicz, w rozmowach ze swo
imi dOłychczasowymi pracodawca
mi utrzymywał, że akademicy ofe
rują mu warunki, o jakich w Rado
miu molle l)'lko pomarzyć. I finanso-

Sierżant dal się przekonać. Zosta
je. Spocznij. 

(zp) 

- Czy jest Pan czytełnikLem 
.,słowa''? 

- Tak, lecz raczej okazjonalnie. 
Często podróżu.if, zwykle to żona 
wybiera i kupuje gazety. Muszę 
przymat, iż coraz częS:Ciej zastaję 
w domu ,,Słowo". 

Wynik TneCZU .................... do przerwy ... 

AVIA • RADOMJAK 
Wynik meczu..... .. ........... do przerwy ... 

Imi~ i nazwisko .... 

Adres ..... 

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

rl} Steaua Bukareszt - Iskra/Ceresit 25:24 

~ Rozstrzygnie rewanż 
Pr zegrana 
po walce 

Wczo~ w Bukareszcie rozegrany został mecz pienrszej rundy Pucharu 
Europy, w którym pilklne ręczni ntistrza Rumunii STEAUYBukareszt po
konllł "s~demkę" ISKRY/CERF.SI11l2S:24 (12:11). Rnni za tyd.deń 
wiGelcacb. 

Steaua: Linlu, Laurceag - Pur
carera 1, O.breau 6, Dobrescu S, 
Bota 9, Saratzeanu 2, Stinga l, lo
nescul. 

Iskra: Kośmider, Paczkowskl 
- Rudny 8, Blacha 3, Jaszczuk O, 
Buglij l, Lubaski O, Zielonko O, 
Preybecklll, Lubereckll, Wcislo 
o, Przybylski o. 

Sędziowali: W. Kijasko i M. lO
szlar (Rosja). Widzów 500. 

Dosłownie o krok od remisu 
w Bukareszcie byli wczoraj piłka· 
rzcręcznikicleckiejls!uy.Wnies

pełna-Sekundę po końcowej syre
niegoladla naszej d rutyny strzelił 
Dariusz Buglij, lecz sędziowie 

bramki nic uznali. W efekcie więc 
mistrzowie Rumunii wygrali lecz 
l-bramkowa zaliczka mote oka
zać się dla nich zbyt skromna 
w perspektywie rewantowego 
spotkania w Kielcach. Mecz roz-

począł się po myśli podopiecz
nych trenera Edlł·arda StrlJłbaly, 
Po kwadransie mistrzowie Polski 
prowadzilijut nawet 7:4. Rumuni 

f:u~tit~~~ dz;~~~:~~~:~ 
polowy oscylował wokół remisu. 

Po zmianie stron pilkarze Ste
auy rozpoczęli bardziej zdecydo
wanie, w efekcie uzyskują 2-3 
bramkową przewagę. Dzięki jed
nak kilku skutecznym interwen
cjom Jacka Kośruidra oraz celnym 
rzutom Marka Rudnego w 46 mi
nucie ponownie był remis 17:17, 
zaś na 8 minut przed końcow11 sy
ren!j kictezanie prowadzili nawet 
22:20. Kiedy zanosiło się. na nieo
czekiwany sukces Iskry dwa gole 
strzelili Rumuni i znów był remis 
22:22. Emocje sięgnęły zenitu 
w ostatnich kilkudziesięciu se
kundach, kiedy to gospodarze 

Cieszą tylko punkty 
W kolejnym spotkaniu o mislnost-.o drueiej liei piłld ręcznej kobiet za

wodniczki FAMARU Kielce podejmonly dru:t;ynę A'ZB Wsrszan, poko
nli].IJC ry-.all23:21 (11:11). 

FAMAR: Wicha, Gala- Jakubows
ka O, MUR;Jńsb O, Wieerorek 5, Mu
twicb 2, Durlej I,JJ.nusuk 3, Wycho
wan.iecii,Poi:aro'II"Skal,GrzeRczakO, 
Sza.crbaO;nąjwię:cejbramet.dławar
szawianek zdobyły: Górczyńska 7 
iBrzySZQ:I.kS. 

Po wpadce w Gdańsku piłWt.i 
r~z.neFamarochciałysi~uehabilito
wać w pojedynku z silnym rywalem. 
Sztuk..atasięudała,łeaciesz.ąjedynie 
punkty, bo era podopiecznych Maril
u Siewtuka nadal pozostawia sporo 
dotyczenia. 

Po sporych wzmocnieniach war
suwska drotyna pretenduje do czoło
wego miejsca w rozgrywkach, totet 
spodziewano się: zaci~tego meczu. 
Pncz 60 minut tadnej z drotyn nie 
udało si~ wywalczyć wi~kszej przewa
gi nit dwie bramki i do ostatniego 
gwizdka ~ziów pojedynek trzymał 
wnapię:ciu. 

W kleleckim zespole bardzo dob
rze wypadła Renata WyclłoWIDłec, któ
ranietylkowzi~lanasiebieci~tarroz
grywania akcji, lecz również skutecz
niejekończyłacelnymirzutami.Dob-

re momenty miały Ma&U Wlea:orek, 
Apleszb J~.nuszek i obie bramkarki. 
Natomiast zupełnie niewidoczna była 
Be-ta Mul'll'lck.a. W drutynie rywalek 
wyrótniły si~ Górczyisb i B~ 
oraz była zawodniczka Budowlanych 
i Famaru, M•łgoJUłll Mudnkowsta, 
broniącm.in.wpieN•szej~cigry 
trzyrzuty karne. 

W nąiblitszą sobot~ kiełczanki sto
CZlł pojedynek ze Słupi~!, w Słupsku. 

KRZYSZTOF PARSZOWSKI 
Wpozostałychpojedynltąch~dły 

rezultaty: Kt.rkooosze Jelenia G4n.
KPR Władawek 30:20, Vanorla- Sł~t
pia Słupsk 20:21, Chrobry Klocb.ko
St•rt Gdalislt 24:25, A11i Pomllń -
ChKSLoSłlt27:19. 

t. KliTkonosze 
Z.AlliPozn. 
3.Start 
4.A'Z13W-wa. 
S. FAMAlt 
6.Siupi• 
7. ChKSL64t 
8. KPR\\1od. 
9.Chrobry 
IO.Vano•l• 

24 69-40 
24 42-32 
24 47-44 
22 46-37 
22 43-43 
22 41-59 
21 39-47 
21 40-50 
20 37-40 
20 34-46 

Unia Tarnów - MKS Końskie 30:25 

Za·ptacili frycowe 
W swym pierwszym wyjazdowym spotkaniu o drugoligowe punkty pilb

ne ręanl MKS KOŃSKIE ulegli w Tamowie "siódemce" tamtejszej UNU 
25:30 (11:13). 

