kreślisz,
się

Nie
Bawisz

~

nie drapiesz_
i wygrywasz!

~

Nowa zabawa na str. 7

Run na sezonowych
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ROK XLV

NA 141 (13845)

CENA 45 gr (4500 zl)

K. Grabek ósmy w rankingu "Wprost"

Lista

dłużników?

Kazimierz Grabek, uważany za najbogatszego mieszkań<:a województwa rad omsk iego, włakkiel m .in. Zakładu Przetwórstwa Spokolo G rójca, znalazł się na 8 miejscu listy

żywczego w Głuchowie

najbogatszych Polaków tygodnika .,Wprosf'.
Tymcz.astm kilka dni temu radomski oddział BGŻ. nie mogąc doczekać się: od K. Grabka spłaty zacią
gniętego kredytu ogłosił spn..edaż
jego długów. Na koniec maja wynosiły one 263 miian:ly starydro Dotych.
Nonnalną praktyką jest. że firmy nic
l:ędące w stanie terminowo spłacać dłu
gów występują do S:p..t Gospodarczego
o wszczęcie ~ępowania układowego
z wierzycielami. W e"fekcie moie

C7$i powinnow czasie spłaty pozosumy. Jak dowiedzieli§my się:
w radomskim BGŻ, K. Grabek pomimo kilkakrotnych zapowiedzi nie pofatygował się w tej sprawie do sądu.
Nieof"~ejalnje "iadomo. U: łista wierzydcli głuchowskiej finny Grabka
jest znacznie dhrista i obejmuje co
najmniej ldlka.na§de finn i instytucji.
rozłożenia

stałej

GPl

,,Anka" i "Steffen" skorzystały

Ulgi

niezasłużone

,,An ka" z Radom ia i ,,StefTen - zdaniem NIK - skonystały ze zwolPruprowadzona ostatnio w Min~terstwie Finansów kontrola wykazała liczne nieprawidlowOlki w przyznawaniu indywidualnych ulg podatkowych .
Przedsiębiorstwo \V"telobranżowe

Pionki sp. z o.o"

niesłusznie

nień podatkowych.

Zgodnie z Ustawą podatkową ministerstwo ma prawo m.in. w pnypadkach gospodarczo lub społecznie
uzasadnionych zaniechać lub rozlożyt w czasie ściągnięcie niektórych
podatków. Powinno się to jednak
odbywać na zasadzie wydania aktu
prawnego obejmującego całą grupę
podatników. Tymczasem, co wykazała kontrola NIK, Ministerstwo Finansów kierowało do Izb Skarbowych
pisma zawierające ,,zaieccnia", ,.wskazania" dotyczące ulg podatkowych
dla konkn:tnych firm. Z szansy tej
skorzystała m.in. ,,Anka", której
na skutek interwencji z ministerstwa rozłożono na raty zalegh>ścl

Jes:z.cze na pocz.ątku tego roku liczba bezrobotnych rosJa Pod tym wzglęcłem lladoo1*łe

cloj~ do umorzeriia

ki i

Spadło bezrobocle w województwie radomskim. W maju
odnotowano prawie dwa tysiące osób bez pracy mniej,
niż miesiąc wcześniej. Lada dzień jednak, do "pośrednia·
ków" zapukają tegoroczni absolwenci szkół l powiększą
rzeszę poszukujących zatrudnienia.

n-

w podatku dC)(:hodowym od osób
zycznych. Z laskawoki ministerstwa
skorzystal Id ,.Steffen" w Plonkach.
firma wystltpiła o zanicdlanie poboru podatku dochodowego do 6 mln
693 tysięcy m arek niemi«kich. Ministerstwo Przemysłu w wymaganej
w takich przypadkach opini, zgodziło
się na zwolnienie podatkowe, zastrzegając jednak, że pieniądze z.ao.
szczędzone z tytułu ulgi powinny
pój~ w calo§cl na restrukiUryzację
techniczną przedsiębiorstwa. Pornimo to, Ministerstwo Finansów wydało decyzję, że na restrukturyzację
musi być przeznacz.one tylko 50 proćent zaosz.czędzonej kwoty.
(jp )

r6ioilo się na~
r&)ił od ruzty ~u, gdzie odnotowano pewtUt sta.bilil:ację. W man:u
bez pracy pozostawało 70 S60 ludzi,
w k wietniu j ui o czterystu mniej ,
zaJ w końcu maja · 68 260.
Kierownicy Rejonowych Urzędów
Pracy tłumaczą ów spadek zwięh"ZOnym z.apotnebowaniem na roboty sezonowe. Spora grupa mieszkańców
województwa maJazła zajęcie w roi·
nictwie 1 w budownictwie.
-Napływają zgłoszenia

dów, które

potrzebują

od

n-a-

spotkaniu prl)"Sl..la prr.estramlna, po
następnydl odsunęła się od rodziny.

Potem rzudta studia, dom i znlknęła.
Spotykam się z nią raz do roku :
Jest zupdnie ubezwłasnowolniona.
Twierdzi, że p rzy .,guru" trzyma Jlł
dziwna siła, nad którą nie potran
zapanował.

