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Nie kre§l-isz, nie drapiesz_
Bawisz si~ i

Z "Eurokienu" zniknęły maszyny i prezes

GWÓŹDŹ

NAD WISŁĄ l KAMIENNĄ
CZWARTEK 8 CZERYICA 1995 R.

KIELCE- RADOM- TARNOBRZEG
350-400 NR INDEKSU

ROK XLV NR 131 j13835) CENA 45 gr (4500 zł)

"Siarkopol" pokonuje kryzys

Zysk na straty
167 mld starych złotych zysku za rok ubiegły tamobrzeski .,Siarkopol" musiał przeznaczyć na pokrycie części sb'at z lat ubiegłych. Delegacizałogi KiZPS "Slarkopol", którzy obradowali na Ogólnym Zebraniu
we wtorek 6 czerwca, pozytywnie ocenili pract dyrekcji i Rady Pracowniczej w roku 1994.

Pracownicy "Siarkopolu" po raz
trzeci z kolei nie otrzymąją nagrody
z zysku, mimo że rok ubiegły był
pierwszym po okresie kryzysu,
wktórymfirmaosiągnęlazysknetto.

Zgodnie jednak z

obowiązującymi

przepisami zakład musi go przeznaczyć na paŁrycie strat z Jat 1992

- 1993. Wskafnikiem stopniowego
wychodzenia z dołka największego
pracodawcy w Tamobrzegu jest
fakt, te obecnie jego zadlutenie
wynosi około 700 mltl starych zło
tych, podczas gdy na koniec 1993

roku siarkowy potentat był winien
bilion 700 miliardów złotych.
- Za rok 1995 prawdopodobnie
finna również osiągnie zysk, chociaż
kłopoty sprawia nam kurs dolara prognozuje przewodniczący Rady
Pracowniczej Józef Bunłzel. - Trudnojednak dzisiaj mówić, czy pracownicy otrzymają wreszcie "trzynastą
pensję",
poniewl\jt zysk trzeba
będzie znowu przeznaczyć na pok·
rycie cz~ci długów- dodaje.
("fl"iCZ)

Zbiera wszystkie nagrody

Logik z 7 klasy
Tomek ~ka, uczeri 7 klasy
Szkol)" Podstawowej nr 10 w Stalo~rej
Woli, pojedzie na IX Międzynarodowe
Mistrzoshill Gier Matem.atycmych
l Loticmych do Paryża.
Będzie to już drugi udział Tomka
w tej olimpiadzie dla młodych
geniuszów. W ubiegłym roku zajął

tam pierwsze miejsce. Eliminacje do
mis.trzostw przeprowadza Politechnika Wrocławska. Tomek wrócił
właśnie stamtąd jako zwycięzca, co
daje mu prawo do uczestnictwa
w olimpiadzie międzynarodowej.
(p u)

• Nadgorliwość lewicy?
• Zmierzch ONZ
• Narkotyki- zawsze

złe
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DO TRUMNY

Wczoraj pracownicy spółki ..Eurolden" w Tamobrzegu powiadomili prokuraturę, Ministerstwo
Handlu oraz Urząd Kontroli Skarbowej o planowanej ucieczce z kraju prezesa general·
nego, Dominika Oigout Większość maszyn w tajemniczych okolicznościach zniknęła przedwczoraj
z firmy. Pozostałych strzegą pracownicy.
Przemysłu i

Spółka ,.Eurokien" działa w Tarwypłaty wynagrodzeń i zasiłków
nobrzeskiem od 1991 roku. Naj- chorobowych1 to zdaniem pracowpierw jej siedzibą były Gorzyce, a ników .,Eurokienu" główne przyw 1993 r. przeniosła się do Tamo- czyny zła.
brzega. ,.Eurokien~ zajmuje się pro· ·
Naj111iększy niepokój załogi fll1Dy
dukcją stolarki okiennej, drzwi i wit·
Wi.budził jednak
raki mlknlęda
ryn. Ciesząca się kiedyś dobrą sławą maszyn niezbędnych do produkcji.
firma, której współwłaścicielem jest Brak piły tarczowej, maszyny do
Ministerstwo Przemystu i Handlu, drzewa, komputera, przyczepy
od jakiegoi czasu zacz~ła poważnie towarowej został zauważony przedkuleć. Krytyczna sytuacja firmy,
wczoraj.
zdaniem jej 20 pracowników,
,.Postulujemy niezwłoczne spoiwynika ze złego zarządzania, kanie obydwu wspólników spółki
a w~cz działania na jej szkodę.
(francuskiego udziałowca i przedW piśmie do MPiH pracownicy stawiciela MPiH) i zwołania
,.Eurokienu" piszą, że firmie przed"e nadzwyczajnego spotkania celem
wszystkim brakowało stabilnej poli- wyjaśnienia jej przyszlości" - piste
tyki kadrowej. Częste rotacje, w swoim liście 20 pracowników
niedobory w płacach, nieterminowe "Eurokienu". ,.Zawiadamiamy, te

truskawki

Kanał

- Jedyn)-m kandydatem na stano-

111iskos:zefa,.5olidamości"możebyć

Marian Knak1ewslti - twierdzi And·
nej Kaczmarek, pruwodniCZlłcy
Zarądu Regionu Ziemi Sandomiersldej. - Tylko on polriO utnym.ać w
~u linię środka.

Delegaci z Tamobrzeskiego na
rozpoczynający się dziś zjazd krajowy NSZZ .,S" ustalili, że poprą w
wyborach kandydatu~ Knaklewskiego. Podobne uchwały podjęto w
innych regionach południowo
-wschodniej Polski oraz na Śląsku.
Nie ina natomiast żadnych wytycznych na temat stanowiska regionu
w wyborach prezydenckich. Oczekuje się, że ~azd także poprzestanie
na ogólnych zaleceniach bez wskazywania kogokolwiek po nazwisku.
(pu)

z

Nidą

Rzeka Nida od Pińczowa do ujścia do Wisły niezostante skanalizowana. Królowa polskich rzek zostanie wykreślona z rejestru akwenów
żeglownych.

Prawie dwa lata temu pracoWnicy
Okrnowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej w Krakowie, której podlega
Nida, doszli do wniosku, że rzekę
należy skanalizować, aby ułatwić
wywóz produktów z Zakładów Przemysłu Gipsowego "Dolina Nidy"
w Gackach. Projektu nie popierali
przedstawiciele zakładu, gminy Piń
C?hw i Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Gospodarki Wodnej
w Kielcach. Twierdzili oni, te ska na·
lizawanie rzeki nie pozwoli na
wykonanie ujęcia wody w Nowym
Korczynie, uniemożliwi przerzut
wody z Nidy do Kanału Strumień
oraz prowadzenie nawodnień.
Prace projektowe były pomimo to
kontynuowane. -Teraz nie ma już

KATARZYNA SOBIENIEWSKA

Siedmiu Prawdziwe ofiary fałszywego alarmu
solidamych Głupota zabija

Spó:źnialskie Nie będzie żeglowna
W ubiegłych latach na p~tku
aerwcabyly jut w Sprzedaty pierwsze
truskawlth. plantacjipolowych. W tym
roku owoce Ie będzielny mogli kupić
dopiero około 15 tego miesi.ljca.
Dwutygodniowe opilinienie spoWodowane zostało majowymi chlo·
darni, choć lekkie przymrozki nie
wyrządziły na plantacjach więk·
szych szkód. Krzewy truskawek
mają ~użo kwiatów i zawiązek, więc
oczek1wać można dobrych plonów.
Fachowcy przewidują, że nawet lepszych niż w ubiegłym roku, kiedy z l
hektara osiągnięto średnio 8 ton
tych owoców.
Trudno na razie przewidzieć
tegoroczne ceny truskawek. Na
~azie w sprzedaży są owocespod folii
l trzeba za nie płacić po 70 - 90 tys.
starych złotych za kilogram. Te
z plantacji polowych, według opinii
fachowców, mogą kosztować w tym
rokuokresowo nawet poniżej lO tys.
starych złotych za kilogram. (ew)

do czasu spotkania zabezpieczymy
mieniefirmy poprzez wymianę zamków w drzwiach wejściowych.
Zaprzestajemy takte produkcji
w związku z zaborem maszyn."
W końcowej części pisma, które
jeszcze wczoraj trafilo m.in. do prokuratury i MPiH, pracownicy "Euro·
kienu" informują, że istnieje uzasad·
nione podejrzenie, iż pan Digout
przekroczył
bądt
przekroczy
granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
-Jeśli Oigout ucieknie, to będzie
to już nasz gwóidż do trumny stwierdził jeden z pracowników
,.Eurokienu". - Tak czy inaczej, z
pracą trzeba się będzie potegnać.

problemu, bowiem w najbliższym
czasie Wisła na odcinku do Zawi-

~~o~~kzży~:n~:;:h~~~~;~;a~~:
Litewka, zastępca dyrektora Okręgo
wej Dyrekcji Gospodarki Wodnej
w Krakowie. - Nie ma więc sensu
kanalizować Nidy, bowiem nie
będzie można z niej korzyslat.
Po dwuletnich targach stanęło
więc na tym, :te walory krajobrazowe
rzek powinny zostać zachowane.
Nikt nie chciał nam jednak poMedziet,ilekOSllowatypracenadwyltonaniem projektu kanalizacji. Wiadomo jednak, że jest z tym kanał.
(Dik)

Zestawienie zdarzeń jest
j~ce: "brto'fl'lllś" zawiadamia

szoku·
o podłoileniu bomby, szkoła nieudolnie
orpni%uje .,dzień sportu", a dwóch
siedemnastolatków tonie, bo ani oni,
ani Ich koledzy nie umiej~ pływać.
Dwaj chłopcy, którzy przedwczoraj uton~li podczas kąpieli w Wiśle,
byli uczniami 3 klasy menedżerskiej
Liceum Ekonomicznego w Sandomierzu. Tego dnia w ich szkole
odwołano zajęcia, ponieważ około

ktoś anonimowo
zadzwonił informując o podłoteniu

godziny 7.30
bomby.

Młodzież
ewakuowano
z
budynku, a dyrekcja ogłosiła, te

Każdemu

uczniowie mają zglos~ się na sta·
d ion KS Wisła, gdzie będzie organ i·
zowany ,.dzień sportu". B)lło cieple
przedpołudnie,

więc

większość

zignorowała to polecenie. ZresRq
na stadionie nic ciekawego się nie
działo. Nauczyciele kompletowali
drutyny piłkarskie, aby rozegrać
mecz.
Grzegorz G. i Adam W. poszli
wraz z kiłkoma kolegami nad Wisłę.
Do tragedii doszło po kilku godzi·
nach, gdy zamierzali już wracać.
Koledzy widzieli tonących, ale nie
mogli im pomóc, bo nie umieli plyw.t.
(pu)

wolno leżeć

Na trawniku przy ulicy Wazyńs- . Ktośwpadlwircnapomyst,żebywn
kitgO w Tamobntgu /dal od kilku wać poliQr. Dyżurny funkfjonariusz
godzin czlowiek. Prawdopodobnie najpierw sprawdzi/ kto dZ'fł.'Oni, skąd l
pifany,aleprzeciritqoniktniewiena dlaczqo, a potem spyta/, co robi
sto procent.
leżqey na trawniku mrżczyzna.
Lito.iciwi mieszkańcy przez pól
-Tylkolriyl-zdziwilsi(.-Lrienie
godzirry usilowali sir dodzwonić do to nie jest przestrpstwo - doda/ po
pogotowia, jednak telefon alarmowy namyśle i odłoży/ słuchawk(.
raz byt za)rty, raz nie odpowiada/.
(pu)

Kaci milości
wstnąsqjąca

historia grupy ludti
zaginionych od kil/w miesięcy.
J.Jyszli t domDw bez stowa
- reporlai Arkadiusza Kutkowskiego
A Jlllla l)"m: • KIELCE: MIASTO STRAOIU- W)"StarOJ'
jeilea peeho'Q' d:dei, by kiełe:w~ia sirstil t2ły dorobek Sli'Ojep
:lrda.Cutoboj115itkielau.ie,ktoicb.struzyłj:akuni~ u,ałd

·w utykule Martyny Gt~boddej
• PUCZ - w Z"ll"olealu, jak prąsZalo u ąisek, wybu~
bomby! pad!Q11strzaly. Nie brak prO"II"Dbeji- reportai Kn;ysr:tob

bnu.Wu
• JMPERIUM W GRUZAOł - ...WoPidRJ w o.st.uak:łl
lalach ""lbdonuklem upadek wlelkid nrmy. o histortli a&adbdl
"OłdatWiu"- pisze. Wiutan Lipińska
• UUCZJiA SPOWIEDt- uaflitl Sil forBil krzyk-. .-.Jfest•
koatrkuhllll'·ll:to i dlaaqewypo•ladad~ aa_,llradl·w..-tykule
Dariu§PII\faterka

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Czy więzienia pomieszczą posiadaczy narkotyków?

z kamerą i sztalugami
w Dolinie Kamiennej
Artyści

Sztuka i ekologia Nałóg

W Brodach ll'ilecldcll rozpott.~~,l stę
VJU Mtędzyn.aroiowy Plener Fotocral'k::mo-Piastyc::DIJ ART-EKO '95,
OI'Janlzowuy pnez Obu Swtęlo
knyskJ Z~u Polskktl Artyst6w
Fotop'aftUw w IOele~~ch oru Miejskie Ceninna KuJtui'J w Ostrowca.
Plenerowi towarzyszy, otwarta w
Muzeum
HisiOryczno-Arche·
ologicznym w Ostrowcu, wystawa
pracjego uczestników. W twórczym
spotkaniu z pejzażem i zabytkami
techniki Doliny Kamiennej bierze
udział trzydziestu fotografików i
malarzy, taktez zagranicy- z Ukra·
iny, Niemiec, Holandii i Belgii. Ekspozyga stanowi ich wizytówk~
mówiącą o tematycznych zaintcre·
sowaniach, fonnule artystycznej,
postawie estetycznej. Robią wraże
nic rysunki dziwnych drzew Cz.esłan Waszkl.komputerowo przetwarzane zdj~cia Jana Benlaka, obrazy
Waldema12 Bylab, ciekawie przeds-

tawiąją si~ goście ze Wschodu Anna i AJeksaackr Maksimleako
oraz akwarelista Sercłasz Dackow.
Duto jest świetnej fotografii - zdj~
cia w technice gumy Heai'Jka Roto·
z:łlisklqo, krajobrazowe impresje
Henryb Piec:zula i Andrzeja Borysa,
by wymienić niektórych.
Ta wystawa, którą zaaranżował
przypadek, bowiem ka!dy przywiózł dzieła wedle własnego wybol)l
i uznania, tworzy zaskakująco jednorodną wypowiedź. To refleksja
nad przyrodą, naturą, naszym otoczeniem, niekiedy pełna poezji, nostalgicznego nastroju jakby w obawie, iż utrwalone pi~kno mote ulec
zniszczeniu.
Jeśli ten pokaz potraktować jako
zapowiedźjakości dzieł, które powstaną na plenerze, to ich wystawa
jesienią będzie wydarzeniem.
(dan)

Cztery na dwa
Wczoraj
osiemnastoletni
Grzegorz S. kierujący małym
"fiatem" nie ustąpił pierwszeńs
twa przejazdu skręcając z u licy
Dworcowej w Sędziszowie. Sa-

mochód zderzył się z motocyklem, w wyniku czego dwójka
pasażerów jednośladu odniosła
obrażenia.

(dil<)

za kraty

Rada Miniserów zaakceptowała projekt usł.a'fi'Y .,0 zapobłepaiu narkomanil i zwalczaniu nielegalnego obrotu środ
kami oduruj~". Zelantem pracowników wtęrierudctwa projektjest nlereaJny, za zmian!\ ustawy :q pollejand- mogllb:r skultc::Diitj wa.lc:zyt z handlarzami biali\ śmien::li\.

Projekt pnewiduje karanie za
posiadanie
narkotyków,
bez
na to, czy są to narkotyki
twarde, czy mi~"ie. N.pytsu kar11
- co n~iej 3 lala więdenia- grozi
wzgl~du

band.lanom, kt6n;y

rozprowatłza,A

narkotyki wśród aieletnlcb. Nawet za
niewielką ilość białego proszku
motnabędzie traft za krat li, narkomani u których policja znajdzie narkotyki będą mieli do wyboru: przy.
musowe leczenie lub areszt
- Jestem pnerażony tym projektem, stwonył go ktoś, kto zupeł·
nie nie zna realiów w wi~ziennic
twie. Gdzie ci narkomani mieliby si~

pomieścić? Polskłeuldad:r karnejut
SIJpnepełnlone.- mówi Edward Król,
naczelnikAresztu Śledczego w Kieł·
cach. - Jeśli si~ pnygo10wuje taką
ustaw~, to nalety pomyśleć wcześ
niej o nakładach finansowych i rozbudowaniu wi~zień.
Zdaniem podinspektora Edwarda
Kotuiski ego, necznika KWP w Kieł·
cach, obowiązująca ustawa .,0 zapobieganiu" narkomanii powinna być
zmieniona. - Dochodziło do takich
paradoksów, te policjanci zatrzymali kogoś z kilogramem narkotyków i musicli go wypuścit. Twier·
dził, te ma dla siebie - twierdzi

Może pojadą ·dookoła świata

Litwinowie w finale
W najblitszą sabot~, o godz. 17,
w finale turnieju telewizji ,.Polsat"
z cyldu ,.As, dama, walet" zaprezentują si~ Joanna i Piotr Litwinowie
z Kielc, wraz z rodziną i przyjaciółmi.

• Konkurentami Utwinów są
trojaczki z Jeleniej Góry, trzej panowie Koksztysowie. Kicłezanie wys.
tąpili
z programem "Litwini
w finale", w którym wzi~li udział

takte ojciec Piotra, retyser i autor
tekstów - Andrzej Utwin - z Kielc,
stryj, aktor z Krakowa Krzysztof Litwin oraz Genowera Pigwa czyli Bronek Opałko, kandydat na ojca
chrzestnego najmłodszej latorośli
państwa Litwinów - syna Emila.
Nagrodą
za zwyci~stwo jest
wycieczka dla trzech osób dookoła
świata.

(el)

--------------------------------------

Wójt pieniędzy nie odda, bo nie ma z czego. A drogi przecież nie sprzeda

rzecznik. - Mote świadomość kary
wi~zienia uchroni młodych ludzi,
którzy dla szpanu wciągn~liby si~ w
nałóg.
.....
- Zmiana ustawy ,.0 zapobieganiu narkomani", to za mało. Poli·
cjantom potrzebna jest motliwo9:
prowokacji albo zakupu kontrolo·
wanego. Dopiero wówczas wychwy.
tywani b~dą dealerzy - uważa Barbara Zygmunt, specjalista ds. nielet·
nich KRP w Kielcach.- Jeśli ktośjest
jut wciągni~ty w nałóg, to nic wys.
tarczy go aresztować. ~dzie nadal
brai.
(MAG)

Wministerstwie
osalonie
Wojewoda kielecki
Zygmunt
pnebywał w Warszawie,
gdzie prowadził rozmowy związane
z organizacją 111 Międzynarodo
wego Salonu Przemysłu Obron·
nego.
Podczas spotkania w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z
Zagranicą, z udziałem wiceministra
Jacka Buchacza, posła Leszb
Bupja. a tak1e prezesa ś wi~tokrzys·
kiej Agencji Promocji i Rozwoju

Szopa

::~~n~:o:::~M~~~;Ydy:~~:

terstwa w organizacji tegorocznego
salonu.
J.G.

Kara za roboty bezrobotnych

Nowe
kierunkowe

Prawie 10 miliardów :r:łotych ~musiały zwrócić skarbowi państwa cztery kieleckie gminy, otrzymały datacif na likwidacif bezrobocie. Pien~ oie zostały wykorzystane zgodnie z przepisami. Wójtowie~. te pieniłdzY nie zmarnowali! nic ochlawać nie majłj zamiaru.

• Osiemgmin województwa kieleckiego korzystało w ubiegłym roku
z pieni~dzy Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej na likwidację
skutków bezrobocia w rejonach
zagrotonycb bezrobociem strukturalnym. Dostały w sumie ponad 24
mldstarych złotych, które miały być
przeznaczone na dofinansowanie
m.in. inwestycji wodociągowych,
ciepłowniczych,
budowę
dróg.
Inwestycje miały być wykonywane
w ramach robót publicznych. .
- Zgodnie z rozporządzeniem
ministerstwa, samorządy korzystające z dotacji powinny pneznaczyć
na roboty publiczne również środki
z własnych budżetów. - Brody,

Panu
MARKOWI
WOLSKIEMU
WJ"ntZJ głębokiego
współczucia z

powCHla

:i•ierd

OJCA

Radoszyce, Mniów i Mi rzec nie daly
wszystkich pieni~dzy, c:zt:ść robót
wykonując systemem gospodarczym i to wykazaly jako udział
własny - mówi Zdzisław Chrobot,
zastępca dyrektora w Wydziale
Infrastruktury Technicznej i Komunikacji UW.
- Jest to sprzeczne z ustawą
"0 finansowaniu gmin". W Brodach
dodatkowo wydano pieniądze na
remonty dróg wojewódzkich, a nie
gminnych. Bł~dy te oznaczają dla
gmin zwrot pieni~dzy.
Chodzi o .kwot~ prawie 9,7 mld
starych zł, z tego najwi~cej, bo at 7
miliardów musiałyby zwrócit Brody
lłteckie. - Ja tych pienłędzy nie

DIW1Iowałelll.

Dlaczego nikt nie
patrzy, te robota jest wykonana
- mówi wójt, Andrzej Sliwa.
- Zatrudniliśmy ponad 650 bezrobotnych, któny dzi~ki temu uzyskali prawo do zasiłku.
W gminie Brody,gdziejest prawie
2 tys. bezrobotnych, władze samorządowe stworzyły specjalny rererat
robót publicznych.- Dlaczego mam

~~i~r;::~~:~~~~~~ ŚJ~c;

-Przecie! wszystko zostało zafaktu·
rowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Wójt przyznaje, te gmina wyremontowała dwa odcinki dróg woje·
wódzkich, inaczej nigdy nie byłyby

S czerwca 1995 rolni zmarł w wieku 761at
śp.

pik dypl. w st. spocz.

ADAM ANDRZEJ KACZOROWSKI
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele
Garnizonowym w Kielcach przy ul. Otęcińslliej
9 czerw~ o godz. 13. Wyprowadzenie drogich nam
zwlok nastĄpi po nabożeństwie żałobnym na cmen-

tan w Celłzynie

naprawione. - Uwatalem to za
byty niepnejezdne, a teraz do wsi dochodzi
pekaes, dowozi dzieci! Dlacz.ego
mamybyt brani za to, ie przybUt.amy
ludziom lnłdlę świala!
Gminy odwołały si~ do Sejmiku
Samorządowego i wojewody. Urząd
Wojewódzki wystąpił do ministra
pracy z pytaniem czy mote zalicz~
jako udział własny gmin środki
wypracowane sposobem gospodarczym. Teraz wszyscy czekąją na
odpowiedź z ministerstwa. - Nie
oddam tych pieni~dzy, bo nie mam
z czego - twierdzi A. Śliwa. - Drogi
przecież nie spnedam...
IWONA SJNKIEWICZ
słuszne. Wcześniej

-·

i Pncowniq
pogrl!Żona

..Mapa• System"
Kielce

'""'•

Telekomunikacji

kierunkowedlapołączeń teleronicz·
nych wychodzących z Kielc do
Buska-Zdroju i Pińczowa oraz
z Buska-Zdroju do Kielc.
Nowe numery:
Kielce - Busko-Zdrój G-496
Kielce - Pińczów 0-49
Busko-Zdrój - Kielce 0-41.
Jednocześnie zawiadamiamy, te
abonenci central telefonicznych
w Busku-Zdroju, Kołaczkowicach,
Skorocicach, Szańcu i Szczaworytu,
począwszy od 10 czerwca br. b~
mogli realizować w ruchu automa·
tycznym połączenia mi~dzynaro
dowe wychodzące.

W dniu 3 czerwca 1995 r. zmarła wychowawczyni
wielu pokoleń młodzieży~ dlugoletnia nauczycielka
polsiliego w Zespole Szkól Ekonomicznych
im. M . Kopemilka w Kielcach, wspanialy pedagog,
szlachetny i dobry-czlowiek

mgr MARIA SOBAŃSKA
Uhonorowana była wieloma odznaczeniami resortowymi i państwowymi; w tym Krzyżem Kawalers. kim Orderu Odrodzenia Polski.
Cześć Jej pamięci

w glęl>ollim żalu
żona z Rodzin~

Zakład

języka

o czym zawiadamia
Łani!•

TP SA

Kielcach
zawiadamia, te
lO czerwca br. zmieniąją s i~ numery

w
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Nowe uprawnienia do walki
z nowymi przestępstwami
Tak w skrócie można określić zmiany w tzw. pakiecie ustaw policyjnych, przygotowane

przez rząd i przez posłów.
Te nowe uprawnienia to m.in. wprowadzenietzw.zakupukontrolowanego,prze·

wość zbieraniaodciskówhn ii papilarnych

Kaidorazowe zastosowanie podsluchu
tclefoniczneJo,czykontrolakorespondeneji b~dzie musiala miet Zł!Od~ prokuratorageneralnego.Jedyniewprzypadkach
nic cierpiących zwłoki, gdy mogłoby to
spowOOować utrat\! informacjilub zalarcie
dowodów przest,pstwa minister spraw
wewn~trznyc.h mo:l:e Uf'Zildrić kontrolłl

w celu tworzenia~banku danych~. Towre-

korespondencjilubpodsluch,jednocześ

syłkikontrolowaneJ,.dzialaniapodprtyk
ryt.:iem~. To kontrola korespondencji oraz

rozmów telefomanych w szemym ni.t
dotychczasz.aktesie.Torównie.twprowadzenie policji sądowej. T_o także motliszcie liberalizal;ja,azarazem~cislesprecy

niezwracającsię:

do prokuratoraaeneral-

zowaniez.asad u.tyeia broni palnej przez
policjantów,funkcjonariuszyUOP istraty
graniCVJej.
Niektóre z tych uprawnień, które

wej Z&odY w ciągu 24godzin nie uzyskał,
wówczas kontrola korespondencji czy

mo.tnaotrc:ślićjakopodst~pbl!dtprowo

wstrzymane, a zgromadzone

kal;ję wzbudzają obawy, wywołują emocje.

Ale, jak zauwatył pos. Janusz_ Zom~e z
SLD, .te nadzwyczaJne środki powmny
mict wyjątkowy charakter", a poza tym
Praca policji czy UOP powinna b)'Ć pod
kontrolą. Parlamentarną, prokuratorską i
sądową.

~Podsluchy telefoniczne,
czytanie
torespondencji-mówipos. LucynaPietrzykzPSL- w jakiejś mierze naruszają
prawa człowieka, ale ... polil;ja nie mote
być bezradna.Skorożądamyodniejw~k
szejskuteczności,musimydaćjejodpo

wiednie instrumenty. Naturalnie pod kontro~~-

negoowyratenienatoqody.Jeślibytato

podsłuch

musiałyby

b)'Ć

natychmiast
materiały

komisyjnie zniszczone.

Powracający wniosek

ratyfiUcyjJ14 uznała, te konkordatjest
ąodny z Konstytucj-1;. Wniosek KPN
wtedynieprzenedł.G/osowalozanim 144
posłów, przeciw było 192. Wi~ na tym
posiedzeniu posłowie z KPN powrócili do
sprawy. Ponowili swój wniosek. Tym
razem propozyc:ia KPN zyskała 154 ~
lenników,ale liczba przeciwników 192 po-·
została niewzruszona. l mów wniosek
padł. Na wszelki jednlk przypadek
KPN-owcy przrcotowali jeszcze jedn~
propozycj~. tebywprawadzE do pofZ4dku
dziennego sprawozdanie komisji nadzwyczajnej zajmuj~cej si~ ratyfikowaniem
konkordatu. Propozycj~ t~ poparło 143
posłów,przeciwbyłol96.

KPN

Poslowie z KPN są wytrwali • w temacie
tonkordatuM.Napoprzcdnimposiedzeniu

Motna wi~ mólilE o minimalnym
wzraście poparcia i o niemal niewzruszonej stałtj liczbie oponentów KPN-owskich .wko/okonkordatowych~wniosków.

domaplisię:zmianyuchwałyotryhieprac

nad konko!tlatem, bo .ustały przyczyny
bę:dące podstawą poprzedniej uchwały
Sejmuwtejsprawiezllipcal994r.,poniewat Komisja Korutytucyjna Zgromadzenia Narodowego przyWa nową regulkj~
dotyczącą stosunków palisiwo ~Kościół,
z.aś stosowna komisja oceniająca ustaw~

Prywatyzacja
i komercjalizacja
- "tematy drażliwe"
W pof7.1jdek obrad obecnqo posiedzeniaSejmuwpisane zostało -na .tyczenie
rządu-,.pierwszec:zytaniepilnesorządo-

wqo projektu ustawy .O komercjalizacji i
prywatyucji przed!~iotstw". Posłowie
z Unii Pracy zaproponowalijednlk rezolu·
CJ~ ;w spraw~e wycofania przez rąd kłau·
zulipilności".TaktouzasadnJh:"ustawa

.o komercjalizacji i prywatyzacji~ ma charałterustrojowy,przeądzaolosachtilku
tysi~cy państwowych prtcdsi~biorstw,
także

o

kształcie

a

procelÓw prywatyzacyj-

nych. Praca nad ł4 ustawi! wyrnap prz)'lotowaniaekspertyzonzkonsultacjiirodowiskowych. N1e jest mo1liwe racjonalne
organlzowaniepracnadt4ustaw,wokre·
sic przewidzianymdlatrybu pilncto". A
ponadto zdaniem posłów z UP, ~owy
dokument narusza regulamin, poniewat
"nie zawiera wyników pruprowadzonych
konsultacjiidystusjipublicznych,wtym
obliptoryjnych konsultacji ze zw~Umi
zawodowymi, a tat.te nie podaje przewidywanych skutków społecznych, JOSpodarczych,a co nljdziwniejs:ze- finaMOwych".
264 posłów poparło wniosek Unii
Pracy,przeciwbylotylko55,a40wstrzymalo si~ od głosu. W taki sposób ujawniły
się rysy mi~y koalicyjnymi posłami 'Z
koalicyjnym fl4dem . Pos/owie z PSL, ale i
z SLD równie;t krzywo patrt.lj na rlljdow~
wersj~ prywatyzaąi i komertjalizacji. Ale
.drażliwych tematów" jest więcej.! pre·
tensjitet.
RYS1.ARDA KAZIMIERSKA

Spotkanie koalicyjne w 1996 r.
Wczo•ajwleczo ..
kanie koalicyjne.

mwgmachuSejmu•ozpoczęłosięspot-

Premier Józef Oleksy powiedział
przed spotkaniem, źe zostało ono
zwalane na jego prośbę, ponieważ
~są sprawy, które wymagają częstyc h
rozmów, żeby wypracować wspólny.
pogląd". Prezes PSL Waldemar
Pawlak poinformował, że omawiana
będzie realizacja programu rządo
wł:go wraz z jego oceną po 3 miesią
cach.
Rozmowa koal icjantów dotyczyć
będzie m.in. rządowego programu
antyinflacyjnego, reformy centrum
gospodarczego i kwestii związan ych
zprywatyzacją - pow i edział dzienni-

kBrzom premier. Na pytanie, czy w
kwestiach tych są wątpliwości ze
strony PSL, odpowiedział: "One
będą, bo przy sprawach trudnych
zawsze są wątpliwości i rótnice.
Rzecz w tym, by na takic h spotka·
niach wypracować wspÓlny pogl ąd".
Pytanyo rótnice w kwestiach gospodarczych pomiędzy wicepremierem Grzegorzem Kołodko a minist·
rem pracy Leszkiem Millerem,
Oleksy dodał - "gdyby jedyny kłopot
polegal na różnicy zdali. między
m inistrami, to byłbym szczęśliwy i
spokojny o los tego kraju". (PAP)

U kierowcy

,,'·
·-

9,5 promina alkoholu we krwi
9,5 promillaalkoholu miał we krwi- wed·
~ladzie Medycyny Sądowej - 17-lcUli

póltul mózgO'Io')'Ch denata. Analizowano j4
dwukrotnie: metodą bematografii gazowej
oraz Widmł!ca. Wyniki rOtnity si~ mi~

mlettkaniecŁ.om.ty,którykierując .fordem

so~dziesiątącz~ciąpromilla~-powiedzial

h urusemn wpadł na drzewo i w wyniku od·

PAP Jan Leszczewski, prokurator rejonowy
w Lomty. Badająca spraw~ proturatura
sprawdziła równie! dokumenty i sposób
wykonania sekl;ji zwtot kierowcy. Wszysito
zostało przeprowadzone wnormalny sposób.
Przyjmuje si~, .te śmiertelna dla czlo-

ług badaiJprzcprowadzonychwbialostockim

niesionychobm.teńzmarlwapitalu-poin·

f~7bm. nadkom.Zbigniew PuciiW,
rzecznik prasowy KWP w lom.ty.
-~~tkowo myślci~~Y, .te mamy do
CZ}'n1en1a z pomyłką p1sarst.ą w doku·
mentach,jednak szybko odrtuciliśmy tatą
hipote~. Krewdobadaniapobranazostałaz

j

W przyjętym we wtorek pakiecieantyinflacyjnym rząd zapowiadazwiększeniekontroli podwyżek
cen u monopolistów takich jak np.
PKP, Telekomunikacja Polska
S.A., Poczta Polska. W resorcie
łąezności nie będzie podwyżek w
br. - stwierdził minister Andrzej
Zieliński. PKP nie czuje sif monoPGlistą -odpowiadadyrektorPKP,
Aleksander Janiszewski.
Zapytany o działania resortu
w związku z wprowadzeniem przez
rtąd pakietu antyinflacyjnego ministe r Zieliński powiedział dziennika'!-~wi PAP, że w resorcie lącz
noscJ (telekomunikacja, poczta)
w br. nie są pr.tewidywane żadne
PDd wyżki. Wychodząc naprzeciw
planom wicepremiera Grzegorza

wieUjesttavr.utołtot.4,5promillaalko

holuwekrwi.

(PAPJ

MON chce 2,8 proc. PKB

Ministerstwo Obrony Narodowej proponuje, by na ~alki zwi42-1ne z obrortnością przeznaczyć w 1996 r. 2,8 proe. Produktu Klajowego Bnrtto, • Ministers-

two Finansów ehce, by wydatki te pozostały na tegorocznym poziomie 2,5 proc.
poinformowałwczoraj po zakoticzeniu obrad Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów i Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów szef resortu obrony

-

narodowej' Zbigniew W. Okotiski.
DalsZ4 dyskusję nad wysokością
kwoty przeznaczonej na obronność
przeniesiono na obrady Rady Minist-

row.

Podczas briefingu minister ON poindziennikarzy o wysokości
dowódców

formował

wynagrodzeń najwyższych

wojskowych oraz własnych. Po najbliż
szej podwytce zarobki brutło min.
Okońskiego wyniosą 49,5 mln starych
złotych (z wysługą lat), a szefa Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego- kwotę
mniejsząook..Sproc.

Premier Józef Oleksy za~
przeczył wczorajszym doniesieniom ,.Gazety Wyborczej", jakoby niektórzy liderzy SLO zastanawiali si• nad
wycofaniem z rządu ministra
fina nsówGrzegorza Kołodki.
Oleksy powiedzlał wczoraj w
Sejmie dziennikarzom, że ą
to pogłoski płynące ..z zewnątrz" l mające ,.szk odzić
koalicji od wewnątrz".
Premlerprzyznał,.te są sytuacje, w których Grzegorz Kołodko
znajduje się w kolizji z licznymi
partnerami, równie.t wewnątrz
rządu.

Zaprzeczenie
informacji gazetowych

Premier
niewycofa

G. Kołodki
.Bywa, te ministrowie uporczywie dą:tą do otrzymania jakichś kwot z bud.tetu, nie pamlftając, te jest środek roku, i wtedy
minister Kołodko, czasem być
mole w zbyt stanowczej formie,
przeciwstawia się temu, co nie
zjednuje mu przyjaciół• - powiedział Oleksy.
Szef rządu potwierdził, .te
wraz z reformą centrum gospodarczego zmieni się rola Ministerstwa Finansów.
,.Będzie to ministerstwo finansów publicznych, a więc nie
wszechogarniający resort, który
o wszystkim decyduje i jest strótem wszystkiego" - powiedzial.