MKS x.onme: Nlewęcl"skl, Miilltr-Na
,Wrmi,Bedasillskll.lt1chliMt.IJ,Dęłlow$k.l 

~~':,r.:s~'l:~ r.rljuiW!kll, Dw.U 

ZdeeydoWII!IymrJ.,orytemtcgopo;edyn· 
tubylr&O$p(ldmc,którzyjes:znenie tatda.,. 
no&Jalrnapartietathek:strłkl.uy,trzcba jed
nakprz.yznać,tecakietanionrejilllry oie 
spruclłhłldybyniedcbiullnebpremiaoraz 
~jnype<:hniemusieli~.,Tarno-

- Z.I\Oiiło ri~ te mimo ii ll'}'jec:llllr!my 
.,. Koirstich., poludnieniedo;edliemyna 
mea z U ni,. Na trasie lhrukrotnie .,d.,Wr!
mył'I~PIZYOku;iiehcillbrm podzi~kował 
upornoKwiiiUni~uawariirwzemusympa
tytowi.,auruemSpOnsorowip.rttarkniPie
repwl-po.,iedzia/ rwnlrencr MKS, J .. ,,.._ 

ltz.cczywiiciemearm~~zlS-mi
nuto")111 op6tnimicm, a pilkarle r~euri 
zK.olUti~h pfZYS4pilidoVJprakt)'l:zniebet 
roqrzewti.NicorriłCdz~neao,teUni a ~ytl· 
ko~aprowadzeniel :O. Potemkone«U· 
nlcopano.,alijutniec:oncrwyitrem,.oo 
lpttwilo.kmea:stals~W)'Kiwn.any,&ló.,nie 
zaspra~bardzodobn:ed~IO 
saa.-ln IWISIMkltao. W lJ _.ollde •rt 

untre .. siJ:IJ,ItaMtta•-•t•w.t
wt .. it J.•)'łri4ulllie pokl)'ll uJsbtHZIIit}
JUPIJWZI MKS,IIIrluiBklfleczymzupe/· 
niewybrlizl}lmunuzZCifiÓł. Podopiewli 
treneró., J- LJm..skitpi JIICb New.._. 
próbowab n.a.,i~ walk~ doprow-adzaj~c 
nawet.,S6mrnutiedoslanu24:27.alenawi~ 
cejwtymmeczuniebyloic~popro.stu.stać . 

-Z.pbei}ijmyfrytOWeurlebiutancqtre
m~Wyslłrezyi)'IŁopo.,iedz.ia!,teMSiara
cze zaprzepdeili at 14 S)'luaeji sam na sam 
z tarnoriimi brambrumi - stwierdtiti po 
meczuo~trenerzyMKSKOI\skie. c•) 

łnnewyniti: AZS Biała Podluta- Fablot 
Chrun6., 18:18, Górnit Lib~- ez.u.,~ 
Pnemytl 26:25. Olimpia Pieklly Slptie -
AZSWariD10'a28:26,G.,udil0pole-Grun
..,.aldRudaSI.WJ0:22. 
l. U.il z .. 54- 47 
l. G6nlik Z 4 U- <Ił 
l. Fabloll. 1 3 44- 41 
4. AZSBP. l 3 3t- 3t 

~ ~=:'.Ot ~ ~ := :: 
1. Oli..pia l l 51- 61 
8.. CurwJ.j 1 o 50- 51 
9. AZSW-- 1 l 46-49 

10. Gn ... hl l l 44- 54 

uzyskali l-bramkowe prowadze
nie. Podopieczni trenera Edwarda 
S~baly mieli szan~ wyrównać, 
lecz strzał Bugaja nie trafił do siat
ki. Wkrótce potem kolejną udaną 
interwencj!j popisal się bardzo do
brze dysponowany w naszej bram
ce Jacek Kośmlder. Wynik 25:24 
nic zmienił się już do końca. 

W czwartej kolejce spotkań o mistnostwo I ligi koszykarki Staru Stara
chowice podejmowały we własnej hlli d rutynę WISLY/PEPSI KRAKÓW. 
Po nieZW')'kle zaciętym spotkaniu starachowlczankl przegrały ostatecznie 
67:73 (40:40). 

W drutynie Iskry oprócz 
wspomnianego Kośntldra i Rudne
go bardzo dobry mecz rozegrał 
Piotr Przybeckl. Właśnie Budny 
z Przybecklm decydowali o ofen
sywnej sile ,.siódemki" mistrza 
Polski, zdobywając at 19 z 24 goli 
strzelonych wczoraj w Bukaresz
cie przez kielczan. Warto odnoto
wać takie powrót do drutyny po 
dlutszej przerwie Dariusza Wcłs
ly, który wzmocnił defensywę Is
kry we wczorajszym spotkaniu. 

Losy awansu do drugiej rundy 
Pucharu Europy rozstrzygną się 
więc podczas rewatU:owego me
czu, który rozegrany zostanie 
w najblitsz!j niedzielę o godz. 17 
w hali przy ul. Krakowskiej. (wid) 

W I lidze 
Wsobot~TOl:elflllotrzyspotkaniapi•tej 

kolejki rozcryw<k l liJi piłkmy ~anyeh. 
Otoidlruultaty:Z.al~bielllbin-PO&oń 
Z.brie22:19 (11:9),Petrocbemia Plock
WybrzeteGdlr\sk2S:J9(14:7),0run"ld 
Pozrw\-HutnikKni:6.,2S:ll(12:17). 
l. ISKRA 5 Ił lll-t05 
2. W..wwiuU 5 9 135-t 11 
1. s~ J 8 I U-117 
4. Pdredltllil 5 8 t ll-108 
5. W)'bnde 5 6 tł1-106 

6. Pe1eti Z. 5 5 113-11 3 
'1. A•ilaaa. 5 4 I IZ-119 
8. Zalłę~ie 5 4 1 .... 111 
9. H•taill 5 3 135-142 

10. Gn•w.W 5 l IH-115 
11 . wt.aa 5 t 1.,-•n 
11. PqHSz. 5 t 114-143 

Star: Lapka 21, bJ11czltowska 21, 
naczuk 4, Kramaro.a IS,A. Pochet 
6,PiekarskaO,Jacko•sluiO. 

Wisła: Lan. 17~ Ptatkłewtcz 16, 
Raban 16, Nikonowa 16, Starowłcz 8, 
Clmdeł O, Wlęslt.w O. 

Janusz Herdzlna - trener Wisły 
nie ukrywał, te przyjechał do Stara
chowic po zwyci~stwo. - Zagramy 
zdecydowanie w obronie. Jeśli tylko 
nadarzy się: o~a bę:dzicmywypro
wadzać szybk.ie kontry. Uwatam, te 
wygramy ten mecz - skonstatował 
trener gości. Słowa krakowskiego 
szkoleniowca w stu procentach po
twierdzilysię:naparkiecie.Wiślacz
ki grały zdecydowanie, pod własnym 
koszem, a gdy tylko nadarzała się 
okazja szybko kontr,Pwały, Nic więc 
dziwnego, :te przez większą cz~ 
pierwszej polowy ekipagości prowa
dziła rótniC!j 6-10 punktów (3 min. 
3-9, S min. 7-1&, II min. 20-29). Sta· 
rachowiczanki dopiero po ostrej re
prymendzie trenera Marlana ZIIJIICII 
w 17 min. złapały właściwy rytm. 
Szybkie akcje w wykonaniu bJIIcz
kowskiej, Lapkil Kramarowej spowo
dowały,tew20min.natablicywyni
ków widniał remis 40-40. 

O puchar prezydenta 
Tradycyjnie jut działacze kielec

kich Budowlanych na zakończenie 
sezonu organizuj!! lekkoatlttrcme 
za11·ocly dla uczenulc l ucml6w klas 
plerwszyclt u:kół poaadpcHktawowych. 
Rywalizlc:ja toczyf się będzie o pucllar 
afundowany prza: prezydenta Kielc, 
Jerzep S~. a zawody ro
zegrane z.ostall!jjutro o godz. 14 na 
stadionie przy ul. Bocznej IS. (ci) 

Nasze drużyny 
awansowały 

Sakeesem młodych futbolistów z KJt lc l Radomili zakoliayly się roze
(ri.Renastadionie bilSldego Zdroju tumieje.o pucbary J. MichllowiCDI K. 
Deyny, którycli stawk.IJ byl awsnJ do finału nutkrondon u. Niestety, na za
wody nie dojechały dndyny z CbełmL 

PliCHAR MIOIALOWJCZA. 
-CIK!el~-Rido•l:l(lt:l). 
Bramki: htrtł norayt (Zdrój Bus

to)-dlaKiele;TeiURJask61ski(Ma· 
zowszeGrójee)-dlt.bdomia. 