• ~ylem jak w głębokiej studni opoo.vią(W L«h <hierowskl. były

Hary Kriszna, absolwent krismiańskich •.uniwersytetów'' w Indiach
i Stanach Zjednoczooych - Gdyby nie
pomoc. ofiarowana mi przez Matkę
Teresę z Kalkuty, tkwiłbym w tym
obłędzie do dziS:.
Wszyscy zebrani nanekałi na niezwykle liberalne praVI'O o stowarzyxl.eniach obowiązujące w Potsc:e.. Aby zaczłonek

rejestrowaf ,,kościól" wystarczy ze.
bnK podpi\"y 15 OSI6b i :dożył od~
wiednie dokumenty w Urzędzie do
Spr-aw Wymafl. Po zalegaHzowanlu
grupa ma prawo do zwolnień ~
datkowydl, bezdowego sprowadza-

bsolwentci szkól. Wlększ.cM byłych
uCZJ~tów pierwsze kroki skieruje
bowiem do .,bidy". Zasiłek z RUP
będzie lcb pierwszą pensjlł-

zakła

murarzy, tyn-

zawodami - powiedliał nam \Vłodzi
mierz Sułiga, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu.
Wiele 056b 7biera truskawki. czere...
§nie,porzeczki.Północnaczę§t\o\-'Oje

wódzlwa radomskiego przoduje w produkcji owocowo - warzywnej i tam
wla.We najwięcej Judzi majWje z.aj~e
SC7000WC. Stopa be'lroboda w rejonie
Grójca jest na,jmn.ie$1;a w Radom-

--skiem i wynosi zaledwie 9,1 proc. Dla
porównania w Radomiu - 20 proc, a w
bezrobociem • P5ook9ch i Szydłowcu
odsdek odpowiednio • 26,.1 i 25/ł proc.

Spirytus
po anneńsku

Radmlscy piicjaod odkryli w pry-

watnym mieszkaniu w Radomiu
nielegal.Dll rozlewnię alkobolu.
Po<k:zas przeszukania lokalu znaleziono około 82 litrów spirytusu w bu·
telkach szklanych i plastikowych, 370
etykiet z napisem ,,spirytus rektyfikowany'' oraz 619 kapsli koloru zielonego. Zatnymano lokatora - 25-letnieg<l obywatela Armenii. który w trak·
cie przesłuchania przyznal się do
handlu alkoholem
(jp)

Sekty jak ·AIDS
Jednym z goOCi była matka dziewczyny, która pnystąpiła do sekty i w
tej chwili Pfl.ebywa z.a granicą. rda do grupy ayt.ając ogbzenia prasowe o kurąch jogi. Po pierwszym

miesiącach zaczną rejestrowaćsłęa

karzy, posadzkarzy, blacharzy. Widać
wyratnie spore zainteresowanie tymi

Specjaliści ostrzegają

• Sekty są kulturowym l duchowym AIDS. Ola społe
czeństw zachodnich stanowią tak duże zagrożenie jak narkomania • ostrzegali wczoraj specjaliści, znawcy nowych
ruchów religijnych, zaproszeni do Radomia przez Komen·
dę Wojewódzką Pollcjl.

- Pneprowadzili§my akcję; aktywnego zwaleunia beuoboeia. Mieli§my na ten cel ISO mld. starych zlotych do wykorzystania w tym roku.
Zapłanowaliś'my już w jaki sposób
wydamy znaczną~ tych §rodków,
dlatego wystąpili§my do Krajoweg<J
Urzędu Pracy o dodatkowe 39 miliardów - wyja§nil W. Suliga.
Większo~ z tych pieniędzy została
przekazana na sfinansowanie pt3C interwencyjnych i robót pttbliczny<:h.
Dzięki temu pracę znaJazło pr-awic
900 osób. Poprawiła się też koody·

przedsiębiorstw - w ~
prywatnych. W tym p6łroau 1527
osób znalazło stale zajęcie.
Ustabilizowaię leŻ nieco sytuacja
w dużych zaJdadach państwowydl. Mimo ~ ie ich kondyrja ~'~namowa
nie popni"ilasię. zalogll ~za.
wodo"·e spn:edwla.J.II słę zwo&menlom grupowym. W tym roku jedynie w Rwr dojdzie do redukcji za.
logi o ISO pnKOwoików.
Jednak Rejonowe Urzędy Pracy
spOOziewają się, że w najbliiszy<:h

cja

nia samodJodów i importu bez opiat
cdnydl. litmatw): ,,religijnej". - Harc

Kriszna zalewa nas

swoją

propagan-

dąiz.arabianalymmilionyOOiarów - o

struga! L Ozierowski.

Jak poinfonnowano, o rejestrację w Polsce starał stę nawet kościół
satanistyczny. Nie zgodzono się na
to, ale niewykluczone. że sataniści
zalegalizowali się pod inną nazwą.
Na zachodzie Europy pnybierają
często pnydomek .,Kult Ziemi".