Oleksy zakłada, .te wraz z
reformą centrum nastąpi decentralizacja administracji, a
więc przekazywanie wielu decyzji wojewodom, a nawet samorządowi.

(PAP)

(PAP)

VVschodoznawstwo
PrawdopGdobnie jJ.t H jtsieni br. na
Uniwenytttłe im. Adama Mickiewicza w
PozUIIiaotwutezostlllllsladilwsdJHoz·
nawue - poinformował prof. Aleksander
Kosko z Instytutu Wschodniego UAM, w
trakciezakończonejw.hod~natejuczelni
mi~dzynarodowej

~Polsk..a

konferencji naukowej
wobec transformacji na Wscho-

dzie~.

Zdaniem prof. Koski, w wielu ośrod
kach w kraju trwaj~ w tej chwili pr•ce nad
ustanowieniem dyscyplinyzzakresu studiów tef)'lorialnych o nazwie wschodoznawstwo .• Chodzituostudianadczłowie
kiem,tulturą,p~bra.teniamiwtejkul
turze, ekonomii i polityce na tef)'lorium
bylegoZSRR"-stwierdzil.
(PAP)

W łączności

Nie będzie podwyżek
Kołodki

przeanalizujemy możli
wość pewnych korekt, ale za wcześ
nie o tymjeszcze mówił -stwierdzi ł
Zieliński

Dyrektorgeneralny PKP, Aleksander Janiszewski powiedział dzienni·
karzowi PAP, te kolej nie czuje się
monopolistą, ani też niejest inflacjogenna. "Kilkanaście milionów ton
węgla przewozi się samochodami,
równolegle z liniami kolejowymi istnieją połączenia autobusowe"
stwierdzilJaniszewski.

.,Kolej ponosi koszty wzrostu cen
energii, remontu szyn i podkładów,
naprawy taboru. Ceny tych napraw
wzrastają tak, jak inOacja, a nawet
więcej, a jednocześnie nie mamy
prawa podwyższać naszych taryf
w tym samym tempie. Stwierdzenie,
te jesteśmy inflacjogen ni jest więc
nieporozumieniem. Podwyźki cen
uzgadnialiśmy zawsze z Minister·
stwem Transportu i Finansów"
-dodał dyrektor PKP.

OIIIII *odki r:zystolt/,

past• BHP, 'fCZII/kl
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Kohl z Arafatem
Wtnkdebliskowschodnit'jpodróty

bnden: RFN Helmut Kobl spotkaJ się
-~ wJerydn11przyw&dq Orcanl·
zac:jl Wycwelenla Palestyay, JllSt'rem

Arafateiii.Jeryeholdynattrenlctzw.
auiOflomiip..estyńskldn~~uchodnlm
~nquJonłallu.

Kohl jest pierwszym politykiem
zqranicznym, którego Arafat przyjął
w Jerychu. W swej glównej kwaterze
w strefieGazy-także współtworzącej
obszar autonomii
palestyńskiej
- prz~dea OWP spotkał sięjut
z premierem Tun;ji- panią Tansu Ciller i premierem Wielkiej Brytanii
-Johnem Majorem.
(PAP)

patriarchą

Borys Jeley11 wyndl nadził'ję, ie
rosyjski KołdóJ pn~woslawny ,.ręka w
r(kę z wtacb.aml 'wlcdlmi doprowacb.ł
R~e dowtelkołdlpotęti~.

Prezydent Rosji spotka! się wczor!lj
na placu Soborowym na Kremlu z
patriarcl\4 Mostwy i Wszechrusi
Aleksijeml l,klóremuz.lotyłtyczcnia

z o~i S rocznicy intronizacji. Spotkanic to poprzedzi la okolicznościowa
modlitwa w kremlowskim Soborze
Uspienskim. lclcynzuznanicmmówił

ozaslugaehAlek.sija ll dlarosyjskicgo

Nie ma Polaków
wśród zwolnionych
Bośniaccy Serbowie uwolnili w nocy z wtorku na środę! 108 zakładni
ków z sił ONZ. których przetrzymywali w odwecie za ataki samolotów
NATO. Wśród tych, którzy dotarli na granicę z Serbiłf, nie ma Polaków.
Belgrad oświadczył, ie 148 przetrzymywałl)'ch jeszcze żolnierzy i obserwatorów ONZ może być uwolnionych w najbliższych dniach.

60 Ukraińców, 17 Brytyjczyków, przeszło

~Oczekuje si~, te specjalny wysłannik
lovic:a Staniszi przejm ic od władz Repub-

siedmiogodzinnychrozmowachprzepro-

Owa autobusy wioZ4CC układnitów
o godz. l w środę most ma

przejechały

granieybośniacto-scrbskicjiprzybyłydo

łitiSerbsticjpozostałyehwojskowyehzsił

miasta Mali Zvomit w eskorcie wielu samochodów poliC)jnych i innych pojazdów. Szcfsłutby bezpieczelistwa Serbii,

ONZ w nĄjblitszych kiltu dniach~ stwierdza się w oświadczeniu. Chodzi tu
o samozwańCU! Republikę Serbską w

JovicaStaniszit,wysłanyprzezserbskiego

Bośni.

prezydenta Slobodana Miloszevicia do
nadzorowania zwolnienia zatladników,
powiedział,te'łfloiródprzybylychdomiasta

Mali Zvomik zatladników są Ukraińcy,
Francuzi, Brytyjczycy i jeden tolnierz
hiszpański. StaniszE poinformowal korespondenta PAP Zbigniewa Fal~kiego, te
nie ma natomiast wśr6d nich Polaków.
Urządprezydenta Miloszeviciaoglosil

w nocy z wtorku na środęoświadczenie
stwierdzające,

te bośniaccy Serbowie
przekazaliponad IOOtolnierzywladzom
serbskim oraz te pozostali wojskowi ONZ
zatrzymani przez bośniackich Serbów
będąuwolnieniwciągutiltunajblitszych

dni - podaJa oficjalna
agencjaprasowa Tanjug.

jugosłowiańska

Kościołaprawoslawnego."Wystarczy
przej§ć się po Rosji, abyzoDacz~ ile w
tym czasie odbudowano świątyn, ilu
przybylo wiemych - wierzących
w Boga, nadzieję, w Rosję, jej odro-

dzeniciwielkośt. Codotego,teRosja
~dzic
WQŚci~ -

wielka, nikt nic ma wątpli·
powiedzlal prezydent zwra-

cającsiędopatrlarchy.

(PAP)

Powódź w

Norwegii

WLillestroemiHamar,dwócb glównyeh rejonam Nonregii zagrotonyeh
Diuk: m przez wzbienJiflec wodyjezior i
ruk, wczonj s,1uaQa nie zmienila się
btolnle-pocbly lokalnewbdle.
W centrum U llcstroem. liczącego
10 tys. mieszkańców miasta, wzniesiono wal ochronny długOOei 4,S km,
który ma uchronić domy przed zalaniem kiedyprzcjdzicgł6wnafalapo
wodziowa, spodziewana w niedzielę.
(PAP)

Aresztowania w mafii
Z nAkazu okręgowct:o neapolltaliskiegowyclzi..uprokur:aturydowalki z
orpniucjami pnest(pc:zymi policja
areszlowała
wezonj 40 czlonk.Sw
miejscewej mafii, zwanej camoi'Tll.
Oskartent .ą o zabójstwa i apra'łlianie
Jicbwy.
Dalszych 2() ez.lonk6w camorry
otrzymało nakazy aresztowania w wię
zieniach, cdzic odbywąją wyroki za
inne przestępstwa. Taki nakaz,
doręczony w wi~zieniu. informuje
przestępcę o wdrotcniu przeciwko
niemu nowych dochodzeń.
(PAP)

Mord w Algierii
Terroryści

Rosja poprze planywysłania do
szybkiego reagowania

Bośni sił

jeśli nie pocii!IJgnie to u
sobązmiany mandatu siłONZ wet

NATO,

świata

Jelcyn z

NUMER 1 3!

Wypuszczono 108 zakładników

Krótko

ze

L UD U

islamscy zamordowali

wśrodęwA1gierudw6cb Franruzów.

Do zanw;hu, w nie wyjdnionych
na razie okolicznościach, doszlo
w dzielnicy reZ)·dencji i ambasad - El
Biar.
(PAP)

50 ofiar
katastrofy promu
Wind)jskimsta.nie8enp!Zachodnl
prom, 111 kt6rego pukladzie

:r:ato~l

zn~dowalosięponadZOOosób.

Wwynikutatastrofyzginęloponad

SO pasaterów i nic wylo:lueza się, :te
liczba ofiar jmierlelnyeh h9dzic znacznie większa. Przcladowany prom
zacząl lonąć po kilku minutaehodwyj$t:ia z por1u. Wię~szośf pasaterów
rzucita si~ do wody usilując Wpław
powrócić na ląd.
(PAP)

'---------...J

pozostaliczłonkowlesi/ONZ".Stanisz~
powiedział,tcwprzybylejłfUpiejestok.

20 Francuzilwijedentolnierzhiszpański.

Przywódcy

dlibiew Pale pod Sarajf:wem z ministrami
sprawzaxranicznyehiobronyGrccji,kt6rzy wystąpilijako mediatorzy.

UNPROFOR

Staniszićnadzorowałtilieuwolnienie

nie zawarł układu

pierwszej łf\IPY zatladników z sił ONZ.
odesianych przez bośniackich Serbów w

Doridztwo UNPROFOR opublitowdo

piątek.

Wttt~komuaibt,wkt6rympodkrtłła,te

tadenzuwolnionychwnocyzwtortu

ule uwatło tadnt~:o porozamienia z Mr·
baai bośniackimi w sprawie awolaienla
tołej1tj &fliPY zakladnik6w- iot.leny i

naśrodętolnicrzyONZnicopuśeiłauto
busów w mieście Mali Zvomit, przed ich

wyruszeniem do Nowego Sadu, polotonego 80 kilometrów na północ od Belgrndu.DoNowcgoSaduprztwiezionotet
zakładnitówuwolnionych w piątek. Stam-

obscrwator6wONZ. "NieiDił:aclaycb •eco

cjacfi, ko11takt6w• ai pr6b uwązaab kontaktuprtez UNPROFOR"zserłlskillli separatystlllli- ośwbda;yl n:ecutik UNPROFOR,
A1eDIIderh-uto.
W r~kaeh sepantystów jest weiąt 65
zakładników z sił ONZ. a 83 żolnierzy
UNPROFOR jest otoczonych na posterunkachprzezsiły serbskie.

tądudalis~doswychjcdno!let.

Poprzetroezeniuprzezkonwójgranicy
z Serbią Staniszt oświadczył dziennikarzom: ~Wieziemy teraz 108 a:lonków
personelu ONZ. Mamy nadzieję, te w
odpowiednim trybie zos\an4 zwolnieni

( PAP)

Cuczeósey powstańcy otrzymuj- brtti

od TurQI. Trafia Otll do nich prztz lnm l
A:zerbtjdb.aupośrednidwemekslreml

styttJJej trpnizaejl isl.amskiej " Buz
Gurd" (,.5ury Wilk") - poiurormowali
wczo~przedslawicielerosyjsklcbslużb

Wspólny kandydat opozycji
środt,

ie

przedstaWią

wspól-

nego kandydata w wyborach
prezydenckich 19 czerwca.
64-Jetni Ferenc Mad!, profesor
prawa, minisler edukacji w p o przednim rządzie, nie ma j e dnak
p r aktycz nie szans w rywaliz.acji z

wywiadowczych.
·
"Buz Gurd", która ma siedziby
w Azerbejdżanie i Turcji, wysyła Cze-

kandydatem rządzącej koalicji,
cieszącym się: ogromną popularnością, obecnym p rezyd e ntem
Arpadem Goenczem.
By zostać prezydentem, trzeba
uzyskać wię:kszoSć 23 głosów w
386-osobowym parlamencie, w
którym rządowa koa licja z.ajmuje
72 proc. miejsc.
T rzy wspomniane partie opozycyjne mają w nim z.aledwie
80 posłów.
(PAP)

Przez Azerbejdżan

Czeczeni dostają
broń z Turcji
czenom broń i amunicję z iral'lskieh portów w niewielkich łodziach rybackich.
Dostawy te, dzielone na małe partie, trafiają do Czeczenii przez Azerbejdżan, a
następnie Dagcst.an lub Gruzj~. Rosyjskim wopistom udało si~jak doląd prze-

Pałestyna

~:i~~~r!~~r:rw~:;~;!r~~dr;z~:

"
Harnas got Ow

nitów.
Według rosyjskiego wywiadu, istnie-

jąpowodybylwierdzić,teprzerzutem

do rezygnacji z walki?.
Fundamentaliści palestyńscy z organizacji ekstremistycznej Hamas
zamierzają zrezygnować z walki zbrojnej z lzraeJem - twlerdzą iródła

fundamentalistyczne, na które powoływał się wczoraj libański dziennik
~J..Hajat". Informacje te zdementował jednak kategorycznie jeden z
liderów Hamasu w Gazie.
~Al Hajat~ twierdzi, :te Hamas
byłby gotów włączyć się do

Autonomicznych Władz Palestyńskich, na których czele stoi
Jeser Arafat. Hamas mial poinformować

część

palestyńskich,

.te

ugrupowań

zamierza

przekształcić się w partię polityczną i niebawem ogłosi to

publicznie w specjalnym komunikacie. Jednocześnie zostanie

rozwiązana organizacja wojskowa Hamasu, Ezzeddine al
Kassam, odpowiedzialna za
wszystkie zamachy terrorystyczne przeciwko Izraelowi. Jak
pisze ~Al Hajat~, decyzje te podjął
przywódca
duchowy
Hamasu, szejk Ahmad Jassin ,
który przebywa w izraelskim
więzieniu.

(PAP)

Dzieci zmarły, gdy matka się bawiła
Dwojedziedzmarłowewtorek wsamochodzie, w kt6rym ztstawila je na 10
godzinmalka, uczt:Stniczącaw t)lDCZUie
'lfrazzprz)jael6/mlw prz)jędulubiwiew

moteluwmlejstowoseil\feMinville(stan

Serbów zgo-

wadzonyehwponiedziałekwswojejsie

19 czerwca wybory prezydenckie
na Węgrzech
Trzy centropraWicowe wę
gierskie partie opozycyjne Partia Chrześcijalisko-Demo
kratyczna, Węgierskie Forum
Demokratyczne i Związek Mło
dych Demokratów - ustaltfy w

bośniackich

dzilisięnauwolnienie!Oiukładnikówpo

szenia. Malkazostawiładzicciprzywią

zanedosicdzcnia. pasami bezpieczeńs
lwa. Mimo upału okna była zamkni~te i
zasłonięte. 20-letnia matka Jennic Bain
zawiozła synów do szpitala, gdzie leka-

Tenneuct}.

rzestwicrdzili,teą martwi.Pn:edstawi

Jednoroczny Dustin Ducker i dwuletni Devon Ducker zmarli najprawdopodobniej wskutekodwodnienia i zadu·

ciel policji poinformował, że kobieta
wyglądała na pijaną i zarządzono prze·
prowadzenie badaniajej krwi.
(PAP)

b<Ool do C"ouoll ujm,;. sl, w AW·
bejciżani c Froni Ludowy, islamska orga·

olnoj. .otyn,dowo.

(PAP)

Jugosławii

i decyzja ta

będzie

sprzyjać wzrostowi efektywności
kontyngentu pokojowego - p0..
wiedział wczoraj w wywiadzie dla
agencji Interfax wiceminister
spraw zagranicznych Igor twa.
now.
,.Nie ma żadnych wątpliwości, ze

bezpieczelistwo "bł~kitnych helmów" w Jugosławii powinno b)'f
zwi~kszone. Nikt nie ma prawa brać
do niewoli żołnierzy ONZ" - stwierdził rosyjski dyplomata.
członkami

w Bośni

ciel

"''"
m•
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,""

..,

wie
-SI

Warunki

""

N"

F"
dno

Moskwy ·"'""

kontaktowej (USA, Niemcy, Francja, W. Brytania i Rosja) w sprawie sil
szybkiego reagowania; ,jedno nie
ulega wątpliwości - w Bośni n ic
może być żadnych sil nie mających
mandatu ONZ" - powiedział Iwanow.
Drugi wiceminister spraw zagranicznych Rosji, Nikołaj Afanasjewski, powiedział wśrodę:,te "Rosji nie
może nie urazić to, że decyzje
o bombardowaniach w Bośni i wysłaniu tam sil szybkiego reagowania
podję:to bez wcześniejszych konsultacji z Moskwą". Obie te kwestie •
wychodzą poza ramy stosunków
dwustronnych Rosja- NATO, ale na
przykładzie decyzji w sprawie Bośni
wid~. iż nie zadziałał mechanizm
partnerskich konsultacji mię:dzy
Moskwą i paktem północnoatlan
tyckim-oświadczył rosyjski dyplomata.

(PAP)

''"
wyt
"''
seri

TCtl

roni
\

""'

wl~

tegc

Wo
Uni
Lido

""

Km

Ug<

PCt
ZCJ

..""',

"''

M•

...
"""'.
daei
lawt

Dania udzieliła
schronienia Kurdom

"''

li by
tom
dob1
jest

Bliskostu uchodkom kurdyjskim z
Iraku, któl')'ch w11ioski o azyl politycmyzostałyodrrucone pnezwladze
duńskie,

zezwolono na tymczasowe
pozostanie w Danii- poinronnowalo
duliskie MSW.
Minister spraw wewnętrznych
Bine Weiss wyjaśniła, że decyzję t~
powzi~to .,z powodu niejasnejsytua·
cji na północy Iraku i walk między
frakcjami zbrojnymi Kurdów imckich".
(PAP)
nzo~

milicja na nogach

rosyjska milicja została postawiona na nogi. Ma ująć najniebeZ·
pieczniejszego w kraju przestępcę, który W nocy z niedzie li na poniedziałek dokonał zuchwałej ucieczki ze sławnego więzienia przy ulicY
Matrosskaja Tiszyna w Moskwie.

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

Le

Pa

grupy

Poparcie dla sił
szybkiego reagowania

Cała

35-letni A leksander Salonik,
notabe ne były funkcjona riusz m ilicji z miasta Kurgan, jest pierwszym
od l S lat przest~pcą, któremu u daJ a
si~ ta sztuka.
W 1979 roku z Malrosskiej Tiszyny zbiegło lrzech wi~niów, którzy
rozwalili ścianę: celi. Po miesiącu
ujęto dwóch zbiegów, po dalszych
dwóch tygodniach ostatniego. Drugie moskiewskie wi~zienie Butyrki
szczyci się tym, że do ostatnich cza·
sów jedynym, któremu udało się
stamtąd uciec, był sam Feliks Dzierżyński. Dopiero przed trzema laty
jego wyczyn powtórzyło dwóch
wi~niów, wydostając się: na zew·
nątrz przez spacernik.
Obława
trwała miesiąc i zakończyła się uję
ciem uciekinierów.

Kw
ka

wi

Rosja jest gotowa do konstruk-

tywnego dialogu z

-----------------Poszukiwania rosyjskiego kryminalisty Cała

de
Rl

Srodowa prasa moskiewska na
czołówkach informuje o ucieczce
Sołonika, przynosząc dalsze szczegóły. Wraz z nim zbiegi przekupiony
stratni k. W celi znalezion o podręcz
nik do nauki angielskiego, co skło
niło władze do wysunięcia hipotezY,
te rewolwerowiec szykowal się do
ucieczki za granicę:. Milicja nie
wyklucza wciągnięcia w poszukiwania Sołonita Interpolu. W 1988 roku
Solo nik uciekł z sali sądowej, gdzie
odbywał się proces przeciwko
niemu o liczne gwałty. Zostal uj~ty
w październiku ub. roku: ostneli·

wując się: zranił sześciu stróżóW

prawa, z których czte rech zmarło
z powodu odniesionych ran.

(PAPI
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Rozpoczął się wyścig do Belwederu. W ostatnich dniach
do Kielc przyjechali trzej kandydaci na urząd prezydenta
RP:JanuszKorwln-Mikke,AdamStrzembosziAieksander
Kwaśniewski. Do prezydenckiego fotela zgłoszono już
kandydatury Jacka Kuronia i Tadeusza Zielińskiego. Nie
wiadomo jeszcze czy wystartuje urzętdujący prezydent
Lech Wałęsa l kto będzie kandydatem PSL: Waldernar
Pawtak czy Józef Zych.

tniczyw wyborach i niedeklaruje swo-

Polityczny folklor
Obok

kandydatów,
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Tak było

h
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50,0%
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40,0%

do

''"
zie

,,,

dawały

pierwsze miejsce

W listopadzie, tut przed wyborami
w sondażach wszystkich trzech ośrod
ków badania opinii publicznej Wałęsa
był na pierwszym miejscu a Tymiński
wysunął się:

na trzecią }Xlzycję.

W l turze Lech Wal~ otrzymał 40
proc. głosów, Stanisław Tymiński -23
proc., Tadeusz Mazowiecki -18 proc.,
Włodzimierz Cimoszewicz- 9 proc.,
Roman Bartoszcze - 7 proc. a Leszek
Moczulski - 2.S proc.

30,0%
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20,0%

iii
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Relig~.

Na ostatnim miejscu Lecha Wał~~
4S osób, 14 - Jana Piet-

widziało aż

~
~~ . ~
~

20,0%

i
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~
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Takjest
Według badań CBOS z

kwietnia br.
za Aleksandrem Kwaśniewskim opowiedziało si~ 24 proc. badanych, za
Jackiem Kuroniem- !S proc., Tadeuszem Zielińskim i Adamem Strzem·
boszem - po 8 proc. 3 proc. oddałoby
glos na Jana Pietrza.ka.
W kwietniu br. według OBOP Kwaśniewski mógłby uzyska! 16 proc.,
Kuroń- 14 proc., Strzembosz- 8 proc.,
Wał~sa - 7 proc., Zieliński - 6 proc.,
Olechowski- 4 proc., Oleksy- 4 proc,
Waldemar Pawlak - 3 proc., inni kandydaci-19proc.
W kwietniowym rankingu Pentora,
przygotowanym na zlecenie tygodnika
• Wprost" Kuroń dostał 25 proc. glo-

~
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13
~

~

~
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~
~

~

~
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10,0%

~
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rzaka, lO- Aleksandra Gawronika,8Aleksandra Kwaśniewskiego, po 3 Józefa Zycha i Janusza KorwinMikke, po 2- Jacka Kuronia i Adama
Strzembosza. Ani jednej ,.dziesiątki"
nie dostał i: Zbigniew Religa i Tadeusz
Zieliński. Jak to wygląda w procen·
tach,prez.entujetabela.
Najwi~cej .czwórek" otrzymał
Józef Zych - 16, "piątek'" - Tadeusz
Zieliński i Józef Zych - po 13, "szóstek" - Józef Zych i Zbigniew Religa
-po 14, siódemek- JózefZych - IS,
ósemek- Janusz Korwin-Mille- 17.
Na przedostatnim miejscu najwię:c::ej
osób widziało Aleksandra Gawroniks
-20,JanaPietrzaka-17i Lecha Wałęsę:
-12.
Tylko S badanych skorzystaJo
z mo:tliwości dopisania do listy nazwisk osób, które ich zdaniem powinny
kandydować. Są to: Barbara Labuda,
Hanna Suchocka, Zbigniew Brzeziń
ski, Krzysztof Skubiszewski i Józef
Oleksy.
Z wi~kszości ankiet łatwo byto odczytać sympatie polityczne. Sympatycy Kwaśniewskiego umieszczali ZW)'·
kle Wał~~ na jednym z ostatnich
miejsc. Zwolennik kandydatury Janusza Korwin-Mille na drugim miejscu
widziałJanaPietrzaka, na9- Kwaśnie
wskiego a na lO- Wał~ę:. Trudno jednak zrozumiti motywy wyboru, kiedy
na pierwszym miejscu proponuje si~
Barbar~ Labudę: albo... Adama Strzem-
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Kwaśniewski.
Zaproponowaliśmy do wyboru 10
nazwisk kandydatów na prezydenta,
prosząc o zaznaczenie swoich sympatii w skali od l do 10. Jedynka oznaczała miejsce pierwsze, dziesiątka ostatnie. Aż 37 osób na pierwszym
miejscu widziało Aleksandra Kwaś
niewskiego, po li - Jacka Kuronia,
Zbigniewa Relig~ i Tadeusza Zieliń
skiego, lO- Adama Strzembosza, p& S
-Jana Pietrzab i i...e<:ha Wał~, 4 Janusza Korwin-Mik.łe, 3- Józefa Zycha a tylko jedna - Aleksandra Gawronita. Drugie miejsce 2S studentów dało Jackowi Kuroniowi, 16- Tadeuszo.
wi Zielińskiemu a po 14- Adamowi
Strzemboszowi i Zbigniewowi Relidze. Po 14 •badanych na trzecim
miejscu usytuowało Jacka Kuronia,
Tadeusza Zielińskiego i Zbigniewa

Z-Zych

OSTATNIE MIEJSCE

~

studenci

JKM-.J4nlszKorwinMikke

30,0%

eli-

riO

Typąją

W rankingu przeprowadzonym
w maju br., na 96- osobowej grupie
studentów WSP w Kielcach, zdecydowane zwyci~stwo doniósł Aleksander

PIERWSZE MIEJSCE

40,0%

48,5%

OZ·

.....

IO,Zieliński-9,aStrzembosziWał~

-po?.
Przywidywanie kto wygra wyścig do
Belwederu na pół roku przed wyborami jest wi~c jak wróżenie z fusów.
Jak uczy doświadczenie, dopiero na
tydzień przed godziną zero motna w
dużym stopniu przewidzieć rezultat.
Błąd wynosi zazwyczaj plus minus 3
proc.

Kto będzie głosował
cego miesiąca 70 procent badanych
Polaków deklarowało, że weźmie
udział w wyborach prezydenckich, 12
procent, te raczej nie będzie glosować
a 18niewiedzialocozrobi.
' Z badań sopockiej Pracowni Badań
Społecznych, przeprowadzonych w
k~ietniu na zlecenie "Rzeczpospolitetwynika, te at 94 proc. Polaków nie
należy do żadnej partii politycznej a 66
proc. nawet nie utożsamia s i~ z jakimkolwiek ugrupowaniem. Spośród tych,
którzy uważają, że jakaś partia reprezentuje ich interesy 8 proc. wybrało
Sojusz Lewicy Demokratycznej, po 6 Unię Wolności i Polslde Stronnictwo
Ludo11·e, a 4 - Unię Pracy. Prawie
wszyscy kandydaci odwołują się wi~c
ch~tnie do elektoratu, który nie uczes-

OC·

Demoskop

Wal~ie, CBOS - Mazowieckiemu.
Stan Tymiński miał wówczas około 2
proc. zwolenników.

ss.:nmc:~~~~!~ ~=:~;::~:~~~e~
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rezultatów. Wkwierniu, wedługbadan

CBOS, na pierwszym miejscu był
ówczesny premier Tadeusz Mazowie•
d:i - 24 proc. Bronisław Geremek
ouzymal- 19 proc. głosów, Wojciech
Jaruzelski i Lech Wal~- po 16 proc. a
Zbigniew Brzeziński - 5 proc. Na dwa
miesiące przed wyborami OBOP i

gendamy działacz "Solidarności Wal·
czącej",Partii Wolności. Do udziału w
wyborach Zgłosi! si~ - najzupełniej
serio- JanPietnaktwórcaiszefKabaretu "Pod Egidą" orazAleksander Gawronik- biznesmen i senator RP.
Wiadomo już że, ,.bloku Polski
posierpniowej", która wystawiłaby
własnego kandydata, tak jak chciał
tegoAleksander Hall, nie ~zie. Unia
Wolności zgłosiła Jacka Kuronia,
Unia Pracy- Tadeusza Zielińskiego.
Liderzy partii prawicowych zgromadzeni w Zespole Koordynacyjnym
Konwentu św. Katarzyny (Sekretariat
Ugrupowań
Centroprawicowych,
PChD, RDR Olszewskiego, KPN,
ZChN, PSL- PL i "Solidarność'") mają
nadziej~, że uda się: im wypromować
wspólną kandydaturę:. Wśród nazwisk
pojawiły się:: Jan Olszewski, Leszek
Moczulski, J an Parys, Jerzy Stępieli.
Przewodniczący NSZZ ,.Solidarnctć" Marian Krzaklewski zaproponował, :teby wszyscy prawicowi kandydaci społkali si~ i na zasadach konklawe wybrali spośród siebie najlepszego. Uczestnicy Konwentu chcieliby, żeby warunki stawiane kandydatom przyjął Lech Wał~a. Ci, którzy
dobrze znają prezydenta twierdzą, it
jest to niemożliwe.

Według CBOS, na początku bieżą

"',,
,,,".

W 1990 r. wyniki wstę:pnych sonda1y daleko odbiegały od ostatecznych

-Stronnictwo Narodowe "Ojczyzna",
Bolestaw Tejkowskl- Polska Wspólnota Narodowa- Polskie Stronnictwo
Narodowe, Janusz Bryakowski Front Narodowej Samoobrony, An·
dnej Lepper - Związek Zawodowy

bo
,~·e

sów, Kwaśniewski- 23, Olechowski-

ich sympatii politycznych.

przedstawi-

cielidużychpartiiikoalicji,pojawiają
si~ wystawiający samych siebie, lub
proponowani przez .ugru~wania z
marginesu sceny polityczneJ. Wśród
kandydatów posługujących s i~ frazeologią nacjonalistyczną są liderzy niewielkich partyjek: Bogusław Rybkld

l

do Belweden

0,0% 0,0%

Polityka nie miała chyba znaczenia
dla osoby, któratrzy pierwsze miejsca
obsadziła nast~pująco: Strzembosz
(1), Kwaśniewski (2), Zych (3). (elz.a)

O demonstracjach, skrzydłach
Komisji Krajowej, testach dla rządu,
wyzwiskach Wrzodaka i wrogach
związku w dniu rozpoczęcia ljazdu
"Solidarności" mówi
przewodniczący Zarządu Regionu
Swiętokrzyskiego "S",
WALDEMAR BARTOSZ

Czuję

niedosyt

e Po co .,Solidamośt" orpnlzuje
e Czy nledaW'tl~ "bitwę" podczas
demonslncje l pikiel)' unędów?
demonstracji Regionu Sllłsłl:o-~
-Z dwóch powodów. Po pierwsze browskJego um-Je pan, wtOrtm
- dlatego, że Komisja Krajowa pos- nlekl6rych d:dałaczy "Solldamośd",
tanowiła połącz}'t w jedną grup~
za pollcyjn~ prowokację?
postulatów ż.ądania już protestują
-Byłem tego dnia w Warszawie,
cych załóg, np. .,Ursusa" i .zbroje- choć nie na demonstracji. Takiego
niówki".Drugi powódjest taki, że od nagromadzenia Judzi i sprz~tu stoczasu
zjazdu
,.Solidarności"
lica dawno nie widziała. To si~
w Mielcu, gdzie zgłosiliśmy nasze związkowcom jednoznacznie kojapostulaty dotyczące reformy "sfery rzy, musiało wię:c podgnać atmospublicznej",
np.
ubezpieczeń,
fer~.
służby zdrowia, rząd nie chce z nami
e Gómicy jednak teinie przyje·
rozmawiać na temat ich załatwienia.
chali z gołymi rękami.
e Jak lo nie chce? Jest pnecid:
- Podczas poprzedniej, bardzo
komi~a trójstronna, do której 1:'1-ązek
pokojowej manifestacji Regionu
jest zaproszony.
śląsko-Dąbrowskiego, zwi~kowcy
- A tak, tylko że negocjacje obiecywali, te jeśli ich postulaty na
w ramach komisji trójstronnej nie są temat programu dla Śląska nie zosw stanie rozwiązać problemów,
taną
uwzgl~dnione,
nast~pna
o których mówimy. Zgodnie z pra~dzie już mniej pokojowa. l tak si~
wem, w komisji mają być konsultostało.
wane problemy makroekonomiczne
e Jak pan e«nia ludzi pokroju
i makrospołeczne. Dotyczy to Zygmunta Wnodaka'? Mówi się, te
w szczególności prac nad bud1etem.
jego radykalne, czasami określane
Tymczasem problemy dotyczące
wręcz jako faszystowskie pogflłdy,
np. spraw płacowych wymagają
m~QduJ~t coraz większe popucle
- i wszę:dzie na świecie tak to jest
wśród członków ~u.
- negocjacji dwustronnych. Są też
- Wrzodak miał rac~. krytykując
sprawy, które przekraczają kompenp. blokowanie przez Ministerstwo
tencje komisji- choćby opieka spoFinansów uruchomienia bankołeczna. Nasze postulaty w tych dziewego postę:powania uaodowego dla
dzinach adresujemy wi~c bez- ,.Ursusa". Natomiast jeśli chodzi
pośrednio tam, gdzie to można
o jego wypowiedzi obra.tąjące
załatwić - do rządu i parlamentu.
innych ludzi, to ,.Solidarność" zawe Wróćmy do demonstracji. Czy sze
miała w swoim programie poko.,wzięcie pod skrzydła" KK poszczejowemetodydzialania-ijasię:ztym
gólnych protestów nie ll')'bik.alo ze zgadzam. Nie sądz~, żeby wpływy
strachu przed wymknięciemsię sytua- Zygmunta Wrzodaka rosły; przegrał
cji spod kontroli władz~?
ostatnio wybory na szefa Zarządu
-Moim zdaniem- nie. Te poje- Regionu Mazowsze.
dyncze protesty, o których pan
• Czy podczas :Qazdu "SSiidarmówi, też odbywały si~ w ramach nośt" zdecyduje się na poparcle któ·
związku. Brakowało im jednak
regokolwiek z kandydatów na pnzynagłośnienia, szerszego wsparcia.
denla?
"Patronat" KK wypełnił t~ lukę:.
- Na pewno bę:dziemy nad tym
e Po'WSZCchne ~ jednak opinie, dyskutować, nie sądz~ jednak, by
że 1:'1-qzek cbciał urqdzit coś w
doszło do poparcia konkretnej
ro~u demonstncjl siły. ,.l.obatt·
osoby.
cle, jacy jesteśmy silni" -zdawały się
e Obecnośt pnzydenta Lecha
mówit: tłumy mulenij\Ce ulicami Wałęsy moie był: jednak odebrana
Warszawy. Czy przed zb~~tcrmi się jako pewien krok w tym kierunku.
wyborami pnzydenckiml nie chcieli
- Na zjeździe b~dzie też prof.
państwopoku:ać, że "S" jest atnkcyjAdam Strzembosz i Jan Olszewski.
nym partnerem, o którego qlędy Nic nie jest jeszcze przesądzone.
wartozabiegat:?
e A jak pan sobie W'J'Obraia bar- Cóż, w Polsce nie ma roku, d:dej ogólne kontakty zwii!Zku z poliw którym nie odbywałyby się: lub nie tyk!~? Czy "Solidamośt" stworzy wla·
zbliżały jakieś wybory. Każda akcja
sn~ pnybud6wkę partyjn~?
b~dzie w i~ posądzana o koniunktu-Nie wiem, odczuwam natomiast
ralizm. Zapewniam pana jednak, że pewien niedosyt, jeśli chodzi
nikt o zdrowych zmyslach nie zorga- o debat~ na ten temat. Być może
nizuje marszu czy pikiety,jeśli naszjazd to nadrobi. Osobtście jestem
troje są dobre. Coś takiego nigdy by
zwolennikiem stworzenia czegoś
si~ nie udało. Przyznam natomiast,
w rodzaju kontraktu z partiami poliże przeprowadzona ostatnio akcja
protestacyjna była testem na poziom tycznymi. Poparcie w zamian za realizacj~ naszych postulatów. Z potendobrej woli ze strony władz.
cjalnego grona takich partnerów
e Jak ten test wypadł?'
tylko
wrogów
-Średnio. Zarówno na poziomie wykluczyłbym
centralnym, jak i lokalnym zauwa- związku i organizacje antypracowniżam, że pewna otwartość si~ pojae To mac:zy, kogo? Czy np. Uala
wiła. Mamjednak obawy, że mogą to
Wolnokł jest -.rroglem "SSUdarbyć działania pozorowane.
e Na czym polega owa większa ności"?
- Nie. Poza kfWem motliwych
otw:artośt: w pn:ypadku władz woje·partnerów s1ią rzeczy znalazlyby s~
wódzkich?
- Widz~ dutą chęć rozmów na skrajności. Z jednej strony, oczywił
temat sytuacji w zakładach podle- cie, SLD. Z druJiej- np. Un1a Polityki Realnej.
głych wojewodzie.
Rennawlal
e Wo.dniejtakitjchęclulebyło?
AJmJR POTACZALA
- Terazjest wi~t..sz.a.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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W miejsce obecnego ,jedynaka"
Zarządzania i Marketingu - powWydział
Menedterski,
podzielony na specjalności ogólną,
zarządzania w ochronie środowiska
i zarządzania w turystyce, Wydział
Zarządzania i
Finansów oraz
Wydział Handlu Zagranicznego.
Szkoła chce tet uruchomC kierunek
kształcący doradców podatkowych
i finansowych.- Zgodnie z prawem,
w ciągu dwóch lat wszyscy, którzy
dziśjuż prowadzą tego typu porady,
bę!dą musieli zdać egzamin przed
komisją państwową- mówi J. Waluszewski. - Skończy si~ partyzantka
w doradziwie podatkowym. A osoby
mające wykształcenie kierunkowe
bę:dą mogły być zwalniane z tych
egZaminów.
-
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Po dwóch latach dziełalności kielecka Wyższa Szkoła HancUowa uiywaJitC stwterd:lenla jej rektora, doc. Jana Waluszewsldego- dusi alt
w dotychczasowej strukturze. O ile Ministerstwo Edukacji pozwoli,
a chftnych do nauki bfdzle wysłarczajłłCQ wielu, od nowego roku akademickiego w WSH istnieć bfd4 trzy, zamiast dotychczasowego jednego wydzjału.
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Pornoc ze stolicy
JGerownictwo WSH jest przekonane, te jeśli chodzi o kształcenie
doradców, chętnych nie zabraknie.
Wątpliwości pojawiają się: przy
pozostałych kierunkach. W razie,
gdyby nie udało się: uruchomić
wydziałów, bę:dą jednak tworzone
specjalności w ramach dotychczas
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Kieleckiej uczelni udało się: ostatnio pozyskać do współpracy rektora
warszawskiej Wytszej Szkoły Handlowej, prof. Zbigniewa Klepackiego.
Zdaniem J. Waluszewskiego i kanclerza WSH, Michala Chalońskiego,

670
S7.038

WJG .. I.229,2{0.fipr~). WIG10 .. 799,9(0,lp~.). WJRJt .. l.14ł,6(1,6proc:.)