-CtKitlu - ZabtoU3:0(1:0). 
Bramki: IWIIł Wkonłr.l (Bl~kitni) 2, 

JeayStaalsunłr.ł{Grarut). 

-Ctlb.lio•-Zalnołtl:l(2:0). 
Bramki dla Radomia: Cuary Odllri

sld (Beniaminek Radom), Wejdedo W~!,· 
tly(OrułWierzbiu). 

l.Kitlct 2 3 4-1 
2.~ 1 2 3-3 
J. ZaatoU 1 t l-J 

PliOłAR DlVNY 
~ Kleke-Rdo•l:l (1:0). 
Bmnk.i: iWIII MI,! {KSZO)- dla Kielc; 

hbert MrQ {Radomiak)- dla Radomia. 
~ Klelee- z.-u l:O (l:i)). 
Bramki:PiotrZ..•oisld(SII.r),Piwtl 

Wltch(BI~kitni). 
-Ctltldor~-Zurrtk'J:l.(l:l). 

Bramki dla Radomia: Doml•lk NuoJ
~(Kozienice),ArilaAłlr.IIICZ)'k(Pili
CI Białobrzegi), Wejclec~ Banacuk 
(OrzclWienbica). ....... 
l.llldtt 
l.Za..u 

l 3 4-2 
2 l 3-1 
1 • t -J 

Emocje w Radomiu 
W sobotę z.alnauguronJl W-ligowe roq:rywki pilkaru ręczni. Jui 

pierwsze spotkania dostarczyły kibicom wielu emocji. Mecz Wisły Sando
mlen z AZS UMCS lAlbUn został pnelot.ony na 19 bm. 

W Radomiu zespól AZS WSI lllłlo• 
podejmowll Ur6j Buab. Spotkanie by
łobardzoemoc;jonuj4(eizatończylosi~ 
minimalnym zwyci~wem aospodarzy 
16:15(7:9). 

Bramki dla AZS zdobyli; Artur Rod· 
aicklł.RibtrtWałalt-4,Sytwester Bqe· 
LI 3, Cnqon HlfiZirUtł 1, Wo,ldedl 
SlYIU.Uki l, dla BKS- AU.. Milfntl, 
RobtrtSknazewsł.i4,Lesuk Slut.on
kll, l.nysztof JUocha 1, Pnel: Brot l, 
RoitenMularczyk t. 

mi lizyc:tnymi l do przerwy prow.dzili 
dwoma brarn..Umi. Gospo<ilrze w dru
liej polowie zqrali l ogrom"" ambicją 
i w ostatnich minutach upewnili sobie 
zwyci~stwo. Jeszcze n• trzy minuty 
pnedu.koirczeniemmeczu :~:espólz Bu· 
sbprowadzi/IS:14,ale dwie akcje prze· 
qdzily o sukcesie akademików. Zwycił'· 
skieiO&ola:~;doby/ kapitan &OSpodarzy, 
Artl r Ruclaldd. 

Piłkarzer~czniBroaigośeiliwLubli
nie.lchrywalembytzespól Uałi/PeU
tedualld. Podopieani J•IUISebierUa ule
&liaospodarzomi7:26(S:IO). 

W drugiej połowie wyrównana 
walkatrwała do 31 min. Wtedy to ze
spół gości po dwóch celnych rzutach 
Nikenowej odskoczył na6 pkt. i nie 
pozwolił sobie odebrał zwycięstwa. 
Wisła długo przetrzymywała piłkę, 
natomiast zawodniczki Staru były 
jakby speszone pudłuj!jc w dogod· 
nych sytuacjach. MADEJ CENDER 

GRUPA A: AZS/Lech Poznań -
AZS Toroń 79:73, Polonia W:~~l"!lUiwa 
-OiimpiaPoznaó63:109,WartaGrly
nia-WiókniarzBiałystokg8:60. 

I.Oihąia 4 8 361- 136 
2. Wisła 4 ' 8 117- 277 
J.AZS/l..ea 4 7 319- 321 
4.Warta 4 6 333-294 
5.STAR 4 5 316- 326 
6. Wlóbian: 4 5 276- 317 
7.AZSTonuli 4 5 281-324 
8.Poloaia 4 5 254- 142 
GA!~B:StiłonGortów-ŚI~Wroc

law TI:6J, Bouquet Zielona Góra - ŁKS 
l:.ódt 59:91 . Pauzowaty Olinit Gorlice 
iMTKPabianice. 
I .LKS 3 
2 . S tilon 3 
3.MTKPll),, 3 
4 . Giiaik 3 
5 . Betlq~~el 3 
fi.Śięza 3 
7.Siar1 2 

~1-173 
~1- 186 
2N- 191 
228-~ 
195- 239 
211- 264 
124- 176 

W sobotę l nledzlelęzainaucuro-
1T!lllezostałyroqrywkiomistrzD!llwo 

tneclej ligi łumylwt:y. W pierwszej 
kolejce rekordo'!l'eZ'II')'dęstworólniaJ 
al: 109punktów(!) odnlńłl koszylane 
ldeled.ieco Mltnu. Do nitspotyka
nej sytu.qi doszło w O.ełmle, cdzle 
naskutekuszkodzeniaparłdet•prur-
1T!lll)'zosłll mecz mlejscowep Telelt
tńmu. ze Starem Star.dlowlce. * MileJ: Klelee - Bułlowlml Ra
dom 153:44 (15:21). 

Punkty zdobyli: S.wtliskl 49, No
..U.3S, M-.Jewskll6, Flt 12, Lisowski 
12,Kuszewsłdli, Koru.s7,Wszę4ybyt 
7, 81!6& 4- dla gospodarzy; Jmlsz 
17, Hemik 8, Wojdechowsld 7, 
Wien:bi cłll4, Wlmo4, F11ura 2, Ml
kos2 - d\agości. 

Wynikjest najlepszym komenta
rzem tego co przez 40 minut działo 
się: na parkiecie. Podopieczni Stanis
l a-Dudzlb urządzili sobie trening 
strzelecki, deklasując rywali. w zes
pole gospodarzy najlepiej zagrali 
Grucon S.wińskJ oraz And~ No
wat imponując zwłaszcza dyspozy
cją strzelecką. 

'!:'~- Tełektńm Chełm - Star Stan
chowlce- meszprzerwany w 27 min. 

Wystartowali 
trzecioligowcy 
przystanie70:63(S3:49). 

Jak powiedział nam trener Staru, 
Tomasz Serek w czasie trwaniaspot
kania ,.spuchł" parkiet, na którym 
wytworzyła się !O-centymetrowa 
mulda, która uniemotliwiła grę. 
W związku z zaa;rotenitm bezpie
czeństwagraczymecz został przer
wany, a decyzje co do jego dokoń
czenia lub powtórzenia podejmie 
OZKosz. w Lublinie. 

'!:'~-AZS AWF Radom- A7!) AWF 
BialaPodlaska75:89(44:42). 

Punkty dla radomian zdobyli: 
Nowak 18, Ziębakowski l S, Sl•wi6skl 
15,Baczkowsldl3,8artnlk6,Grz.ego
rek4,Gola4. 

O ile w pierwszej polowie gospo
darze radzili sobie dość dobrze, to 
po przerwie inicjatywę przejęli ko
szykarzezBiałejPodlaski,odnosząc 
w sumie pewne zwycię:stwo. 