Szukali
kapitału
· Chcemy odwiedził kilka firm
giełdowych i zachęcił je do in"·estowania w Radomskiem - powiedzlal przed wyjazdem na 'Targi Poznaflskle wojewoda Zbigniew Ku·
tmiuk.
Wojewoda pojechał do Poznania
w poniedziałek po południu razem
z prezydc:oo:m Radomia
Kazimierzem Wlazło i dyrektorem Wydziału
Polityki Regionalnej i Przeksztak::eń
WłasfiOI{ciowych UW Madejem 'J'n.a..
skowskim.. WCl.Or.lj, opócz zwiedzania targów uczestniczyli w konferencji prasowej. podczas której namawiali uczestników poznańskiej imprezy do współpracy z firmami
z woj. radomskiego.
(san)

reigijnydl.-WliektachmamywPolsce 300 tys. osób. Bez przeciwdz:ialania
tędrie ich \o\-ię:cej-

p-.tekonywano.
ARKADIUSZ KUTKOWSKI

Sursw nlacja u spotkania w j~d

Znlew.......,

policjantów na
.zarzu::a Proluatl.nl Rejonowa w Upsku przewodnk:zą
earo korrisii ds. laW i praworzą<h>6ci Rady l Gminy
w Zwoleriu EcMaldowt R. oraz
jogo-.Aid-wtoj
sluił:lie

......

e

-.no WCZOOij

do

~AGA!

NAJZl>OlJ\1F.rSIUC1J'liOWJ.E
IONC"L\CV IJ.ASY \1 i VII
GIMNAlJUM J~OWE

p~eW-~wybmi!Cftłro

upedoalepolkta......,..lłrt4at.
eert:rfl.blrr..kzrk'wq~kietel.__..

klfi'I(IWICQ"c:ider.Austrii,
l.JSAillmady).

w. Brytaaii,

INFORMACJE - Pfywatne Uceum
Zaf74dunja i Administracji Kklee. Ul

Mietezmki

4S,teL66-31-36.
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Hirudoid®
Maść, żel
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d<magat się od poslów i senatorow oowych regulacji prawnydro w sprawach

Bronił ładu
porządku?
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LUITP OLO

Skuteczny w leczeniu:
• ty laków kończyn dolnych
• zapaleń tył
• "zmęczenia nóg"
• krwiaków, stłuczeń,

siniaków i
Dostępny

obrzęków

w aptekaeh bez

reeepł)'

Przed utyeiem zapoznaj się z ulot~lt

nym z NUI(pnyclr W)'dalf HSL ".

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

Strzeliłem

Truskawkowa
wysypka_

czegoSpólkizo.o.wMakowie.-~

Za dwa, trzy dni spodziewany jest szczyt "wysypu" truskawek.
Ceny na targowiskach prawdopodobnie jeszcze spadną. Obecnie za
łubiankę (ok. 2 kg) nieodszypułkowanychjagód plantatorzy chcą l ,S
• 2,0 :d. W punktach skupu za łubiankę odszypulkowanych płaci się
1,5 ·1,6 :d. Po.(rednicy OObierający owoce wprost z pola oterują o 10
• 20 groszy taniej za kilogram.
też

spodDcwat plonów o

około J(}

proc. wyb:zych ni:i prm:ł mkiun. f'&
dat pjen.'SZ)·ch owców moZe więc: wynidt 15 tys. ton. Zachę:tą do zwi~k·
szania plantacji była ubiegłoroczna
cena; w pewnym okresie przekraczała
nawet 50 tys. starych zł za łubiank~.
Truskawkę: w Radomskiem ku~XJją

Panimgr

LIDll PRZYBOROWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu ś'miei'Ci

MATKI

-j<St"""'""*J·--·

~ się uprawy tru*awdt w takich
bajach jak Hiszpanla, 'funezja,
1\n·cja, Meksyk. Z legoJeż powodu
zachodni odbklrcy nie proponują
zachęcaj~ch cen.
Truskawkę zamiena kupować Radomska Giełda Rolna. Uruchomiła
już kilkana.o{c ie punktów skupu. Zda·
niem Andrzeja Rzońcy, prezesa
RGR pozwoli lo n a stabilizację
ceny. Ale Giełda Id skupuje tylko
tyle jagód, na ile ma zbyt. płaąc
również 15- 16 tys. zł za łubiankę.

JAN

WOJSZKO

Kulturalne
konsultacje
AndrzeJ

(dzialalnośf

scemana),Eiib«a-(upoBieolasz

-pod-

wszechnianiemlrl)1drenesansu)isek·

Rektor, Senal, pracownicy l sluMnd
\\lyisuj Szkoły lniynierskiej
im. K. Pulaskiego w Radomiu

Bogaty wybór wyrobów
uznanych producentów
w tym r6wn/ei wyroby
Spóldzlelnl Inwalidów
(zapewniamy odpis

na tzecz PFRON)

cja piastyona Cmtn.n KuHwy ~

Doru<y""""'"'
to tegoroc::ml zdobywcy nagród Fundacji Kultury Jana Kochanowskiego.
Wyróżnienia wręczono wczoraj podczas 11 Radomslóch Konsultacji Kulturalnych. Spotkanie prnoov.ników i animatorów kultury pod pali'OOalem Fundacji J. Kochanowskiego to kontynuacja
ubiegtorocznej inicjalywy. Jak ma wy·
glądał kOOidynacja działar'i kultwalnych
i wychowa'W'CZ)'Ch - zastanawiano się
podczasdyskusji.'JYmbardziejtoistol·
ne, że~ wśrod dzieci
i mkxhicży wznr;ta, a ~ roraz