Giełda Papierów Wartościowych

Okocim 2 zawieszony
Wczorl,jszases)anieprzynioslapraktya:nJe ~bzyd! unian na warszawskim rynku
p.apier6'to'wartościO'IIo)'Cb.Jakbyłodopr2ewi

dzenia dynamika wzrostu kursów maleje
przyzb\itaniusi~&ieldydobardzosilnejlinii

oporu

na poziomie WIG równym 8,5 tys.

punktów.Niejdoautomatycznieuattywniła
si~stronapodato.".a,któraskuteczniewobe

cnym okresie hamuje dute 'to'ZfOSly. Wbrew
pozorom niejest to lja'lrisko niekorzystne, obecny boczny trend z oscyla!;jami tursów
i zmianie WIG od 7,5 do 8,5 tys. punktów
wzmacnia si~ i stabilizuje rynek, zapobiegającewentualnym glljbszym korektom. Z punktuwidzenJadlusofalowychinwestycji oraz
osOinezorozwcjugieldywytworzeniesolidnejbazypoprzezdutljli~trarw.ktjina

jednympoziomiejestbardzotorzystne.Niestety nie obyło si~ wczon,j bez .drobnych
qrzytów-, po raz kolejny wobec manipulacji
cerwni0KOCIMIA2,walortenzawienono.

i brU: pełnej plyn~ci wanzawskiej giełdy, gdzie zorpnizowana pupa bpitaiO'Nl mote spowodować
zyskownydlasiebieruthoen.
Ocółem na waoB,jnej sesji Wama.wsti
Indeb Giełdowy wzro,t o 0,6 prot. i z.atnymal si~ napoziomie8229,2 punktów. Podobnie WIG 20 podniósl si~ oO,) proc. do wartoici 799,9. Na rynku podsta'lr'Owym wzrosły
Uwidaaniasi~tuplytt<*

jest to pierwszy krok do przyciągnię
cia do Kielc kolejnych dutych naz..
wisk. Doświadczenia warszawskiej
uczelni, gdzie wykłada około
50 osób z tytułami profesorskimi,
przydadzą się: tet przy opracowywaniu programu nowych kierunków
nauczania, a takie wprowadzaniu
korekt w zarządzaniu uczelnią.

Handel to handel
wysiała

WSH

jut do ponad

600 biur rachunkowych w regionie
ofertę: przyjęt na studia
doradców finansowych.
Pozytywne odpowiedzi przyszły
nawet ze Śląska. Studentów tradycyjnie jut powinien tet przyciągn*
handel zagraniczny, choć i w tym
przypadku nazwa jest bardziej dla
splendoru nit z rzeczywistej
potrzeby.- Kiedyś byl to rzeczywiś
cie elitamy kierunek; dziś handel to
handel i nie ma znaczenia, czy interesy robi się: przez miedz~. czy przez
granicę: - twierdzą praktycy. Bez
względu na to, z kim przyszli absol·
wenci
zamierzają
handlować,
w szkole intensywnie będą się jednak uczyć j~zyków. Druga dzie·
dzina, na którą władze WSH obie·
cują kłaść szczególny nacisk, to
informatyka.

i okolicach
kształcące

Trzeba płacić
Wszystko byłoby OK, gdyby nie
jeden podstawowy minus nauki

Informator ekonomiczny
Propozycje współpracy
l. Barbara Rozkosz (Dania). Firma
zainteresowana odzietą do polowań,
obrusami, serwetkami itp.
2. Lope Mchine Tool APS (Dania).
Zainteresowani walami korbowymi.
3. Dansk Landburgss (Dania). Zainteresowanirzepakiem.

4. European APS (Dania). Zainteresowani kontaktem z tanakami.
5. Nowaco (Dania). Zainteresowani

w WyżsZej Szkole Handlowej. Za
studia trzeba płace. Słuchacza studiów dziennych kosztuje to 26 mln
zł rocznie, zaocznych - 17 mln zł.
Pewną pociechą mate być fakt, te
szkoła gwarantuje niezmienność
stawki w ciągu trzech lat nauki. Są
tet znitki dla wnoszących opłaty
jednorazowo i system stypendiów
promujących najlepszych studentów. Za dobre oceny motna uzyskać
obniżkę czesnego o 30 i 50 proc.
Obecnie z tego typu obnitek
korzystajedna trzecia słuchaczy stu·
diów dziennych. Zaoczni nie mają
takiej motliwości.- Podw6ch latach
istnienia szkoły mogę: powiedzieć,
te zawiedliśmy się na kieleckich
przedsiębiorstwach - twierdzi Jan
Waluszewski.- Liczyliśmy mate nie
tyle na darowizny, wspomagające
szkol~, co na zwyel.aj fundowania
swoim pracownikom kształcenia
w WSH. Nie doczekaliśmy się: ani
jednego, ani drugiego. A oferujemy
bardzo praktyczną wiedzę:; w WSH
nie kształci się: teoretyków, a uczestników tycia gospodarczego. Wiele
zajęć prowadzą wlaśnie praktycy
-pracownicy Izby Skarbowej, biegli
księ:gowi itp. Nasi studenci są
w związku z tym na tyle dobrze Przygotowani, te nie przewiduję klapo·
tów z zatrudnieniem. Większość
z osób, klóre wkrótce zakończą
naukę,jut pracuje w prywatnych firmach lub ,.na swoim". Absolwenci
tworzonego wlaśnie kierunku zarzą
dzania w ochronie środowiska prawdopodobnie znajdą miejsca pracy
w urzędach gmin.
ARTUR POTAClALA

Biuro Promocji SIPH organizuje 13
czerwca 1995 seminarium na temat
"Zagraniczna pomoc finansowa i jat z
niej korzystlt". Sesjęprowadzi będzie
przedstawicieiPolsko-Amerykaństiego
Ośrodka Doradztwa w Warszawie.
Szczegółowe informacje - w biurze

,.lnfodata".
Unad Wojew6dzkl Wrd:ział Pollttki
Gospodarczej l Pneksrlalctó Wbsnoś·
dowvch.al.IXW.Kielc3 tei.21-56S fu
47-739.

tursy31wal.orów,5niezmienilosi~,6spad

lo. Rynek

równoległy

utrzyma!

dynamit~

wzrostuzpoc:zątkutygodnia. WIRRwzrósł

o 1,6proc.i osiunąl poziom l 148,6punttów.
Narynturównoleglymwzrosło8spólek,2u
trzymałyoen~tadnaniespadła.Obawyniki
bytyzrownowatoneiwystąpilyzaledwiepo

jedyncze nadwytli ObrOl}' utrzymały poz.iomzzeszlqot)'IOdniaiwynioslyodpowiednio SO mln i 6,8 mln złotych. Z prubiegu
dogrywekwynita,terynet~ustabilizowal
itrudnooczetiwaćwi~tuycllzmian.

(wj)

KIELCE
e

Potrzebnapemt(4t4-lełnltpd.zitc

b (trzyruywtyl(ldniu).IGeloe,teiS71-SI
pogodz.ł7.

Wartość
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Skończy się partyzantka - zapowiada rektor
Wyiszej Szkoły Handlowej, Jan Waluszewski
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"Pioneera"

e WIBZI.wsb.Oficyna Wydawnicza za.
trudni ,runlliUw z Kidc i wo;ewództwa.
Spotkanie informacyjne ·od~dz.ie si~ 19
e2erwca br. ogodz.J7 wlrutytucie Fizyki
WSPprzyuLLdnejł6,sala nr28.

e

Pracownika do montatu otien PCV,
sutitówpodwieszanydlisucbyd!tynkówzatrudni~. Kielce, te!. 66-13-84pogodz.20
e Ebpdi~~ę do st.lepu spotywc:zego
zaktua.lfUJ ksiąteaązdrowiautrudni stlep.
Kontakt osobisty: sklep.Tomark", os. Siichowice,ui.Pusch.al,tei.S46-&5wpxtz.l921.
e BłtoolmJ(wylewti posadzek), murany-tynbrzy, lUlany, abiqtorj11'usluJ budo-wlanyd! zprattyq minimum S-letnią,
wwietudo4Siatzatrudniprzedsi~biorstwo.

lnformacje:Kic:1ot,ltl.542-ll(dol6)wewn.
54ill-53-70pogodz.l71ub010biściew
PPHU,IGelce,ul.Piderewstiegolłwgodz.

1-IS.

e

e

Eltspedlentkęn.~stoistospotywczei
przyjm~. Kieloe, tel. 415-44 po

e

BlKhany-4eb.ny,stolanadeślęite

fbDib M.Rwluqozupra'to'Tlieniami zatrud-

ni Przedsi~biorstwo Wielobrantowe ,.lnterex",Kieloe,tet.68-7G-73wgodz.8-15.
e Muruzy-t)llb.n)' przyjmie do pracy
przedsi~biomwo. Kielce, teł. 68-13-25
e Pabo:)'totlówparowycbzatrudnifirma"Holzexpon",IGelc:e,ul.Sukowska58,
tel.61..(1~7.

• Glazarbru-posaillhrn, ,utitcbna, IDI.bru-t.,mana zatrudni PBUH ,.Do-

mino",Kielce,tel.Jl-73-04.
e Szwac:dJ konfekcji lettiej zatrudni
Pr2C<hi~biorsrwo Konfekcyjne ,.Mąda",
Kielce,ul.Górna,tei.49G-30.
e Kierowcę aeclwUU samochodowea:o
z prawemjazdy kat. CE do przewozu dłutycy'
oruzumiej~t~ci~ napra..ysilnikówwysotopr~ych zatrudni Fabryka Dom6w
,.Dyminy",Kielce, ui.SciCJ]ennego270,tel.
414-94.

e

sn.

Szneztę zatrudni~.

Dałwiadcwnąsprndawaynięwskle

e Kltnnrełw z upr~wnieniami do prze.
wozu materiałów niebezpiea.nych piZ)'jmie
!inna . Car-F, Kielce, teL 27-8161ub6168-16. AtrU:cyjnezarobti.
e Bl~baru budowlanego zatrudni
przedsi~biorst•·o. Kielce,tei.SOS-61 wewn.
229.

Kielce, teł. 662-

DALESZYCE

piemi~snymutrudni~.Kielce, te1.46)~po

godz.l8.

RADOM

drogeryjne
sodz.l7

e

Bbdlana i bkiuaiU samocbodowe-

gozatrudnilakładBiacbarsko-Latiemiczy,
Oaleszyce,ui.Kościuszki)Ja,tel.ll-00-76

wewn.97.

e

PIERZCHNICA
Stolam zatrudni~. Pierzchnica, ul.

Sbwowal7.

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

e

PruOWlllcędobiurawwiekudo)Sll:t.

z wyksztaloeniem średnim i znl,jomolcą
komputera utrudni firma. !Udom, tcl.
45-16-76.

KTO ZATRUDNI?
e K05metyczb ze statem poszukuje
pracy.Kielce,tet. 437-30pogodz.20.
e

Mloda,zdolll.labsołwłntUwuw.Wt

fryljerskimposzukujepracy.Kielce,tei.S77-

61pogodz.2{1.

e

Solidn~iuczciwaosoba,..tejmieslt

1p~la mieszkań lub gabinetów lebrs·
tichwsoboty.Kklce,tel.61-55-)8poplz.

16.

e Renrista,441ata,prawoju.dyBCEpodejmie pra~ jako tierowca. Kieloe, tel.

66--4:-~~io i solidnie wytonam liiiłowanie
itapetowanitmieszb6.K.ielce,tei.S71-61.
e

ldyniert•emit-cerutit,tpeąalność

mineralne

materiały wią4<:e,

prawo jazdy,

doświadezeniewnurtetinguisprztdatj,u·

miej~tność

obsługi komputera. K.ie1oe,
2S-S89.
e [)dcb bwobolnyck, uczciwyth, beZ
nałogówzatrudni si~ do czyszczenia wszeitiego rodzaju osadnitów sanitamych, w lakierniach. Mamy doświadczenie tówniet w
czynczeniudolówkloacznycb.Radom,tcl.
61--42-191ub436-n.

(lool
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Obowiązująca ustawa o uzdrowiskach jest aktem martwym.
Jeżeli nie zmieni się

sposób finansowania sanatońów, a także
gmin uzdrowiskowych, grozi nawet zamykanie zdrojów

Kłopot ze zdroje1ft
wPolsce na ponad 2500 gmin tylko trzydzieści ma status uzdrowisk.
wszystkie są finansowane na jednakowych zasadach. Zdanłem samorządów lokalnych, jest to nlesprawiediMe. Dlatego niezbfdna jest nie
tylko nowa ustawa o finansowaniu sanatoriów, ale także odrębne uregulowanie ustroju gmin uzdrowiskowych.

Czysto, spokojnie, zielono :~;t~~:~~;:!in~~~~~fer:;~a~:
_ S}1uacja latich gmin, jak Busko j est
specyficzna - twierdzi burmistrz S!dan
r;:0111endl.- Ze wzgJ~du na walory leczni·
cze regionu, nie mógl si~ u nas rozwij OC
pnemysł, stąd tet mniejsze podatki dla
gminy. Tymczasem mamyznacznie wi~cej
udań zwilp:anych z wlaśeiwą .obsłu&ll"
nie tylko miesztailców, ale także, a w! aści·
wie przedewszysttim, kuracjuszy przyjet·
d2.ających z całej Polski.
Popierwsze,amina musi zapewnić czy·
ste powietrze. Towymapzmianysystemu
grzewczego, a więc wielomiliardowych
nakładów. W Busku prawie się to udało dymiizatruwaokolicęjeszcze tyltojeden
komin. Chcąc podnieśi: walory uzdrowi·

sta, znacznie więcej środków nalety prze·
znacz)i na utrzymanie czystości w mieś·
cie, na rozwój placówek kultury, na
budowęnowych dróg, ttóre wytluczyłyby
lubograniczyły do minimum ruch kolowy
w dzielnicy zdrojowej, wreszcie na stale
powi~kszanie terenów zielonych. Bardzo
watna jest gospodarka wodno-ściekowa.
NatoWSZ)'!Ikomusi,.zarobit•zatedwiel8
tys. miesztaliców Buska i 48 solectw. Nitt,
natomiast, s~ nie zastanawia, te oprócz
rodzimych miesztailców, rocznie prze·
bywatu40-60 tysięcyturacjuszy!

Jakie preferencje
-Naszymzdaniem- t ontynuujebur·
mistrz- niezb~dna jest zmiana polityki
wobec gmin uzdrowiskowych. Przede

wen !;ja. Gminypowinny mi et zapewnione
preferencje na etologi~ i bynajmniej nie
chodzi tu wył~Jcrnie o kredyty, ale o
dotacje. Państwo winno !Ówniet pomóc w
stworzeniu warunków do pr.r.yjmowania
gościzag.ranicznych- nikt do nas nie prqjedzie, jeteli ~dzie musiał mieszkli:
w pokoju z odrapanymi ścianami, z z.apa·
dającymi s i~ fotelami...
Projekt ustawy o gminach uzdrowisko-wych jest opracowany przez Ministerstwo
Zdrowia i, jat zapewnia dyretlor R)Ulfd
Skolashbki z Departamentu Uzdrowisk
MZ, w 80 procentach uwzględnia on pos·
tulaty samorządowców. Jednat trc::śt
dokumentu nie dotarła jeszcze nawet do
sejmowej Komisji Zdrowia, trudno więc
przewidzi et tiedy i w ogóle w jakim ksztal·
cle zostanie on uchwalony. Tymczasem
równolegle opracowany zostal inny pro·
jekt(szczególyttóregoutrzymywanesą na
raziewtajemnicy)-oodplatnościz.asana·

sanatoriów,alechorychludzi.Wprawdzie
dyr. Stolasiliski nie ujawnia,jatie sumy
wchodziłyby w ~. jednat przyznaje, te
mają b)t one uzaletnione od dochodów
turacjuszy.
- Najbiedniejsi napewnobynieplaciliwyjaśnia.

Zamiary ministerstwa, zmierzaJące
wprawdzie do podniesienia tondycji fi.
nansowej uzdrowisk,mo&ąsięjednatoka·
za:_dzieckiemwylanymzkąpielą·.

·Nie wiemy, ile roialby kosztować turn us - mówi jeden z członków Komisji
Zdrowia.- Jednak nawetjdli bylaby to
twotarzędu 7-IOmilionów,pozbawiona
motliwościlec:zeniaotołopi~dziesięciu

procent dotychczasowych pacjentów. Na
taki wydatekniepozwoląsobienawetwar·
stwyśrednie. A wówttas motesię okazać,
te sanatoria będą stały puste, a nawet
mo&llb)tzamyltane.
W momencie wprowadzeniaodp!atno--

ści,przegrająprzedewszysttimudrowiska

w centrum Polsti, pozbawione walorów
turystyc:znych.Jetelibowiemmajdąsię
chętnido leczeniazaduiepieniądze,będą
wybierać miejscowości atratcyjne turystycznie,naWybrzetulubwsórach.

Czekanie na reformę

loria.

Zdaniemprzewodniczącegosejmowej

Leczenie dla wybranych
Obecnie leczenie sanatoryjnejesttanie
lubwręczprawiebezplatne. W zaletności
od miesiąca pobytu, warun tów, w jakich

Komisji Zdrowia, Jana Kopczyka., tondy·
cjępolstichsanatoriów,acoz.atymidzie
gminsanatoryjnych,motepoprawićrefor

maochronyzdrowia.
- Tylto wówc:z.u pacjenta ~dzie stać
nalec:zenie,a uzdrowiskaniebędąmusialy

przebywa turacjusz, placi on od 240tys.
starychzlotychdo l mln 7&0 tys. Rótnicę
pomiędzywłaściwymi kosztami pokrywa
min isterstwo. A paniewat w budi:~ie

b)t dotowane lub dotowane w niewieltim
stopniu. Ich tondyga będzie z.a.letala od

zdrowia brakuje nawszystko,oszczędno-

kieszeni,czy łaskawejręki ministerstwa.
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,,Fortuna dla Ciebie"
Szanowni Czytelnicy
Do wczoraj nikt nie zgłosił głównej wygranej. Zgodnie z zapowielosowanie 200 milionów (starych) złotych.
Karty do losowania przyjmujemy w oddziałach .SL• w Kiełcach
(ul. Targowa 18 - skrzynka na parterze), Radomiu (ul. 2:eromsk1ego 65) i Tarnobrzegu (ul. Moni uszki 3).
dzią odbędzie się

. Karty konkun·owe nalei:y podpisać. K orzyj·tqjqcych : usług
p oczty pros imy o naklejenie karty na kartkę pocztOM-'q.
N ie na/ei:y przysyłać kuponó w konkursowych . Będą potrubne
przy odbiorze nagrody.

Uwaga!!!
Prosimy o

niewkładanie

koperŁ

Wycieczka, telewizor i pieniądze

Zgadywanka
Proponujemy Państwu kolejną
zabawę ze .Słowem•. Od poniedziałku do soboty podajemy hasła
do odgadnięcia. Nalety uzupełnić
brakujące słowa. Utery oznaczone
cyframi dadzą rozwiązanie hasła
w danym tygodniu. Nalety wpisać
je na kartę i wraz ze wszystkimi
kuponami (od 1 Go 6) przynieść lub
przysłać do
redakcji (25-520
Kielce tS, Targowa 18skr.poczt.47).
Losowanie
odbędzie
się
w czwartek następnego tygodnia,
wyniki podamy w piątkowym
.Magazynie".

W tym tygodniu mamy dla
Państwa 300 zł i 20 nagród niespodzianek.
Co tydzieil będziemy podawat
nową zagadkt i losować nowe
nagrody.
Ale to nie wszystko!
wszystkie
Na zakońCzenie
nadesłane

karty

wezmą

udział

w
losowaniu
2-osobowej
wycieczki do Paryta, kolorowego
telewizora, 1000 zł i niespodziartek.
Nie drapiesz, nie skreślasz
- bawisz się 1wygrywasz.

~u~;"re_,~-k~ A
SOWA- MĄDRA l l .1 l "l l~
Na zasadzie: skoJarzenl:a uzupełnij
brakuRcym słowem. Utery ulotone
w kolejnoki według liczb
po tygodniu dadzą rozwląz:anle.

di:~gr:am

Jic:zbykuracjuszy,anieodzasobności ich

ści szutasięmotenietyletosztemsamych

kart do

Na karty czekamy do 14 czerwca

BEATASZCZt:PANEK

Wyhr(f lłwpo,., bt ll.zU połrzełnlyl

Rodzinny festyn z okazji

Dnia Dziecka

..,,

10 czerwca, godz.l4, Stadion Błękitnych
W programie:

m.in. Monika Borys, Agnieszka KowalczyK, Natalia Kukuiska oraz
Wanda Kwietniewska.
Będą konkijrsy z nagrodami, loteria bez przegranych, sprawnościowy
tor przeszkOd.
Cena karty dla rodziny- 10 zł. Karty zachowują watność.
Informacje: Kie~ie Centrum Kułtury, teL 444-63.

podróżowania.

Nadgorliwość lewicy?
Al~ksander Kwaśni~skl,

kandydat l~lcy na prezydenta oflcjalnierozpoczql kompanifwyborczq.
l ego przeciwnicy polityczni sq bardziej tajemniczy, d liczący sirJeszcze ·ni~ podali naw~t nazwisk kanciydatów. Zastanawiam się czy ta

~

:ią

ol.

Unity Li~. Tego ...wnie potrzebujesz, gdy pragnie!z znalcii li~
w Szwecji. To jedyne p;osaierslie polą.nenie między ŚWinoupciem
a Ystad Nowy prom Polonia "'')Tll$1ł'ł w~ ~-iez:y rejs

·•

l a~

7ilę

,.

IL

<>

,.

ol.

___

.._..
ś_ _ _ _

.

":l·l>

ol.

,,

Zoslll ~budo...-any w Norwegii, charakteryruje go wi" solidnait
i nowoac:snoK. Sldada li~ t pi("ciu pokładów, ma kabiny w trzech
lr.Wach. od De Luxe do Turystyanej, spełni
"'"R)'Stk.ie Twoje
"')magania. Znajdu_k si~ n<~. n im restauracje, bary. dysko1eb, lino
i lwyno, ..,;" podróż upłynie Ci szybko i prqjemnie. Sp«jalny
qcik pełen ubawek ~eb n<~. dzieci, "'-i~c Twoje pociechy nie
bcdollli( nudziły. Gdy bcdziesz mieC ochotc na l2łupy, moiesz
zajrt.eć do jedn~ z wielu sklepów wolnocłowych. A pokbdowa
galeri<~. zapewni Ci upojne "s;un nasam"ze sztuk:&-

wi"

Unity Line. RadoeC podroro...·.ania. Radolć, klóra kosztuje mniej
nii myilW. \\'siąp
do najbliUzego biura podróiy, kup bi.le1
napromPoloniaiplyil ... pne>:B:o.llykze*""*'uluł:lton:łfirtll.l
Unityl.ine.

wi"

Spradai Pffl"'-adzi
SJGMA Kieke ul. Sienkiewicza 56 ld.{041) 66 24 ~2
orazwSZ)'IlłieoddziałyOrbiSI.I

nadgorliwość wyjdzi~ Kwaśni~s

k iemu na zdrowie? - zastanawia
się nasz s taty erytelnik Tadeusz M.
- Czy zanim skończy sif col e wybo-

rcze zamieszanie, ludzie nie będą
drutawać wysypki najego widok. A
ponadto wystrzela się zponrys/ Ow i
silą rzeczy będzi~ się powtarza/.
Obawlam się, czy z tegopowodu nie
zciystansujegokanciydat, ktOrynas
sobą nie zamęczy.

Nar/rotyki

zawsze są zte
Trwqjq dysku.$je, czy karać za
posiadanie nii!Wielkit:} naw~t ilości
narkotykOw. Bo o tym, że trzeba
zamykać handlarzy nikt nie mo
wątpliwości. Uważam, mówi Joanna Adach, że nie ma szkodliwych
lub mnid szkodliwych narkotykOw. Nawet te tzw. miękkie mogą
doprowadzić do uzależnienia. Ni~

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

bapieczeńsrwo polega na tym, że
Ich działanie jest logodnie).ne i
mi ody człowiek palący trawkę
ludzi się, ż~panu)e nad sytuot;Jq. A
potem okazuje się, że kwalifikuje
sięjuż na kurot;ję odwykową. Dlatego uważam, ż~ prawo powinno
byi:wtymprzypodkurepreyjne. To
wielu potent;jalnych narkomonów
ustrzeże przed nieszczęściem.
• Jeśli projektodawcy obawlojq
się (i chyba słusznie), że młodzi
narkomani zostaną zdeprawowani
w wirzieniu dzieląc cele z r«:ydywlstomi, to niet:h zop~niq im odbywanie kary
na
odrtbnych
oddziałach lub wydzieląjedno wirzienl~wPolsce. WOwczosmożnoby

rozpocząi: skuteczną

re.sot;jallza· •

c)ę.

Zmierzch ONZ
Nawet jeśli wszyscy zatrzymani
przez Serbów zakładnicy z kontyngentu ONZ zostaną zwolnimi oznacza to zmierzch mi4)i pokojowych
ONZ - twierdzi Janu.n Janus z
Kielc. -Tom gdzl~ człowiek staje
naprzeciw drugiego z ,.kałaszniko
wem .. w rrce nie ma mlrjsca na
m~diat;je i dysku~r.
(tar)
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Kielecka Centrala Mateńałów
Budowlanych
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STOLARKĘ OKIENNĄ
i DRZWIOWĄ•

Radol'n, ul.

Ram;k::;

o•t

6

Ceny producenta•

c:
~

tel./fax 269-86

Hurtownia
•Kielce, ul. Długa 30, tel. 66-49-77, 5 14-32, 547-27.
• Nowiny " Centrum", ul. Przemysłowa, tel. 66-73-95.
• Pińczów, ut. Bat. Chłopskich 77, tel. 720-21 .
• Końskie, ul. Górna 17, teł. 27- 87,
• Stalowa Wola, ut. Przemysłowa 11, k!ł. (016) 42-14-10.
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UBEZPIECZEŃ NA ŻVCIE S.A.

i

AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

najmniej średnie,

To

PrzyjmiQemy ogloszenia
na miejsn u klienta.

POSZUKWE
kandydatów na

-wykształcenie co

rkoszt:u.ie
IDiejsceJ

SIM!! AKWIZYTORZY
ZAPRASZAJĄ

POWSZECHNYZAKŁAD

z terenu wojcwództ'l\-·a kieleckiego.
Kandydaci powinni spefniać następujące K-'tlTUnki:

• Kofiskie, ul. Mieszka l, teł. 50-37,
• Opatów, ut. Partyzantów 2, teł. 682- 167.

Pawifon handlowy

H}>starczy zadzwonić pod numer
Kitkt 12::_12- 79, Radom6J-97-88
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~SALONY~
MEBLOWE

operarywnośC, dyspozycyjność,

-

,,w

-niekaralność.

Po przeprowadzonym szkoleniu agenci znajdą zatrudni en ie na
zasadzie umowy-zlecenia przy zastosowaniu prowizyjnego systemu wynagrodzenia.
Nie stawiamy ograniczeń wiekowych, praca u nas może b}t

l

pracą dodatkową.

Jeśli jesteś

gotowy podjJt wyzwanie i działać w konkurencyjnym otoczeniu.
ZGt.OŚ SIĘ DO NAS
Bliiszych informacji udzielamy w biune Przedstawicielstwa
PZU ŻVCI E S.A. w KOŃSKICH, ul. Pocztowa8F, tel. 51-11.
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Peugeot ubezpiecza
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AlTfORYlOWANY DEALER PEUGEOT:
Kielce; RITA MOTORS, ul. Domaszowska 52, 25-315 Kielce, tel. 68 12 35.
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w PZU! Za darmol

Do końca sierpnia 1995 roku, każdy nabywca nowego Peugeot otrzyma
abezpleezenla OC, AC, NW, Alalatance w Polsce i za granicą na cały rok
Oznacza to, że można zaoszczędzić do 15% wartości samochodu !

B1uro Retd am ,.Słowa Ludu", te!. 448- 58, Kielce, ul. Targowa 18.
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Redakcja nie odpow1ada za treśt zamieszczonych ogloszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Pod niebem wloskim
f)wuJygOdniowy plener molarsk t
,...~ wronech dla rwiązanych ze swoją

galerią aromów plastyków z różnych
ośrodków w /uqju, zorganizowaf

,4dam Wolski ze swoim krąjonem

z Zagnańska,

historykiem i kryty-

kiem sztuki Zygmuntem Karusem,

diJi, artysta malarz uchodzący we
Wloszech za wyrocznię w sprawach
sztuki. Przyjaciela i dobr~o prz&~~od
niko znaleźli polsr;y malarze w osobie
Antoniego Pili, prokuratora generalnego okręgu Ftffara. Adam Wolski
zapowiada następny plener jui we

wrześniu. Kitrunek - Barcelona.
A w listopadzie, gdy w Kieleckim Centrum Kultuzy będzie inaugurowana
witłka scena -jako lmpraa towarzysząca zostanie otwarta wystawo puzentąjqca poplenerowe pokłosie.

(don)

sztfem biura podrói;y i galerii sttuki
PLUS w Chorzowie. ·
Wspctkaniu, które -jakpodkreśla
manszard spod Bartka- by/o pierw·
szym

Cena wywoławcza lokalu mleszkalneoo M-4 wynosi- 7171,00 zJ

::

~

::
::

~

mafane, jak Jeny Puciata, prezes-

-legenda związku artystów plastyków, Jan Łazorek, Jerzy Gnatowski,
Bogdan Stodulny, a z naszego środo
wiska Morek /żak i Tadeusz Szypaw-

Cena wywoławcza - 2850,00 zJ.

:

:: Wadium wwysoko&:i'10proc. cenywywoławczej naletyulkk! wJeasie
:: Urzędu Gminy BrodynaJpdtniej na QOdzlnę przed przetargiem. Przetarg
~ odbędziesię w dniu 14. V1.95 r. o r;odz. 11 w lokalu UrzęduGminy Brody,
:: pokój nr 18. ZastrzeQa się prawo odstąplenia od przetaTQu bez podania

ski z 'Ostrowca oraz Krzysztof Mań
czyński

z Radomia. Plentr, który
.się w drugiej pol owie maja,

~

odbył
bazęmialwuroczejmiejsrowośdLido

przyczyny.

Spółdzielnia
PanprokuratorPiliwtanecmymp~siezRickymDenou, ne:HIIarzem z Fran

Regulam in p racy powin ien okreś
lOC tryb usprawiedliwian ia nieobecności w pracy. Pracownik ma obowiązek uprzedzić zakład pracy
o niemotuości stawien ia si~ do
pracy. W razie niestawienia się do
pracy zobowiązany jest do powiadomienia zakładu o pnyczynie nie-

W razie choroby pracown ik jest
usprawiedliwić
n ie-

obowiązany

obecności

i pnewidywan ym czasie
jej trwania p ierwszego dnia n ieo becności w pracy, nie pófniej jednak,
n it w dniu następnym, osobiście,
przez inn e osoby lub przez pocztę.
W tym przypadku za datę zawiad om ien ia u wata się datę s templa pocztowego. Niedotrzymanie tenninu
jest usprawiedliwione, jeteli • pracown ik ze względu na szczególne
okoliczności n ie mógł zawiadomić o
przyczynie nieobecności.

wiadczen ie lekarskie najpófniej w
dn iu przystąpienia do pracy. Zakład
n ie m a podstaw do rozwiązania
umowy o pracę bez wypowiedzen ia
z winy pracownika, jeżeli pracownik
chorował (posiada_zwolnienie lekarskie na druku L--4) i przedloty! je
do piero po zakończeniu choroby.
Zdarza się bowiem, te zakłady rozwiązują umowę w trybie, o którym
mowa wyżej, z powodu: opuszczan ia pracy bez usprawiedliwienia w
terminie.

~
~
~

~
~
~

~
~
~

~

~
~
~
~

~

~

~

Mieszkaniowa "Domator"

OORAOO

BARBARA KASZYCKA

o:~;~e~~~~r;;:,=c~:~~!:J2~~:
- szerok"' gaJnf wyrobów
z tworzyw sztucznych

Zielone hobby

- meble ogrodowe

Fuksja, czyli przygoda z ułanką
Na łwkcie "Y!Iępll,je ponad 2000 cahiDtówtego t~D. Rośaitw lasach calej
AnlerykiPołudniowejoli !'tteksykapoPata
lOIIIę. Wp~~j~ pięlme Tałlitaaki "s'IJOjt
riemae'llłosy. A okoloSOptunków fuksji

~

wyposatenia placów zabaw (m. in. huśtawki,
karuzele, ważki) dla potrzeb administracji
osiedla .ślichowice 11" i . Zacisze".
Oferty z ceną (uwzględniającą dostawę)
i rysunkami urządzeń należy przesłać na
adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator".
Kielce, ut. E Massatskiego 4 do dnia
21.vt.1995 r.
Informacji w tej sprawie udziela Administracja Osiedla, lei. 68-95-27.

czaninzZagnańska,zagral...

Powiadomienie o chorobie
kim?