Golcieokazali sił' rurds.podziewanie 
~Caf.nymrywalem.Piłtarzor~izBus· 
kaprzeW)'t$zaliakademitówwvunka· 

Oto rezultaty pozostałych spot
kań inauguracyjnej kolejki: AZS 
Siedlce- Start II Lublin 89:81, AZS 
Lubin- Pogoń Pu!awy 118:72. Pau
zował zespół amatorów ze Stalowej 
Woli. Pierwszym liderem został 

(ą) oczywiście MittJ:. (d), (Jtast) 
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l~ Mistrzowie Polski w ćwierćfinale PE 

Brawo Euromirex! 
Tenislsiki stołowi Euromirexu Radom w Ił rundzie rozcrywek o Puchar 

EnropywyvaU z wicemistne m Belgi~ Smasbem Panlheon4:1. Punkty dla 
mistrzów Połsld zdobyli: Leszek Kucharsld 2, Piotr Skiersld l oraz debel 
Kucharski-Siderski l, dla Belgów: Lupulescu J. 

Mecz rozpoczął si~ niezbyt po
myślnie dla gospodarzy. Marcin 
Kuslńsld przegrał z najlepszym za
wodnikiem gości, 1Jj:11 Lupułescu w 
dwóch setach. Jedynie w drugiej 
partii indywidualny mistrz Polski 
momentaminawiązywałwyrówna
ną walkę:. Pingpongista gospodarzy 
był zbyt usztywniony i nie potrafił 
zademonstrowat pełni swoich u
mieję:tności. 

Leszek Kuchuski tylko na po
czątku pojedynku z młodziutkim 
Olivierem Dupuis miał kłopoty z u
dowodnieniem swojej wyższości. 
Później gór~ wzi~ło doświadczenie 
,.Kucharza". W drugimsecietenisi
sta stołowy gospodarzy trochę: si~ 

zdekoncentrował, ale końcówk~ 
rozstrzygnął na swoją korzyść. Nie 
zawiódł równid: Piotr Sldersld, 
który po wyrównanej walce poko
nał drugą rakietę: Belgów, Bouille
ta. Po tym pojedynku radomianie 
prowadzili2:1. 

Dute znaczenie dla końcowego 
wynikumiałagradeblowa.Kuchar
skl i Sldenld, mimo prowadzenia w 
pierwszym secie 20:18 przegrali tę: 
partię: do 20. W drugiej zmobilizo
wali się: jednak i wyrównali stan 
meczu na l: L W trzecim decydują· 
cym secie dzj~ki bardzo dobrej pos
tawie Kadw'!ildq:o gospodarze wy
grali do l l Decydujący punkt v.y. 
walczył Leszek Kucharsld w spotka-

Pn:ez dwa dni na stadionie Budowlanych w Kielcach rozgrywane były 
Mistrzoma Polsld Szkolnego Z~u Sportowego. Uczestniczyło w nich 
prawie 400 zawodniczek i za~·odników reprezentl(j~tcycb 48 klubów z 24 
województw. 

Mimo te lekkoatletyczny szczyt 
dawno minął rywalizacja była bar· 
dzo zaciętai-co najwatniejsze pa
dło wieledobrych rezultatów. Zde
cydowanie najlepszy wynik uzys
kał młody miotacz warszawskiej 
Legii - Maciej Pałyszl!:"o, osiągając 
w rzucie młotem 73.66. Wynik le
gionisty jest najlepszym rezulta
tem na świecie w tej kategorii wie
kowej. Szkoda tylko, te wczorajsze 
zawody rozgrywane były w 
anormalnych warunkach, przy 
padającym śniegu z deszczem i pO· 
rywistym wietrze. 

Z naszych reprezentantów naj
lepiej spisały się: zawodniczki 
Olimpu Końskie- Anna Zielińska 
i Renata Olszewska. Pierwsza zdo
była złoty medal w biegu na 800m, 
druga zaś stanę:ła na najwytszym 
podium w pchni~ciu kulą. Srebrny 
medal wywalczył w biegu na 400 m 
ppł. Marek Rói.ej (Olimp). Przed· 
stawiciele województwa kieleckie
go wywalczyli jeszcze 3 brązowe 
krątki-sztafeta4xl00mNowiBis, 

Michał Sarnot (skok wzwyt) i Mar
cin Fudalej (Ostrovia Ostrowiec), 
w biegu na 800m. 

Z ekipy radomskiej srebrny me
dal wywalczył Lokasz KoW'alczyll: 
Orlęta, który w bieguna lOOmuległ 
jedynie mistrzowi Polski, Pawło~~oi 
Rydzo'fli z Jeleniej Góry. 

Klasyfikacja województw - L 
Jelenia Góra 161 pkt., 2. Gdańsk 
150,5 pkt., l Katowice 121 pkt, 4. 
ZielonaGóra 116pkt., 8. Kielce69 
pkt., 18. Radom 13 pkt. 

Klasyfikacja klubowa - l. MKS 
AZ$ AWFGd.ańsk 150 pkt., 2. MKS 
Juvwnia Wrocław 99 pkt., 3. MKS 
LubtourZielonaGóra,4.MKSPoje
zierze SuwaJkl 73 pkt., 14. MKS 
OlimpKońslde30pkt.,23.MKSNo
wi Bis Kielce 19pkt., 26. OrlętaRa
dom 13pkt.,28. 1.akKielce 12pkt., 
30. MKS Ostrevi.a 8 pkt. 

Organizatorzy mistrzostw prag
ną serdecznie podzi~kować za po
moc w organizacji działaczom Bu
dowlanych Kielce, a tak:t.e interna· 
tom KBM, ZSPS i Bunie nr l. (mr) 

Wysoka porażka 
bokserów KSZO 

W kolejnym pojedynku o drużynowe Mlstnostwo Polskl w boksie, 
drużyna KSZO Ostrowlec gościła w stollcy,cdzie uległa drużynie nńejsco
wej GWARDII 3:17. 

ni u z wytej notowanym Lupulesen 
(43 miejsce na liście światowej). Po 
znakomitej momentami gne leni· 
sista stołowy Euromirexu w pier· 
wszym secie pozwoilił swojemu ry. 
walowi zdob}t zaledwie 13 punk
tów. Wprawdzie w drugiej partii ro
lesi~ odwróciły, ale trzeci set za
kor'lczył si~ zasłufonym sukcesem 
pingpongisty gospodarzy, którzy w 
ten sposób wywalczyli awans do 
dalszych gier. Ich rywalem ~dzic 
zwyci~zca meczu pomi~zy mist
rzem Węgier i Czech. 

Oto wyniki poszczególnych gier: 
Kusińskł.- LupuJesca (-16, -18), Ka
dwsld-Oupuls{ll, 19),Sidersld/ 
Kudw'!ild - Lapulesca/Bouillet 
(-20, 18, 13), Skierski- O.uUlet 
(16, 18), Kucharsld - LupaJesca 
(B,-13,18). 

KRÓTKO 
MlltnMI• r.aro" (&npel) rr.q. --u.
nbz••-'-•:t.WwcnpłeiVEit•aloo 
prucnb 1 Wltdlaalt-.2 tt::n • o..,..q. 
,.k...bLih•ęl:l(l:t).WcnploVIIAtn 

,..ucnota•'•"•&al'-t:l(t:l).er.,.u-~or
-•b-Cnrt:t. 

>l" Dn~-MriiPtbQ'NMIJUD
IłwlcloŚwillaw.u.loiiJ<e ...... ~wk .. -
bo~•q!P"'•-.Un-Słnklewk:I..,....
(:IJI"lloot••••ntJu..snł>no•. 