""'""_,,..._

Konkretnyprogr.ml ,.polączcnia"kul

tury i wychowania przygotuje Rada Programowa, która wyłoniona zostanie jesienią br. spośród członków konsulłaeyj

"""'"""""'-

- tak wyszło

- Jadąc: do Radomia nie chc;łaęn nikogo zabić. Strzeliłem, bo
tak po prostu wyszło - powiedzlal wczoraj na rozprawie przed
radomskim Sądem Wojewód$1m Władimir K., osklriony o poslmllenle l próbę zabójstwa ukraińskiego małżeństwa.

dawni poccntaci w przetwórstwie . za.
klady ,.Hortex" w Przysusze i Upsku.
spółka w Makowie, prywalna zamraż.al.
nia w JanikoMe, przetwórnia w Tarczyrie a także wiele finn i osób prywal·
nych z różnych regionów kraju. Wczoraj
wszystkie placiły za łubiank~ owoców
bez szypdek cxl l ,4 do l P zJ.
. W tym roku zamierzamy kupić
około 1500 ton pierwszych owOOw, na
takie iloOCi mamy zamówienia za granicą - powiedział Eugtnius:r: Kaczkowski
• preus Zakładu Ptzetwlnlwa Spożyw

składają

141R

Proces Władimira K. rozpoczęty

Tanie jak barszcz

W stosunku do ubiegłego roku powierzchnia upraw truskawek w woj.
radomskim zwiększyła si~ o kilkaset
hektarów i sięcga obecnie 3 tys. ha Zdaniem Mariana Janeczka, zastępą dyrektora Wydziału Gospodarki Zyw·
nośdowej Rolnictwa llnfrastruktu·
ry Urzędu Wojewódzkiego nałeży ~

NUMER

(l>k)

Zdan.enie miało miejsce - przypomnijmy. w lipcu ub. roku. Władimir
umówił si~ z Ukraińcami w hotelu
radomskiego Automcbilklubu, by sfinalizować sprzedaż samochodu BMW.
W cz.asie spotkania wydągnąl pistolet l oddal strzały w kierunku mał
żonków. Potem zbieg) pruz okno
do czekającej na niego taks(iwld.
Ukral6cy przetyli tylko dziękJ natychmiastowej pomocy lekany l operacji w ndomskim szpitalu.
Po złapaniu Władimir K. powiedział policjantom. że użył broni, bo
mial zamiar zastn.elić i obrabować
małżonków. W prokuraturze zmienił
wyjaśnienia • Nie chciałem nikogo

K.

zabijać-stwierdził.

Wczoraj przed ądem podtrzy·
mai tę wersję dodając. ie do ataku

Zabrakło posłów i

(Nie)jawna

mogło sprowokować

go zachowanie

Ukrallica, w którego ręc:e spostrzegł
w pewnym momencie nót. • Jad:tc
do Radomia nie my§lałem o zabójstwie. Strzclilem, bo tak po pi'OStu
wyszło • powiedzlaL
Białorusin zachowywał się w czasie rozprawy bardzo poprawnie. Mówił łamaną polszczyzną, sprawia!
wrażenie skruszonego. Pylany przez
sąd. dlacz.ego lak pó:tno przypomina
sobie niektóre szczegóły zdarzenia
odparł: · Nie chciałem utrudniać post~powania...
Oziasiaj, w drugim dniu procesu
przesluchiwana ~zie Agnieszka K.
z Siedlec, z którą oskarżony zwi4UJ1y
był w czasie swego pobytu w Polsce
i która towarLyszyla mu w podróży do

Radomia

(aku)

senatOrów?

drużyna

Olka

W poniedziałek odbylo się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego
skład jest na razie otoczony tajemnicą. Wiadomo tylko, że rzeczni·
Idem prasowym będzie Miroslaw Kida, sekretarz redakcji ,,Dzienni·
ka Radomskiego".

· Nie chcemy jeszcze podawać pel·
nej listy członków komitetu, ponieważ w poniedziałek nie było WSZ)'Sł·
kich osób, które chcemy zaprosić do
współpracy - llumaczył nam wczoraj
M. Kida. Dal do zrozumienia, te za.
braklo niektórych parlamentarzystów SLD, któny · jak to okre§ił mają napięte tennlny. Zapowiedział,
że olk:jałne ogłosl.enit' składu komitetu nastąpi dopiero na początku lipa.
Także w poniedziałek odbyło si~

posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu
Wyborczego A. K~. klórym kieruje sekretarz RW SdRP An·
druj Kalowski. Według M. Kidy
zbieranie podpisów pod kandydaturą
lidera SLD rozpocznie si~ w Radomiu
dopiero po ogłoszeniu tenninu wyborów, ~zyli zgodnie z zapowiedzią
marszalka Sejmu J. Zycha, nie wcz.c(..
niej niż 22 sierpnia. - Tak naprawdę
kampania rozpocznie się dopiero we
wrzdniu · twierdzi Kida.
(san)