~

ogłasza konkurs ofert na dostawę urządzeń

cji, który właśnie zakończył spektakl performance "Ryba - ptak", do czego nie
była mu potrzebna od.z:iei.... Panowie tańC7lł,jak lm Włodzimierz Kiniorsld, kiel-

obecność doręczając zakładowi zaś

nie pot~inienem powladomit zakład
pracy o chorobie i zwolnieniu lekars-

~

~

~. . ...._....._......._........_....._....._.._._._.._._._._._._._._._.................................._..... ...._._.........::..~

Prawo pracy na co dzień!
* Zachorowałem - w jakim lennl-

l'
~

Cena wywoławcza lokalu mleszkalneoo M-5 wynosi- 8183,00 zł
W przypadku niedoikła przetaTQu do skutku dopuucza się sprzedat
wszystkich lokali jednemu nab)'\tq' w cenie Jak wytej,
2} sprzed<d nieruchomo4ci polotonej we wsi Brody, oznaczonej jako
działka nr 56812, 56813 o pow. Of1(>lne/ 0,39 ha.
Cena wywoławcza wynosi- 2730,00 zJ,
3) sprzed<d nleruchomokl polotonej we wsi Krynld, pmlny Brody
oznaczonejjakodziaika321111opow.0,57ha.

::

~

wzięło udział czterdziutu pięciu twórców. pośród nich m.in. tak wytrawni

dtgli Estensi nad Adriatykiem, kolo
Rawenny, skąd czyniono wypady u
sztalugami w poszukiwaniu atrak.cyjnychtematt:iw.
Twórczaić Polaków wzbudzata
winteresowonie w/osk/ch artystów.
fJYstowę ich obrazów urządzi/
w .swoim domu-muzeum Remo Brin·

~~ ogłasza przetarg nieograniczony
'•

:: na sprzed<d nitej ~lenionych nferuchomokl, stanowiących
:: wtasno.łt Gminy Brody:
:: 1) sprzed<d /Oka/i mieszkalnych we wsi Krynkl, pminy Brody,
:: znajdujących się na działce nr 125111: M-3, M-4, M-5 wraz ze
~ wspólwłasnoklą nfei'I.JChomoki pruntowe}.
~
Cena wywoławcza lokalu mieszkalneQo M-3 wynosi- 5900,00 zJ

::
::
~

w Pofsce plenerem prywatnym,

·····.. ····l

upiększa balkooy,'yab•IJ, tuasr i domy
calq:o hiata.
lutkiedyś gościlana naszych oknach

fll!C3~Iekępyofanlastyc:znychkwia

jakoulanta.Naszcz~cieprzypomniano

szypułkach.

sobie o niej.

Towieioletniaroślinakrzewiaslatwo
lach,którewdzięczniezwisaj~nadługich

Kwiaty mou być pełne lub
pojedync:zewbajecznychkolorachodbialejprzezczerwon~dociemnolilawwielu

odcieniach, a często dwubarwne. Kwitn~
października. ldli mamy

od czerwca do

fuksjęodmianyobardziejwiotkichjlłdach

niezwykle efektownie zaprezentuje się w
podwieszanym pojemniku. Natomiast z
tych odmian o lodygach sztywniejszych
motna formować urocze drzewka. Katdej
roślinie motna nadad dowolny pokrój
przez uszczykiwanie, które dodatkowo
ulatwia roślinierozkrzewieniesi~.

·Poniewai:fuksjapochodzizlasutrzeba.
zapewnić jej miejsce przewiewne, cieniste

lubpółcienisteistalewilgotnepodlote.W
pełnym słońcu zakwita dopiero wtedy, gdy

si~ tu końcowi, ajdli zaku·
pionabyłazpąk.am~ toszybkow05trym

lato zblita

słońcu prt.ekwitL Nieznosi przesuszenia i
bardzo lubi cąste nawotenie s:zczególnie
latem.
Przygod~zulaną najlepiej rozpoczi!Ć
kupuj~ dorosl~ roślin~ z Mkami kwiatowymi. W następnym roku motemy rozm-

nażaćj~samizsadzoneknapn.ykładprzy

przycinaniu i formowaniu wiosennym.
Sadzonki łatwo ukorzen~' si~ po~t
SZ3j.cnasz.ąkolekcj~.Fuksjęzpowodze

niem motna przezimowlł. Najlepiej ze
skróconymi o 113 pędami w chłodnym
pomieszczeniu.Trudnoniekochaćułan

ki, gdy obsypana jest pi~knymi twialami
kołyszącymi si~ przy n.;ttejszym powiewicletniego wiatru.
Do jatlej toid• rbotaaicmej ułdy fuk5.1•? Odpowiedzi prosimy przysyłać do
ACM A&rocentrum, 25-502 Kielce, ul.
Paderewskiqo 38.
at.BIETA MAZUR

-folie a luminiowe, reklamówki
- artykuły gospodarstwa

domowego

....................................................................................................................................................................................................................
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~

~

RADOMSKIE~=-rr~~=~s;~CYJNYCHSA ~

~
~

~
~
~

i

ogłasza

~

pisemny przetarg ofertowy na sprzedat

OŚRODKA WYPOCZVNKOWEGO
w Toporni k. Przysuchy

~

l
~

1 ~:~~~~=:=::.::E;::::~::~ 1
l~ po2ji;~~~~~:Ź~asowych
o
~
415 m sześc.
~
murowan ych

~

kub.

sz::J:C.domkówkemp. m urowan ych o kub . 256, 68 m

~

4)

stołówka

~

~rodek

wolno

stojąca

z

zapl eczem

~
~

l kugr;~~f'e';;e~ ~~it~r~!1~ ~~~kub. 38m sze.śc. ~
~ 6) tyrnczas. sanita rlat m urow.- d rewn. o kub. 21 m ~
~ sze.śc.
l
ogrodzony,
wypasatony w
~ lnf=:;:;,awcza
i
i Pisemne oferty nalety składać w zapieczętowanych i
~ kopertach w siedzibie firmy w dągu 30 dni od dnia ukazania się ~
l ogł:r~~:-em przystąpienia do przetargu jest wpłacenie l
l wadium w wysokości 10 proc. cenywywoławczej w kasie firmy !
jest

o§w;etlony

~

l

105,00zJ

~ na~~~~ w~~=~::e~fe~:r~~kt~ ~ra
~ zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu.
~
~

przetarg,

Otwarcieofertnastąpi 10łipca 1995r. o godz. 10-lprzetarg,
godz. 12- kolejny.

~

!~
~

~ un=~~~:~r:e:r~u =:~f~e;r':;J:,.równlet prawo ~
~
O$rodek motna oglądać po u przednim uzgodnieniu ze

!t

~ sprzedawcą- tel. 540--60 lub 510-84.
~

.•.•

.

IDIWI

~

~................., , ,........................,.,............................................................................................., ,.........................................~
RedakcJa nie. odpowiada za treść zamieszczonych O&fosze.fl.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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konkursu "Tu mieszkam"

Malowanie kaszą manną
N111dspodziewaniewiele prac wpłynęło na konkurs plastycznydla d.ziecl szkól
podstalrowych, który zorganizowała Wojewódzka Biblioteka Publiana w San·
domierzu. Spośród Z49 rysunków, grafik, wyklejabek l innych, czasem bardzo
wymyślnych teehnik plastycznych, nagroch:ono lub wyróbllono ponad dwadridcia. Konkurs nosił tytuł .,Tu mleszbm".

Zbiórka
w sobotę
Po raz kolejny w sobot~, 10 czerw·
ca, ekolodzy z Niska będą przepro-wadzać zbiórk~ złomu i szkła w ca·
łym mieście. Dochód, podobnie jak
poprzednio, młodzi ekolodzy przez·
naczą na wzbogacenie ksi~gozbioru
swojej biblioteki, któ(aobecnie liczy
prawie 400 ksiątek o tematyce zwią·
zanej z ochroną przyrody.
Organizuorzy proszą mieszkań·
ców o wystawienie przed domami
szkła i złomu. Zbiórka zacznie si~
o godzinie dziewiątej.

W skład komisji konkursowej,
oprócz pracowników biblioteki:
Krystyny Blasłak, Marioli Gadowsklej, Katarzyny Oploty l Danuty
Strói, wszedł tamobrzeski artystll'
plastyk TolllUl Staszewski. Prace
- ze względu na ich wielką liczbę
i rozmaitość form artystycznych
- oceniano w trzech kategoriach
wiekowych: od ,.zerówki" do 2 klasy,
od 3 do 5 klasy i od szóstej wzwyż.
Wśród
dzieci najmłodszych
pierwsze miejsce ząjął Piotr Dembicki, drugie - Karolina Jankiewitt,
a trzecie Kata~na Dudek. Cala
trójka dzieci ucz~cza do szkół
w Stalowej Woli. W grupie średniej
zdobywczynią głównej nag!pdy zos·
tata łza Czarny z Tarnobrzega.
Kolejne dwa miejsca ząj~li: Rafał

(wicz)

czego w Mokoszynie zorganizował
w ubiegłym tygodniu pokaz cięcia
drzewek dla sadowników z rejonu
sandomierskiego. Pokazu, który
odbył się w sadzieAndrzeja Dracha
w Czyżawie Plebańskim, dokonał
profesor E. Maimsz z AR w Lubli·

Ekologjemy rajd

Sport akademicki

klubu jest rozszerzenie
na filie kilku uczelni
w naszym regionie
oraz na powstające w Tarnobrzegu
i Sandomierzu samodzielne szkoły
wytsze. Klub, który zrzesza dziś 31
Ambicją

działaln<lŚci

mające siedzibę

szkół podstawowych i średnich, a
takż:e redakcje, które powstaną specjalnie na tę okazj~.
Prace w trzech egZemplarzach na·
lety składać u rzecznika wojewody
tarnobrzeskiego, J. Myjaka.
{wicz)

Z Leilljska do Sandomierza

(1\icz)

w krajukoległach.

13 wyrótnień.

Urząd Wojewódzki w Tamobrzegu oraz Kuratorium Oświaty organ i·
zują konkurs na szkolną jedno·
dniówkę, poświęconą 20-leciu WO·
jewództwa tarnobrzeskiego.
W konkursie mogą wziąć udział
istniejące jut zespoły redakcyjne ze

Ośrodek Doskonalenia Rolni·

Pienn:zy w wojewódzhrtie tamobrzeskim Akademicki Klub Sportowy
powstal przy Kolegium Nauczycielskim w Tarnobrzegu. Stało się to mot·
liwe dzięld uch'lfllle Za~du Glównego AZS, kt6ra dopuściła zawiw1\-anletaldchorganizacjiprzy licznych

znała

Zdaniem organizatorów, dzieci
dosk"onale zrozumiały temat i regulamin konkursu, który dotarł do
szkół poprzez sieć bibliotek. Korni·
sja odrzucił tylko kilka rysunków
- nie związanych z tematem.
W spore zakłopotanie wprawiła
jurorów rozmaitość technik stoso·
wanych przez dzieci. Oprócz kła·

Konkurs na jednodniówkę

Profesor uczył
cięcia drzewek

nie.

Kopiec ze Stalowej Woli i Anna
Zybura z miejscowości Kopki.
Grafika Michała Kopela ze Stało·
wej Woli ząj~ła pierwsze miejsce
w grupie najstarszej. Na drugim
miejscu sklasyfikowano prac~ PauliDy Nowickiej, taki.e ze Stalowej
Woli, a na trzecim Joli Szczębary
z Krzeszowa. Ponadto komisja przy.

sycznych rysunków i malunków,
częstą formą wyrazu był kołat
l podobne do niego monta.te takich
materiałów jak płótno, plastelina,
papier. Nie wiadomo jednak, jak
sklasyfikować
technik~.
która
polega na malowaniu barwioną
kaszą manną i jak porównać taki
obraz np. z grafiką.
Wśród nadesłanych i nagrodzo·
nych prac przewataly akwarele, naj·
częściej bardzo kolorowe i eks·
presyjne. Warto tet podkreślić, te
blisko polowa z nich pochodziła ze
Szkoły Podstawowej nr 12 w Stało·
wejWoli.
Od 19 czerwca nagrodzone prace
będą wystawione w witrynie WBP
wTamobrzeguprzyui.Szerokiej 15.
Tego samego dnia, o godz. 11 nas·
tąpi wręczenie laureatom nagród
ksiątkowych. Uroczystość zostanie
powiązana z inauguracją obchodów
20-lecia województwa tarnobrzes·
kiego.
PIOTR PlASEK

członków, chciałby zorganizować

tego roku pierwszy ogólno·
polski turniej siatkówki kolegiów
nauczycielskich. Uda si~ to pod
warunkiem, te znajdą si~ sponso·
rzy - sympatycy sportu akademie·
kiego.
Prezesem nowego klubujest siu·
ch acz pierwszego roku Tomasz M.a.lczyński, a funkcj~ wiceprezesa przy·
jął dyrektor kolegium, Władysław
Jakubowicz. Wśród członków znaj·
duje si~ "król strzelców" "Siarki"
-Andrz.ejBiałek.
(pas)
jesienią

Od 19 do Z4 czerwca odbędzie się
l fWd "San dla Wisły", który wiedzie
z Ldajska, przez Kneszów, Ułanów,
Nisko, Stało~ Wolę, Radomyśl,
Znicbost do Sandomierza.
Rajd organizowany jest w ramach
kampanii ,.San dla Wisły", która ma
na celu ochron~ ekosystemu rzeki
San. Młodzi ekolodzy wyszukują
najwi~kszycb trucicieli i przesz.ka·
dzają w dalszym zanieczyszczaniu
środowiska. Uczestnicy rajdu mają

do przemierzenia prawie 140 .km
wzdłut Sanu.
Ch~tni, w wieku powytej 15 lat,
mogąjeszcze zgłaszać swoje uczestnictwo w rajdzie pod adresem sie·
dziby
Klubu
Ekologicznego
w Nisku: 37-400 Nisko, ul. Kolejowa 11 lub lelefoniC2Jile: nr (0-16)
41- 17-28. Odpłatność 60tys. starych
złotych,
wytywienie, śpiwory,
namioly we własnym zakresie.
(wicz)

Z kroniki policyjnej
• Z podwórka Piotra D., miesz·
kańca CbrapiUI01\11, gm. Zawichost,
złodzieje skradli przedwczoraj mo·
tocykl ,junak" wartości 2000 zł. Poli·
cja zatrzymała złodzieja, którym
okazał si~ 22-\etni Andrzej P. Sk.ra·
dziony motocykl odzyskano.
• Przedwczoraj w Stuzowie policjanci udaremnili włamanie do re·
stauracji ,.Staszowianka". Policja za.
trzymała 16-letniego Wojciecha S.
i tS-letniego Stanisława D., którzy

usilowali sforsować drzwi ,.Staszo·
wianki".
• Pracownica Banku Depozyto·
wc-Kredytowego w Tarnobrzegu za·
trzymała
przedwczoraj banknot
o nominale l miliona starych zło·
tych, podejrzewając, te jest falszy·
wy. Tego samego dnia najeclnomi·
lianową .,falszywk~" natrafiła ka·
sjerka Banku Spółdzielczego w Za·
leszanach.
(wicz)
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Izby Regionalnej
• Do końca mlesilłca w Gminnym Ośrodku Kultury ogląd~
można wystawy dawnych na·
rzędzi pracy: kołowrotków,
n iecek, maśniczek, młynków,
etc. Wystawa inauguruje utwo·
rzenie Izby Regionalnej.

Tarnobrzeg

Oświętokrzyskich
zbójach
• Naspotkanie autorskie z Jerzym FJjaJkowskim z Kielc zaprasza dziś Woj ewódzka Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu.
Spotkanie bę:dzie połączone
z promocją ksiątki "0 zbójach
świętokrzyskich". Jerzy Fijał·
kawski ma na swoim konciejut
trzy publikacje. Oprócz pisania,
drugą jego pasją jest kolekcjo·
nowanie kamieni.

zespołu
*

Dziś w

sali widowiskowej
D omu Kultury wystąpi zespól
"Ciosterkełler'"'. Początek kon·
Sandomierz. Na uliczb.cb ludno . Inni wol11 przebywał: nad Wlsł!~l w deniu drzew.
Fot. M. Klusek

certu- godz. l 8.

(ska)
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• SeminariuiJl dla bibliotekarzy z województwa tamobrzes.
kiego rozpocznie dziś Dni Bann owa, które pot.rwajJt do przyszłej środy, 14 czerwca. W ramach
Dni Baranowa tald:e dziś,
w PaństwoWym Domu Dziecka
w Skopaniu, odbędzie się kon·
cert muzykujących dzieci. Ju.
tro na spotkanie z poezją zapra·
sza Miejsko-Gminny D o m
Kultury. Na 12 czerwca zaplanowano Dzień Sztuki. Będzie
to plene r malarski połączony
z aukcją obrazów. Grupy dziecięce z terenu całej gminy za.
prezentują się: 13 czerwca.
Dni Baranowa zakończą się
14 czerwca prezentacją twórczości miejscowych artystów
plastyków.

Opatów
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* Czy powstanie w Kunowie lokalny dom pomocy społeClllej? * Co
z ludźmi pracującymi w szarej strefie?* Są wreszcie pieniądze dla matek

Pomoc niejedno ma imię
Miejsko-Gminny Ośrodek Pornocy SpołeczneJ w Kunowie stara
się 0 utworzenie na miejscu domu pomocy społecznej. Planuje m.in.
zagospodarować byłą plebanię parafii. Ciąg~ problemem w pracy
ośrodka jest udokumentowanie dochodów ludzi ubiegających się
o pomoc. Sporozamieszania wywołują zasilk.izpowodu ochrony macierzyństwa.

Przybywa osób, które potrzebują
całodobowej opieki. Najcz~ciej nie
mają one bliskich . Nie ma się kto nimi opiekować. Domy pomocy są

jednak przepełnione i na miejsce
w nich trzeba czekać do sześciu miesięcy. W 1994 r. udało się umieścić
w nich dziewię:ć osób, w tym dwie
w Schronisku Brata Alberta w Skaszynie. W tym roku ośrodek postarał
się znowu o kolejne miejsca.
Często zdarza się, że z przyczyn
· losowych w każdej ch wili zaopiekować się trzeba daną osobą. Z d nia na

dzień niełatwo jednak znaleźć pomoc. l wtedy lokalny dom pomocy
społecznej ułatwialby wyjście z sytuacji. Wojewódzki Zespół Opieki
Zdrowotnej przychyla się do tej inicjatywy, ale na drodze do jej urze·
czywistnienia stoją środki finansowe. Proboszcz parafii pod wezwaniem św. Władysława wyraża zgodę
na zagospodarowanie byłej plebanii.
Trwają prace nad projektem adaptacji. Przewiduje się, w schronisku pomieściłoby się 9 osób. Są też inne
budynki, które z powodzeniem siu-

tyłyby ludziom straszym i schorowanym.
-Często osoby starające się o pomoc przedstawiają nieprawdziwe
zaświadczenia o otrzymywanych
dochodach- mówi kierownik oś rod·
ka, Marek Janik.- Niektórzy z nich
pracuj·ą w szarej strefie, uzyskują
wysokie dochody i zatajają je przed
nami. Czas, by wreszcie zrozumieli,
że jeśli im będzie udzielona pomoc,
to może zabraknąć dla tych, którzy
jej rzeczywiście potrzebują. Sporo
jest bowiem ludzi, którzy ze wzglę
du na wiek, chorobę, inwalidztwo
nie mogą już podjąć żadnej pracy.
Niewystarczające

okazały

się

środki

finansowe przeznaczone na
pomoc dla kobiet w ciąży oraz wychowujących
dziecko. Jeszcze
niedawno zaległości z tego powodu

Gózd

wynosiły ponad 540 mln starych zł.
Ośrodek wielokrotnie interweniował u swoich przełożonych, by uzyskać

z

wreszcie

pieniądze wynikające

rozporządzenia

Rady Ministrów.

W końcu udało się zmniejszyć zale·
głości do 400 mln. Niedawno na kon·

to

ośrodka wpłynęły pozostałe

pie-

niądze.
Ośrodek prowadzi stałą zbiórkę
odzieży, butów, sprzętu gospodars-

*Dziś, tj. 8 czenrca br., Szkoła PodJitawowaYGoidzie koło Sachednio-

twa domowego, które są przekazywane najbardziej potrzebującym.
Siuty także pomocą w rozwiązywa
niu konfliktów rodzinnych, pomaga
w pisaniu różnych podań do instytucji, informuje o moż:liwościach uzyskania wsparcia materialnego, dla
wielu osób stara się o świadczenie
rentowe.

na Kaszy6skleao- "Nurta",jedneao
z bohaterskich dowódoów Armii
Krajowej, "cichociemneao". Nast"
pi też przekazanie szkole sztandaru.
W uroczyst~ci. którą poprzedzi
msz.a~w. udział wezmą podkomendni mjr. ,.Nurta". Pocuttek uroczystości o godz. 9.

Suchedniów
Emilii Peck nadano suclledniowsldej S7.kole Podslawowej nr l. W
nri~nej t tym wydaneniem uroczystej akademii uczestniczyło kilUset
osób, w tym wielu dorosłych wychowankh·lstDiej.,cej od 60 lat szkoły.'
Nazwiska Emilii Peck nie
znjdziemy chyba w żadnej encyklopedii, w Suchedniowie jest jednak
postacią legendarną. Urodziła się

około roku 1840, zmarła w 1899.
Spoczywa na suchedniowskim
cmentarzu. Była nauczycielką. Cale
swoje życie związała z Suchedniowem.
Po śmierci męża, powstańca
styczniowego, założyła w Suchedniowie "pensję dla dziewcząt". O fi c-

waotrzyma.lmlęEucenlunaGedylnl

Inwestycje

Nauczycielka i patriotka
Imię

Nadanie
szkole
imienia

jalnie - dla władz carskich - była to
trzyklasowa szkoła ludowa. W rzeczywistości zaś była pełną sześcio
klasową szkołą

z polskim językiem
Placówka ta szybko
jednej z najlepszych
pensji w Kongresówce. Zasłynęła
wysokim poziomem nauczania oraz
patriotyczną postawą swoich uczennic.
Za życia Emilii Peck jej szkołę
ukończyło ponad tysiąc dziewcząt,
pochodzących z różnych stron
k.raju. Ciekawosiłą jest, że również
Ludwika Dunin-Borkowska, pierwsza młodzieńcza milość Stefana
Żeromskiego, była uczennicą pensji
E. Peck.
(mzp)
wykładowym.

zdobyła sławę

oświatowe
*Wostatnlchkllkulatadlnaterenle aminy Pawłów wzniesiono l pnekua.no do uiytku Itiłka nowych budynk6w szkolnych. Jednym z ostatnichjest Szkoła Podstawowa w Bostowie. Jej ukwiecone wnę.trza lśnią
czystością. At. milo wejść do środka.
I jest to chyba jedyna plaoówka
oświatowa, do której od nowego roku szkolnego bę;dzie uczęszczać
więcej dzieci, nit dotychcz.u. Obecnie przyszła kolej na budowę sal
gminastycznych w tych szkołach.
kiÓre tego rodzaju obiektów nie posiad~ Pierwsza z nich bę:dzie
wznoszona w Chybicach.
{ber)

Gazdla
gospodarstw
*Przez lny kolejne lata trwała budoW'I. sieci cazowej l pnJIJictJ do
pos.zczeg6lnyda aospodarstw domowych w Marc:inkowie, M~kowle-Pia
skach i wzdłui ul. Górnej w Parszowfe.Inwestycja ta, finansowana z budżetu miasta i gminy w Wąchocku, a
także ze środków społecznych, zebranych przez mieszkańoów, pochło
nę;la w sumie ponad 210 tys. nowych

Harcerski rajd

Uroczystości
na Wyłrusie i wWąchocku
W czwartek, 8 czerwta, zaczyna się
III ~d Tropami Partyzantów Annii
Krajowej w Górach Swiętoknyskich.
~a ltuy z Maslon i Lagowa wyruszy
k!lkusethan:erzyz calego kr.qu. Trzecaa gupa młodzieży podej mie 'Ą'ędró
":kę lO bm. z W.,chock.a i Ichkieruje
saęnaWykus.

:rutaj bowiem o godz. 18 mszą
św1ętą, celebrowaną przez ks. bp.
~warda Materskiego, rozpocznie
SJę doroczne spotkanie b. tołnierzy
Armii Krajowej , podkomendnych

"Ponure.go'" i "Nurta'". W programie
apel poległych i harcerskie ognisko.
Nazajutrz w Wąchocku dalszy
ciąg uroczystości. Zainauguruje je
koncert w wykonaniu orkiestry wojskowej garnizonu kieleckiego. Po
czym nastąpi odsłonięcie i poświę
cenie
tablic
upamiętniających
dowódców wojskowych Po lski
Podziemnej. A także odbędzie się
msza św. i defilada pocztów sztandarowych przed pomnikiem Mjr.
"Ponurego•.
(ber)

Stąporków

·Podzielony bazar
przy modernizacji placów. Ten, na
terenie GS nie będzie na razie
,.ruszany". Ale ten należący do
miasta będzie likwidowany, gdyt
zmiany wymaga instalacja central·
nego ogrzewania, która przebiega
pod bazarem. W okresie prac
modernizacyjnych,
targowisko
będzie nieczynne.
(mak)

złotych.

Niedawno władze gminy oficjalnie przekazały t~ inwestycję Karpackiemu Okrę:gowemu Zakładowi Gazownictwa z siedz.ibą w Tarnowie.
(mb)

Kronika wypadków
W ciągu jednej doby w wojewódz·
t wie kleleckim miało miejscesześć wypadków drogowych, w których siedem
osób odniosło obratenia ciała. A oto
zdarzenia odnoto~ pn.ez oficera
dytumego Komendy Wojewódzkiej
Policji, komisarza Knysztora Kubika:

chodem "bus• skrę;cił gwałtownie w Ie·
'N1:1WChwiJi,gdybylwyprz.edzanypn.ez

• W KJelaacb na ul. Krakowskiej (w
poblif:u Pakosza) 6bm., o &odz. 7.35 na
przystanku MZK kierujljcy autobusem
Jerzy G. Oat 39) ruszył z miejsca, a wsia·
d!Jj,cy w tym czasie dziewięcioletni
Szymon L. upadł na chodnik doznajljc

obrażeń ciała.

obrażeń ciała.

• W Kostomlotach l kolo Kielc 6 bm.
o godz. 12JO nieznany kierujący samo-

"malucha".Kierujący,.maluchem'"Oa

riuszZ. Oat26)wcelu uniknięciazderze
nia skrę;cił w lewo i wjechał do rowu powodując wywrócenie pojazdu. Na
szczę;ście Dariusz Z. doznał lekkich

• W IGck:acla na skrzytowaniu ul. Jaz ul. Grunwal~ 6 bm.
o&Qdz.IS.ISlrenaN.(IatS9)przechodząca przyczerwonym jwietlew poblif:u
pn.ejścia dla pieszych została pot1100na
prnz samochód "vołkswa&en golf", ttó·
rym kierował Wicsław K. (lat li). W wyaielloństiej

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

nitu wypadku piesza

doznała ci~ich

obrażeń ciała.

• W Bodzechowfe 6 bm. o &od.z..12JS
kierujący rowerem Piotr W. (lat 6) wyjechal nagle z polnej droai najezdnię;i zos.
tał potflcony pn.ez nad}Ct~samo
chód ,.mercedes'". Chłoptec doznał obca·
f:eńciała.

• W Swllliaradl (amina Solee-ZdrtiJ)
6 bm. o &odz. 19 tieru,.ey ,.fiatem 12Sp•
Stanisław M. (lat 30) w,echał nacJe do
przydrof:nqo rowu uderu,J" w a~
Kieruj4')' oraz pastter Jan D. doznali
obrateń ciała.

(JI<)
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mwlt) - .._ SD:IIbznb - czynne codziennie
wf)dz.9-\6.,wponiedzialkinicct)'nlle.

OSI'ROWIEC
IINOwZDltt.J .Ostrfwitf"· nieczrnne.
n..Galeriii"•ZDI- wysllnpracplut)'CZ·
nycb d:ti«i zPrzcdsztobnrll.Cz)'llllCwl(ldz.
~M.

•

AROIE-

-.fłjanscipon:elanaCmidowsb",.Rztmiosloar·

_Ks. Jan WiśniCli'Ski - historykricmisandomiers

tiej", .Ż)'d.zlomowleeq - reliliaillłdytjl", maLu·

stwo l..idii MolinskiCzrnllCodwtorkudopqttuw
Jl)dt.9-16JO,w50bolywpiz.I-IS,wniedzielew
Jlldz.. l1-l6JO.
•
MUllllM AROlEOLOGICZNE l Rł7D:WAT
WDZEMIONL\01 K.OSJ10WCA (td.6Zt-f/IJ
· l1}'$1111')'J'rad.ziejeCllowicb",.Górnictwokrnmicniawncolicie•idwiepodliemneplerie lu!J1tyc:zne.Czynneodwtortudo~tkuwplz.9-\9,

wsobotywpiz.9-17,w aiedlielcwJO(Iz. ll-17.
AP'TtlA DY1JJRNA - ul Kopernika, tcL
65--24-19.
SJ'OLDZIFUI,lALEIAISIA-a:yuawceRI-2ł, os.Qsrody21 - stomatolQiiaiainekolQiia.

Sienkiewicza(td.6S2-296).
"Dtkatul"td.62-64-62,dojazdbuplatny,a.

lodobowo.

I~TOiMACJA l REZERWACJA BIIEI'ÓW

pnejazdy rodzinne- tel

65-lHl.
IINO,.BdwHer"- l'lic:ayllne.
MlJ'l.llJM REGION.\Il\'E- wysllwy

stlłt:
.PradriejePonidzia",.Adolf()yp.siński-tycici
twórczość", .Pińailw- historia miull", cwowe:

lrl.fll lłl'JU}'bPod~stieBO",.,Krótbhistoria
~tot~ftj to~jti wfo!opllfli". Udostwnia do
lwie11uniasyna~.CzyruxwśrodriClWllttl

wll)dz.9-l6.,wpi.1Jkiwplz..9-15,wsobotri
niedzielewiOdz,l0-15.
SPÓUIZIEIJI'lALEIAISIA- a:y•uw ce&
1-ZI:stomatolo!iL

SĘDZISZóW
IINO,.Iblaa" - nieczynne.

SIELPIA
MULEliM

l..\GLĘBlA

STAIOPOLSIIEGO

(Oddział Mllleum Tochniki NOT w W~.~SUwie) •
mickisi~wpudtinpmiiWłlrownizpołOli')'XIXw.

Prezentujcdawnewyposaicnie,obrabiarkiite6wncod!ewy.Czynncwl(ldz.9-12ill-17,wponiedziałkinicuynne.

SKARŻYSKO
MlJ'l.llJMifllORLABIALEGO -Rej6w, al.

GAll.RIA BWA,.llłl.ONA" - .t MJd;ltwku. 7

• WJ!IIWI malmnn. AMy Witbanowicz i rystLIItówMuUWawro.,Krcclloludy".Opnkzponie·
~tó~CZJ!Inacodriennie•JI)dz. ll-17,
wrued.z~~:lewpid.Lil-IS.

JASKINIA . RAJ"
-opróc:zponiedzialtówCl)'lllt.lcodzitnniew
JX]z.l0-i1(te1.66-7... 11).

JĘDRZEJÓW

DNO w 0.. WiliJ -nieczynne.

Propozycje

f)'i MIDIIzldoof)'Oom KuleurywKodad!.qCifPIIDI« ..

• KlllbT~~o-iac"•t...W..,.Sid'('
l'ft)'ull'oaatkJ\7wKioeladi11Pfaz&U~d;
uno:ct~~ywłltd.ti•o4fwlodz.ll·ll.

• l'lllilllflNH<eoulrtl'rir,dobf• ~
i~~Jtmtę:OOK.,litmwil'wLdcaołl(ul.~.

llitmoeiedycj•-.,boro•MMjMISIKoelc. III!PfCllfi~~t

b l 1'9)u,J_III...,otrobih .bpirJ'COika.icw
IQCILI-U,ed.S~.

Jlll""łllfMI:kbęoltpr<=IKjo,.lltlllleaitk doryulhl

-'lszoiillllli~-*.j kllkzlpłt.f}alw·
ł,ttp~~lio;trzedpubliczDrit•~JitlJIOo
IOWIIIf'~IIU..,~eolfll'ic:uydli~tlloflllbydlłtta
qa.~bfdtiellllb~-nid..tliwllit~
nni•""*:i~·~podmlłl*tflllple-

--·

• Dt:"5ab.oo"•Kick:adlu,J-,aaioe•llaiJIP

tiHIIIrtYJ-~ t .r...ą.-ld.l\411

e

OKK )(-.t'-.KickK~(llł. KoiiCJIIIIId;il;iS)n"..

-doflllll)d!Miklillil6•1111a•łltd.tlrodf•~Mz.ll-

o-a·.

22u.._..,.__.~..,.... ••

•

u.,- .. Kidel<•(l'l.lolooii•

KoeltctieCta~r ... ~: ..

0Jl'cl)oct-z,oaab6riMOCJ'I$lo.WłiOWqa. t16nt.pnt

llłoPIIldlwyqrApjeWa KoQc:ąk- blołl,...

Jlfowadzoat-'łlltl,roaramu~łRJD•W.ola

arlliJI6wOJCillll&f6d ,.. ~leui-..tKII

bale~~~..,a.l(aodrdaa••ntbod\Olae~ tłlaUqto.

tiOKnkillliodbdvwejwRo-.lnjiWtnoc;ji.l'ouSioWJ~Ił'
pą: bo T-"ofll.t,OiaWoU'I',IIoll.alaHII"Sylwiaz.a,
Mqdł.WKbO!Uml>oir-.lWetti",.Kltb', ..M*Itld

~Zm~>wimprwnacio i:Cil(lot.liJ,Id .... -61)1ubu

~tabaloe•EWJFi~-KIIlitl(rd.lt-SI-łl)

bJ.fciarOZpO(:Ziąlif i •I'ZdiU&.

Obozy językowe

IZI<Ili",",\twlal"li ll.liktrdouiiJQiwpot.l6i21,
'II'OI:,Id.6ł-l1- l1,.awWie l iu. Eollo '.

• w.aam...-.- lantdJ'kblwplbnlodl•li
l•Kida<~,.aflT.błto·,l'ft)'.."o.ttidziall~u
Ołrno•qol'lllltio:l(l Z..ąztuWfdhn1qo,...".omM
uęeq~.WfdtartCmmo.·.tiOOodbt

m.oifllbaoiQCILI.lfuUoa.-mwod"'"'•Ctdzr-

IIC.WirWdzieeiwW'OI:kUIMil\lli w11'itkwll-16Wbplzie
~koahn•plbnti•"''f'D''-i..-..

bili i~

lantdOVHIIZ•~• ~tw-ol'olstiqow
~lcadl....".azaaoriiiiiiWiiwi . .bullwwwllb\4-\llol

lllczti'WC<IWtilipcowe,ll-d-III'IMJUobozXkzr.
l ii'II'JIIIW~(WIIj.koll,allliWt).JtlljlllQ!ItiJta

-.obl)'dlllliojsc.81iDzcinfona.Qe•ZOZNP - Do..Z~
ztłl~~ul.l'iotr\ow$tl\ l (I1 Jiflro~ld ......
Słł•610-stl.

illKonecki
Maraton Pieszy

e 'l.alrHy ......llo- lantdl'llltłiqoZ~
W~4hntiqoprZJI:xleWd!Kopolaooołll(o,UIIoli"_
lll)'dlwliel<adllllklfllllft,ttllb&llltloiomiku • Suł~
witodbfd:łlio;zawodrWf'lbnkieo"'iltrll$wo \olo.