>l"H.telklu~P.......,-....IIH

nlldę .. "'llrl .. •hebrw.r.....".,~ •• -
liiC•nltie~uO..U.Tmoeq~~uu...
DdowNo~Tarp. 

do mebli , szaf i pawlaczy bo-
azeryjne, aturowe, filongowe 
• drzwi hllrmonQkowe ·-•tralki 
na schOdy l balustrady 
• blmlae dNWnlane 
•aald..-y,łarby 

•Nrwnlkl,lm~. 

Kadrowicze 
najlepsi 

Prawdziwymj .,rodzynkami" tumleju lm. Anionlego Czortka junlor6w 
wbokslebyliobecnymistnPolskiwwadzelekkiej-RaCałDerłatbzeSWu 
Starachowiec IJeto kolega klubowy, Pawel Po:t.oga -wlcemłstn u.Ja w ka
tegorii 57 kg. Ich walid dostarczyły radomskim kibicom n~trięcej emocji. 

Olowymii: 42ka,I.LU:QIII ..... (Oórnit 
Wieliczb),l.o....r..Piwb(BrollhdDon},}. 
Mam. WiecU (Sur Sllraebowiu). 4. Plelrlnrj 
(Blfk.Jtnilticlo:e). 

Slt,:l'a"We!Surt'Mtla(Aoia~wiclnik),l.r.. 
•ri~JDII(Bloń),l. lafallcbwlt (SW).4. 
~NI ... ~(BI~k.Jtni) 

Solka: l . "-tr~Mn6Mł(KSZOOstrowiK). 
l.hwd~(Aria),l.s,tullltr~ 

(81~kilni), 4. Pnt-"1••111' (Broń). 
S7t,:I.Pa"We!Paiop(SW).2.WojdtdoJa

,_(Bifk.ilni).l.t.lontr.lc6nli(SW),4. C,.,.. 
łoriCI~(SI.ar). 

60q:l.hfal0.rlatb(SW),l.hwrlllbl· 
lkl(Brai),l W.;dtdiCtloU4(Bfoń).4. l'lelrh
t)ia(An.). 

67q: J . c....,.~2.Crxpr:r.Siaw-
~C~Brai). 

91 : l . lAłcMw'-1 (Broń), l. SIMWa• Pll
tH (SUr). W 1q bteJ(Irii !Wtowolo jedyniE 
dw6cbuwodniłbw, l'lolelniclOitłlprzU1eb· 
ru.dopuucwnydoWlllkiitymwn)'JIIwalł.-

rem lwyciP,)'I bJaL Wano jaiqe doda:, h 
~prerioOKUIIInlcJ:)'Io.Opi"clr.rzrz6tl•· 

Radomiak nie grał 
nalem, te zdrowie jest watniejsze. Po
dobncaozdaniabylikicrownicyobuzcs
połów. Z~Ci sobie spraw~. te J(lłcic po
nieśli olr.rdlone koszty, ale nie nqlcm 
podjotćinncjdec)'lji. 

'"' 
Kwadrans nadziei 

BLĘKfiNI - OKOOMSKI BRZESKO 2:3 (l :3) 
Sę:dziowal T. Stachura z Katowic. Widzów 300. 
Błę:kitni: Luldewicz- Stockl, Pietrzykowsk~ O.: bacz- Byrs.kl, JanlSU:k 

(od 46 min. Szpiega), Dziobek, Ludwinek, Wltłoszyn - Gębura, Krzyszto
rek (od 82 min. Kapu.k.lk). 

Czerwona kartka: Kl.Ich (Okocimski); żółta kartki: Slodd, Rębacz 
(Bł~k.itni), Kllcb, Mikullńsld (Okocimski). 

T ylko kwadrans trwały nadzie
je kibiców na pierwsze w tym se
zonie zwycię:stwo Błękitnych 
w Kielcach. Wprawdzie jut w S 
minuciepilkapostrzaleSzczepań

skJego trafila w slupek bramki gos
podarzy, jednak wkrótce potem 
kielczanie obj~li prowadzenie. 
Gościom nie udała się: pułapka of
sajdowa Kaysztorek podał na gło
wę: do Gę bury, a jego strzał odbija
jąc się: po drodze od bramkarza 
i stopera Okocimskiego trafil d o 
siatki. Sytuacja ta zach~ciła 
podopiecznych Wladyslan Mroza 
do kolejnych ataków, jednak ich 
zapały bardzo szybko ostudzili ry
wale, w ciągu kilku minut strzela· 
jąc dwa gole. 

Najpierw po rzucie wolnym 
Klkb strzałemz20 metrów nie dał 
Lu.ldewh:zowl nąjmniejszych 

szans na skuteczną interwencję:, 
zaś wkrótce potem ladną indywi
dualną akcją popisał się: Pollcht, 
wdziecinny sposób ograł defensy-

wę: Błękitnych i z łatwością umieś· 
cil piłkę: w siatce. Kiedy tut przed 
przerwą kielecka defensywa znów 
popełniła szkolny błąd, a tym ra
zem Niżnik wpisał się: na listę: 
strzelców losy meczu zostały 
praktycznie rozstrzygnięte na ko
rzyść gości. Wprawdzie naszym 
piłkarzom na kwadrans przed 
końcem gry udało się: zdobyć kon
taktowego gola, po struJe Gębury, 
jednak na wyrównanie zabrakło 
czasu. Inna sprawa, te kieleccy 
pilkarze grali jakby bez wiary 
w motliwoś; uzyskania kon:yst
nego rezultatu. Jeszcze m okaza
ło się, te ambicja to z.a mało by 
marzyć o punktach, nawet w kon
frontacji z sąsiadami z końcowych 
rejonów tabeli. 

Trudno dziwić się: kiepskim na
strojom pilkarzy i kibiców Błękit
nych po sobotnim meczu. Taka 
gra, nie chodzi tu nawet o wynik, 
nie wróty niczego dobrego na 
przynłość. 

DARIUSZ WIKLO 
Otowyniki poszczc:(lÓinychwalt(na 

pierwszym miejscu &OSpodatze): lsunka
lowjedno&tohicpokona/Ptiowicza,Ko
pieckiwycralprzcusc.wllr.zA. Ibdwllll· 
Ui-.Sac:h-skiuemisowatzOocnaradz
kl-. KNII. l:O zwyei~ ~lr.owskiqo, 
Poteracki w ten sam sposób pokonał Ro
&iłwłeu, z..IM:wowskl wyanJ pruz d)'· 
skwalifitację:w lllr.Głowac:za,Kakletek 
zwyci~ Pl4lb p~ rsc. w !l r., Wijcilr. 
&losami 2 do remisu prusrat z Jakukzr· 
klea, Borowsld i PrUliWIIlis (obJ,j GWM· 
dia)zdobylipunktywaltowcrem. 

chłOpcywalczyli bn respektu dla pru
ciwnik(lwipowinl'liwprzyszlołcib)IĆsil· 
nymipunl::t&midruiyny. II LIGA* II LIGA* II LIGA 

Drutyna KSZO W)'$tęiła na ńiiiU 
w stolicy w mocno odmłodzonym skla· 
dzic, bczWieaorta,Mialkowskirco, o.b· 
nowskl.eco. MlelaJMiniaa, .sur-etr 
iWalełkltolcttrudnobyłospodziewał~~ 
lepsze&owyniku.-Wostatniejchwilimu
sicliśmysiC~&~~ąćponowychpi~cilrzy,by 
nieodd.lćwanzawianomwalkoweruw~
łym mcau - mówi lr.ierownik sekcji 
KSZO, Jaa Koł-dskl.- Niestety, niek
tórzy zawodnicy nie potrafili zachować 
&')dncjpostaW)',IOłctb~dzicmyzmusze

nisi~ z nimi rozstać . Cieszc: si~, te młodzi 

W ~bli~ niedziel~ bokserzy 
KSW walCZol na wla:snym rin&U ziOeofa
H•Italrrice. (Jflk) 

Wyniki: Kleofas-VktariaS: IS,Jas· 
tnębie -Gwardia W r. 15:5, Pei..U..- Het· 
.... z.20:0(v.o.). 