Naukowo o Radomskiem
Powstanie województwa radomskiego przed d"'udzlestu laty bylo uk~
waniem wysiłków widu pokoleń mieszkańców tego regionu· podkreWi uczest.
nicy kooterencji naukowej, kl6n odbyła się wczoraj w radomskiej ,.Resw*''.
Sesji przysluchiwala ~ niewielka liczba słuchaczy, wlę~ miejsc w WOKiS
S'wiecila pustką. Na szczę$cie organizatorzy postarali się o wydanie rt:fetatów drukiem. Wicewojewoda ZbignW G<Jłąbek otwierając sesję, namawiał do zapomania się z tą publikacją. \Vkrpl"l'2)'dmt Radania Ryszard F*k shł"imb:il, te
jakiekołwiek teey o łik"''idacji Radomskiego nie majdują ~ gdyi za..
równo miasto, jak 1regionsąznacąc:ąslruktW'llworganilmitpall'>1wa. (sok)

Szef komisji przed sądem
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Zapraszamy do magazynów:
KIELCE, ul. Hauke-Bosaka 9, teł. 0-41 68-74-40
RADOM, ul. Wjazdowa 4, tel. 0-48 63-27-66
Zatrudnimy przedstawieleli handlowych

Kontakt telefoniczny w

13-15:
teł.
teł.

88-74-41
63-24-10

Broniłładu

i

porządku?

Znieważenie

policjantów na służbie zarzuca Prokuratura
Rejonowa w Lipsku przewodniczącemu Komisji ds. Ładu
l Praworządności Rady Miasta l Gminy w Zwoleniu Edwardowi R. oraz jego żonie. Akt oskarżenia w tej sprawie
skierowano wczoraj do sądu.
Do incydentu doszlo wieczorem 7
marca br. Policyjny patrol otrzymał
zgłoszenie, że przedjednym ze sklepów w Zwoleniu ktOO: próbuje u~
samochód. Kiedy funkcjonariusze
podjeidżali pod wskazany adres, domniemany złodziej wchodził do sklepu. Na miejscu okazało si~. że był
nim zięł włdciciela lokalu. M~żczy.
zna sprawdzał, c:z.y samochód t~ia
stoi zamkni~.
Rozmowie policjantów z mężczy
zną pnysluchiwal si~ Edward R. i je-

go żona Maigorzała W pewnym mGmende podt'Slli bliżej i zaczęli ubliżać członkom patrolu. Szczególnie
agresywna byb tona radnego,
która • według relacji polkjanMw •
próbowala rękoczyn6w. W utemperowaniu krtwkkh małżonków mu·
siał funkcjonariuszom pomóc jeden
:&

pnechodnlów.

We knri przewod~ stwte....
dzono wówczas dwa l pól promilla
alkoholu. Noc: z 7 na 8 maja spędrlł
w hble Wyt.netwie.6 w Radomiu.
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Za znieważanie funkcjonariuszy na
służbie państwu R. grozi kara do
dwóch lal pozbawienia woJnoki lub
grzywna.
Nie był to pierwszy wyskok Edwarda R. Tydt)eń wa.einiej był an Hboho.·
terem rodz.innLj awantu~ która też
zalcmkzyla sif odwiet)eniem gf> do
Izby J.\Ytnetwielf. A mimo tf>, ~lnie
niedawllf) w najlepsze prowadził obrady Komisji ds. Wu i Pffl'K'Of"U/dnoJci Rody Miasi(J i GnUny w Zwoleniu.
Jesteimy bardw ciekaw~ jak pon R.
musiałby jeszcze •• p n.utrugat po·
rtądku" w mielcie. żeby radni powie·
dt.ieli wreszcie: Temu panu już podtif·
kujemy?...
N
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Rząd o budżecie
tucyjnym składzie, to jest w ścisłym
gronie w obecności tylko samych
ministrów.
Wcześniej Rada Ministrów zaakceptowała dokument na temat nąi·
ważniejszych zadań polskiej polityki
zagranicznej w br. Materiał ten był
już prezentowany w Sejmie przez
ministra sp_raw zagranicznych.

Spór o dochody
Minisłer

pracy Leszek Miller
po'lfiedzial przed posiedzeniem fZiłdU,
l:e "rażl!.cym błędem" omawianych we
"1orek zaloi.eii do projektu budżetu
.naprzysrJy rokjest .,nlewysta~lłce

DTÓcenie uwagi na dtcbody buditlowe".
·
Według Millera. w przygotowanych przez Ministerstwo Finansów
założeniach przewiduj e si~. że
dochody budżetowe wzrosną realnie w porównaniu z br. o O, 7 proc.
.czyli nic". .,To rażący błąd, mam
nadziej~. :te te n dokume nt zostanie
poprawionywtokupracRadyMinis.
trów"'- dodał minister pracy.
Pytany, czy ma pomysł, skąd
wziąć Smld zł (50 bln starych zł) brakujące do .,domknię:cia" bud:tetu,
Millerstwierdzil,:tejest totezamini-

stra

Kołodki

i

dodał,

:te "minister
Kołodko cz~sto mówi, co wie, nato·
miast rzadko wie, co mówi".
Proszony o skomentowanie tej
wypowiedzi, Gnegorz Kołodko
stwierdził: .ja wiem, co mówię:,
a zanim mówi~, to licz~ pieniądze
pod atników i nie pozwol~. aby zostały roztrwonione".
Zdaniem ministra finansów, równowagi bud:tetowej należy szukać
po stronie wydatków, a nie "naciąga
nia dochodów do nierealnych
zamiarów finansowych, które nie
znajdują pokrycia w przyszłorocz·
nym bud:tecie".
Pytany, komu w takim razie obetnie wydatki, Kołodko stwierdził:
.,nikomu nie obetn~ i nikomu nie
dokładam- to mnie dokładają".