Zbió•boiQdz.ll'ft)'zlMofllib.
e GitWa_..l . . .dl•

odbędmlio;J\biLW

lotbofp•Kiek:xhDJ!(IIIllnl tolci-1l011<1110dicslry
Srlllfo.aeiFii"-..-~:Je~ect.c:it41fnllieZbipic•
{iom:flE1ria.WJII~IIIIiki611w...,.;;),zqtl•Jrt.
llidl to.ctńii-.PL..MiłZJb. UkłbldJ'IIIfli".WJII'"'l'ł
-"m.o;.-rtj~Optfowej,Opt~<ltoo'oj

ku•III:JSl".•Kotkacb.
• Wrd<ałl lallrslloł lloloł asu- ·S~eot;fl1ł1•KNb TIII'J'IIJk•Koianlio;i.Kipi"wKi<kxll...,azal1
IHa.IIIUly.,."di łolntie.AodmjW~OllłłiPIIł!f"'

•odzifOWifOIIIIÓnkiiiiiOIOuildstJKamicllJm::I'G..tit

JOtlfowadbMUIIitKielcc-Bitcza-IJUZHI)'-bnowa
·~·Zdo!on•,ilsliOII,.RI(-Sittówb-Kieke(łt

KtllbTWJlc.rl:i KoOOtic.i..r-"l'fl7 KSioi •Kc*kiclliOddziai!'TTX• l o61t.idl,.pninfilll I:!MIIdiM• ..
toal'imy, kiOf)'OISbfdD<Iio;171...... ~.scta.
Mw-.inlinii'I'CLt11MJ's11=łOIMaoedollfJ>~q.Mok•
llllllwfl4.10dtialłlbllodoopolltoft<muw \ lbl. W»tm ..

'oJQ~pUSZClDMqosollf .. pdaoiNH:, klórelllmlol.!
PIM!IIIIł~JII'I'O'll)'dlopittlln6.-. TrllliąU)' . . .
•p1~łllll:......,.,canrOII1WIIllatieniiWJIIJC!•

IIJIIlGillaiowodolbat.qollrad.. ua~t*<-.,1~
u.tdoSiolq K ut.r.qiRIItitlllllitblnl~dos;dfi.IJ.

aatnit6-. ..... 'łl'ł<IS.plniiiQ'IiiiiiiiCIIIII.SUrl . .aIOIIII~zielio;wG;e-tiiiOWolodz.l(-..,;u.Jll(o(gtidl

•l'fMiblw•ml op>dł.'.J4ilpfle'llohroraPI:PoJodz.
6.ł5).ZII:oelatnit•Sódpi.,lpomma-..uzwpbl.lWJiso
wqo•WJIQkałdi080W}'clllł~-ą•lll"""

.aniOIW-OddbalnTX.III. Piłsudsłit,o ii,26-200Ko6lłii - IMIOcurwea.

W niedzielę

wTokami

Wytopki
W tę niedzielę w godz. 10-18 w skanstniewTokamlju:l:poraztnedodbę~
sięt~')1opldołowiupnygoto·nnepnez

Wydz.ial Kultury, Sportu i Turystyki
Unędu Wojew6cb.klego w Kielcach,
Muzeum Wsi Kieleckiej, Tonrzystt~'o
Pnflad6łGórnlchra,HutnictwaiPne
mysłuStuopolsldegoorazTo11'U'Zystwo
Pnflaci6ł Muzeum Wsi K.lelecldej.
Głównym punktem imprezy będrie
wytop ołowiu staropol s ką metodą, do
któ rego komentarz wygiosi prof. wta-

ołowiu

dys law Longa z krakowskiej AG H. Na
pami ątk ę: bt;dzie można kupić specja·
lny medal.
W pro&ramie są takte m. in.
wyst ępyzespołó wl udowyc h , ki e rmasz
rękodzieł a.
kiermasze handlowe,
zwiedzanie skansenu, jazda konna,
loty nad oś rodkiem gó rnictwa kruszcowego, tradycyjne potrawy.
Dojazd z Kielc autobusami PKS lub
l i ni ą mi k.robusów z ul. Żytniej .

(C..)

Slowea:u ,. · tZJIIIICcodziennie:etspozytjapłc
ncron - calydzień,etspozrcjawbudJ!Iku(wt)'lll·

plz..9-17.
APTElA ortuRNA- ul.lqioOOw \Ol.
SI'OLDZIIlli'IA LliARSIA • CZJ!Il'lł
wl(ldz.&-20,uLZielDa7-stomatolociL
IADI<>-TAXI· td.Sll-70S·nicpobienoplaty
u dojazd.
GALERIASZTUli,.MAROWiO" - ti. Jflb,ia

BUSKO-IDRÓJ

• rm..ke;ja• i'ion.Writ-ToonrtJ'IIWQ oiii.C.l.liof .
wiiii•Kidcxhlllllr1W12biLOJ(Idl.lllioU....ul'l'tl' &
~·ncj\łUJII'OlttQłpt..Pn)oj. . iailaAłC,\(.Noro;.

.Rzctbaludonwkamirniupińa:owsklm•,.Foto

Swi~lotrzyskidiZgupowa.II PII'IJllllCkk.hAKI-•

DNO,.l.tif' - littzy!IDe.

~ftiiJ-SIIod,u.o~--f'osonal<-lfZIIl.

low•odbędzlc"''llblll.oiO'Iz,t'.•JIIi~WDK..Itj

;..-....;.K.Mcre~:liellfl\bao.oplz.\Jwpar·

PINCLÓW

plz.. l0-1S. Grupy W:ohrpros:zonc ąo kontU!

donySmo~CzynnccodziennitwJI)dz.9-JI.

lf)III)'IIIWI: wl:odcal:ll.
• 'lli')hrJM*;Mialldo:· Woj•rirh:łiDom l:ull~

Kokilomil l),
• lMoa>:lrm....il- l'lllsnrowof'lllllfmo!liaiiii.O.

Id. 29--116,29-S40,29-MS.

Jlali}'Szprach.Clyoneodponicdzialkudol!4tkuw
l(ldz.9-1S.
GAIUIASXIVK11li'S!'ÓLCLESNFJDST·II.
z...t... S- wyruwamaJarstwaabstrikCJ:inecoAI·

· ~· ••r·Kl\IIITWJ110•Piazrcl1Jift10d.

fUtlllid~.lJ'SOIÓI)'Ufllf'.I\IMn.odbfdueJifwroeo:u.

Wkrótce
. Gie:Wase..d· ~ZIIIIÓłl0blll.oiQCILi w bolu

IO'Iz,\0-łł wllotu MIRWIIIZibaiO'bnt-.o• kidcxb(ul.

IINO .Wołlołt" - aieaynae.

lLUBSTOWARZYSlDI.lA .OVrTA.SOłiiS.
TIANA" · aLR6wu iS- .-ysllWłplutyana.Włady·

•łiacuobołZDK rnrlll.ll>lł,ia~oph.t.

dnalo ~w"IOtmol•m I'1'T1: • Ki<kat• UI'I'IW,.. dfiiCi

...

po\'ulcllrlllltfODpf-Wo;...6dzti0..KIIllllrJIIL I.
l"iillldstXto•llidc.o<łi.Spoltłlll<-llłlfp ... ll)'•odbł
dzx""'-·lodz.li.W".,....... ..... "._Imlrlll)'

POSTOJE TAXI - osobowe: ul Sienkiewicza

65-)ł.-64,

8odt«łl6w-Qs11'0WK(.Spolk-tpmwo(\~ltiemlll,..

tm)Sjllllbal<dlfii:IJ<iiOI(Idz.BCIIOIIIY<IraiPll'•l(id.
~~~,._.JfUWOOI j.-.ęiOlft)'ltihtd;

. Ttllf wwtll -NIJiflEiifi•IICllltł"donlbtuza.

(tcl.62ł--26l)i RJntk{td.6Sl-192),bapio.e:ul

I'IS- tel

~= s==~~~=

~:~fAW I \PI.u~~łolwU:tulf-Ost•-·

Ćlllltl6w-WolaM~•da-Mo~oszya-Wsia:ht~.

sun>li'.llll<llltiejpt.,Dirieldtiowt".

NOWASLUPIA
MUUlJM STAROtm..'EGO HlTrNKiWA
L'tt MJEClYSłdWA

S1JI-1ĘJOWYSliEGO

MlJ'l.llJM HISTOIYCZNO

.,. .

OU!lw- Kidcc(.Otm)_Spolt...,.IIQJI:SIIIIlówwJOIILUS

861-k--wGbfa-ReP'r-SWQsłobcill:lllllllllJ

Jutro

MUllllM .,DWOłEI MIIOIAJA RF.JA", tri .
{....,.)16-1t- wyrunbiopafiCZIIO·!keracbpo.

IINO"Mdaatfte" · niea)'llne.

u.nctieZadusUi".Cz)'Jll'lłwdnipowmdniew

t.....n6wiimpf"-~opll.ll-._1 absol

lnCI;J'ICJ'looar\wuliWl.

iącoiLIM.Rejoln. Potojepcinnedo~
D:fu,ocwpooicdziałkiicmrtkiwl(ldz. 9-ISJO, we

pupnm!i.ezwiedunierównietpopołudnia).

'1Jtlnrotocraficmo-dokument.alnapn..,.Party·

~ltaamamoP*twurjSztolrlolllqallljli ll sl""
liN im. Ludou-ał6tJWqo•loekłtllodbębtsi~(Jł;J

Sd6łlol"lJCZZI)'di(III.Głow'Kkiqo1}. \0bm.oph.JI-

plz..l-lS(poiJIIO(In.icniu-tel.61-2S-37-dla
SALE O. DNA .BAJL\" - 'IL~bi2-

ClorDIIJ•Ci6rłz-kllln•MOSI1•Jtd\IIICł•lol.alopm:z.
Zatnlm- M•JecbowJ-aófar.t.ed!Wih-Rrt~-PiQ.

ohlji

10iaaJIIIIotwtnl6w(ui.Gion:t..... 1}.10biii.O&odz,17-

l)'Siyane XIX i XX _w.•, "Pocze1 Dqi.\1 i królów
polstich WJ M. Ela«iarellqo", II')'S\lli}'CWOwt •

Czront we, wtorki, crnrtki i pi4lki i niedziele
w codz. 9-IS, w środy 12-11. Niedziele. wst~p

z

PSM(ui.Giowa<Uqo1).10Mo.o,..U.11·~
llblioy~if.lowti.W~IJioł1CidotnKitltdidl

KONSKIE
KlNO- nietzJIIrte.

pkrilmalantwapolstiqo,dawneuzbrojcnieeu·
roptjstit i wschodnie, Santtllll'ium Mmulb JózcfaPilsudskiqo.Opróc:zponiedzialtówc:zyllllt

,Mtkiemponicdzialtówiiród czyunca>dziennie
wplz.9-\6.Niedzidc·wstwwolaJ.
MU'l.EUf\1 lJ.T Sl.lOOOOł S. 1D:OMSm:GO(OMUII MDJtu~~ N~Mtwtp) -III. JUI
Pawła n lS {td. m-nl -1t')'Siln nuterilló• bio-

-

,~~~~~~~,..",.

wc.Wolosal..ti"-SUoloaMIIZJ'WIJIII,•Ioll•toiiCCI10Wq

OLOGIC'lli' E· ... Ś~JtbQlb37· W}Siawyst.ale

MU'lDJM ·Ind: 315 (td..-440-14) • WJJUli'J
Jllłe-J'nyroda Kiel«uyzny", .WSIIMaesl'lł
sztub lud011'l Kitl«CZ)'Zny", cwowe- .Jan Matejko - wmzllt artystycznf, . Kiclecayzna łml·

• ........

•cniii••..-Jt• T.ZidiMlqo. .lull-nJIIIILll-tl)O-

(td.(23.. 11) · ~mnbJikowezXYII iXVIII w.,

codrielllliewptdz.9-16.Nicdlicle-wst~pwulny.

k.., . .UdnqWOjcl:poprond>;i ... e...,.l(odu.Sioq.

Dzisil\i

W}Sirojem,

KAmfiERZA WIELKA

jazd).

()plłx:zsobóiCZJMCwdziennitw&Qdz.ll · l1,

DomRzmuosla,III.Wm:uwsbl4,«Klziennicod
7do2\,IOboty,nied.zieleS-20.
USG-Irl'"*" w.;am Partyb -ul Srnli·
naryjsb.27bodponiedzialkudop4ttu - l3-16.,so-

z pclnym

KINO.Udeck"·nieczynne.

jazdp~tis,brttsllłqoklient&).

415-15 · .ZDROWIE" - \\lZYil'
DOMOWI - CODZif1il'I1E OD 7 DO 21- brdto-

Pa:lt, eWa, ,..,. 'Jłilltwt, EIG U.,.ttRft.

b)1kowt~tm.ipiwoictzXVIII-X IXw~dawne

mieszkanie Pnypkowskich

mia:ne.Cz)'nnecodzieMicopróa:pomedzialtó•
wl(ldz.&-16.

TA.U OSOBOWE ,.NA STOill' · tcl31-21-ll
(niepobimuclołazd).

sobo1J10-16.,niedzjdeiiwi~aniea)11lle.

m..

MlJZEUM IM. PRZYI'lOWSXJCH • pl. T. Ktł
dmki 1fl (t~L 624-45) • liniblowa kolekcja zep·
rów$1oncc:znych i pn~dóWłll011l0rKznJtiL, U·
dokumtntJi~ttirodzinne,zbiorypstrono

niowicczna"(wystawaan:btolo!ic:zl'lł).Zli'J·

wonaGóra-SOI-41.
1Jdl-td.61-61-67,27-UJ7.
SPEC.I.WSIY<ZNE POOOTOWII

RADIO...TAXI. Al1A"-tcl.444-4-4,611-999(nie
pobiera u dojazd).
TAXI OSOBO'li-'E .111'10!10'11-'Y" - tel. J10-919
(aicpobimu.dojazd).

ll· nulłrstwvinctbaartJJtbwrqionukielec:·

kiqo.Czrnn,lwJOdll-19.

STARACHOWICE
llNO".MiejUk" · nietz)'llllt.

STOPNICA
DNO"Poft.- - niect}'nlle.

SUCIIEDNIÓW
llNO.IIDiai" wO..Iahry - niCCZJ!Inc.

WLOSZCZOWA
IINO • Dt•kll;ry -niecąMe.

W Kieleckim Centrum Kultury

Wystawa supermodelek
W p~tek o godz. 18 w Kieleckim
Centrum Kultury (J)I. Monius:z.ki 2 b),
w Galerii Sztuki i Mody, zostanie
otwarta wystawa rotogn.ficzno-plastycmapt • .,Primavera" .
Na wystawie b ę dzie można obejrzeć 19 su permode lek, tancerek,
prezente re k telewizyjn ych i innyc h
pię knych dziewczyn z.Kie lc, Łodzi ,
Zabrza, Krakowa, Warszawy, Sankt
Pete rsburga i Ta nzanii.
Prezentowane są zdjęcia m.in.
Jo lanty Faj kowskiej czyli "Cudownej Carme n" zaliczanej do najpięk·

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

niejszych prezenterek telewizyjnych; Eryk. i czyli .,Cza rnego Anio· •
łka" ze szczepu Masajów z Tanzanii

(z tego szczepu wy wodzi s ię: inna
mu rzyńska pię kność - Naomii Cam·
pbe ll); Joann y Krup y czyli " Prześli
cznej Kruszynki" - je dnej z najp ięk·
niejszych
kulturysle k
świata;
Mo niki Gó mia k (" Naj pi ękniejsze
Nogi Świata "), któ rą uz nano za na.i·
pi ękni ejszą
po l s ką
.,Business
Wo ma n"; Magd y Grzeli ("IskierkB
O rie ntu") - kie leckiej supe rmodelki
i supenancerk.i.
{Cez)

SLOWO

LUDU

STRONA 13

e9

Sobiesław Zasada

- Centrum S.A.
Oddział wKielcach, ul. Zagnański 27,
teł. (041) 548-29, 66-14-11, w. 956
teiJiax {041) 68-48-03

(Domowe Komputery Multimedialne)
486 sx 33, 486 dx2 661ub Nowe Pentium™

Oferujemy:

samochody osobowe,
dostawcze, mikrobusy,
ciężarowe i autobusy.

~ OPTIMUS SA... i wszystko gra

ZAPRASZAMY

w godzinach 9-16
l/H'aga: w sprzedaży ograniczona liczba samochodów dostawczych z bonifikatą

Busko

Kielce
ul. Sienkiewicza 43

ul. Boh. Warszawy 14
teł.

teJ. 477-57

40-26

$0 metalplast®
Budowanie to nic

ciężkiego •••

wszystko dobrze przemyślisz,
wybierzesz odpowiednie materiały
i znajdziesz właściwego wykonawcę

jeżeli

~

/16,95%'-

bez żyrantów i

l wpłata 10%
poręczycieli

leasingu
samochodów osobowych wwersji VAN
Możliwość

Peugeot 106 od 25.100 zł (251 mln zł)
Peugeot 306 od 30.800 zł (308 mln zł)

PEUGEOT
SYMBOL JAKOŚCI

RIT/l MOTORS

11
PEUGEOT

AUTORYZOWANY DEALER
Kielce, ul. Domaszowska 52, teJ. (0-41) 430-IO, 68-12-35,36,

·

zamówienia prosimy

kierować

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
KIELCE, ul. ŚW. LEONARDA 18, teł. 414-61

na adres:

Metalplast; ul. Łukowska 7/9; 64-600 Oborniki ;
tel. (0668) 68-5571ub 68-568; fax (061) 55-31-02
Stadnina Koni Skarbu Państwa w Racocle
ul. Dworcowa 5, 64-005 Racot
woj. leszczyńskie
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzeda! ni1:ej wymienionego sprzętu:

1) kombajn zboźowy ~,bizon"', 7 szt.
2) kombajn ziemniaczany Z-644~ 2 Szt.
3) kombajn buraczany Z-413~ 2 szt.
4) ciągnik ~,C-360'~ 12 szt.
5) samochód nStar W-28"', 1 szt.
6) samochód .. fiat 125p"', 1 szt.

7) ładowacz NO 4-031, 1 szt.
B) przyczepy objętc»ciowe, 6 szt.

9) przyczepy zbierające. B szt.
10) sadzarka do ziemniaków. 1
11) pługi 3-, 4-, 5-sklbowe
12) inny sprzęt rolniczy

szt.

fax 68-12-37

Sprostowanie
Informujemy, te w dn.
6.VI.1995 r. w ogłoszeniu nr
27 4/j dotyczącym przetargu
nieograniczonego na sprzedat nieruchomości przez
.Społem• PSS w Jędrzejowie
w pozycji 1 winno być:
pawilon handlowy o pow.

850m kw. wraz z działką przy
ul. Chrobrego B
- cena 330.000,00 zł.
Pozostałe

targu nie

warunki przezmianie.

ulegają

Za błąd wszystkich zainteresowanych przepraszamy
Biuro Ogłoszeń .,Sl"

Przetarg odbędzie się 14.VI.1995 r. w Racacie o godz. 11.
Wadium w wysokości 1O proc. ceny wywoławczej nalely
wpłacić w dniu przetargu do godz. 1O w kasie Stadniny.
Za wady i braki nie odpowiadamy.
Zastrzegamy sobie prawo uniewatnienla przetargu bez
PQdanla przyczyny.

Skład rek1am: "Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu•, teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

działając jako Inwestor Zastępczy Urzędu Miasta Kielc
ogłasza Przetarg nieograniczony na budowę ul. Ponurego PIW·
nika w Kielcach.
1. Preferowany termin realizacji: Hpiec- wrzesiM 1995 r.
2. Z dolwmentacjlf rechn/cznlf otaz warunkami nczegóło
wymlprzetargu motnazapoznat s/ę w budynku Biura Projektów
Budownictwa Komunalnego, pokó/108, w godz. 9-11.
3. Oferty nalety sporzlfdzić Z'fłodnie z warunkami szczegół'o
wyml przetargu.
Termlnskładania ofert do 19.VJ.1995 r. godz. 10 wselcreht,.
cie Biura ProjektówBudownictwa Komunalnfł90 SA.,. pokó/104.
.f. Komisyjne otwarcie ofert z udziałem oferentównastlfpl dnl4
20.VJ.1995 r. godz. 11 w pole. 103, adres/w.
5 . Kryteriami wyboru oferenta będzie:
- oferowane ryczałtowe wynagrodzenie (łącznie z podatkie"m
1 mb. ulicy
- termin realizacji
-dowody rzetelności 1wiarygodności firmy.
6. Warunkiem przysf4p/en/a do przetargu jest wpłata ndlum
w wysokolei 7000,00 zł (TO mln starych złotych) w kasie BPBK
S.A. w dniu otwarcia ofert do godz. 10.
7. Zastnegamy sobie pra11110 do:
- swobodnego wyboru oferty
- odstąplenia od przetargu bez podania przyczyny
- wyznaczenia dodatkowego przetargu ustnego
-uznania bez podania przyczyny, te przetarg nie dal rezultatu
- unlewatnienia przetargu bez podania przyczyny.

vAn

""''
Wrrur suu~co wsptSiaaria

., MARO BARCZVŃSKIFJ-ROKIOE
z powo•• ł.Utrd

CÓRKI AGMESZKI

Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych ocfoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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OGŁOSZENIA
S PRZEOAZ
Sf'RZ.EDAM .,..naulta 19" (1993). tel.
68-66-92.
bolkp

Sf'RZEDAM .renault 19" (93 r.). Tel.
31-73-27.
8797/9

KUPIĘ maść .Yipsogal". Kielce, 406-85.

SPRZEDAM.126p" {1984), 2000zł. Tel.
31-61-84
873719

.126p"(83r.).Kielce,Zacisza9.8776/g

.POLONEZA caro" rozbita~»G tub spalonego. Kielce. 509-01.
869719

.126p" (90), .skoda" (86). 61-2t~1/g

.FIATA 125p" (1982). Kielce. 68-68-91.
8726/g

MASZVNY rolnicze utywane z Niemiec.
Radom. 262-20.
31/nk

SPRZEOAM .opla rekorda" (1983).
garat.Kielce,61-17-33,po 16. 8719/g
SIATKA
32-38-02.

• SKOOA 105" (88r.). Kielce, 439-25.
11847/g
RĘKAWICE robocze. wyluoje ~XJ~eea
produc4:nLKielce,31-32-50.
7959/g

OCIEPl..AJĄCO-wyciszałące

Kielce•
8534/g

ogrodzeolowa.

SPRZEDAM.Iiata 126p"(1994r.). Tele·
lon31-75-58.
8751/g

płytki

.G-330".

SPRZEDAM
66-36-24.

dekoracyjne,$Uiitowo-$Cienne.Na.jteniej
oproducenta. Kielce,66-00-31 . 7907/g

łakief)'. drziM narmoniJkoWe,
kantOwi<.~ mozaika. Kielce,

566-22.

SPRZEOAM .wartburga (XIt.t987 r.),
cena3300zł. Tel.31-61-84.
873619

SPRZEDAM .FSO 1500" (Ś5 r.). Tel.
151-22S.
8571/g

óobry.lagOw,ul.2tOdłowa6.

GLAZURA - terakota. kasetony soli·
towe,wanny,kabiny,baterle.Kielce.Jana
8595/g
Pawla ll12,tel68-73-08.

gietdzieprzyoi.Połesklej,ponld41,Yiiado
mośćnamlejsco.
874619

KOMBAJ,i . biZon" (1984), stan bard%0
873219
MAt..Ą

OGRODZENIA betonowe. bloczki, pustaki, obne2a, klawtb'liki. Zakład betoniarski. NlestachOw 80b k. Kielc, tal. 11-09-76
wewn.221 . Fak!oryVAT.
8297/g

gastronomit

llokatizowaną

na

SPRZEDAM .stara A200" (1982), nowy
typ kabiny. Plenna 20, tet. 173Ra~f:j
SPRZEOAM .polonel8 1.6" (1994).
8742/g
Pleooa20,tet.173Radoszyce.

. ROBUR leyland". Jfdrzejów, 630-33
(wieczorem).
258/j

.AATA 126p" (1992).66-11-10.8660/g

PRASY do słomy zachodflle, otywane.
Czilstochowi!o,tel.62-85-681ub62-86-81.
11/p

SPRZEDAM - l8mienię .mercedesa
(197n. skrzyniowy, 13.800. Kielce,
595-28.
8643/g

soso·

.TAVRIA" (92). Radom, 527-64. 39/nk

tłJRTOWNIA Elektryczna

A do Z. Ceny

fabryczna. Kabla energetyczna, tat•ton-

SPRZEDAM c~k ogrodniczy marki
.lortschritt"+osprzft. Tet.52o--o3.87181g

lcznezdosta~. ElEKfRO..JAREX,Kiełce,

ut. Warszawska 146, leiJiaJ( 68-53-74,
37-67-09.
36/ss

W'IKRYWACZ.
metali
kotor~ch
sprzedam. Pulawy,tet.87-80-44. 27/bk

MASZYNĘ do
dianł". Skartvsko,

(0-90)335-434
DOM68-04-64.

(Xłl.92

r.).
8755/g

paczkowany, workowany
herbaty, kawy, mąki, kasze,
torebki papierowe,
syropy, galaretki, budynie i inne

RAFPOL

WYKŁADZINY

śmietany

bitej

ates1yknjowe:

879119

SPRZEDAM.Iordaflesłł 1.4GlX" (1991
r.). 4-dnwiowy. Tet. (G-90) 33-54-57.
878819

.fuKA-Izotermę (1990 r.), .bJka diesel
izoterma (1992 r.), .ładf 210r !1989 r.).
Daleszyce.tel. 335.
8827/g
SPRZEDAMY: plyty ZelbeiCM'e 2}(1 m,
270 sztuk.
8739/g

grubość 15 cm t 20 cm, okoto
W~adomołć: teł. 539-21.

S PRZEDAM . 126p" (80). Krajno Wymy·
874Sig

śione73.

.JELCZA"
Jachowa 97.

wvwrotkł

(90 r.). Wota
8691/g

....,,

ROWERgOrsklwloskl. nowy. 31-52-39.

61.:~'fH""

gwarancja.

-

~~

SPRZEOAM.fiala 126p" (1984 r.). Wota
Morawieka 60, gm Morawica.
867619
.RATA dt.ocato" (1994 r.). Kielce.
68-ó0-31.
8706/g
SPRZEOAM . ueza 69M". szłrlierkę 00
lastrika 3-nerkową. Kielce, 516-26.
8850/g
SPRZEOAM.toyoięcoroaę· (1992r.) po
wypadku, kopię CĄ!ści otywane 00 samo-

dfbowe.

meble

.MAZD~;"

Kletce,
8810/g

busa. Tei.61-3G-70. 8822/g

S PRZEDAM IBM 3860}(. Kielca, 28-325.

SPRZEDAM mieszalnik

sku8824/g

SPRZEDAM .opla kadetta" (91 r.).
Kielce. 31-69-96.
8803/g

LEiANKĘ medyczną. 28-089. 8806/g

.MALUCHA" (91 r.). Tel. 61-7G-~hi9/g

WIĘZ dachową. deski sosnowe sprzedam. Wymiary na zamówienie. Kielce,
11-41-78.
8817/9

SPRZEDAM

.avię

Kielce,
8768/g

A-21" (88), Suków

.FIATA 125p" (83rok). 59-144, ~i.iig
.FSO 1.5ME" {1989). Klatce, 68~~~~g
NOYYOCZESNE karnisze POI, panele
boazeryjne PCV zewnętrzne l ~trzne.
Ht.ortidetai.Atesty,nlskleceny,atrekcyjne
upusty.•Totnpłasr, 61-18-62, Modn:ewsklego 1,Barwlnek.
8447/g

WóZK!dzieciłca-prodokcja,sprze
dat. ceny hurtowe. Kielce, ul. Plaski Male 5,
tal.31-75-78.
7612/g
m,0,5m. Kielce. ut.
61-67-93.

wysokość

1,O

~sil'lslllego7,

7376/g

.FORDA oriona 1.3B" (1984 r.). Tel.
28-658.
8783Jg

93/si

SZKLARSTWO

PRACA

ZATRUDNIĘ koamatyczkę:
kowaną.

- wykwalrłi·
Radom, Traogutla V4.
33/nk
zatrudnił.

63-97-90,
8805/g

WóZEK dziecifCY.

SPRZEOAM . 126p" (1985 r.). Kielce,
31-58-18.
8819/g
TANO lodóWkt. l8mratark<!lltywaną.
Kielce, 31-29-31, po 19.
8815/g
SPRZEDAM.fiala 126p"(1991).Klelce.
114-311,po 17.
8816/g

•lADĘ 2105" (84). Kielce, 68-88st1~/g

KUPNO
SKUPUJEMY skórą pomarańcZową 2
Cukiernia BRAVO, Kielce, IJ!. Sien7441/g

zł/kg.

kiewicza 57.

SAMOCHODY rozbite, wyeksploato8360/g

wane. Kielce. 61-85-31.
KUPIĘ

pawilony

.szczęki".68-36-20.

trudniks~zpetnąznajomoś<:iąksif·
gowości. Oferty 8678 .SL" Kielce. 8678/g
MŁOOZJ

633-70..18.

- samochOd. wyjfUd. (02)
295/r

PRACA dla mętczyzn na platformach
Yiiartniczych,l8robek410-6800Mdziennle. Informacje: .Riges", 68-200 żal)',
skrytka\6.
698/k
PRACA.
68-75-74.

praca

na

stale.

Kielce.
7786/g

PRACA dla wykwalifikowanych. nie
wykwalilikowanych pracowników. Sezooowo.nastałe.Kielce,322-484. 836719
PIEKARNIA .Pod Telegrafem" latrudfil
piekarzy, ciJ!(jarnikOw. Kielce, 615-333.
8568/g
ZATRUDNIĘ murarza -

11-()6-07.

glanrrkarza. Te!.
8577/g

ZATRUDNIĘ ekspedlenikt od l8raz w
sklepie
mięsno-w(ldtinia~ldm.
Tel.
32-39-66tob161-18t.po16.
8747Jg

PRACA sezonowa t nie tylko, mot1iwo$ć
z~iapracynastlłle.Klelce.68-76-74.
8753/g
MŁOOYCH.

energicznych.

ra~L~m.
Wszeikleustuglszklarskle

•

P0SZL.1K1JE;

młodego

szl<ote).Kielce,423-11.

8752/g

katnera lpo
425/ag

ZATRUDNIĘ
lakiernika, blacharza,
eteklromechanłka samochodowe~»G -

l8mlejscowym
59-258.

kwatera.

handlowe,
typ
872819

454/gd

ZGUBY
ZGUBINO bilet miesięczny. Tornczyll
Wioletta. Praczka 5 (Kluczewsko). 44/ w
ZGUBIONO świadectwo matoralne HLO
Skartysko-Kam. na nazwisko Sikora
Jacek.
97/sk
ZGUBIONO świadectWo matoratM li LO
Skafiysko na nazwisko liptac Maci~Ji!Jsk
ZGUBIONO świadectwo mailHalne 11 LO
Skartysko na nazwisko Głogowski Jakub.
95/>k
ZGUBIONO świadectwo maturalne t! LO
Skartysko na nazwisko S!awir"'ssta
Agnieszka.
96/sk
GlANOA Piotr zgubi! legitymacif ZSB +
8795/g

biletmles~.

śYiia(jectwo

BOREK Dorota zgubila
maturalne.

8818/g

SITEK Łukasz zgubi! świadectwo def.
rza!Ołc::l wydane przez l lO w Kielcach.
883119

KOPEĆOominikzgubilświadectwodoj·
rzat0$Ciwydane przez l lO w Kielcach.

8832/g

chcęcych

l8rabiaedu!apleniądza.Klelce,683-398.

Tet.

(0-41)
8749/g

STOLARKA

MIKOŁAJCZYK Sebastian zgubi! ł"o01a·
dectwo OOjrzałoścl wydane przez l LO w
Kielcach.
8833/g
ZGUBIONOświadectwomaturalne li LO
Fablar\skł

Skartysko-Kam. na nazwisko
Marcin

94/sk

ZGUBIONO śYiiadectwo maturalne tl LO
Skartysko-Kam. na nazwisko Urban Grzegon.
92/sk
ZGUBIONO świadectwo maturalne łllO
Skartysko-Kam na nazwisko Badeński
Ratai.
93/sk

łonowy,

barkę.Klałce.Sl-23-91.

głfbokl + spacerowy,imp.Francja.Klelce,~1119

tan.

ZLECĘ ładunki powrotne ze Śląska do
Starachowic. Wiadomość: Starachowice
tet. 74-01-84.

TES - SpOtka, Nwki Daleszrt:kie za·

SPRZEDAM . kamaza 53212" (84 r.),
~~~ 1-łN 6011. nacze~ NP 180.
8771/g
61-88-22.

SPRZEOAM .at.odl 100"
565-02.

8757/g

28-089.

.carpl-

kawalerka. Tel.
876619

na .Slara", .robura".

NATYCHMIASTOWE ~zkl. Tel
443-93.kanl or.Manhattan".Kielce,Sie0.:
kiewlcza 15.Zapraszemy.
8567/g

ZATRUDNIMY miO(Iych tachowcOw 00
montatu mebli. wvrnaoana pra'Ml jaZdy
kat B. DEK-Meble, Kielce, Sloneczna
WZgOrze 33, lei. 68-66-65.
353/hk

KRAWCOWE

SZCZENIAKI sznaucery miniaturowe.
Klelce.63-10-87.
8835/g

co-.cn 532-871 po754/k
19,

w rozliczeniu

SlATKA ogrodzeniowi -

PZH,Irudoozapa1nośćantystatyka.

ME.Sllków216A.

878019

220. Kielce. 63-74-10, ~em.87581g

Kielce, Okrzei 54,
Sknetlewska 4, tel. 539-63
oraz Zagnańska 84,
tel.31-ll-41 wewn.l70m!.,

.POLONEZA" (1990 r.), .FSO" (1987)

8830/g

DOM drewniany -działka 900 m kw. w
KubachMtynach,tei.114-Q08.
8781/g

.

Sf'RZEOAM.FSO 1500" (1990 r.). Oate879Vg
szyca,tet.310.

TANO
61-57-92.

106 XSi"

KUPIĘ izol:ermę,

Klelca,68-64-91.

SPRZEOAM .audi 80" {79 r. i 84 r.) D. Tal.
(0-41)59-258.
8760/g

KOZIE mleko. Tel. 684-664.

TANIO CUKIER

Kielce,
8779/9

chodów l8chodnlch. Kielca. 68-30-61.
8821fg

.PEUGEOTA
68-68-12.

SPRZEDAM paszocląg, cena 30 mln.
Kielce,536-93.
8727/9

(91).

8692/g

PILNIE aprzedam . renauft 19".•prima
\.4".Kielce,31-4~5.
8785/g

samara• (91 r.), .tavria" (91 r.).
Klek:e,61-26-14.
8756/g

.ŁADA

SPRZEOAMIII.Bizona super" (90). stan
dobry. Szwed BoQdan, Grę~e 14, k.
Rados.zyc.
8740/g

.POLONEZA !rocka"
27-793,po16.

Kielce.
8748/g

BOAZERIE- listwy, panele boazeryjne,
kasetony,
Mila 14,
401/gd

OBRABIARKI do drewna (wyrównlar11.1,
grutJotciówkl. strugarld 3-Wonne, 4stronne. frezarki. wlertarl<IJ. TANIO
KUPISZl Gotówka, raty, leasing. Zaklad
Mechaniki Maszyn. Dekerta 9, Kraków, tel.
(G-12)56-14-44.
590/k

DROBNE

SPRZEDAM .audi 100" turbo diesel
872319
(1984 r.). Kielce. 68-97-88.

Sf'RZEOAM
Sllmochód
dzleciłev
Jeep" , naptd elektryczny. Kletce.
68-93-34
872419

SlATKlogroduolowe Kielce. 22-924.
437/ag

NUMER 13)

BUDOWLANA

EKSPRESOWE

PH .OKPOL" S.C.
NARATY

ZGUBIONO łYiiadecłwo do]rzalołci na
nazwisko Radzikowska Aneta. Staracho941111
wice, taL 74-27-01.

Okna - plastikowe
Okna - drewniane
Okna - dachowe
Drzwi-wewnętrzne
Drzwi-wejściowe

Drzwi - garatowe. aluminiowe
Foliadachowa
OScietnlce.atyropial\
parapety PCV. monłat
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77
(NiewachiOw 1), tel. 571-91. 526-01.
wewn.34.
Końskie, ut. Kielecka 1, te!. 24-74.

'"'

KUPIĘ mieszkanie dwupokojowe w
osiedlach: Na Sloko, $więlokrzyskle.
Kletce. 68-66-70.
885319

PRZYJMĘ pilnie
biura.32-13-41.

panią

do prowadzenia
8909/g

ZGUBIONO świadectwo maturalne nLO
na l\lmi'Asko Za·
wadzkiRalal.
99/sk
Skartysko-ł<amlenna

ZLE~szrt:ie-prostesuldenki.lOdt.