1.Vłdorła 12 19 155-15 
2.Gwud.bWr. 12 16 129-111 
J.Jaslrlębie 1Z 14 154-IJ(i 
4.GwudiaW-wa12 13 130-101 
S.Pol011b 12 13 130-110 
6.Klwfas 11 10 96-124 
7. KSZO 12 9 102-138 
8. HetmaD 11 O 44-176 

GRUPAII 
Wałka-HetmaDB.I3 :7,CoDCCN"dla 

-Start 13:7,Zawisza-OłimpJa9:11. 
I.Concor41a l 12 'T7- 63 
2.0llrnpia 7 10 86-54 
3.HelrDID 9 10 92-1111 
4.WaJka 9 9 12-98 
5. z.a.nza 9 9 n-101 
6.Start 8 4 64-96 

GRUPAI 
l. s.,.. 11 
z. Aaic:a 11 
3. s .... 11 
4. PololliaB. 11 
.S. MiNi 11 
ł.Wtsła 11 
7.N:a,.-zH 11 
8 . .,... 11 ....... 11 
II.Śłęu 11 
IJ.l.edllaDz. 11 
12. Stilo• 11 
13.C....ItfJ 11 
.... LeclllaG4. 11 
U.Bałt)'l 11 .,_ ....... 11 
1'7.".-.lk 11 
18.KrisiHit 11 

18 11-. 
IT 12-4 .. 18- .s 

" 17-13 

" .... 
" 15--14 

" 11-11 
11 14--łl 
11 5-11 

" 15--11 

" 11-11 

" 1-11 

• Il--U 

• 9-13 

• 12-17 

• 8-18 
T 5-16 

• 7-13 

GRUPAI GRUPAII 

~iedź-Śiąsk 1:0 l . SIARKA 11 IT 18-. 

W.::~f~n 1:2 Z. Bddlat6w 11 .. 19-' 
3:1 l. HetalU 11 •• U-6 

Naprzód- Bałtyk 1:0 4. Pi~UKD~o 11 •• 11-9 
Chrobry- Amica 0:0 .S. Po..u:ani.a " " 11-1] 
Arka-Górnik 1:0 6. ~li•i.a•b 11 " 17-11 Polonia B. - Lechia Gd. 4:1 
Krisbut-Zawisza OJ 7.thltaill. 11 11 16-13 
Lechia Dz. - Pogoń 2o0 8 . Al-i• 11 11 

··- 9 GRUPAII 
9. Polo•i.aW. 11 11 T- 8 
11. RADOMlAK " " 15-11 

Hutnik- Lubliniaoka 1:1 ll.Motor 11 " 13-11 Avia-Unia 1:0 11. Oll.oci-*1 11 " 14-u: 
~e~~~~~:, ~kt:!ki 2:3 