Prymas przyjął szefa "S"
20 aerwca ksi~dz kardynał J ózer
Glemp, prymas Polski., przyj~ł przelrodni~cego NSZZ "Solidarność"
pana Mariana Krzaklewskiego- połn
rormował PAP w komunikacle Sekretariat Prymasa Polski.
Przewodniczący

,.Solidarności"

zapbznał księdza

prymasa z wynikami VII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Podkteślil
oparcie uchwał Zjazdu na katolickiej
nauce społecznej, czego wyrazem
jest włączenie Papieskiej Karty Praw
Rodziny do Uchwały Pr9gramowej

Zjazdu. Poinformował też o stanowisku, zaj~tym przez Zjazd wobec
Światowej
Konferencji Kobiet
w Pekinie oraz o budzącym niepokój
sposobie wprowadzania przekształ·
ceń własnościowych.

Mówiono o sytuacji społecznej
w Ojczyfnie, wyrażając zaniepoko·
jenie kierunkiem prac nad projektem Konstytucji.
Przewodniczący
zaprosił ksi~dza

czystości

,.Solidarności"

prymasa na uro-

IS. rocznicy powstania

Związku- głosi

komunikat. ( PAP)

Prof. Zieliński

Dyskretny kandydat
Pror. Tadeusz Zleliliski jest taka
katolikiem 1 to praktykąj-'4,cym. Nie
robi przy tym ze swojego katolicyzmu
demonstracji politycznej, tak jak lo
robili partle prawicolre, Moim zdaniem jest on potenc:jalaym kandydatem wszysddch Polaków - ośwladaa
szef sztabu wybon::zego prof. ZielilisIdego Tadeusz MiceMld w wywiadzie
udzielonym,.Rz" .

wi=~~~ :n~~;:~~ wp~~fc;:

którzy chcą startował jako katolicy,
spraw~swojej religijności !taktuje bardzo intymni$ i poufnie. W polityce
c~ce b)t zaangatowany bę:dąc katoliklem,anie jakokatolik.Tojestsz.aleUnaso
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nie watna rotnica-podkreśla Micewsld. Sądzi on, że Zieliński podejmie
de~ę: o kandydowaniu na przełomie
czerwca i lipca. Do 26 czerwca powinien mioć wymagane 100 tys. podpi",w.

Jak ujawnia Micewski, elementem
przewodnim programu wyborczeso
bądzie sprawiedliwość prawna oraz
sprawiedliwość społeczna. Prof. Zieliński uważa, te trzeba uzdrowić polski
system prawny. Nasze reformy- zbyt
liberalne, nie uwzględni!ljące czynnika
ludzkiego- doprowadziły do tego, te w
mojej ocenie co najmniej 40 proc. społeczeństwatyjena granicy ubóstwa. Na
to się: profesor nie zgodzi -zapowiada
szerjego sztabu wyborczego. (PAP)

Konkurs na preambulę
Konstytucji
Przewodnicący Komisji KonstytucyjnejZgromadzenia Narodowego

Aleksander

Kwaśniewski,

podczas wtorkowego s potkania

w Sejmie

z Młoclzieiowl!J Komis~ KonstytucyjnłJ, ogłosił k onkurs na .,najbardzlej
roZSłJdl\łJ" preambułf do nowej ustawy'zasadniczei.Z

uczniami ltceów,

laureatami szkolnych debat konstytucyj nych, Kwaśniewski
o dyłematac:h zwi4anych z tworzeniem prawa.

Program debat konstytucyjnych,
który zaowocował powołaniem 19
bm. w Warszawie Młodzie:towej
Komisji Konstytucyjnej, odbywa się
pod patronatem Centrum Edukacji
Obywatelskiej. 52 uczniów liceów
z całego .kniju dyskutowało m.in.
o skardze konstytucyjnej, wolności
sumienia i religii dla dzieci i mlodzie:ty, a tak:te o powołaniu
necznika praw dziecka. Dorobek
debaty, w postaci sfonnulowanych
zapisów, młodzie:t przedstawiła we
wtorek przewodniczącemu Komisji
Konstytucyjnej ZN. Aleksander
Kwaśniewski nie wykluczył, :te niektóre koncepcje zaproponuje do rozwa:tenia członkom komisji.
Pomysł z konkursem na preambułę do Konstytucji pojawił si~. gdy

Biznesmeni
będą popierać
politykę
G. Kołodki
-

Dop6ki wicepremier

Kołodko

będzie konsd;w~ntnie ,.dyscyplinował"
pleni~tdz l gospodukę finanso~ pańs
twa,będziemygopopierat-:tadeklaro
wał nakonferenrji prasowejw 8asines5

Centre O u.b Marek Goliszewski, prezes
Z.~du BCC.
Mimo, te minister finansów jest
uważany za postać kontrowersyjną, to
przedsiębiorcy oczekujlł, it dotrzyma
słowa o niepodnoszeniu progów podattowych w przyszłym roku i zacznie
tet radykalną refonnę: systemu ubezpieczeń społecznych.