(0-42)13-24-39.

8894/g

RÓZNE

SPRZEDAM .fiala 126P" (92 r.). Tel.
66-73-32 po 18,
8878/g

LOMBARD, 63-22-42. natychmiastowe
potyczki POd zastaw. Kantor w hotelu
.Bristol", tekU w nledzielf, 68-22- 24,
nocny66-30--65.
292/ag

ZGUBIONO legitymacif szkolną ZSZ
Pir'\czOW na nartliliska Wykurz Micha~PW

ZAł..NJ'N'tlłgoOrobtowlltyotaru,leod

lipca 1995plskltła brojlerowerasySTAR·
BRO z własnego Slada reprodukcyjnego.
Tel. lita, 163-192. Kielce, 117-o-41.
7344/g
TAROT- wrotba. Tel. komOrkowy 090
335-465.
8239/g

ZAGUBtONO komputer inkasentkl, u
odnalezienie wysoka nagroda. Brod)'
łłt&ekla92.
119/0
SPRZEOAM

przyczepkę

torystycznil

.nlewlad0w".~rze]ów,lei.624-73.284/J

SPRZEOAM pilnie .peugeota 3090"
(88). Jędrzejów. taL 617
283/J

-ooo.

.AUDI90 quatro" 4}(4 (t98n sprzedam
Kietce.68-87-87.
8915/g

'R'

JAWEX- WYŁĄC'ZJłY PRZEDSTAWICIEL
LUBUSKICH FABRYK MEBf:l
IBO proc. procL - ekaport)
POLECA

• funkcjonalne komplety wypoczynkowe w atrakcyjnej kolorystyce i różnych zestawieniach
* nowoczesne i stylowe zestawy pokojowe
* komplety młodzieżowe i dziecięce.
KORZVSTłiA SPRZEOAŻ RATAI.JłA do24 ral

JAWEX lAPRASZA DO SKLEPOW':

KIELCE. os. świętokrzyskie, ul. Manifestu Upcowego 61,
ul. ~Mnifestu Upeowego 11 (koło Klubu ,.Sabat"}, teł. 32-23-28

MEBLE-JAWEX
Skład

Spółka

MEBLE- JAWEX s.c.

m1-.

Akcyjna EXBUD

zatrudni pracownika

z wykształceniem wyższym
ekonomicznym lub handlowym,
mającego doświadczenie w handlu
na rynku rosyjskim.
Kandydaci po""innl posładat bardzo dobrl!, znajomośt języka rosyjskiego, Wymaganajest unllejętnośtnawi~ania kontaktów, ekspansywnośt i samodzielnoU w realizowaniu zadań.
Orerujemy ambitn~ pracę oraz alrakcyjne warunki nnanso""·e.
orerty """nilZ z listem motywacyjnym i tyciorysem zawodowym proszę
lderolfatpodadresem:

PILNIE .'N'fna]mę mieszkanie 2-. 38941/g
pokojowe. Kletce, 66-48-49.
.126P" (83 r.)- 1.800; . r&nautt 10" 1.200: sitnik .hrka" po remoncie - 700:
przednlezawleuenle;tytnymosi.Kostom893019

łotyłt227,Kielca.

Sf'RZEDAM.vwgolla"1.1 (77r.).(O-IIn
712-407.
100/sk
S.PRZEDAM .golfa" 1,3 (88 r.). Teł.
548-98po 16.
892719
SPRZEDAM.C-360" {77r.),.fiata 1zap•
(79 r.).Kielce.115-284.
8944/g
PRZYCZEPĘ

EXBUD S.A.
Wydział Kadr Biura Zarządu
ul. Manifestu Lipcowego 34
KleJce, 25-323

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

OKNA plastikowe utywane, niemieckie.
Kietce.68-87-87.
891219

GOmo24.
SPRZEDAM

HLS0-11, stan b. dobrY·
894719
przycze~

campl~

.N-126"(92).Kiełce,467-86.

B()IS

RedakcJa Dle odpow~ada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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OGŁO S ZENIA
SPAZEOAM
dlłalkf
budowlaną.
J(N:IrzejOw, tel. 615-85, po 20. ul. o.OOwa
46.
2721)

LOKALE
QOSTĄPIĘ lokal 84 m kw., telefon- na
gabil'l8ty,blura.KJelce,68-22-51 ,~~~

Sf'RZEOAM

cłwu·.

l(lelca,68-22-51.po 18.
EUXIFr -

niaM:IlomO<SCIp8-nl-

tnypok(ljowe.
526/gd

Poarednlclwo mlaszkal'l.
Kielce,
68-22-51
539/Qd

KJELEO<AGia.OANIEAUCHOMOSCIdomY dzlllłki. mieszkania. Kielce, Slowaclti&IIO,l2, 463-63
430/ag
KI.J'N()-sprzadat,wynajem,zemiany
mie$Zk.lll'l. domOw, dllełek.•Medium-Serwis", I'K>T-parter.68-07-74.
439/ag
wt..A5H<)ŚCIOWE M...". umlanlf na
mnlejszelubdomek. 11-42-55. 8292/g
WYNAJMĘ lokal na biura lub ~binety
pay ul. SienkieWicza. w okolicy dWorca

PKP oru P«'f ul. Dutej. Kielce, 68-30-05.
8214/g
PllłłE
poszukufł
do wynaifcla
2-pokojowago. Kielce, 68-66-91 (po 18).
427/eg
POSZUKWĘmleazkanladowynaJtcla z
tełefonem.Kielce,423-1 1 .
425/ag

AGENCJA . WYOOOA" - wynajem,
kupno, sprzedai, umiana. Posz\lkujemy
domOw, mieszkań do sprzedaty. wynaję
cia. Kielce, Sienkiewicza 76. 66-05-93,
66-13-61
353/s
POSflEDNICTWO
Nieruchomości
. Kontrakt". Sienki~ 76, V p., pok. 7,
68-33-22, 66-33-45. Oferta Telegazeta
TKK.
351/s
M-3, SOm kw.• Krakowska spneda Posrednictwo
. Kontrakt",
68-33-22,
66-33-45.
364/s

M-4, 60 m kw., S~tokrzyskle sprzeda
lubzamieni na M-3do 40 m kw. Pośrednie·
two . Kontrakt", 68-33-22, 66-33-45.

-·

SPRZEDAMdzia~ budowlaną 2000 m.

Kielce. 488-00, 680-324.

8666/g

SPRZEOAM dllałkt

w Ple8764/g

budow1aną

kONowle.Kielce,61-57-20.

kielecka hurtowrria ply·
tek ceramlcznyt-'"1, eła-.cyjnych. CedroMa.wr 7 (Cedzyna, obok cmentarza).
68-01-65.
242/ag

SPRZEDAM dzlałkt budowłaną w Klei·
cach.61-23-91.
8823/g

NAUKA

VELUX- okna dachowe. ponadto: blachy
dac:ł'lówtu)we. stolarka l inne. Kielce,
$clegleonego 252 (teł. 61-50-65),
Sienkiewicza 13 (teł. 88-Q7...00, 439-49).
333/hk

.Computex•,
354/s

.MABLID". JtdrzejOw, ul. Oofazd 1, tal.

Wyj~

ANGUCY - konwersacja, kursy wakacje. 66-39-06.
8778/g

STUDIO LINGUA dydaktyczne
wyjazdy do AngiW. Tel. 88-1-4-20 wewn.
130wgodz.8 -1 5.
348/hk

MEDYCYNA

OKNA, drrNI,

nować:

.Matktur", l Odt: 30-23-28, 3279-49(10-18)
8/nk
PROTEZOWANE.
502-52

Naprawa.

Kielce,
436/ag

TURYSTYKA

materiały

budowlane.

613- 52.

332/hk

lALUZJE, vertlcale, produkcja, montat.
Kielca,31-94-()3.
8152/g
SFflZEOAl,monta1$UIIIOwpodwlesza81 53/g
oych. Kielca,-68-00-27.

AUTOHOLOWANIE

laweta.

Klłlce,

8155/g

TANitransport tona.426-54.

8161/g

MALOWANIE. 68-94-72.

8121/g

MALOWANE. lapetowanle
$011dnle.563-Q1..

szyt)l(o,
8336/g

51,
8601/g

SPAZEDAM mieszkanie wlasnośclowe
49 m kw. na Bocianku, Kooopnlckiej 9163.
8722/g

WI'NAJEM mlkrobuSOW: kraj 11 OSOb,
zagranica 8. TV-Vlcleo-Comłort.
11-Q7-42.
8620/g

kowe.
roielki
81-84-86.

lAMlalĘ pokOj z kuclmlą w Rsdomlu

.START" - oboXy, kolonie, wycieczki.
Telelon Kletce, 423-60, 488-59, lamkowa
4.
8621/g

68-47-86.

na podobne w Kielcach. Kielce, 22-430.

8573/g

KRAKOW -

Pośrednictwo, mgr Plotr

Dfą.tkiewicz. Kupno. sprzedaż, wynajem,
teł.

11--8()..22. 12-()3-05,
lapl"aszamy.

Olszałlsk.a

16.
616/r

WŁASNOSCłowe 60 m, l p., os. Sady
zamienit na większe wśródmie$ciu lub
OOmek jednorodllrmy. Teł. 471-95.8702/g
FlRMAkupiwBu$ku-Zdtojumieszk.anie
z garatem. Tel. 54-24-31 kler. 0-49.
8767/g
POSZUKWĘdo wydzier:tawienia

punkt
8801/g

handlowy. 66-02-23.

WYNA.t.lĘiollal, pow. 55 m kw., telefon,

centrum..66-32-15.

DO SlOMCZYNA. na giełdę: wkatdą oledzielę. Autokarz Kielc o godz. 6, obok kina

tlnlope.wllonnaplacuWolno&c:ł.Kielce,

504-21.

wydllertawlę

pawilon
8808/g

PRZYJMJEMY do Sprzedaty domy, mieszkania, dliałkl. .Piui!J", Kielce, 68-08-73
352/hk/1

NIE RUCHOMOŚCI

.blałoruS".

Kielce,
3917/g

OCIEPI..ANIEbudyrlk0wplankąkrylamloową.Radom.507-14.
100/r

REMONTY,wystroteblur,aldepów, lady
sklepowe, Wl"lfłd, meble indywidualne.
.Mmer". 66-20-33.
8608/g

OCIEPLAME.domówwllyskowe. Kletce,
117-171.
8615/g

8399/g
. ABEX" - kolorWe, oboXy, wycieczki,
wczasy. PrzeJazdy autokarowe cała
Europa. Kielce. Leśna 3, tel. 423-26,
444-60.
7986/g

TOWARZYSK I E
. EXTAZA" 6 1-25-49.

towarzystwo pal'l. Tel.
8172/g

SEX-t8fllpeutki upruzają. Kielce, tal.
6 1-13-13.
8199/g

KAMA.SlJTRA Ageocja Towanyska
czynna c!alądob\1. Kielce, Rajtal"$ka 21.
8777/g

SZALUNKI budowlane, ruszlovrlania,
lawety 31-65-88..

wypotycZ.alni•.

88-32-12,
8667/g

c81'8rnlcme,

zagranicZne,
415/ag

pol$1de.~. 1 Maja2061208.

TANIA glazura,, terakota. Kostomloty l
140.
10/mg

GLAZURA.. terakota: krajowa, zagraniczna. Kielce, SzydłOwek Górny 4a (rOg
Wars.zawsklej, przedłutanie TurystycmeJ).
68-60-86.
241/ag

Nowo otvvarta

OSOBOWE busy, autobusy. BlacharIJiwo-usta~aolege,ometnl.laklemlctwo.

TANitransport 1.5L57o-o3.

8454/g

CZVSZCZENIE dywal'ltlw. 31-75-64.
8465/g

komora laklemk:.za,
gwarancja do 5 lal
61-94-12.

cztłcl zamienne,
~plernla,

7278/g

8401/g

GAZ - Instalacje llomologowarw.
Kletce, 492-17, Sadowa 3.
8564/g

GLAZURA, terakota, malowanie, tapetowanie. Tel. 23-214,po 16.
8524/g

sery,radk:Jmonlat.Kielce,-434-79.8402/g

DOMOFONY. Kielce. 43-4-79:

TRANSPORT do 2 ton. 61-0-4-82.
7431/g

ALAAMY, domy, firmy. Kielce, 434-79.
8403/g
IZOlACJAtermiczna budyokOW.Klelce,
8443/g
261-54.

tALUZJE. karniaze, roielki materiałowe,
roloknety, markizy, kraty. 31-29-38.
298/hk

AUTOALARMY .SIUCON", lmrTiotliN-

BLACHARSTWO, laklerl'llctwo. meche·

nłka. .AUTo-MARKO", 66-71-61.

CZĘSCI
.ucłloclnlch.

81S41g

utywena do saiTIOChociOW
Kielce, 68-30-61.
27/hk

SKUP, sprUda.t ratalna, komis,
zamiana umochodów. Kielce, s~
55. 68-36-00.
7906/g

TRANSł'ORT,

31-59-69.

tAI.UZJEpoziome,pionowe,drzWil"larmonijkowe, produkcja - mottat. Kielce,
WaruaW$ka 1'*', tel. 32-58-13, tet.Jfax
68-68-77.
7833/g

SERWIS - wynjane oleju (gr•lis),
amortyZatorów, ktockOW l"lamulcowycłl l
Inna usługi. PETER---CAA. Kielce, Naruu....
wicza33,te1. 66-08-57.
8106/g

USŁUGI

ogólnobuclowlane,

NldlOr.
Tel.
7454/g

racłl!Jokl.

wykonawstwo robOl: 575-35.

PRZEWĆZbełoou. Klelce. l51-693.

7452/g

ROBOTY llemoe. Koperki. tramport
Klelce.527-Q9.

a388/g

NAPRAWApralek.-441-41.
TRANSPORT
61-94-68.

1.5

ELEKTRYCZNE

t

8327/g

. mercedes".
8248/g

ogrzewaole

podło

gowe, prcjektowa.nie, wykonawstwo, 10 lat
gwarancji. Teł. 68-86-17.
8301/g
NATRYSKOWE
28-089,28-105.

malowanie

Wl"lflrz..
7507/g

DfiZWI sialowe do mieszkali, aldepów,
oaratv.Skartvsko.I0--4n51-4....".12.751sk

BOAZE.RIA, glaz~M"a, tapetowania, malowanie, remonty- VAT. 66-05-46.. 7295/g
INSTALACJE wod.-łlan., c.o.

(lr~

jne i nowe technologie). Kielce, 570-23.

8075/g
. BEST"- dodatkowe drzwi. 61-17-86
6850/g
NAPfiĄWA piecykOwQ&Zowycłl. Kielce,

Cińska

18,68-41-33.88-74-76.

Cłlt

61-25-87.

8772/g

334/łlk
USŁUGI dtwigowe.

NN"RAWA pomp 'MX!nych. Kielce,
86-42-97.
8212/g
USŁUGI tr.MPOrtowe .stayr" - 9 ton.
Kielce. 427-48, 68-03-54 (7 - 15) .439/gd

Tel. 66......4-46.
8812/g

NAPRAWA telewlzorOw.

magoetowł·

dOw. 61-Q1-69, lnt. Kfystek.

8800/g

NAPRAWY telewlzorow. 31 -21....".3.
tAL.UZJEtanlo.66-08-13.

8713/g

GlAZURY, tapety, VAT. TeL 31-()9-81.
8731/g

CYKLINOWANIE,
32-28-36.

"""''

lakle«)wal'lle.
8851/g

TAPICERKA mebli u klienta. Tel. 280-75.
8849/g

tALUZJE poziome, pionowe, naprawy.
31 ......5-56.
8709/g
TRANSPORT .mercede:sem 814" 3,5
tony,kontener(mablow0l)6,3x2,45x2,30.
8670/g
Tel.492-96.
CYt<UNOWAME.Ieklefowanle. 22....".30.
8581/g

Elektromecl"laniczny, Kielce,
ul. 1 Maja 73, lał. 531hl1 oferuje: przezwajanie I!Jilnik6w, bramy garatowe i ogrodzeniowe, przf$ła, garate, naprawt wag,
znicze w szkle, znicza w pla$tlku, wypra$ki.
307/hk

AUTO-MOTO

UKŁADANIE

nłeola.

ko$tk1 brukowaj, oówod·
RschunkiVAT. Tel. 68-53-30.
85<6/g

NN'AAWA lodOwali. Kielce, 66-14- 94.
8543/g

CZĘSCI do umocłlodOW japol\$klch,

Krótkie terminy. PETER--cAA,
Kielce, Sleflklewlcul66, tel. 66-49-92.
8105/g

przeprowadzki.
8597/g

ROLOKASETY. taluzje pionowe.

MOTOART: autocąkl zachoclnie
Kielce, Bodzenłyń$ka 33, -485-25. 506/GD

7794/g

ZAKŁAD

BUDOWNICTWO

HAKI holownicze. Kielce, 81-57~

8878/g
TRANSPORT 1,5 tony. Kielce, 27-775.
8765/g

Kielce,
7430/g

.KIELCZANIN"-przeJazdy do l·bzpaniL
Wyl'llljem mikrobusOW. Kielce. 31-4Q-34.

Pt.YTKI
DOMEK letnlskoy,y w Bizorendzie nad
Bl_alą Nidą, segment łlan surowy w Dąbro
Wie-sprzeda . Broker", Kielce, 68-35- 56.
346/hk/1

KOPAAKĄ

materiałowa.

HADES -dodatkowe drzwi. rowniet stalowe. Kielce. ~1-29-83.
8600/g

8836/g

00 'NYNA.le;CIA mieszkanie 57 m kw.
oru garat KSM. Tel. grzeczn. 66....".6....".7.
8826/g

ŻAL.UZJE ~ drzwi harmonij-

8754/g

. Romantlca", tel. 161-610.

8837/g

WYDZJERt.A.WIĘ na rok klb $pi"Zedam

SI'RZEDAM,
Planty. 565-77.

WCZASY, kolonie, Clboly - od 270 t!,
autokary - koncei!Jja• • BIT". Kielce,
8557/g

660-560.

529/gd

AUTOCZĘSCI.8RONOWSKI'. Hur1ow-

NAPRAWA pralek.31-35-25.

tALUZJE ekspresowo. 31-57-76.
8406/g

68-75-88.

z:acłloclrCłl

nla czeki do samocłlodOw uchodr1lcłL
Klelce,Weaola-47/49, 423-73
530/gd

8561/g
438/ag

TAPICERKA, zamki, odnawianie ollien.
8215/g
taluzja. 66-78-86..

AGENCJA-nieruchomości, Wesoła

do samochoi;SOw

7174/g

61-20-40, WalcZak.

USŁUGI
VIOEOfOTO. Kielce, 22-924.

MONACHIUM, Norymberga (czwartkl.
soboty)-regulamie. (0-81) 55-13-06
'
343/r

,INTERLOCUM" sprzeda M-3 centrum,
BarMnek.-453-62.
371/s

TŁUMIKI

nrmy.BOSAL.·.•MototMS",IOelce. w..ota

CZ8

PRZEJAZDY buuml - kraj, zagranica.
Kielce,61-54-52.
8156/g

. INTERLOCUM" sprzeda M-4 Stok,
$11chowlce, CzarnOw.
372/s

453-62.

centrałnezamld,znako....nle,~

47/-49, 423-73.

TRANSPORT 2,2 tony. Kielce. 485-97.

WI'N!UfM autobusów, przejazdy,
sanatoria. wczasy. wycleczld. Francja TEZE - 200.00 zl. EWMAA -Kielce. Sienkiewicza 64. tel. 66-45-35.
347/hk

~okrzyskle,

8662/g
8649/g

TB..E'MZORY- naprawa., przestraja,..

.MABUD" - Przedstawielei CementOWI'll
oraz slporeka, ceglt bllllą, palooą l Inne
materlaty budowlane. Ceny konkurancyjne. Kielce, Zagnaflaka 72,181.484-19,
fax493-92, SkrzetleW$lta 4, tal. 68-44-40.
331/hk

61-54-52.
HSZPANIA - regularne przejazdy.
Klelce,68-45-44.
5905/g

\YOONOKANAUZACYJNE, centralnego

.Ma/ogoazc:z" oleruje cement 3501450

GINEKOLOGICZNE zabiegi do 24
tygodni - renomowane kliniki (gabinety)
europejskie - umiark0\lflłl18ceny.Telefo

TRAZ" (kod dynamiczny) oraz LEGEND,
rzacze Najlepaze w kraju ceny oferuje
.Audiopol", Kielce,~~. 429.e7.
5UI/gd

glpeowo-kartonowe,

7216/g

,,..,,

KURSY kom~Mer~.
Klelce, 432-02.

płyty

$ułitypocłwies.zane,glpsy,~IGULl
F1BERA: wełny ~ane. folie dachowe,

MAmeryklleJde auto.lermy ..AL.CA-

Kielce,
87-43/g

nla.braiTiflY. 61-&4-99.

HURTOWNIE materiałów budowlanych
.KPBP-BICK" SA m.rują: cegłt, papt,

KOAEPETYCJE - polski. 31-60--54.

.tuk" transport,

malowanie.

WYKONIJJIĘ~Iustrady,luaty,ogrodze-

.INTERBUDeX", Klelee - Oysllybutor:

leplk,wyrobyhutrk:zeorazstyropieowraz
z akce$0ńaml do monta.b.l. Zapl"as.zamy:
K;.Jca, lal. 507-28, taiJiax 565-71,
Radom, tal. 31-39-48, taiJiax 31-72-41.
laPf&$Z8JTI'Y pooiedzlalak - piątek w godz.
7-15.
250/łlk

ENGUSH Education c.nter.
d o .Anglii. Klelce, 61-46-53.

KOPAAKO-ładowark-1,

remonty, glazura,
473-34..

OKNA. drzwi PCV. DECEUNr-ICK. Scłe- ogrzewania. 567-17.
glenoego 131, 68-87-82.
8236/g •
.NDY GIP$";

INWESTOR - kupno, aprzedat, wynajem, wycena. Kielce, Targowa 18,J)Ok.418,
435-50.
8469/g

DROBNE

NAJ'MĘKSZA

CZĘSa do samocłlodOw zachoclnlc:ł"l:

ze

składu,

na zamOwlenle - K"IM AutoSklepy: Kielce, Targowa 18,
32-12-37, Wesoła 47/49,-423-73. 531/gd
-Czfścl.

_.,.

.ucłlodl'licłl.

AUTOLAKIERY, s.tJ)IIChle, aerozole:
wszystkie kolory• .,ZEMAX", Klak:e,
378/gd
W$p()loa Ie.
MARCO-SERVICE - CZf&cl do samonowa l utywell8.
Kielce. K8rcz0wkowsk.a 20. teł. 524....".3.
341/hk

cłlodOW z:achodnlcłl.

AUTOGAZ-gwaraocja. raty.homoiogacja.Kielce,Pornorska35, 486-74. 517/gd
PEUGEOT - oryginalne czełcl. upusty
ceoowe dla warutatOW••PEUGEOT RITA
MOTORS", Kielce, 430-10, 68-12-36,
731/k
68-12-35.

SZYBEROACHY, blokady, auto.larmy.
222-28.

SZYBY samochodoWe - sprzedat..
montat. _Autolenix", Szewca 39 k. o..
NoYMy. teiJfax 592-QS OfllZ Kielce. al.
Tari'IOW$ka26.
433/eg
AUTO-RAOK>-Al.ARM. WoB"TRCIMC,
Kielce. 66-28-49.
431/ag

Okrzeł35.

SKUPUJEMY umocl1ody f)OWYPiłd
kowa, Wfllki!Jploetowane .12fit)", . 125",
_polonez". 61 -73-52.
8605/g
FORO -cz'$cl zamleme.Klelce, GOmlkOw Slaazic0Yt$kleh 15, 502-52. Q4../ag
BLOKADY MUL-T--lOCK.
68-43-78.

•• Dymek,. Kielce, ul. Leśna 9, tel. 68-05-93 oferuje:

615-631,
86-41/g

AUTOALARMY. l.NU..NJ NANłYŻ·
SlEGO ZAUFANA poleca ~enle ze
zmiennym kodowal'liem. Rzetelna lnlorma·
cja l dołwladczenle. • CEBOX", Kielce,
512/gd
Polna 7, 461-38.

FIAT - hurtownia czeki z:amieMyeh,
Kielce, ul. PlotrkOW&ka 12, 1-'.Jłax
68-06-10.
383/ag
POMOC drogowa kraj, zagraok:l.- 2 UL.
Wypotyezalnla lawet. Mazurskol 35,
473......4.
35111*

MARCO-SEJMCE. amortyzatory MONROe. klocki LUCAS do~ samochodów. Kielce, Kłlr~ 20. tel
524--43.
2-411?*11

~

1: (l) ;i ie)f,łJ:I f·ł :Z·i 4i%;l•f-J•lf,fj

7921/g

AUTOAI...ARMY - PRESTIGE Audiollox
USA u trniennym koelem l zabezpiecz.nlem przed rozkodowł.l'llem. Dodatkowe
akce$0ńa ubezpieczająCe l utyU<owe.
Wy8okieJ ktai!Jy radioodtwarzacze l głoł
oikl. Znakowaole poja.zdów. Autoryzowaoe
setWii!Jy: Kielce, ul. ManifaRu U~
34. tel. 326-599. ul. PiotMiowsk.l 191
{.Polmozbyt"), lei. 66-32-Q7.
432/eg

KIELECKA

SZKOŁA J AZDY

~

..._(;(,lll.h'TIMI

-•.:.;!!;!!.:.,.."

KURS PRAWA JAZDY KAT. A B T

Oszeroki asortyment papierosów produkcji krajowej i zagranicznej
O bilełl: komunikacji miejskiej O zapalniczki
CENY JNE'
O batene o~ inne artykuły
p1\oMOO'

'IIO~~CieiWIIISU•I.W.1t15

K U RS

INSTRUKTORA- WYKLADOWCY
NAUKI JAZDY
:~~~W.1tl$

Hurtowma realizuje równiet zamówitnia telefoniczne z nieodplatną
dostawą na terenie Kielc. Zapraszamy codziennie w &odz. 8·18, soboty 8· 14

Red~kcja nie

odpowi•da za

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

1reść

zam1eszczonych ogłoszeń

SLOWO

STRONAlb

LUDU

..........,...............,.,......,.............................................................,.,...........................,.,.....................

~,..,..,.,

PAPA

~

~

Przedsiębiorstwo Państwowe

!

-budynków o powierzchni 1.956 m kw. wraz
z innymi środkami trwałymi
-gruntopowierzchni-18.783mkw.
zlokalizowanych w Starachowicach, ul.
Ostrowiecka 14.

~ ~ POLMOZBYT KIELCE
~ ogłasza pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę:

wlcw;hnle,o bycia.
tzoUcyjna podkładowa

l.f.PIII. ASI'ALTOWY

DAOIOI.DJM,
AIIIZOI.

!
!

STYROPIAN,
WD.NA MINI'.RALNA

!
!

PKODUCENI'
.,TF.S"' Sp6łka l

~

~

...

~

26-021 Niwki Daleszyckie,

~

!

tel./fax (041) 11-09-86

~

~
~

! WIOSENNA OFERTA L:l( · ~
i ! POLMOZBYTU ~
. l
!
! ~ ~ poznaJ czar !
·
dwóch kólek l
! !
! !
zapraszamy
l
..
~
~

Oferty nalety składać wtermlnie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w
PPPOt.MOZBYTKiek:e,ul. 1 Maja 191 - JX>kój212,te1.66- 18-79.
~
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub
uniewatnienia przetargu bez podania przyczyny.
~

!

::==W=OJ:ki:.e:le:c:ki:e=:':"'::..~t=..=·:":':":':":':'':':':":':":":':::"'''"""''""'""'""""'""'''""''"''""'~~.,!,,l
Zagnańska

spnMaż rozl~ni dwutlenku

na

Zagnańska

1
l

l

l

147.

""''
Kitl«tit ZatWy ~antit SJ'łilłtllia Pracy wlibilbcji litłct, tl. KlliMn l
upłynnienia:

l)tontenersoejalny-szt.l
2) podnośnit notycowy typ DBNA 2500- szt. l
J) zbiomit spr"toneco poWJetru poj. 4 m sześc.- szt. l
4) śeist do ram wersallr.owyeh pneumatycz.ny- szt, 2
5) okucia meblowe
W41ł

MARKOWI WOLSKIEMU
wyrazy glębokiego współczucia z powodu 5mierri
stładaj~

OJCA

.SMAK" S. C.

Dr. n. med. JAROSLAWOWI URBANlAK
Dr. n. med. ANfOINE'ITE URBANJAK
wynzy szczerego wspólczocia z powodu 5m.ierci

składaj~

OJCA i TEŚCIA
Dyrekcja i

współpracownicy

Świętokrzyskiego Centrum Ontologii

W41ł

Koleżance SABINIE

SEKlJLA

kierownikowi Ekspozytory w Ostrowcu Świętokrzyskim
wyrazy szczerego wspó lczuria z powodo śmierci

OJCA
....,,
Skład

mo~,

Urząd

Usługi dźwigowe

wspólpracownicy Oddziału Okręgowego

OST . GROMADA" wKi<lcach

-----·--····-··------------------'"'

; z.atdGninrw~~owtmK.OfCZJIIIe i

:

wBrzosttowie._

•

lli.Kratowsbl.

t

l ::d~:~:::~::!::~w;:: l
l Ofe~~~:.s2~:~:,m: i
.________........................................
\JOĄ\\

Gminy w PROMNIE

ogłasza

.,Ostrówek"
transt. SKUP ZŁOMU
platne g otówką. GS
Szewna Ostrowiec, tel.

przetarg

nieograniczony - ofertowy

porl 20

na wykonanie:
l) doku mentacji projektowo-kosztorysowej gazocią&u średniego
ciśnienia wraz z przyłąCzami w miejscowościach RYKAŁY, LISÓW

65-19-39.

o

Laboratorium Fotografii
SIE Barwnej

długości 7 km
2)oferty należyskładać w siedzibie Urzędu Gminy w PROMNIE w

terminie do 30 czerwca 1995 roku do godz. 9.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie s i~ w dniu 30 czerwca 1995 r. o
godz. I I.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu motna uzyskać w
U~dzie G miny w PRO MNIE, pokój n r 18, teł. 26 PROMNA
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważ.

nienie przetargu bez podania przyczyn.

......................•.•.··········-.··-·"-"·".;

·:-·-·.......................................................................................

~-·······'"-'•'•"-'•'"•'•'"·'"-"·'·"-"·'·'·"'"'•'·"'-'·'•

.-

~ ŚWiętokrzrska ~dzielnia Mieszkaniowa w Kieł~ ul. WatsZawska 155 ~
:;
-Administracja i Rada Osiedla Uroczysko Ofl(asza przetarg
\

~ ~-lokalu przy u/. Orlcana 14, opow. 51 m kw., cena WJIWOfawcza5zJ/mkw., wadium wwys. 1000zJ

::
~

::
::

2) tObcMy ~owo-budowlane na Osiedlu.

. .

.

~
~

.

Ofertywz.an_llmięt)(:h kopertachnaletyslcładaC'!f.AdministracjiOsied/alkoczysko w tennlmedo 16.V1. 1995r. ~ole- ~

renta~ się 19. VI. 1955 o fiOdz.

12 wAd'"!ntstracjl ~Uroczysko ul. warszawska 155.
/nfOfTrlaCłe o pnetarvu motna uzyskać w Admmistracji Osiedla Uroczysko, lei. 31-42-69.