13. SzoaltlerW 11 " 12-18 2:0 

~~~~n~ :at{.i~~~ 0:1 14.Ja&iełlo•la 11 " 9-15 
2:0 u.u.u. 11 • 11- 14 

~~:ai~--:~r:~:~i odwołi~ó Ił. Wiłlob 11 • u -u 
11. BI.ĘIUTNI 11 • 1-19 

Molor- Polonia W. 0;) 18. Kupal)' 11 • .S-ZZ 

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



STRONA 24 SLOWO SPORTOWE NUMER 23SK 

Sport Sport Sport Sport Sport 

~ W Pucharze "Cinquecento" 1!!11111 Zwycięstwa 

~ Tragiczny wyścig !!!!!Id KSZO i Korony 
Poda.as rozegranych na lorze w Pomaniu ostatnich, piJł.tycb uwodacb 

Pucharu ,.Cinquecento" mów doszło do tragicznego wypadku. 24-lelni Zll· 

'!fodniltAutomobilldubu LGdzkiego, Man:in Bluzczyński walczy o tycie na 
Oddziale Neurochirurgii Szpitala Klinlemego w Pomaniu. 

Do wypadku doszło w 5obotę; w os
tatnim, trzecim wyścigu eliminacyj
nym. Na zakr~cie drogi na skutek 
zbyt dutej pr~dkości młody kierowca 
stradł panowanie nad kierownią i 
wypadłztorukilkakrotniekoziolku
jąc. W nocy z soboty na niedzie l~ 
poddano go operacji trepanacji cnsz
ki,lec:zjegostannadaljestkrytyczny. 

Ostatnią eliminację Pucharu ,.Cin
quecento" wygrał kierowca Automo
bilklubu Rzemieślnik Warszawa, 
WłcMłzi.mlen ProwluClU.k, wyprzedza. 
jiłC Jakuba G.łca (Automobilklub 

Wielkopolski Poznań) oraz swojego 
kolegę; klubowego, Wojcie<:hl Coło-
nyńsklt~o. Bardzo dobrze spi:sał si~ 
zawodnik Automobilklubu Kielec
kieso, Prowfl Kllut;a. plasując si~ na 
szóstej pozycji. 
Według nieoficjalnej klasyfikacji 

pierwszym zwyc~zcą Pucbaru .Cin
quecento" został Włodzimierz Pawiu· 
c:zuk. Ostateczne dec~ znane~~ 
po badaniach technicznych samo
chodów. 

Na torze w Poznaniu odbyła si~ 
takte szósta, ostatnia eliminacja 

W śniegu 
i deszczu • Gwałto•ne opady deszczu u śniealem zupełnie spanllf.onły rozgrywki 

pllbrskie. W lO kolejce spotkań o mistrzostwo ligi mitdzyokręaowej nie 
odbyły się m.in spotkania Czarnych Połanlet: z Lysią BodzenłyD oraz Ja· 
nowlanld Janów Lubelski z N1pnodem Jędnejów. 

"t.\ PoaoDMlet:bów-AiilO:iarów 
3'3(U). 

ZyJtDunto11'icz 4, Ksiątek 64, 
lltaczewski 69- Kn.soii 20, samo b. 
87,S.PietrzykSS. 

Pogoń : Nobis- Kwiedeli, 1\sq
tek, M. Podyma, Leśniowoiski -
Paczyllski, Slazilt, P. Nastarowsld 
(40 Dudziilsld), Tbczewskl- Zr&· 
munto•icz, Szyrnanek. 

Pierwsza groźna akcja w wyko
naniu sospodany przyniosła im 
gola. Młody napastnik gospoda
rzy - Zygmuntowicz wykorzystał 
niezdecydowanie obrońców gości 
i ulokował piłkę w siatce. Wyrów· 
wanie padło w 20 min., kiedy to 
Krasoń po starciu w polu bramko
wym z Nobisem strzelił z 3 m. 

W drugiej polowie Pogoil. gra
jąc bardzo dobrze prowadziłajuż 
3:1. Niestety, chwila nieuwagi ko· 
sztowala gospOdarzy utratę; punktu. 

"t.\ Wisan Skopanie - Zdrój Bu
sko 1:1 (0:0}. 

Sitzak 66 - Jgoacak 68. 
"t.\ Czarnoria Kielce - Sokół NI· 

sko 1:2 (0:1). 
Or:imiDa SO - Kaslik 32, MU· 

lach70. 

1.\NidaPiDczów-Hetma.nWJosz· 
czowaO:l (0:0). 

Kłaka 90. 
"t.\ ClanU Polaniec- Lysica Bo

dzenłyn - nic odbył się. 
"0- StaJ n Stalon Wola- Sp1rta 

D11'ikozy2:0(2:0). 
Rubinkle11'icz II (kamy), Ziar· 

oowski30. 
"t.\ Jano•iankaJanów Lubelski

Napnód Jtdnejów- nie odbył się:. 
"t.\ Siarka n Tamobneg -Wisła 

Sandonrlerz- nie odbył się. 

l. Hellaaa 10 14 Zł- 4 
2. Sokól 10 13 1.5-14 
J. Stal n to 11 24-13 
4. Alil 10 12 18-11 
5. Zdrój 10 11 11- 6 
6. Pogoń lO 11 16-20 
1. Lysica 9 10 9- 6 
8. Wisla 9 10 15-13 
9. Czarni 9 10 15-15 
IO.Sparta 10 9 8-10 
li.Ni4• 10 9 11-11 
12. Wiu.a 10 8 5- 1 
13.Naprzó4 9 1 ' '7-11 
14.SiarbD 9 1 12-18 
15. Czantoria lO 5 6-16 
16.Juowiub ' 4 5-14 

Spartakus 
rozbił Skałę 

S łtramek zaaplikowali piłkarze Spartakusa Daleszyce drużynie Skały 
Tumlin. Goście, klórzy z meczu na mecz radzą soltle coraz lepiej nie dali ry· 
walom najmniejszycli szans zdob~~c pient"SZC&O &ola jut w 40 sek. Ze 
względu na zły stan nnierubnł nie odbyły się dwa mecze - Orlicz- Nowiny 
i Politechnika - Górnik. 

Ciekawe spotkanie oglądali ki
bice w Kazimierzy Wielkiej. Oba 
zespoły stworzyły kilka dogod
nych sytuacji. Dwie z nich wyko
rzystali napastnicy Sparty i gospo
darze zainkasowali 2 punkty. 

"t.\ Polltecbnika Kielce - Górnik 
Miedzianka - nie odbył si~. 

-O: Sparta Kazimierza Wiełka -
Zenit O..mlełnłk 2:0 (0:0). Jędruth 
63, P. Kllmczyk SS. 

-łł GKS Rudki - Putyz.anl Wo· 
dzislnO:O. 

"t.\ Skala 1\nnllD - Spartakas 
Da1eszyce0:5 (0:2). MereslńskJ 30, 
SI, 7S- Bemat l , Piodrai6S. 

"t.\ Star Stanchowia - VIctorii 
Skalbmierz 1:0 (0:0). Grunt 61 . 

-O: Nldzlanb Makoszyn - Pl15-

ltolriankl Piaski ,2:1 (2:0). Durlej 
20, Klimowsk.l 27 dla Nidzianki. 

"O- Orllcz Suchedniów- Nowiny 
nie odbył się. 

l. SW 
l. S,arta 
3. Ortia: 
4. bait 
5. Spart.abs 
6. Nowt.J 
1. JbMikl 
8. Nidziallka 
9. C.rai• 
ti.Videril 
II.Piuk.i 

8 11 14-1 
11 Ił- 5 
11 11- 7 
11 11- 1 

ll-' 
11-t ·-. 

' 11-11 
11-11 
lt-14 

' 11-16 
IZ. Skala 6 11-18 
13. Part)'ZUII 6-15 
14. PolitedNiib 1 5-11 

Wyścigowych Samochodowych Mis· 
trzostwPolski.WklasieE-1300zna· 
kornicie spisał slę; Michał Gil (Auto
mobilklub Kielecki), który wywal
czyłpierwsze miejsce, wyprzedzając 
KarimlerzaSołtow-sldq:o(AKSzcze
cin) i Andrzeja Codulę (AK Kraków). 

Anonnalne lflll11nki atmosferyczne sprawlly, h wdzies~lej kolejce spo
tkańo mistrzostwo lr.leciej liCi wysłll.piły tylko dwie nasze dmtyny. Z powo
du fata1nego stanu boiska w Bukowej nie doszedł do skutku bardzo ciekalfie 
zapo"ll'iadaj:.tCYsię meaBucorla- Granat. Jesienno-zimowaaura nie prze· 
szkodziła pilkarzom KSZO l Korony w odniesieniu kolejnych zwycięstw. 

Z innych naszych kierowców jedy
nie P.weł IWuta w kłasic ~cinqu
ecento A" zajął miejsce na podium. 
Ukończył on wyścis na trzecim miej
.scu,zaMarłdemOc:r.t.o11'1kl.m (AW 
Poznań) i ADtonilll Sltudlo (AK Śl\· 
ski). 

Oficjalne wyniki indywidualne i 
drutynowe Mistrzostw Polski .znane 
bę;dą po badaniach technicznych po
jazdów. 

(pul 

lklll~ .. 1111'111'ilbrRPlut .. 
111..Uil,klm,ale ... laę.ltla7c•SDUIW~ 
mriAtl.a"-tb.-...W-•...,..,.detn" 
11 C..nl ---.u .lei&! ... 

Collli'AI 
"1\ol'luln\QQ.DI'IaHI·AJtn"-tt_... 

ł:t(U).Pał....U,Boł,"-tlnslewlcz,Jou.itc-