BCC jest przeciwne planom powolania na stanowiska szefa NIK osoby z
koalicji rządowej. Dotychczasowy
układ'!; prezesem Kaczyńskim był prawidłowy, paniewat asendy rządowe
były kontrolowane przez niezaletny
urząd
kontroli, choć podległy
Sejmowi.
.Głównym tematem konrerencji
wPałacu Lubomirskich bylozaprezentow~ie uwag skupionych w BCC
przedsiębiorOOw, do "Załoteń polityki
społeczno-gospodarczet, które stanowią dla rządu podstawę: do ustalenia
projektu budtetu na 1996 rok. Akcep·

Kwaśniewski

rozmawiał

mówił

uczestnikom
spotkania o kontrowersjach wokół
projektu ustawy zasadniczej. Zaliczył do nich m.in. krytyczne stanowisko Episkopatu Polski wobec projektu - określenie go jako nihilistyczny, bez preambuły o charakterze religijnym i ograniczający zakres
wolności religijnej. "To spór fał
szywy, bo to spór o dwie koncepcje
państwa. Jesteśmy zwolennikami
państwa demokratycznego uwzgl~
dniąjącego prawa mniejszości. To
koncepcja państwa, w której nie ma
wojen religijnych" - powiedział
Kwaśniewski.
Dodał, :te dla zwyci~zoów konkursu ufunduje trzy nagrody z włas·
nych środków. Jego zdaniem, pre-

Oświadczenie

ambula powinna nawiązywać do
przeszłości,
kultury narodowej
i zawartości Konstytucji.
Przedstawiciele Młodzie:towej
Komisji Konstytucyjnej zrelacjonowali efekty swej dyskusji o nowej
ustawie zasadniczej. Wśród ich propozycjijest m.in. powołanie instytucji skargi konstytucyjnej słutącej
jednostce do ochrony jej praw.
Młodzi

przyzn:iją

każdemu

prawodo wolności sumienia i religii.
by rodzice mogli zapewnić
swoim dzieciom wychowanie i nauczanie moralne, a takie religijne
zgodnie z ~h pnekonaniami.
Wychowanie to powinno uwzgl~d
niać wolę: dziecka, stopień jego dojrzałości, woJnoki jego sumienia
i wyznania. Religia legałnie istnieją·
cego Kościoła mo:te być przedmio·
tem nauczania w szkole, przy czym
nie mo:te być naruszone prawo do
wolności religii innych osób i prawo
niewierzących.
(PAP)
Chcą,

prezydenta RP:

Gwiazda Dawida

wielkim znakiem pokoju
Prezydent RP Lech Walę sa .,uważa
Gwiazdę Dawida z:a wielki ma.k wiary l
wsp~lnoty :l;ydowskiej, który

otoczony
powinien byt szacunkiem" - głosi
oświadczenie prezydenta RP przekau ne20bm.wiea.orem.
Oto pełny tekst oświadczenia:
Kazanie proboszcza gdańskiej
parafii św. Brygidy wzbudziło w opinii publicznej niepokój w kwestii
stosunków
polsko-:tydowskich.
Wymaga to jednoznacznego okreś·
lenia polskiego stanowiska w tej
kwestii.
W odrodzonej Rzeczypospolitej
stosunki polsko-żydowskie oparte
zostały na prawdzie i wzajemnym
szacunku. Jako prezydent RP czyniłem wszystko co w mojej mocy, aby
parni~ o zagładzie :tydowsk.iej
utrwalała si~ w polskim społeczeń
stwie i aby długaobecność ludu Izraela na ziemiach polskich była twonywem dobrych stosunków mię:dzy
Polakami i Żydami, jak też mi~dzy

Polsłą i Izraelem, teraz i w przyszło
wszelkie
przejawyantysemityzmuzarównow
Polsce, ja.k i na świecie powinny
spotkać się z powszechną pogardą
i pot~pieniem.
Żywa jest pamięć strasznej zbrodni jakiej ofiarą padły w czasie U
wojny światowej miliony synów
i córek narodu żydowskiego.
Jako Polak. i chrześcijanin uwa:tam Gwiazdę: Dawida za wielki znak
wiary i wspólnoty :tydows.kiej, który
otoczony powinien być szacunkiem.
Wcześniej prezydent RP rozmawiał telefonicznie z przewodniczą
cym parlamentu izraelskiego Szewachem Weissem. Tematem rozmowy była wypowiedt księ:dza Jankowskiego w czasie mszy z udziałem
prezydenta, odebranej jako antysemicka. Prezydent Wałęsa zapewnił,
:te "tak długo jak bę:dzie prezydentem nie dopuści do przejawów antysemityzmu w Polsce'".
ści. Jestem przekonany,:te

tację:zyskały,m.in.zamiaryracjonałi·

zacji wydatków budżetowych, plan
opracowania,.Prawaprzemyslowego",
Iwonenie warunków przyjaznych eks-porterom, uruchamianiesystemu ubezpieczeń dodatkoWych oraz ułatwienie
w dost~pie do zorganizowanych zagranicznych kredytów szczególnie dla
małych i średnich przedsi~biorstw.
Obawy budzi jednak proponowany
w "zało:teniach" zbyt duży deficyt
budżetowy i wci41: wysoka stopa bezrobocia.