~
7Sm. ~

•.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-..-..-.-.-.-..-.-.-.-..·.-.-..-.-.-.·.····-.-..-.·.··-.-.-.-.-.·.-...............................~

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

l€.;1
··-·-~·-··"-"-'-"-"-"-'·"-"-"-"-

~ 26-SOOSzydlowiee,ui.KolejowaJO ~

lm!E:m!i.,l

:: na wykonanie pokrycia dacho- ::

przyjaciele z INfO

"'"'

piętro

pak. 3 15, 322; fel . 683 582

~

~

:: Ietarza zatrudm
i
Ol rod ku Zdrowia t
dentystę w

wclągu24godzln.

l

~

L~~-~-(~!!~.!H~!.!!t!.~!JJ

SPRZE0At. GWARJH:,JA BEZ UMI1U KOPISERWIS

oftnrwzalakowantjkoMteitzdoplskiem,.PrztratJ-roZI~nia·orazwplaci

6)staja
7)paslr.itlinowe
lnformaąe mo2:na uzyskać pod nr tel. 61-61}.04

lS61ht

PHU AKAPIT Kielce, u l. S icnkicwicz.."l 76, UJ

w tym terminie w kasie sprzedającego wadium w wysokości /0 proc. ceny
wyM-olaM'CZ(j.
Oferty fHY"'inny zowierat anr nabycia, propozy(je dot. warunków pracy
zatrudnionych w rozl~ni 6 osób oroz zobowiązanie oferenta do pokrycia
opiat związanych z przeniesieniem wlwnośd.
Wadium złożone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjrta, a który
uchyli sir od zawarcia umowy przypada na necz sprzedawcy. Wadium
zlożon~ pnn oferentów, klórych oferty nie zostaną pnyjątt zostanie
U~~rócone bezpojrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego
qferta zostanie przyjrta- brdzit zarachowane na poczet ceny nabycia.
Rozpatneni~ of~rt ntUiąpl w lerminie 18 dni od ogłoszenia prze1argu.
Spnedajqcy zastnega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz
uniett•ażnienia przetargu w uzasadnionych przypadkach.
Nieruchomość moina ogfqdać po wcześniejszym uzgodnieniu z
Sekretarialem Pnedsirbiorstwa, lei. 3/-81-37.

do

ul. Czamowska 22, tel. 66-26-94, ul. 1 Maja 191,tel. 66-32-07.
i Radom, ul. Warszawska 35, lei. 424-83.

uf. ,

Spnedaiy podląa prawo wieczystego użytkowania gruntów, prawo
wlwnoici budy_nków i budOMi/i oroz innych środków trwatych no stale
U111ązanych z men~chomością.
W skiod nieruchomości wchodzą:
/)działka o powierzchni 3457 m kw.
2) budynek produkcyjny o kubawrze 2377 m szdc., magazyn na butle,
portiernia, dwa zbiorniki a 45 m szeic.
Cena W)'I'"Oiawcza 150.()(}()z/ plus podalek VAT22 proc.
Do przetalfil może przystqpii każda osobafizyczna lub prawna, która w
terminie 2 l dni od ukazania sir ogłoszenia zt ozy w siedzibie sprz~dqjqugo

posiacbUą

~~~~~
~

~
'

~

.

~
~

Cztśd,maleriełyeluploetaC)'jne.

po/ożon(j w Kielcach,

wrgfa,

~

Nowe l regenerowane, najtaftsza w eł!sploatacjl

153, te/. 31-81-37, 31-9/-8/,fax 31-42-25

oglasza pisemny przetarg
nieograniczony

~

KSEROKOPIARKI

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Zaopatn.enia
Drobnej WYtwórczości
w Kielcach, ul.

r. . . . . . U,WAGAf......,.....l
NU M ER 131

:: wego dwuwarstwowego.

:;

:: Jedna warstwa

•

:~
!:

~;

~;
- papa peńerowana LV =~
:: Druga warstwa
::

:;
;:

-papazgrzewalnaBonnaplanSP

Powierzchnia krycia 2000 m kw. :;

Przetargodbędziesię26.Vl.95r. ~
ogodz.!Owświetlicyzaklado- ~

:; wej. Tennin składania ofert ::
:; wraz z referencjami firmy ~

~)

23.Vl.95 r.

~

~ Zakład zastrzega

sobie prawo ::
:: wyboru oferenta oraz unie- !:
:: wa1:nia przetargu bez podania ::
:; przyczyny. Bliższe informacje ::

t::~.l.7::.:~_:::_::.~:~.l

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

Zarząd
ogłasza

Gminy w Małogoszczu
przetarg nieograniczony

na opracowanie Projektu TechniCZllego na budowę wodociągu
grupowego .Kozłów", gm. Małogoszcz. Powytszy projekt obejmowal
będzie wsie:
Kozłów, Ludwinów, Henryków, Wiśnicz oraz lasochOW.
Przetarg odbędzie się 2 1.VI.1995 roku o godz. 11 w budynku Urzędu
Gminy. Oferty naletyskładać w terminie do dnia 2 1.VI. 1995 r. do godz.
9 w pokoju nr 6 Urzędu Gminy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 1OOOzl w pieniądzu na kontoUrzędu GminywMalogoszczu
w BS Malogoszez nr929327-42-32 1/4 w ter mlnie do 2 1.V\.1995 roku
do godz. 9.
Poni.tej podajemy zakres tematyki, który winien zawierać projekt:
1) pomiary sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 pod
projektowaną sieć wodociągową oraz pomiar w skali 1 :500 pod
pro}ektowaną stację wodociągów i istniejącą studnię wierconą.

2) projekttechniczny na budowę stacji wodociągowej dla wodociągu
grupowego .KOZŁOW' oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami
{zgodnie z opracowaną koncepcją).
Projekt techniczny winien zawierać:
2.1. część technologiczną
2.2. część budowlaną
2.3. część elektryczną
2.4. Operat wodnoprawny
2.5. Instrukcja obsługi
2.6. Techniczne badanie podlo.ta
2.7. Projekt stref ochrony sanitar nej ujęcia
2.8. Przedmiar robOt opracowany wg KSNR i KNR
2.9 Kosztorys nakładczy - .ślepy"
2.1 O Kosztorys inwestorski.
Projekt techniczny winien być uzgodniony w:
· -Zakład Uzgodnień Dokumentacji w Kielcach
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach
-Zakład Energetyczny
- Urząd Gminy w Małogoszczu.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta l uniewa.tnienie
przetargu bez podania przyczyn.

"'"

Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych ogłoszeń.

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

SLOWO

Kaw:~ezy herbata?

7.45

VIP- rounowa Jedynki

s.OO

9.00

Wiadomości

Mamai ja

9S5

Muzzy - język an$ielski

9.25 Domowe przedszkole
950 Porozmawiajmy o dzieciach

W Starachowicach toczy si~ gra
o ws-tystko. Od l czerwca kJub zaprzes·
tal finansowania pierwszoligowej drużyny przekazując wszelkie pełnomoc
nictwajej dotyczące w ręce Fundacji na
Rzecz Wspierania Piłki Koszyko• ej. Je·
żeli do końca miesiąca Fundacja nie
znajdzie sponsorów, Star nie zostanie
Z&loszony do roZłf)'Wek ekstrakJasy,
a drużyna najprawdopodobniej przestanieistniet.
-Nie miała baba kłopotu, to zafundowałasobie pierw524 lig~ -mówi prezes Staru, Janusz Mrek. - Ale kiedy
w roku !9'1o zostałem prezesem klubu,
było to moje najwi~k.sze marzenie.
Marzenie n ie spełnione przez 20 lat,

10.05 ,.Reporter na tropte" (5)- serial

11.20

prod.USA
MuzycznaJedynkA
Gotowanie na ekranie
To jestłatwe

12.00
12.10

AJrobizncs

)0.55

11.00

11.30
)2.15

12. 15
12.40

Takijest świat
Wiadomości

~e~:;;;~a~~~!!~na:
Opowieścibałtyckie

13.00 To nieprawda, te...
13.05 Mała .. wielka... niebieskakula
13.20

Zwierz~taświata:.,Wrak.itętnią

ce tyciem"- serial dok. prod.
austral.

13.50 Takipejza.t
14.10

Robinsonowie

kiedybyłemtreneremdrutynygrają

14.25 To nieprawda, te...
14.30 Kliper

15.00 Czad komando na trasie

15.30 Wkolonatury

16.00
16.25

Bezpiecznaprzystań
,.Szaleństwa Alvina Wiewórki"

25

-serial anim.

17.00 Teleexpress
11.15 Fllmidło
17.40 Rodzina rodzinie
18.05 .Doogie llowser -lekarz medycyny"-serial

18.30 Magazynkatolicki

19.00 Wieczorynka
19.30 Wiadomości·

,.Żar tropików" (S)
serial
prod. kanadyjskiej
Tylko w Jedynce
2150 Polska Kronita Ogórkowa
21.00 Diariusz- magazyn rządowy
22.10 Gliny- magazyn policyjny

20.10

21.05

21.25
23.00
2320

.,..,

Wiadomości

,.Miłość

belskiStart przeżylitmyszok.Takako

gospodarcze
ofiary" - film

Ząda

dokumentalny

2.00

ta", wyk.: l . Jun, K. Koz.anecka,
S. Brudny i inni
.Dąb i trzcina• - film fab.
prod. francuskiej
Zakończenie programu

mii,aklubjużmadługisi~gającepra

wie 400 mln. Ale nie móc się trzymać,
to przecież wstyd. Miet pierwszą ligę,
to dla każdego klubu i miasta olbrzymia frojda. ale i koniecznośt zgromadzenia wielkich pieni~dzy a tych w klubie nie ma. O tym jak poprawić nas2.4
kondycj~ finansową myślimy jut od
dawna, lilie wspólnie z Fundacją.
W styczniu, podczas posiedzenia lUdy
Miejskiej wiele mówiło si~. te klubowi
trzeba pomóc. Zdecydowano n awet
aby przekazać nam administrowanie
targowiskiem ,.Manhattan". Na tym
jednak si~ skończyło. Koledzy- radni
mówili mi: nie licz na pieniądze.
W mieście są wi~ksze potrzeby: szkoln ictwo, zdrowie, MPK, a bez pierwszej
ligi świat si~ nie zawali. W marcu prezydent Zenon Krzeszowski zaprosił
przedstawicieli ponad SO firm na spotkanie w sprawie sportu starachowickiego. Przyszlo k1lku ... Nie przyn iosły
też skutku inne działania. A w klubie
jest przecież nie tylko koszykówka,
choć byty glosy ~by zostawić tylko t~
sekej~. Starachowice bez piłki notnej?
- to przecież absurd. Ci~t.a.rowcyi bokserzy prawie nic nas nie kontujll,

PROGRAIIIII
7.00
7.10
7.20
7.30
7.40
8.00
8.30
9.00

Panorama
Sporttelegram
Czwartkowe rozmowy

Naukajęzykaangielskiego
Dziennikkrąjawy

Program lokalny
,.Więzyrodzinne~(IS)-scrial

Transmis;ia

obrad

Sej mu,

Wpr2CfWICOk:.

13.00
14.55
15.00

,.Zwierzyniec"(2)-:o;erialp~.

· 15.30

australijskiejdlamlodztety
Studio sport- 7 dni polskiegO

Panorama
Powitanie

sportu

16.00
16.35

Animals
SxS-wygrajmyrazem- tclcturniej
11.00 ..Ostatni z ,.Czartaka", czyli
FrnnciszckSuknarowski i inni"
-fllmdok.S.Szlachtycz.a
17.40 Od komunizmu do demokracji
18.00 Panorama
18.10 Programlok~ln.Y
19.00 Jeden z dztcstęciu - teleturniej
19.35 Klubpana Rysia
20.00 Studio sport: Za metą- telewizyjny tygodnik sportowy
20.50 Sporttelegram
21.00 Panorama
21.35 Sto na st_o, czyli sto filmów
na stulcctc kina: ,.Poslaniec~
- dramat obycz. prod. ang.
(1971 r.,ll2 min.), ret. Joseph
Losey, wylc Julie Christie, Alan
B.ates, Dominie Guard, Michael
R~dgrave, Margaret Leighton,
~tchael Gough, Edw:~rd Fox,
RtchardGibsoniinni

Z3.3S

cej w drugiej lidze. W tedy jednak liczyli si~ przede wszystkim piłkarze. Pi~
lat temu sytuacja kJubu była nie najgorsza. Spory dochód przynosiły klubowe skJepy, pomyślalem wi~c: teraz
albo nigdy. Zespól został wzmocniony
i ekstraklasa w Starachowicach stała si~
raktem. Kłopoty mieliśmy zawsze, ale
przed ostatnim sezonem stały si~
szczególnie wyra:tne. Sponsorty,
którzy obiecali dutą pomoc w ostatniej
chwili wycofali si~. Jut w trakcie rozgrywek były glosy Uby si~ wycofać.
Gdy po trzech meczach wycofał si~ Juszykarska potna t nagle koniec! Ale
postanowiliśmygrać do końca, z honorem. Końcówka była szczególnie nerwowa, nie tylko na parkiecie. Przed ostatnimi meczami k.alkulowaliśmy:jeśli
zespół si~ utrzyma, trzeba ~zie zapłacić zawodniczkom 180 mln zł pre-

0.00 Teatr TV:JózefSz.ajna-,.Repli1.00

Sport

Sport

Starachn·lcc:y kibice ~lł jeszcze świeżo w pamięci ostałnie dranUIIyczne
mecze Staru z Gliniklem, de.:ydlijJłce o utrzymaniu się w ekstraklasie l olbrzyIIÓJł radośt jaka ta panowała w hall po zwycięstwie• .,O.łyśmy w6waas z siebie
wszystko, a dwa t,-godnie póbilej dowledzialyśmY_stę_, ~zespól prustanie lslnlet:" - nljmnlejsza, ale i jedna z najskuteemiejszyc:h koszybrek polskich.
Edyta Lapka nie ukryw11 swoje~:o rozgoryczenia.

~Bezpteana przystań• - serial
nowozelandzki
8.30 Quizdladzieci
8.45 Gimnastyka
8.50 .Bolek i Lolek•- serial anim.

!1.10

STRONAI7
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tylko sukcetów. To

kowska.;- ObecnąsytuacjąJeSteśmy za-

wszystkotrzebapogodzić atyroczasem

wiedzione i zrozpaczone. Chciałybył
my w przyszłym sezonie Jtać nadal
w Starachowicach. Tworzymy lu jakby
rodzinę. Myś l~. że stać nas na er~
w czołówce. Pora wykorzystał wszyst-

a

przysparzają

nawet na zarządzie słyszałem: ,.Serek
popiera tylko koszykówkę:, bo był koszykarzem". Z drugiej strony syn Tomek, prowadzący mę:ski zespół koszykówki mówi mi: ,.Gdybyś ty nie był
prezesem, byłoby nam duto lepiej".
Zespól utrzymał si~ w ekstraklasie, ale
co dalej? Nie ma pieni~dzy nawet na
załoszenie go do rozgrywek, a gdzie
wyjazdy, obóz, orpnizacja meczów,
stypendia? W uli przy ul. Szkolnej
trzeba wymienić drewniany dach, bo
inaczejstratacynie wpuszcq publiczności na mecze. Dyreklorszkoly mówi
mi: ,.Na lekcje wf to wystarczy, a jak
chcesz ligi, tozróbdach, bojanie mam
pieni~dzy".

Zawsze

chciałem osiągać

jak najwięcej, ałesągdzieś eranice rozsądku i stąd nasza decyzja. Aleklubnie
wyrzeka sit: koszykówki. Stary Serek
też, dopóki będzie oddychał.
Rozmowy o przejęciu drutyny
przez Fundacjętoczone były od dawna, stąd podpisanie S czerwca umowy
przedwst~pnej pomiędzy nami. Plany
dalszego istnienia drużyny są bardzo
~miale. Gdyby udało si~ Fu ndac;ii zgromadzić fundusze, to zespół z powodzeniem mógłby walczyć nawet o medal.
Opini~ tę podziela te:ł: dotychczasowy trener drużyny, Mań .n ~lłC. który
jednak bez wzg.lędu na wynik działań
Fundacji zrezygnował z pracy w kJubie
z powodów rodzinnych. Działacze
Fundacji prowadzą obcalic rozmowy
ze szkoleniowcem z pólnocy kraju, ale
ich zakończenie uzale:ł:nionejest oczywiście od tego, czy zespól przystąpi do
rozgrywek.
- Byłaby to duża szkoda, gdyby stało
si~ inaczej - mówi trener ~c.
- Mecze w Starachowicach były naprawd~ dobre a myślę:, te w tym roku
byloby jeszcze lepiej. W koszylr.ówk~

WtKoiq:dcu z./dieton('m-dy/('makm nd. Janusz.a Krdrackiąo w.,Gaz.ec.ie
Lokalnej"w:idzianez.bokupt.,.Komu szkodz.i upal"dotyqqcąo mirdzyinny
mi III Pólmaratonu ŚK-·irtoluzyskiegoim. red. Mieczysława Kalety, któnmu
tradyc:yjnie patronOKYlla Redak(ja ,.Słowa Ludu" pragnr. wyjainiC:

CJa powieści Manueli G retkowskiej;premieraspektakluodbyłasi~ B marca 199Sr.wTeatrz.e
Polskim w Bydgoszczy
0.10 Panorama
O. JS Art noc- Uderzenie sztukimagazyn Marcina Krzytanowskteao
1.20 Zakończenie programu
RADIO ~LEUWA•
TARNOBRZEG
'o'Mdo~~Dk:icu~od&IS6ol1.0l.ł.00·1Gf.ll~

,.,. .... ~~16.00-11.00Ab.<t!nołdb

Uintl.tl1Wsllwlj..aorlld~I.OOI'mdrikldrlrnowe12.00

:.-poiuMtUlll~lmiM17.0011klzyb!lt~~~~,..U~alllilll•".-.

T.'i Bią rangi ogólnopolski{/planuje sir ro najmni{j z pólrocznym ~
prudzeni('m. Kalendarz bit>g6w dłu
godystansowych w Polsce ukaz~e sir
już w l dt>kadzi(' marca każdt>go roku.
Zdecydowana wirkszośC bit>XÓW ~
kazanych w kaft>ndarzu zaplanowanajest na godz. l l czy 11 (95 prorent
zawodników pn:yjrl.dża na bit'f: tuż
przed startem u wzgl{du na koszty).
Ponadto o~ganizatocy nil! są wstanll!
prognozowoC pogody, pisllł nato-

kieumieJt:tnołci.

Natasu 'lbcz:ułl: - Zdajemy sobie
te utrzymanie zespołu duto
kosztuje- jesteśmy przecież koszykar·
kam i zawodowymi. Ale ,.roz~zenie"
drużynybyłobydut4stratą. Kilkakoszykarek zostało tu sprowadzonych za
spore pieniądze. Przyjechały aby lfiĆ
w Starachowicach i jeśli leraz wyjadą,
to ~dą to pieniądze wyrzucone w bło
to. Zresztą koszykówka w tym mieście,
to nie tylko pierwsza lip. Jest bardzo
dobra d rutyna JUniorek, prowadzimy
szkól ki już dla dziewcqt lO-letnich.
Gra w pierwszym zespole dla wtelu
sprawę,

znichjestjakirnłcelem.Cozrobi4.a<IY

gostrat4?
Na to pytanie nletrudno odpowiedzieł, znając choć trochę Starachowice. Miastoniemazbyl wielu ofert potyte.:zneao s~zania wolneao czasu
przez młodych łudzi. Jedf\4 z melicznych roZgrywek są mecze koszykówki
i piłki nofneJ. Nic dziwnego, te w kJubietrenujekilkasetdziewczątichlop

ców. Do zmroku duży ruch panuje na
pilkarskich boiskach, do pói.nego
wieczora trw!!,lą treningi koszykarek
i koszykarzy, którzy wybrali sobie
właśnie laki sposób na tycie. Tak było
i w pomedzialek, k1edy odw1edziłem
klub.
Wyjeżdżając ze Starachowic miną
łem kilkanaście lokali serwuJ!lCYCh pi·
wo. Wi~kszość klientów, co mimo ota·
czającego ich papterosowe&o dymu
nietrudno było zauważ)'Ć. stanowili lu·
dzie młodzi i bardzo młodzi. Grono to
może bardzo lat wo ulec powit:kszeniu,
ale ucieszy to tylko właścicieli lokali.
S LAWO MIR S IJER

Fo1.S.Sijer

Z redakcyjnej
poczty ...

~abaretmctafizyczny-adapta-

trzeba&rać przez kilka lat w stabilnym
składzie, wtedy zespól stę doc:tera. Do
tego wlałnie momentu doszedł Star
Dztewczt:ta Zlodziły Ił~ Jeszcze
przez miesiąc Irenować w Starachowicach, czekaJąC na roZWÓJ wypadków
Kapitan zespołu, Barbara ~~

miast w regulaminach- bią odb(dzie
ba względu na pogodę. Biąacu
warunkach, d/at~

się

startują w każdych

gożl!gdybyrozaufali sirnadsobą,

nie

o.riqgnrliby w sporde nicząo. Panu
natomiast proponuję przt>pro'l'o·adzić
z lt!karzami dalsze dywaga(jl! na t~
mat .czy bardzit>jszkodiiWt!)l!st bit'fO·
nie w upal(', ay duzau lub podczas
Iłyladowali atmaiferycznych~.

'łł O~gtJnitotocy lmprtzy ()m ich
niewielu) n~ kryli się w cieniu pnftl

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

upa/em. Szkoda, ił' ft'd. Janusz Krd·
rocki nie by/ na lmprnie, OJUi it>nąiq·
a jut kom('ntoM:anl(' zawodów ba
wiedzy i przygoto'l'o·ania...
Jako g/ówny organizator takit>
ukoliczylem pólmaratolllvdobrt')formie, o czym z resztą maina by/o do·
wiedzieł Si( z fł'lar;ji z b1egu w .SL •.
Chciałbym dodał, że bląalem już

nawt'l w upale dochodzącym do 51
stopni C w Grt>ąl w gronie kilkust>t zawodników, nad którymi nikt str ni('
rozaulal...
Z doiwiadct('nia wiem, że upoi
najbardzit>) niekorzystnie wpływa na
zdolnośd psychoflz:ycznt>... za biurkit>m... Na pewno osłabia td b1ąaay
i tempa ich blt'fU, alejt>st tajuż mmt')szyproblem.
Z poważanlt>m
biąancy t/yft'ktor
PO/maratonu S"'·irtolcrzysl.itto

WLODZIAUERZ ZA WALSXJ
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POLSKA - SŁOWACJA 5:0

~

Nowak i córka Waldocha
Wysokim zwycięstwem reprueatadl POLSKIS:O (l :0) zakoóayl slę rozegrany wao~ aastMłlonle Gómłb w Zabnu meaeliminacyjny pUbrskich MiSCrzostwEaropy z.Jeden~" SLOWACJI. Bramki dla naszegozespołu zdobywali: Jaskowłak 10, 72, Wleszaycki 58. Kosedl63 oraz Nowak 68 mln.
Sę4Donł R. Sedlacek z Austrii. Widzew l5lys..
Polsb: Szczęsny- Jaskulski (od 75
min. C~Ht'su.-.noki), Zieliński, Waldoda, &.blski - Koimiński, Świer
cze-.noki, Nowak, Kosedd - Kowalczyk
(od 46 min. Wieszczyckl), Juskowiak.
Słowacja: Ventel - Kozak (od 59
min. Peaba), Zeman, Pruenica, Glonek- ToawchH, Sołar, Kristoflk (od
69 min. Weiss), Timko - Dubovsky,
Mo rw.vdk.
t.ółte kartki: Szczęsny, Jaskulsld,
Ko&aiński, Wlesu:zydl (Polska) oraz
Glonek, Tomaschek, Timko (Słowac
ja).
Nawet Ku hn.ien Górski n ie mógł
sobie przypomnieć kiedy reprezentacja Polski strzeliła w jednym meczu
pięć bramek. DodąJmy, te po kapitalnym wyst~pie z dobrym przeciwnikiem, bo &dyby nie udane interwenCJe Madeja Sz.częsnqo wynik n ie był
by tak korzystny dla białoczerwo-

nych. WczorąJJednak Po lacy, maJący
w swoich szeregach nieomylnego
Piotra Nonb., byliby grotni dla najlepszych.
Mały pomocnik TSU 1860 Monachium zagrał w Zabrzu koncertowo.
Praktycznie ka!da akcja zaczyna la si~
od niego, a n ierzadko t d: i sam je wykańczał. J ut w 10 minucie sprytnym
podaniem otworzył Juskowiakowl.
drog~dozdobycia gola, a napastnikowi Sportingu nie pozostałonicinnego
Jak spokojnie przym1erz,t w róg b ram ki Ven~la. Wydawałosi~. te Polacy
p6jdą za c1osem, ale grasi~ wyrównała. W zespole gości b rylowa!MoravCl.ik., sprytnie rozdzielający pilki,
przewatnie do Dubovsldego. Napastnik Realu Madryt znako micie radził
sobie w pojedynkachjeden najeden z
polskimi obrońcami alejego strzałom
albo brakowało preC)'7ji, albo na pos-

Polski debel
w półfinale!
do grona półfinalistów,
zgodnie z oczekiwaniami dołączyli
Hiszpan Sergl Bruguera oraz Amerykanin, Michael Cbanc. Obaj rozstawieni gracze nie m ieli trudności z
odniesieniem zwyci~stw, a swoje
pojedynki rozstnygn~li w trzech setach. Brucuera pokonał 6:2, 7:5, 6:2
Włocha Renzo Furłana, natomiast
Olane zwyci~tyl rewelacyjnego pogromc~ Bekera, Rumuna Adriana
Voineę 7:5, 6:0,6:1.
Wiadomo jut wi~c. te w pólfinalach tegoroczn ej edycji Międzynaro
dowych Te n.tsowy.::h J\.tistrzostw Francj i zmierzą si~ wśród pań Hiszpan ka
Anntu. Sucllez-Vkario z Japonką
Kirniko Date i jej rodaczka Conchita
Martinez z Niemką Steffi Grw.f, n ato-

WBasklustldlollieZ4n~ja lw Kleiticli
dnnie!ypowe~~~«Upilbrskic.

miast w grze pojedynczej panów
Rosjanin J ewgienij Ka fielnikow z
Austriakiem Thomasem Musterem i
Michael Chan1 i Sergi Brugue~.

W pófinale turnieju deblowego
juniorek zagrają Aleksandra 015Zlll i
Magdalena Grzybowska. Zadecydował o tym ich wczorajszy, zwyci~ski
pojedynek nad koreańsko-tajland.z
k~ parą Mi- Ha J eonffamarine Tanasugarn 7:6 (7- 5), 6:1. Szczególnie
pierwszy set tego spotkania dostarczyi wielu emocji. Nasze tenisistki
przegrywały jut 2:4, ale zdołały się:
zmobilizować i dorowadzić do tieb rtaku ze szcz~liwym finałem. W
d rugiej partii wytszość Po lek nie
podlegałajut najmniejszej dyskusji.
(d)

-o- Księfa · Polkja3:1(2:0).Bramk.izdoby·
!i: Picbtta, Oitjam:)-tiZąaladla bimoraz

Pltniakdlapolicji
BIJsto ty~iąt; kibidlw usiadło na stadionieZdrojuw Busku.byobejrzcćtenpojedy·

nek. l trzebaprzrzna;,tes}·mpatycyfutbotu
niez.awiedlisi~ogl~ącbardzodobrymecz.

WPJef>11'SU.ipoiOWitZdecydowarnetepsibyli
księża. któ~ wykorzystali dwie. z wielu
oblj1. WtZaSleprzerwywszatmpollcjantów

1=~i=:·:?~~~
=i~
t iej policji. Efekt był natychmiastowy. Od &H>
~tkudrugiej~dtonp nadawałapoh

<ja.StrótcpofZ4dtu'lo'}'PfKOWlliiObiekilb.

pomjistrzeled.ich,alebfamtarzrywali&M>
konanyzostal tylkowprzezUIIIlCJOpił

b.rza-politjanii RIMUIII P!.ewoiakl, który
pewniee&ZCkWDWiirzutbrnY.
Ksi~tl: Gaqon blda, Ed..n GitiDZI,
Marek lAsU, Mari1m Pidlda, Piotr Pocłlo

'itli, I lMlWI FldyliiSki, Krzyntor BI!Wik,
W trzeciej dtbd.zie lipca w Duntie=
zudzialem24zespołówrozgrywanebrdą, Mis

tn.m.Swhou.]ll•ltli·npikewMIIdNiezablUnie w tym J10111e tatte Poi.Uów, którzy
wswejlfllpieeliminacyjneJI}'W3li:wwać~

zreprezcntacjami lllszpuii,MeU,.ta, lran,
[Cipi• ITarcj.
Watnym spr.wdzianem formy naszych
młodychbdrow:icz6wprzed4imprtt4będzie

~tuniejP•... Ił,kt6ryjutwnar
biJtsz:tsobottiniedzicltroze&nnrtostanie~

butnie w

P a ryski szlem

l

;gew pierwszejcz~cigrywykon.ysta

li jeszcze Jusko,.Uk, Kowalczyk i Buhalsld, nastroje kibiców bylyby jeszcze lepsze.
To co drużyna Henryb Apostela
zaprezentowała po pn.erwie, przeszło chyba oczekiwan ia wszystkich. W
56 min. Nowak podał do Ś,.ierczews
ldego, który po krótkim rajdzie ostro
stn.elił, a odbitą pn.ez Venda piłk~
skierował do siatki Tonuw Wieszczy·
ck.l, który zastąpił po pn.erwie kontu~owanego Wojclecha 1\pnlczyltl.
Przy tn.eciej bramce zdobytej przez
Ronw~a Kosecldego r~sameskłada
ly si~ do oklasków za sprawą Nonka.
Naszzawodnik pneprowadzil rajd od
połowy boiska i gdy Słowacy spodziewali si~ podania od Jusko,.iaka, piłka
n iespodziewanietrafila od nogi Kose-

u bolskii ZSZ nr 7n~lepuensbłyost.atnio

Rzuty osobiste

Sportowy świat żyj~ mtrdzynarodo-~mi Mistrzosn..·ami Francji w t~nisi~
czyli Frmcll Open na kortach im. Ro-landa Garrosa w Paryżu. To j~den
z aleredl nqjważnitjszych (.wielko-szlemowych ") tumiejOw tenisowych.
Jedyny tej rongi tumi~j rozgrywany na
kortach ziemnych o «g/onej natt4rrzchni. Z ttj oka~i w ParyJ.u uaniowie mq}q dwa tygodnie dodatkowycli wakaQi. Eurosportpoświrca tym
zawodomprowie dzi~sirCgodzln transmi~i telewizyjnych. Codzi~nniel Tylko w parq/ialntj Telnl'il,)i Polskitj len
tumiejnarozienieistnieje.
Mistrzostwa Francji w tenisi~ rozgrywanesq od roku 1891, ale dopiero
siedemdzia lqt lat temu zyskały sobie
rangr mirdzynarodo~ch. a od roku
1918 odbywają sir na kanach Rolan·
da Ganrua. Wygrywały 1u 1akie sta)1)', j ak Drobny, Rosnl'a/1, Trabert,

~

terunku był SzCZ(Sny. Słowacy byli
jednak grot ni w swoich atakach, a gol
Dabovsltlego w 44 m in. na szcz~cie
zdobyty po minimalnym spalonym.
był powatnym ostn.eteniem d la polskieJ defensywy. Na pn.e~ biało
-czerwoni schodzili z jednobramkową pn.ewagą, choć gdyby drobne oka-

WBusku i Kielcach

Wczonjszy drleńna kortach lm. Rolanda G liTOSa w Paryżu nie dostarczyi tylu emocji C1) wcześniejsze, dla nas by! jednak banłzo r:~dosny, bo"ie m polski debeiAI~ksandrw. O lsza/l\bgdaJena Grzy bowskaa'ftiiSOwaJ do pólfinału turnieju
juniorek. Oczywiści~ wydarzenie lo by lo tylko Ilem dla dwóch ~ierćftnalo,.,-ch
pojedynków w grze pojedynczej mężczym.
Wczo~

LUDU

La"ller, Santona, Kodes, Nastase, Borg
(sześciokrotni~O. Wilonder, /..end/,
Courier. Ostalnio dwa razy z rzrdu mislrzemFrench Op~nzostawał Hiszpan
Sergi Bruguero i on teraz broni tytułu,
chociaż rozsławiono go dopiero z numerem siOdmym. J~o najgroźniejsi
rywalejeszcze nigdy tułaj nie KYgrali.
Nie udało si~ to Sampatlowi, Agassit mu, Musterowi, Bedc~rowi. Stichowf...

Dobrze zaprezentowali się Polacy.
Katarzyna Nowak dopiero w trz«iej
rundzie musiała uznaC KY:tszość dob!7e znanej w t~niso~m światku Japonki Kumiko Date, natomiast Wojcl«h Ko".·alskf, choC odpadł już
wpierw:rztjgrze, 10 po 5-setowejwalce
ulegając renomo-,.·anemu Francuzowi
Forg~towi.

TADEUSZ Wl;fCEK

LOTEK

DUZY

EXPRESS
LOTEK

9, 18, 22, 26, 41,49

3, 8, 12, 29,32

Łodzi. Octywiśde

w reprezcnii.Qi

Potskiniczabrakn~tzawodnit6wKSZO,którzy

przypomnumy,przedtitkomadniarnizapewni-

l

NUME R 131

Sport
ck.iego, który

dopeł nił

Sport

tylko fo rmal-

ności.

W 70 minucie stadionem wstrząs
n~la burza oklasków, gdy s pi ke r podal
wiadomość, it właśnie urodziła si~
córka Tomaszowi Waldocho,.i. Stoper
VfL Hochu m zbierał gratulacje od
znajdujących si~ blisko kolegów, gd y
na i ndywidualną akcj~ zdecydował
si~ Nowak. T ym razem nie skończyło
s i~ tylko na asyście i po jego mocn ym
strzale zza pola tarne&o po raz czwarty Vencel wyjmował pilk~ z siatki.
Dwie minuty p6tnieJ, znów po akCJi zapoczątkowanej pnez Nonka,
nieporozumienie slo wack.iego obrońcy i bramkarza wykonystał Juskowiak ustalając wynik meczu.
Był to kon iec emocji, gdyt ambitnie grający SIowacy dążyli do s trzelenia hono rowej b ramki. Najbliżsi tego
byli w 85 minucie, kiedy po akcji Dubovsldego Penksa przeniósł pilk~ nad
poprzeczką mając przed sobą pustą
bramk~.

Jeszcze kilka m inu t i rzadko oglą
dana w wykonaniu naszych reprezentantów runda honorowa zakończyła
to wielkie piłkarskie widowisko.
Z patriotycznego obowiązku odnotujemy jeszcze bardzo u dany deb iut w reprezentacji Jacka Zielińskie
go- pi ł karza. Legii Warszawa, wychowanka Orla Wienbica.
SLAWO:\llR SIJER
Mari~m KWIŚIIicwski,Zbi~ew il.le,aa., Ja

roslawStanodi,Grzepn: Kallszewski,Gru~n Oltjarttyk, l\hrtk Pololhki. 1\n)"Rlof
Z."JL
Politja: l\brtk Mobs, Hn~"t Berłi6sld,
J6.zef Stojek, Marek PnTO.fni.k, Gnqon
1auda,Martk1..Dda,Ltsuk.Sapa. Cneeon
Chnllilek. Tt!DISl RJłlu. l\hrdl Prasek, Bocumll Lamentowicz, Wojti«łł Zlpwbki,
Adam WDiański, Ju Dnaqa, Rolllali P!.ewoiak.Masat}'$tąckipyb}15t.aaislaw P.IIje

wieJ., menedtercm -kn r Mad•.
-.l- Nauaydelt - ksicfa 4:1 (2:0). Bramki
zdobyli:JqNzilisld J, CliroNt dla nauczy·
cielioru BartKba dlabi~ty.

Mimo,tewyra:tnezwycicstwounotowali
nauczycicte,tojtdn.atksięt..aTo'alc:zyhbardzo

ambitnie.
Nauczyeiele: RyszariSzyba, f'locrW6jdk,
ArturJacochiiski,KandiWaslk,RołlefłOue
bol, Mu ilw Słabbk, J'zcf Wack, Wacław
Mędzik,Siawlłllir Sobockl, Tadeau Wladan-

ki, Cuslaw Palik..
Ksi~: l.Wpkw W6jdk, Knymof Radlinka, Karmor Osucb, Kulmlen Drw.j,

DariiSl BartKba, Alldmj BartKba, Ouiuz
IHt.U, Pntm:f$ław Jóayk, Stłlastiln TolULa, Rołlefł Don'IQki, MaO.. Swi4cnkl
(~)

Sprawdzian
przed Dunkierką
lisobic tytuł JUJiepszejdrutynykraju. Powola

nia na lurnieJ PolOQii otrzymali: Lubsz Kie-

loch, Mariusz Sleld, Rafal W6cik i J>iołf W6}
cit., a przypomnijmy, te dru&lm uencrem na·
szyehJunior6w jtsr sńoleruowiec KSZO, Ptotr
Krysztlłf"ll.k.Oolodzjwybitfa,Ms~takteltktł

StrWbl i Zblpltw Styay"k.l, którzy
wrepr. tacjl Polskiseniorów.

zava.M
(.W)

W Bukareszcie

gospodarze górą
Wczoraj oprócz meczu w Zabrzu
w grupie I o pu nkty grali takie pilkarze
Rumunil i brat la. W Bukareszcie gór•
byli sospodarze, którzy zwyci~tyli 2:1
(1:0). Bramki dla Rumunii- Lacatus
16, Munttlllu 6S min.; dla Izraela Bercovlch SOmin.
I. R••••l.a
1 11 15- 6
2. Fn•cj•
6 lO
6J . POLSKA
6 l O IZ- 1
4.1znd
1
9 11- 10
.S. Słowacja
6 .S
8-15
6 . .uemqtlbo• 6
o 2- 16
Grupa 11: Dania - Cypr 4:0.
Grupa IV: Litwa - Slowenla2:1.

o

GrupaV: Biłoruł-Holandiai :G.
Bułpria- Niemcy 3:2,

G rupa VII:

Moldawła-Aibania2:3.

Trener Słowa(;ji Jose/ Venglosz: •
Futbolprzynosi smutki iradoid ija 1~
raz;~stem zmartwiony. GratuluJr mo}tmu kol~du zasluionrgo zwydptwa. Osiqgnirl~o twardoidą i dużą
wolą walki. Po drugim golu graliśmy
już bez żadnej organizar;j; i Polacy łl}'
grali bez klopolu.
Trtner PafsKi 1/enryk Apostel: Chą przed~ wszystkim podzirkować
calemu zupo/owi, bez żadnych łl}'!Ó
żnieti. Cieszr sir z punkttiw i z lego, żt
ztspOI zagrał )l)'imienide. Mi~li!my
momenly bardzo dobrt, dobrt i złt,
ale tych ostatnich zdecydowanie najmnitj. W czasi~ przerwy starałem sir
zmobilizowaC piłkarzy do sm~l~nia
choCby jeszcze jednej bramki. To ro
zrobili przeszlo moje oczekiwania.
ChcrpodkrtśliC udanydtbiut ZieM skiego.
AndrtQ Szannaclr.: - Pilkarzorn
trochęprzeszkadzał upal, ale najwai·

Powiedzieli
po m eczu :
nl~jszy )esl wynik. $wiel~y mecz Nowaka, motora wszystkichak(;ji ofensy.,.,mych. Kilka dobrych okaJji mi~li
Słowacy, ale prz«id na tym polega
fulbol, że atakl(ją obie drużyny. Oby

z;~~:;~!,;r;~rarra~~~rz~:::~~
lejnymi meczami.
Elżbieta Panas-Aposrel: - Dla
mnie: rewelaQa. Bardzo sir desą.
jestem wprawdzi~ tylko kibicem-kobielą, ale trochę szczególnym z racji
funkcji mrża. Wpro.,.,.·dzi~ od 6 dni się
nie widzieliśmy, alel~n meczzaczął on
. rozgrywac• dużo wcześni,Y.
Bardzo emocjonalnie reagował w
dOlfiU na najdrobniejsze sprawy.
Chdałabym, aby po meczu wziął wolny dzieli, ale p~nie pOjdzie na długi
spaurzpsem, apotem pOjdzie do pracy. Znam go. Apetyt rośnie mu w miar(
jedzenia.
(sls)

MMP
Jużjutro na IGelec:czymę rja~ najlepsi w kraju bllanłziśd, którzy wraz z kil·
kunastoosobo~ &mP!\ graczy zagranianych pnez lny dni od p~tku do nie ·

dzie li w Ośrodku Wypoczynkowym "Przedwiośnie" w Amełiów.::e walczyć będl!;
o medale Międzynarodowych Mistn oscw P olskl w pool-bilanWe "9."-

~J~:~~~!,tj~;~~~~~~e;~~:

Poland, a ponadtowspierają ją finansowo U~Zl!;d Kultuty Fb:ycmej l Tuty·
styki, " Norditalb." (Włochy), " Joba"

n e zostaną w obsadzie krajowej Mistrzostwa Polski kobiet w tej odmianie bilarda.
Do rywalizacji przy stołach
w
Mi~dzynarodowych
Mistn.ostwach Polski przystąpijutro 64
bilardzistów. Pięćdziesięciu- to ści
sła krajowa czołówka wylan iona
w cyklu ogólnokrajowych eliminacji. Pozostała .czternastka", zaś to
gracze zagraniczni. Dodajmy, te
łączna pula nagród czekająca na najlepszych to 10 tys. DM.
Głównym sponsorem mistrzostw
jest tradycyjnie firma P hllip Morrls

- Coli", Urzl!,d Wojewólbkl w Kielca ch
oraz StudioSca.n Kielce.
- Po raz pierwszy nasi sympatycy
sportu będą mogli oglądać b ilardowy turniej w tak mocnej obsadzie
- mówi prezes Polskiego Związku
Bilardowego, który jestgłównymor
ganizatorem mistrzostw, kielczanin,
Marcln Knemińsld. Nie ukrywam, te
oprócz wyłonienia mi~dzynarodo
wych mistrzów naszego kraju waż
nym celem jaki sobie stawiamy
przed tą imprezą jest skrystalizowa-

Dodatkowo jako impreza towa-

(Holaudia), ldelecldoddział "Pepsl

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

n ie się: reprezentacji Polski, pod ką·
tern d alszych startów naszych bilar·
dzistów w turniejach Euro-Tour or·
ganizowanych przez Europejską Federacj~ Bilardową. D la n aszych najlepszych graczy b~dzie to praktycz·
n ie pierwsza poważna konfrontacja
z czołowymi graczami starego kon·
tyne n tu, a jako kielczanin nie u krY·
wam , że bardzo zalety mi na tym, by
wszyscy zawodnicy,jak i goście wywieźli z Ameliówki jak najmilsze
wrażenia.
Międzynarodowe

Mistnostll"ł

P olski w pool- bilardzie ..9" rozpoa·
ną si~ w piątek w Ośrodku Wypoczynkowym ,.Przedwiośnie" o godz.
lO i .,potrwają do niedzie li, kiedY to
rozgrywane b~dą pojedynki finalowe o medale.
(1fid)
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Ambit/Piowar zamiast Famaro

~ Najlepsze ·odchodzą ~
z

dniem 19 ł'IUI,ja działacze Miejskiego Tonrzyiłlfa Sportowea;o .,Famar"
Klelee bezpłatnie pneknaJi poxostal~ częśfsekcjl piUd ręcmej drlewel:l!,l Ormie
Piowar". OrugoUgowa drutyna,junlorłd ljunlorłd młodsze od noweto sezonu
;.,.sc.ępont będ~ w rozgrywkach w barwach Amblt/Piowaru.
_ Znając trudną sytuację: finansową Famaru. postano_wil_iśmy do
wcześniejszeJ grupy dztect dołącz)t
pozostałe dzicwczęt~.- powie_dział

wczo]"llj na konferenCJI prasoweJ prezes firmy ,.Piowar", Piotr Wargadd.
-Nic mogliśmy dopuścić do sytuacji,
w której dziewezę:ta po wielu latach
treningów musiałyby pożegnał się z
wyczynowym uprawianiem szczy.
piomiaka. Te kilkadziesiąt piłkarek
r~ych traktujemy bardm powaf.
nic, chcemy zapewnić im optymalne
warunki treningowe, a naszym głów
nym celemjest awans za kilka lat do
cksn-aklasy. Na razie w klubie Am·
bit/Piowar zatrudnieni są na etatach
trenerskich Monika M ichalska i - za

co naletąsię podziękowania- Marian
Siewntk, który nie skorzystal z at rak·
cyjnych ofert z innych klubów. W
niedalekiej przyszłości zatrudnimy
jeszcze jednego szkoleniowca dodał
P. WaJtKki.

O puchar
rektora Pś
Na kortach Politechniki Swię:to·
krzyskiej w Kielcach rozegrane zostały 1Akademickie Mistrzostwa IGelc
" tenisie o pothar reklora PS. Choć
pogoda płatała figle organizatorom
i zawodnikom, impreza udała si~
i z pewnością na stałe wejdzie do
sportowego kalendarza imprez stu·
denteki studentów.
W turnieju gry pojedynczej męt
czyzn w finale zmierzyli się: dwaj byli
gracze pierwszoligowego zespołu
Błękitnych. Paweł Herman w trzech
setach 3:6,7:5,6:3 pokonał Mithala
Grabosza. Wcześniej w grach półfi·
naJowych Herman wygrał 6 :0, 6:2
z Markiem Zwierzykiem., natomiast
Graboszzwycię:tył6:3, 4:6,7:5 Gnegomr.Sołtysa.

W rywalizacji studentek zdecydowanie najlepsza okazała się Iwona
Kamińska, która pokonała Annę
Trzaskę 6:0, 6:0 oraz Agnieszkę Popę
6:1,6:1. Druga lokata przypadła Po-

Firma ,.Piowar" jest głównym
sponsorem ~ubu, łea. nie jedynyt!t.
Finansowego wsparcia udzielaj4 tak·
te: Zw~ Komunalny Wod~w l

:-=.~~f,:~~;

- Niestety, w nowym sezonie
pierwszy zespół będzie powatnie

na wydatną pomoc władz miasta.

~=~~~ kJ~~~~i=l.l~:~ ~~!!U:~~=~ :';fpk~~~td~

Wychowaniec, Monika Wicha i A&nieszkaJanus:zek(studia)orazMalgorz:ataGala.Pnynajmniej przezroknie
będzie grała Renata Pob.rowsb. Nic
zatamujemy jednak rąk, przez kilka
łat młodziet u boku doświadcmnych
jut Anety Klllik. Moniki Gnabej i Ewy
Kosowskiej bę;dzie wałez)t o u trzymanie si~ w szeregach ligowych, by
po ewentualnym powrocie ze studiów wytej wymienionych zawodniczekstarałsi~oawansdoekstrakJasy.

Od patdziemika drutyna rywalizowri; będzie w grupie południowej z
nast~pującymi zespolami: AZS Kra-

rektor,RomuaJdBielendajestwielkim
miłośnikiem piłki ręcznej oraz ze
szkołą w Pacanowie.
Prezesem Ambit/Piowaru jest
Stefan Kołus, wiecprezesem ds. szkoleniowych _Marek Rolak, wieepreze...
sem ds. organizacyjnych _ WJodzJmien Makieła, sekretarzem_ Monika
Michalska, skarbnikiem _ Andnej
Oeśla, członkami: Marek Brudnlk,
Jan Kowal i Jarosław Buwik.
_ Mamy zan.ąd z prawdziwego
zdarzenia _ mówi Stefan Kohu.
_Wszyscy chcą pracował, by pomóc
dzieciomwuprawianiutejdyscypliny

Z&oda Bielszowiee, Beskid Nowy S~ez,