"'· >1-Śwłi~-Wieru.~O:l 
(0:.). J•klłk.l&.łt,Pnt~·po2,B4t. 
~U.iii~·N....,UU~nie 

odbri$if. 
~z.,. Str-'". s,.mk Qaruakll:2 

(0:1). 
>1- CrU "1'-"Yika - PHulo Plondaka l:O 

(O:O). F--. samob.,Sio-....c. 
~H.-t..DWI--.·I'Iul~l:l 

(I:I) . .SZ...KdliHdmanl. 
-l-~ N.pwln- Wbb. 1'1...,-1-r- J:l 

(l:O)..Utosik,"-U,samob.db~bu. 
W meczu DleJłym. .utro.- NąrzMI n S: l. 

Na boiskach 
klasy A .. .. ....... 

J. PIUI 
< .... ..... . ""'' 1. Zry!JS. 
.. S.h 
ł. NQnU• 
II.Spartal 
U.PI-*łll 
11. ww. 
ll.hłult 
14. Htł-.11 

IJ 13-1 
ll l.S-1 
u ,,_,. 
11 14-1 
11 11· 15 
'l.ł-5 
'11-1 
l 11-IC 
'14-lł 

' 1-ll 

CllUPAB 

5 ,_,. 
4 ll- 11 ' .. ,. l ._,, 

"1\o Clanol hrsUw. MlS 1.-tkl:l (0:0). 
Wnu·I..ct. 

~l'utraat......,e. ·Z.,..lAio .. •·nie 
odb)'llif. 

~ MlS .ltolrtcWw ·LIS LaPw l:l (1:1). 
M.ar, StloM, l'lqt. - Skłlkt, C!Mistl. 

"i\ol.doSbrtJ.U-Stllll ..... 4:l(l:l). 
Wl-t.Pnt-*l,o..dlti,C.bj-~ 
P.Ję~MlcllaW:L 

"1\oo.tęc.IIelu-WkHrltoll..w,-nie(Hł. 

brlloił. 
~AIS SlmcUwltl· Cn.ul D Sbrlpb 

nieodb)'lsif. 
l . ....... 
:z. CDirwl 
J. IIHiecWw ··...... 
'-St.! ··.. en-•• 
'· l.roP• l. """ 

11. Odł(a 

11. Zry!JL 

1J ,,_. 
Ił 11-4 
11 11-11 
ł IJ-S 
'14-ł 
'15-14 ... , 
s 1·1 
s 11-14 
oł 4-U 
l S-Ił 
• 1·15 

KSZO - AZS RIALA 
PODLASKA.3:1 (3:0) 

Bramki: Paco6 l , Adamus 22, 
Janczyszyn (samobójcza) 43 min. 
-dla gospodarzy; Woroniet:kl SO 
min. - dla gości. 

KSZO: StyayDsld - Gaweł. 
Adamus, Kanracki- Mosiolelt, Pa
co6, Stułoi (od SO min. Wrona), 
Graba, Gaszayo (od SS min. Sej
dzhiskj) - 1".elazowsld, Lasock.l (od 
SS min. Wlelpszewsld). 

Nim mecz rozpoczął się: na do
bregospodarze prowadzilijut 1:0. 
Pierwsza akcja piłkarzy KSZO 
przyniosła im gola, bowiem Pacoń 
z zimną krwią wykorzystał błąd 
defensywy akademików, wyszedł 
na czystą pozycję i strzałem z 16 
metrów posłał piłkę: do siatki. 
W 22 minucie pod bramką AZS 
doszło do sporego zamieszania. 
Śliska piłka wypadła z rąk bramka
rzowi gości, po jedynm z Jiczy
nych dośrodkowań miejscowych, 
a najlepszą intuicją wykazał się: 
Adamus z bliska posyłając ją do 
bramki. 

Losy spotkania rozstrzygnę:ly 
się; praktycznie tuż przed przerwą. 
Wtedy to po skrzydle .,przedarł 

się;" Gaszczyn, jego dośrodkowa
nie trafilo w Janczyszyna, zupełnie 
myląc golkipera akademików. 

Korzystny wynik i fatalna aura, 
w jakiej rozgrywany był mecz 
sprawiły, że po zmianie stron 
podopieczni trenera Janusza B•· 
lugoll1lkiea:;o, niecozwolnili tempo 
swych akcji, w obawie przed 
ewentualnymi urazami i kontu
zjam~ które w takich okolicznoś
ciach mogą przytrafiĆ się; bardzo 
łatwo. W tej sytuacji gra nieco się; 
wyrównała. Mimo to gracze 
KSZO mogli pokusić się o strzele
nie kolejnyclt goli. Okazje .ku te
mu mieli w drugiej połowie Graba, 
Żelazowski i Gaszc:zyo..Co nie uda
lo się: im dokonali goście z Białej 
Podlask.i. Na lO minut przed koń
urn gry akademikom za sprawą 
Wonmlec::kJq:o udało się: zdobyć 

honorowego gola. Mecz, mimo iż 
rozgrywany był na trudnym, roz-

Za tydzień 
II LIGA. Radondak- GKS Beł

clu.lów, niedziela, godz.l4, Jagiel
lonia Białystok- Błę~. 

III LIGA. Gn.Mt- KSZO, nie
dziela, godz. 14, Podlasie Sokołów 
Podlasld- Buc orla, GGmik Lęcma 
- Broń, Orlęta Luków - Korona. 

FOTO-EXPRESS 

Kunica 
Kielce~~~:~:~}~~~ ~~:~:~~5s~-!.~-15t 

"Kibic doskonały" 
Radomiak- GKS Bełchatów .... 
Jagiellonia Białystok- Błękitni .... 
Imię i nazwisko 
Adres 

,....)lliiiiWo ..... •_.........__,_uw.u,ubnlld.M~, .,.,...q.-..,. 

MIMJ-Io.,.....~~~.,..w • ....._-""~,..,~w..-..:~u. 
lliofbMIIW;oioP,~-."....,---~ • .,....--..~IIfCLZal)'hltł_....., ._.......,_lliolt ..... "......,. .... hitFOTO-ED'IESS.IONIO.". 

NUI .. eo:lllllolspońt'IJ.,.Sk>tot.oo.W',IIokt, ... T..-II.No.....,...U.,t,llt'-,..._ 

moklym boisku, przy stale padają· 
cym deszczu mógł podobać się; ki
bicom. 

KORONA- PODLASIE 
SOKOI..ÓW PODLASKI 

loO(H) 
Bramki Wicha 10, Fendrydl 79 

min. 
Korona: Dygu - Slępniewskl, 

Slefańs.ld, Noco6, Heimicb- Grze
sik, Fendrycb (od SOmin. Kablckl), 
Kozubek, Putuszka (od 60 min. K. 
MĄdzilt) - Jalk:zak, Wicha (od 70 
min.Daltba). 

Spotkanie toczyło się: momen
tami w iściezimowej scene rii, przy 
stale padającym deszczu ze śnie
giem, momentami przechodzą
cymwśnieżyce. Na grząskim i roz
mokłym boisku trudno było prze
prowadzać sitładne akcje, jednak 
mimo to podopieczni trenera Cze· 
sl•wa Pallb nie mieli kłopotów 
z odniesieniem zwycię;stwa. Już 
w 10 minucie Wicha zdecydował 
się na strzał z ok. l S metrów i uzy
skał gola dla Korony. Kitłezanie 
zadowoleni z prowadzenia .,osz
czę:dzali"piłkę,czckającnakolej
ną okazj~ do podwyższenia wyni
ku. Nadatyła się: ona w 79 minu
cie. Wtedy to wyczyn Wichy sko
piowal Fendrych. 

Wygrana gospodarzy mogła 
być jeszcze wyższa, bowiem do
godne sytuacje do strzelenia 
bramki mieli także Slefaóski, Ko-
zubek, Jańczak oraz mlodziutld 
Kubic.ki. 

Goście także nie rezygnowali 
z walki i wypada tylko żai0"4(3Ć, te 
mecz rozgrywany był w tak anor
malnych warunkach, adyż na su
chej murawie obąj rywale stwo
rzyliby z pewnością ciekawsze 
i o wiele bardziej emocjonujące 
widowisko. 

BUCOVIA- GRANAT 
Tenjakże ciekawie zapowiada

jący się: derbowy pojedynek 
dwóch naszych ,jedenastek" nie 
mógł do9;; do skutku. Chyba dob
rze się; stało, że sę:dzia nie dopuścił 
do gry na boisku w Bukowej, które 
zamieniło się; w niedzielne popo
łudnie prawdziwe grzę:zawisk.o. 

III LIGA 
Inne wyniki: Stal Kraśnik- Or

łę;la Łuków l :3 (0:1), Zadizew Za
wadówka - StaUTłoki Gorzyce 
0:1 (0:1), Pogoń Siedlce- Granica 
Chełm 0:0, Stal Nowa Dęba Gór
nik Łęczna 0: l (0:0), Bron Radom 
-Spółdzielca Morszków l :0 (0:0). 

l. KSZO 10 16 Z9- 5 
Z. KORONA 10 15 12- 1 
3. BUCOVIA 9 14 18- 1 
4. Gó,.ik lO 14 13- 4 
5. AZS BP. lO 12 23-14 
6. Po1oli )0 12 11- 8 
1. Orlęt. 10 11 zo-n 
8. htllasie 10 11 15-11 
9. noki 10 11 11- 8 
IO.GRANAT t 8 '7-10 
ll.Stal K. lO 1 9-13 
U. Stal N.D. lO 1 lo-19 
13.Gnllka 10 ., 13-Z.J 
14.8rH: 10 6 '7-15 
15. Za4new 10 5 IO-Z6 
16. StMWDWita lO Z l-18 

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