~~~:r~~:~':!tC::

'sportu. Wierz~ gł~boko, te efekty tej
pracy bf;dąjut niedługo widoczne.

Gościbia Sutkowice i MKS Jastnębie.

KRZYSZTOF PARSZOWSKI

~ Sportowe święto

~ w Sierakowie

Tradycyjnie jut raz do roku dzialac:ze Tonnystn Knewlenla Kułtury F1zycmej spoty~ się na ogólnopolskim rlocie, który ~e się wielkim ś1ł"ięlem
sportu rusowego i rekreacji. Tym razem gospodarum spotkania ludzi TKKF
będzie niewielki Slenków Wielkopolski w wojew68ztwie poma~.
Ogólnopolski zlot ognisk TKKF z
całego kraju odbędzie się w ramach
dni kultury fizycznej, a jego organi·
zatorzy pnygotowali bardzo atrak·
cyjny program imprez sportowo-rekreacyjnych i towarzyszących.
Qezywiśde w Sicrakawie nie za.
braknie takte reprezentacji Kielecczyzny. Na zlot wyjechałyłącznie 42
osoby, a szerem ekipy jest prezes
WojewódzkiegoTowarzystwaKne·
wienia Kultury Fizycznej w Kiełcach, Stdau Czaplarski.
- Na zlocie reprezentować nas bę- dzie ekipa zlotona z członków ogn isk TKKF z Miechowa, Jędrzejowa, Bukowej, Skarżyska i oczywiście

Kielc - powiedział nam wiceprezes
TKKF, Zbigniew Pnłak. Nasi za.
wodnicy wez1114 udział we wszyst.
kich konkurencjach rozgrywanych
podczas zlotu, to znaczy m.in. w tur·
niejach piłki no:tnej S-osobowej,
siatkówki l-osobowych drui.yn
mieszanych, minikoszykówki, teni·
sa ziemnego i stołowego, konkursie
kręglarskim, wieloboju rodzinnym
i wie lu zabawach sportowo-rek.rea·
cyjnych praktycznie dla Wdego.
Dodajmy, te tradycyjnie jut podczas zlotu odbę;dzie się: posiedzenie
plenarne Zarządu Głównego TKKF
oraz seminarium poświęcone bietą
cym problemom organizacji.
(d)

Sport

Na parcoursie
w Kielcach

Kleledd Klub Jddzlecki.,MMG" wspólnie z działac:zamJ KOZJ aj orpnlutnraml okręcowrdt r.awodów w skokach przez pruszkody jakiejaijutn rusię w o!rod.ku jazdy konnej wiUelc•eh przy ul. Scledenneco 207.

pocm-

Do udziału w l-dniowej impre·
zie, która potrwa do niedzieli zaproszeni zostali zawodnicy z województw ezę:stoehowskiego, krakowskiego, radomskiego i oczywiście
kieleckiego. Codziennie rozgrywanych będzie po pi(i konkursów tót·
nej klasy i stopnia trudności.
Oprócz emocji sportowych będ4
takte inne atrakcje i niespodzianki.
Najmłodsi będą mogli spróbować
swych sil w pierwszym kroku jetdzieckim, natomiast wśród wszyst·
kich, którzy wybiOf"4 się: n a kieleckie
zawody rozlosowane zostaną nagrody-niespodzianki.

Oto szczegółowy prO&fllm zawodów:
PIĄTEK (godz. IS) - konkursy
kJuy LL z oce114 stylu jeidka dla
KOZJ, L z ocen4 stylu jd:d&:a, P
zoc::en,slylujeidtta,N~i,

c " _ "...
SOBOTA (godz. lO) - konkursy
LL z octft\ stylu jei:dka dla KOZJ,
Lzocen4styluje1.dfca, PZGOefl4 stylu
jeid:&:a., N tnldnołd t jukerem. C
..."kly.
NIEDZIELA (godz. 10) - LL
z ocenił słylu jd:db dla KOZJ, L
z oeen4 stylu je:&!b, P z ooea- stylu
jeidtta, N z "lł")'boru trasy, C dwunawrotowy.
(wid)

100 biegaczy ~
w Piaskach ~
Ponad 100 zawodniczek l zawodników wzięło udzlal: w roucranych w Płas
kaeb kolo J~dnejowalek.koatletycmyth blepdt. Imprezę zorcanlzonH d:zblacze Ludowea:o Klubu Sportowego Piaskowbnka przy wspóhuhtale Urzędu

Miasta w Jęd.nejowie. Oto wyniki:

DZIEWCZI;TA

1 - n 1<1. sp, 1. Sylm Kmyca, 2.
Anna Walc:zy6sb (obie SP Jasionna), 3. Mal:ton:ala Grad (SP Piaski).
III- IVkJ.: l.AJnieszbFatyp(SP
Piaski), 2. Anu Kurna (SP Jasionna), 3. Daprara Moru (SP 2 Jędrze
jów).
V- VI kJ.: l. Aneta Dziędoł(SP 2
Jędrzejów), 2. K.atanyu. Klll}'łl (SP
Jasionna), 3. Apie:szb. Kartocha
(SP Raków).
VII- VII kl.: l.A.JuaaSafla(SPRa.ków), 2.Aieksaadra Kula (S P Piaski),
3. Aluaa hura (SP Jasionna).
Juniorki młodsze: l. Maieonata
Kumula (SP Sędziszów).

OIWPCY
l- II kl.: l. Latasz Baaasłll:, 2.
Klystian Ołsuwsti (obaj SP Jasionna), 3. Dominik Ptak (SP l Jędrze·
j6w).
m- IV kl.: l. Robert Faryna (SP
Piaski), 2. Patryk Skizypiec (SP 2

Jędrzejów), 3. i 4. Jacek Simlal i Tomasz Oziędol (obaj SP 2 J~rujów).
V - VI kJ.: L Paweł Jasr.cryk (SP
Pia.ski), 2. Grzq:orz Bystrowskl (SP 2
Jędnejów), 3. Tomasz Mieblskł (SP
Jasio nna).
VII- VUT kl.: L Marela Jaszczyk
(SP Piaski), 2. Dariusz Bystrowski (SP
2 Jędnejów), 3. Szymon Kędra (SP
Piaski).
Juniorzy młodsi: L Ptu.mysła•
Blkharsti, 2. Marcin B\k, 3. Dari1lłt
Micha.lkiewk:t (wszyscy ZSZ J~ne-
j6w).
Juniorzy starsi: l. Raral ĆWiertnia,
2. Sławomir D)'woliskl, 3. Sbwom.lr
Król (wszyscy ZSZ Jędrzejów).
Najlepsi lekkoatleci otrzym ali
upominki, ufundowane pnez I.Jrqd
Miasla w Jędrzejowie, a cenną pomo·
eą w rozegraniu imprezy siutył tak·
te Kalimien: Mazurkiewicz z Jędrze·
jowa.

(pU)

piedziękiwygranej6:1,6:1zTrza.slą.

(wid)

Harcerze
na strzelnicy
Na zakończenie czterodniowego
~du po Górach Swiętokn;ysldch na
sinelnicy • Malogoszezu rozegrane
zostały mistnost•·a ,.orl~t" Armil
Krajowej grupy ,.survival" w stnelaniu z karabinka standard.
W grupie starszej triumfowal Mirosław Bartkiewkz, zdobywając 88
Pkt. Wyprzedził on Sebastiana Polita
- 88 pkt. oraz Mariusza Rudidewicu
- 59 pkt. W grupie młodszej najlepszy był Radosław Stańczyk przed Michałem Somalem i Lukaszem Żaez
kowskim.
Organizatorem imprezy był Harcersld Klub Strzelecki ,.47 Kielce",
a nagrody dla nąjlepszych ufundo·
wali działacze Gmin nego Ośrodka
KulturywMalocoSZCDJ..
-o-

"(t

*

18 czerwca (niedziela) na strzelni·
cy Jednostki W ojskowej 3417 na Itieleckim Stadionie rozegrane zostaną
ot.wanezawody strzeleckie o Puchar
K1elc. Zgłoszenia wszystkich chęt·

~~e~~~~o~;~us\~::::ii:~:

.,47 Kielce" pny ulicy Sienkiewicza
25 Ul pi~tro) tylko do 10 czerwca.
(pak)

ZSR 0..-.lttn 12 ptL.II. SP-LZS Dlneae 11 pkt., 12. LZS-l.Sil ~ Witłkl
l pkt., 13. LZS-ZSR J.nel6w 6 pkt

Na stadionie Budowlanych

MislnMt- Stll.61 Rel•laydl

Mistrzostwa lekkoatletów
Około 300 zawodniczek l zawodników wystartoW'lło n.a stadlonie Budowlanych w Kielcach w mistrzosbrach szkól rolniczych l mislnostwach Zrz.eszenia
Ludowych Zespołów Sportowych w lekkiej atletyce. Oto wyniki:

JUNIORKI Ml.ODSZE

lOOm:

t .ApJ~Zbnllbb(SP/LZS

Cllmielnik)ł3,46sek.,l.hrot~~~Sftł~ska
ll,S3 sek.• 3. Mat~onsU Sokół (LZS Wodzisław)l3,67sek.

200m: LZbroi6ska21,34,2. 01pOt-maa (SPILZS Olmielnik) 29,24, 3. Sok61
29,52.
400m: ł.Otw..u6J,OI,l. E1RłlaaManr
(LKS/Zryw ł.opuszno) 68,03, 3. Dihleu
Kaalcb (LZS/ZSR WIOSZC:ZOWII) 61,74.

100m: l. Mlcdaleaa Śledzik (Chmiel-

nik)2.31,97,2. MaalkaBatska(Wioszczowa) 2.36,SS. 3. AAita Puowsb (t.opuszno)
2.40,17.
lSOOm: I.AplesDaPrę4oUS.23.2S,2.
A&•lesaa~U(obiet.opuszno)S.43.27.

3. Ruau o.b.-J (LZS/ZSR Cllroben:)
S.49,JS.
4xl00 m: L SP/LZS Cłunidalk 53,47, 2.
SP/LZS WocllUiaw 56,14, 3. LZS/ZSR
Wluuąwa

57,55.

4x400 m:

l. LKSIZ.ryw Lopasme

4.41,96, 2. LZS Wodzisbw S.I9,7L
Skok Wl:W)'t: 1. Ka~a Sao 140 cm,
2. Mani Selep 135, 3. A.aaa Willl:owlcz
(wszystkie LZS Wodrlsław) 130 cm.
Skok w clal: l. IWOIIII Sob~ska (LZS
Wodzisllw) 4.53 m, 2. Moalb G&e,.li
(LZSIZSR Wloszczoo)4.49 m,3. DihleU
Madlal (SP/LZS Porzecze) 4.38 m.

Pchni~ckullj:I.JOIIIU..IKai9,S0,2.

Iwon Styczri (obie Olmielnik)9.20, 3. DoroD t.bic:ka {lKSIZnicz Podl&mcze) 1.93.
Rzut dy$kiem: L J - u Kal {SP/LZS

~:e~~~)liJ~~c;.~
lowsta(SP-LZS Olmie\nik) 22,12.

Rzut oszczepem: l. ApMszb Ldlde·
wkz (LKS Znicz Podurrp:e) 22.60, 2. AAu
Sobttyk (LKS Zryw ł.opuszno) 11,80, 3.
Dorota t..łlic:U (LKS Znicz Poduomcu)
11,40.
.n.JNIORZY MLOOSI
IOOm:I.P:.wełScadlat~ (LKSZrywt.o
~of Kabk:t (LZS

puszno) 11,91, 2.

Ldnik Zqnańsk) 11.02. 3. Wo~ Matdllii:OW$k1 (l.ZS-ZSR WloszezoWio) 12,13.
200m: l. h1reł lolasi6skl (LZS Ldnik
Zagnańsł)2S,44,2. WljdediMan:lllbwstl
(US-ZSR WIORCWWI) 25,73, 3. 0..W
Skiba (LZS-ZSR Wlos:zczOWio) 25,94.

400 m: Ll...auk A4uaczyk 54,96, 2.
Adam ~cek (obaj LZS/Zefir Ję;dn:ejów)
56,01, 3. Sbwo.Ur Baru (Włos;:z.czowr,)

51,35.
SOO m: l. Madej 1....-.kzytl (Łopunno)
2. l l ,60, 2. Jattk Newali (Zniez Podzamcze)
2.17,01, 3. lnymer Grnleł (Ldnik Zac·

3.1\Uebł W'*el
młoty)4.44,19.

Ddewaęta st.arue

(Wicher/Bakama Kt~~to

]km: I.ArtarBńlłuaii.04,61,2.Gra
pniJialczaiF: (~Łopuszno) 11.17,31,3.

lnrsztef &au (Kn:el6w) 11.2&,56.
Skok wzwyt: L Mkłllll fr-eUk (Kosto165 em, 2. Marell Ptak 160, 3. Pne·

młoty)

•)'$ław Paal (~ WIOSlQ.Owa) ISS cm.
Skok w dał: l. Sleltpu HuUła

(Zaf:-

nańsk)S.10m, 2. O..W Skiii•(Włow:zo

wa) 5.16 m, 3. IWIII l....tskl (Raczyce)

5.13m.
Pc:hnię;eieku\4: l . RafałNłtenk(Rac:zy·
ce) l 1.53, 2. lnymer Stmłk {ZI&rw'lsk)

10.25, 3. RaMsław Tatte.ckl {Wodzillaw)
10.00.
Rzut oszc:zepem; l . Artar Lała (Wiosz·
czOWio)27Jl()m,l. MidWWitkuz(WodnJ.

law) 27,26, 3.

łWal Nłlenk (Rac:zyc:e}

25,94.

4xl00 m: l. Ll.SJLdalk :z..ca_u:st
4S,94,2.

LKS/Zak:z~ 49,41,

3.LZSIZSR~ SI.03.

4x400 m: l. LKSibyw Lepuzn
3.S9,2S,l.LZSIZSR WI~ 4.01,16.3.

I..ZSJLdalll1..quasiiH19,27.
Puldaeia•~

j.ai.......etbzy~

l . LZS-ZSI MeRalWI 19 pkL, 2. LIS
bywt....-.12pkt.,3. LZSWMdlłn73

pkL, 4. SP-LZS G.łelałk 61 pkL, S. LZS
Lełalk Zapaut 49 pkL, 6. LIS Zaia.

nańsk)2.19,10.

ł'eUuac:u43pki.,7.~ '1\1~-BU...

iSOOm: l . DaaletDo..,.,.(lopunno)
4.31,03,2. 1WIIISiou (WodziJiaw)U4,04,

KOit.23pkt.,&. LKS'Lrywltaczyce llptt.,
9. LZS l.eftr Jędrzd6w U pkL, 10. LZS-

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

l OOm: I . JHwlpMGCłłhb (ZSR Podumcze) 13,74,2. WlołetlaWak:ull. [lSRChro
ben:) 14,23,3. Anc:ta KOI(ZSR Podl&mc:u)

15,19.
200 m: L Jlllllwip Meckbb (ZSR
~) 30,36, 2. Mm lal (ZSR
Podumc:u) 31,90.
400 m: l. O.rwta s.kzfk (ZSR Wlou:·
c:zowt~)74,81,2.

ReutaPIIIenb (ZSR

Poduma:e)12,37.

800m: l . łwauWWUMb {ZSRCbrobe
n:) 3.06,73, 2. Wlesb.WII Otw..tk (ZSR t,o.
pus:zno)ll2,03.
ISOOm: 1. 1.._ Kłtpeii(ZSRKr.r:el6w)
ó.l6,03.

Skok wzwyt: l o.r.ta ~ (ZSR
Wlostc:towa) 130, 2. leua J~k (ZSR
Wiom:zowa)I2S,3. Jeluufłcta (ZSRŁ.o

pusz.no)IIO.
Slr.okwclal:

t. Jebl•ll f\cU{ZSRLopu-

sz.no)l,46..
Pdlnipcieku~:l.~~

(ZSR Łopuszno) 1,.23, 2. EWII G.ift (ZSI
P.ua-) &,M, 3. laanyu JKII [lSI
Wloszaowa).

Rzut dyskiem: l. E.,. ~ (ZSR
Podzamcze} 24,06, 2. lat&r~JM ~
(ZSR Łopuszno) 20,74, 3. lallnJU Jad
(ZSR WIOIUZowa) 19,21

Rzut ow:u:pem l. Marli MaUwtb
(ZSR Podurnc:u) 21,26, l

laiarąu

OUJe.H (ZSR ŁopuRnO} 16,00
4x400m:I.ZSI~441 ,7J,

2. ZSI Lep.- SJ3,S9.
•
POZO!Itale wyn1lu :wmekimyw ,M_me,_

s.zymternuruc

""''
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* W Ostrowcu może zabraknąć cieplej wody w mieszkaniach
* Kilkunastomiliardowe zaległości spółdzielni * Inwestycje ciepłownicze

Jak pozbyć się kłopotów? ~
l
•

Miej- E.-gotyka Cieplna w Oatrowcu poprosiła Zarząd
Miasta o gwarancje kredytowe na zakup Wf9la. Wiipcu może zabraknąć pienlfdzv na deplą wodf.ZIIdlużenlespółdziełnl mleszkanlowychza-.:zanedeplo si-kilkunastu millardówstarychzłotych.

Końskie

Fundacja
dzieciom
Konuka Fundacja Pomocy Dzieciom orpnizujt, ostatnio do U: często,
loterie fanto•~. a tacobek pne:macu.
na pomoc dzieciom nlijuboiszym.
Podczas ostatniej loterii sprzedano ponad 3300 losów, z których
każdy mial pokrycie w rancie. Za
jedyne 1,50 zł można było wygrać
szybkowar, grabie, łopat~, siekierk~.
a nawet rower c:zy zestaw do koszykówki.
Losy rozeszły się: błyskawicznie.
Fundacja zarobiła ok. 60 mln starych
złotych.
(mak)

Śpiewające

maluchy
Rozdanojut nagrody w XIII Fesliwalu Piosenki Dzieci~cej organizowanym przez starachowicki Mło
dzieżowy Dom Kultury. Jury wyło
niło pięć osób. Są to: Małgosia
Lipie(:, Marysia Sen~fin, Sebastian
Zlewiec, Marta Smigielska, Justyna
J~wk:L Nagrodę: publiczności

otrzymała Marta Smigielska. Mło

dym artystom akompaniowali instruktorzy z MDK Waldemar Dziura,
Knysztof Stanik i Piolr Mróuk.
(oJ)

Wypadek
W Ostrowcu na ul. Sandomierskiej 6 bm. o godz. 16 Wacław Ł. (lat
55) wtargnął nagle na jezdnię: i został
potrącony przez samochód "fiat
126p", którym kierował Tadeusz P.
(lat 61). W wyniku wypadku pieszy
doznał obrażeń ciała.
ijk)

Podczas sobotniej sesji Rady Miejskiej rozaorzala dyskusJa o kondyCJi finansowej spółki MEC. Radny Tadeusz
Sęd.zi.ko'lt-ski chelał znać prawdziwe
przyczyny meogrzewama mieszkań
m1mo zanądzema wojewody. Zaproponował, aby wprowadzić bonifikaty
dla tych wszystkich. którzy nie zalegają
z opłatami. Radny Kazimien;Skręt publiczniewr~stwierdzil, tezamepok:ojony jest finansami spółki. Dochodz4 go
słuchy, te tle się: tam dzieje. Pytania były
tymbardziej zasadne, teradni mieli pod·
jąć uchwały o akceptacji umów uwar-

tych m~y MEC a gminą w sprawie
przeprowadzenia ciepłociągu w rejonie
ulicyKilińskiegoialei3Maja.

Zarząd Miasta me ma motliwości udzielenia gwaranCJi na zakup węgla, bo
napJęty jest limit zaciągania kredytów
przez miasto. Skarbnik Dłbleta Pichór
szuka innego wyjścia przyznania pie·
niędzy dla energetyki. Uważa, te znajdzie si~ rozwi~ie teJ trudnej sytuacji. Są bowiem banki,które nie tądają tak
rygorystycznie zabezpieczenia.
-Mamy pieniądze, ale u odbiorców
naszego ciepła- stwierdził dyrektor

MEC. Eucenlasz Fomalsll. - Tylko w
takim znaczeniU nasza sytuacja niejest
najlepsu. Najwi~cej zalega nam Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
RPGM, SM .Hutnik". Niektórzy zalegają nawet z płatnością od JCSieni Na
bietąco rozliczamy s1~ z SM ,.Kn:emionk:i". Z hutą prawdopodobnie nie
rozliczyn1y się: gotówką, ale w formie
zakupu miału. Ze szkołami podstawowymi bę:dą.jakzwyk:le, kompensaty, bo
administruje mmi miasto.
Dyrektor powiedział, te brakuje
Smldstarych zł nazakup5 tys. ton węg
la. Jeśli zabraknie ~&la, w lipcu mote
nie popłyn!F ciepławoda do mieszkań
OOw. Dłutnitom nie chce poblatać i
wszelkie zaległości bę:dzie pobierał z
odsetkami. Nie przewiduje bonifikat
dla odbiorOOw ciepła, bo nie ma ku te-

mu podstaw. Towszystkoza.letyodsp6ł.
dzielni. W przyszłym sezonie o rozoo.
cz~ciu i zakończeniu sezonu gnewcugo
decydować bę:dąodbiorcy. DCC)'7Ji wojewody nie mógł wykonał, bo rozpocz~J
si~jut remonty ma&iStrali cieplnej.
Przewodniczący rady, Jan SzoSW;
zaproponował, by w prokuraturze zlotyćdoniesienieoprzestępstwiepreze.

sa OSM. Prezes zasiadajednocześnie w
Radzie Nadzorczej MECi nlepiacąc'u
dostarczane ciepło, działa na szkod~
energetykL Tymsamym w świetle Pllepisów mote odpowiadał kamie.
Radni ze zrozumienłem przyj~li infonnację: o sytuacji finansowej MEC.
Wię:kszością głosów podję:li także ucbwal~oakceptacjiumówwsprawiepfle

prowadzenia ciepłociągów.

ANDRZF.JNOWAK

Archiwum

"Zamtal"

otrzyma

dostał pieniądze

nową siedzibę
Od wielu lat

Zakłady Metalurgiczne ,..Z.mu.r
w Końskich dostały,jak się nieofidalnle dowładlijemy, 1.3 mJn d na res-

Oddział

Archiwum
Państwowego w Starachowicach
:zabiega o nową siedzibę:. Dotychczasowa, mieszcząca się: przy ul.
Spółdzielczej 2, ze wzgl~dów lech·
nicznych nie nadaje się: do tego celu.
Drewniane stropy budynku nie
wytrzymują olbrzymiego obciąte
ma.
Ale ten stan zmieni się: w najbliż
szych tygodniach. Otóż Urząd Miejski przejął notarialnie od Spółki
"Star'" obiekt, przy ul. Hutniczej,
który ma być z kolei przekazany
Archiwum Państwowemu.
(mb)

Walka

opasażera
Na przystanku autobusowym przy
ul. Tysiącl«ia w Skarżysku cz~ka kil·
konaide os6b. Pirć minut prz~d pfa·
nawonym przyjazdem autobusu PKS
podjeżdża
wysłużony
enerdowski
.barkas"z napisem: .MiniBus- Skor
Land". Za szybą no tekturze nopisan~: Kielce. WirkszośC z posożt'ffiw
decyduje sir skanystaC z usługi prywatn~o przewoinika. Za kilka minut
autobus PKS jadący do Kielc winie
powietrze...
(Bok)

trukturyzację przedsiębiorstwa.

Tak zadecydowała w ubiegły wtorek Rada Ministrów. Zakład zwi~k
szyl zatrudnienie do 620 osób. Prawdopodobnie utrzyma także produkcj~. Kłopot sprawiająjednak krajowi
odbiorcy, którzy nie płacą w terminie lub w ogóle nieodbierają towaru,
dlatego"Zamtal" wię:t.szość produk·
cji wysyła za granicę:.
(Dik)

Strażitcy dzieciom
W ramach akcji profilaktyki prze·
ciwpotarowej lub przy katdej nada·
rząjącej się: oka~i, k.oneccy strażacy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
prezentują swoje umieję:tności. Tak
też było podczas ostatniego spotka·
nia strażaków z dziećmi. Na pocz.ą-

tek pokazali akcję: gaszenia pożaru, a
nast~pnie dzieci pokonywały stra·
tor przeszkód, z operowaniem
,.sikawką" do celu. Każdy dzieciak
chciał wzią:: udział w pokonaniu
toru, bo na mecie czekały nagrody.
(mak)
żacki

Dobra nie tylko na upały
Trwają

ostatnie prace kosmety·

czno-wykończeniowepnyobiekcie

krytej pływalni w Skartysku. Ofic.
jalne i uroczyste otwarcie basenu
nastąpi 10, a niejak pierwotnie p lanowano l czerwca.
Kryta pływalnia o pojeinności 450
m sześc. ma głę:bokośt od 90 do 165
cm. Temperatura wody i zawartość
chlorujest regulowana automatycznie. Pełna cyrkulacja wody w zbior-

niku trwa 5 godzin. Basen jest jed·
nym z najnowocześniejszych w Pol-

""·-

Plywalnię: budowaliśmy 3 latamówi WładysJaw Stac:howlczkierow·
nik budowy. - Inwestycja kosztowala 23 miliardy starych złotych.
Wię:k.s:zość pienię:dzy pochodziła z
budżetu miasta, czę:ść dal Główny
Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki
oraz kuratorium.
(Bok)

l

Ogród
przedziwny

t

l

1

Znane i popularne w Starachowi·
cach
zespoły
Młodzieżowego
Domu Kultury :zapraszają na koncert podsumowujący rok pracy twórczej. Podopieczni dyrektor Lidii

t

Pokus:ey-ńsldej.

~

zapra.s:zają

H

czerwca o 17, do sali widowiskowej
b. Zakładowego Domu Kultury przy
(ol)
u l. Radomskiej.

Historycy

•

l

l

zapras7.1\ią
W piątek, 9 czerwca, o godz. 18,
w siedzibie Oddziału Polskiego
Towarzystwa Historyc:znego przy
u l. Szkolnej 12 (budynek 11 LO)
odbę:dzie się: spotkanie autorskie
dr. Cezarego Chlebowskiego. Wst~p
wolny.
(ol)

Starachowice-Aurich

zaczęło się od gennanisty
Jd~a zadzierzgnięcia dwustronnych kontaktów pomiędzy Stanc:howh:ami
a nlemłec:kim miastem Aurich, poloi.onym w Dolnej Saksonii, uodrila się
niedano. l jut w sierpniu nabierze realnyc:h ksztahów. Nastul to podc-zas
wizyty w Aurich dela&ac:Ji nauaydell z U Liceum O&ólnoksztal~go lm. S t.
Stas:dca. W jej skład wejdzie lei pnedstawidel Unędu Miasta.
Nauczyciel~.

przn uc:miów

Fot. M. Klusek

Meble z odpadów
Uc:zniow1e Szkoły Zawodowej
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawc:zego nr l w Skartyst..u-Kamiennej produkuJą meble
z<XIpadówdrewna. Są to biurka pod
komputer, tapezamki, komody,
szafki, komódki pod teleron, itp., itd.

Drewna bezpłatnie dostarcza Tartak
w Błitynie. Mebelki są naprawd~
wspaniałe,
doskonale zrobione
1 wykończone, i w dodatku tańsze
niż innych producentów. Trzeba
dodaC, że warsztaty sprzedając
meble same się: utrzymują. (mak)

A wszystko zaczę:ło się: sześć lat
temu. Z inspiracji germanisty, mgr.
Mariana Janusza, doszło do

~:~a~it~;~~~i~~o~; ś!~:
niej w Aurich. Od tej pory, regularnie, każdego roku, kilk.udziesi~cio
osobowa rzesza licealistów odwie·
dza swoich kolegów w Dolnej Sak·
Natomiast
uczniowie
memieccy przyJetdżają do nich
z rewizytą.

Płynące z tego tytułu korzyści są
ogromne i obopólne. Młodzi Polacy
i Niemcy mają ok~ę: poznawania
kultury obu sąsiadujących ze sobą
narodów, pogl~biania znąjomości
języków, wymiany doświadczeń, nawiązywania przyja:tni. Przychodzi to
tym łatwiej, it licealiści podczas
pobytu w Auricb mieszkają u swoich
rówieśników.! odwrotnie- uczniowie
niemieccy przebywają w domach kole-gów w Starachowicach.

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

Liczne wycieczki krajoznawcze,
organizowane przez gospodany,
bardzo urozmaicają pobyt po obU
stronach granicy. Wspólne ogniska,
zmagania sportowe, uczestnictwo
w zaję:ciach szkolnych, dyskusje na
interesujące

młodzież

Iema~

- pozostawiają w świadomOŚCI
uczestników niezapomniane wraże·
ni a.
Podczas ostatniej wizyty w marcu
br. uczniowie niemieccy i polscy by!•
podejmowani w starachowickilll
ratuszu przez władze miasta. Wystą·
piły one wtedy z listem intencyjnYtli
do władz Aurich o rozszerzenil
współpracy w dziedzinie kulturalne:J
i gospodarczej.
(ber)

"1o
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