Chciał zabić wróżkę
Prokuratura Rejonowa w Często
chowie aresztowała 36-letnlego Zblgnie"'a P., podejrzanego o usilowanie
zabójstwa miejsconj miki - poinronnowal 20 bm. rzecznik KWP nad. kom. Marian Kolarski. Ujęty był na
samowolnie pnedlutonej przepustce
z zakładu kam ego, gdzie odsiadQje
karę 2S lat 'lfięzienia Zll Zllbójstwo.
Zbigniew P. od 1989 r. odbywa
karę pozbawienia wolności za zabójstwo. lO bm. wyszedł na przepustk~
z Zakładu Kamego w Strzelcach
Opolskich i tam nie powrócił. Przyjechawszy do Częstochowy, telefonicznie umówił się: z Grażyną S. pro-

STRONAJ

A. Kwaśniewski ogłasza wśród młodych

-- w ścisłym gronie
Rada Ministrów, po uakceptowanlu ułożeń reformy centrum gospodaraego rzJ~.du, ro:r:pottęla we wtorek
po poludniu wstęp~ debatę nad zaloienlaml do projektu bud:ł.etu pa ństwa
na przysrly rok, pnedstawlanyml
pmzresort8nans6w.
Nad założeniami d o projektu
budt.etu rząd obradowal w konsty·

LUDU

wadzącą punkt l1Sług wróżbiarskich.

W trakcie spotkania z kobietą 18 bm.
zaatakowałją deską do krajania w~d

lin, zadając kilkadziesiąt ciosów
w głowę:. Wró:t.ce udało si~ jednak
wyrwat napastoikowi i zaalannować
sąsiadów. Zbigniewa P. ścigali po
ulicy przechodnie, a zatrzymał przechodzący
w pobli:tu policjant
w cywilu. Wróft~zci~lr.imiobraże
niami ciała hospitalizowano.
Jak powiedział rzecznik, Zbig·
niew P. w ostatnim czasie wielokrotnie korzystal z przepustek wystawianych przez kierownictwo zakładu
karnego.
(PAP)

Joe Cocker w Polsce
W granatowej lnutceinJebiesłdej
czapec-ue na giDWie wyszedł 20 bm. po
południu zsallprzylot6w dwora lotni

aego Okęde Joe Cod:er - wokalista l
autor tekstów, lecead.ll Woodstock •69.
Po wtorkowym wyst~pie w katowic·
kim "Spodku", w środę: zmpiewa na
stadionie Gwardii w Warszawie. ,.Cieszę: si~. że po wyst~pach w Niemczech b~dę: mógł wystąpić przed polską
publicznością" - powiedział Coclr.er,
oblegany przez fotoreporterów i kamerzystów telewizyjnych. W tłoku
doszło nawet do rpkoczynów mię:dzy
kamerzystą telewiz,ji Polsat, a przedstawicielem TVP. Z lotniska artysta
-w asyscie swoich ,.goryli"- odjechał
szarym .mercedesem" w niemanym
kierunku.

Cocker wyst~puje od 25 lał. Zaczynał jako perkusista w zespole ,.The
Cavałiers", potem karier~ kontynuował ju:t jako wok.alista w ,.Vance
Arnold And The Avengers". Popularność przyniosła mu interpretacja piosenki "Beatlesów" ,.Wit h A Little Help
From My Friends", która ukazała si~
na albumie pod takim samym tytułem
w 1969 r. Legendamywystę:pwWood
stock i trasa koncertowa po Stanach
Zjednoczonych przysporzyły mu
wielu wielbicieli. Szczytową rormę
Cocker uzyskał w latach 80., kiedy n.aa·
rai m.in. ,.Im So Gład lm Standint
Here Today" i ,.When The Ni&ht
Com es".
Ną.inowszy album ,.Have a Little
Fight" jest 18 albumem w dyskocrafii
Cockera.
(PAP)

Grób z granatami
Proboszczparafii w podknkowsklej wsi Bobin powładomll pobllsld komisarlal policji, :te na terenie cmentarza, podczas kopania rrobu, mJ~jscowy &raban
odkrył kilka granatów i pocisków artyleryjsldcb z czasów 11 wojay .łwlatowej.
Wezwana na miejsce policja zabezpieczyła wykopalisko. Rozb~aniem
pocisków zaj~li s i~ saperzy z 6 Brygady Desantowo-Sz turmowej - poinfo rmował 20 bm. podkoro. Cezary Budny z KWP w Krakowie.
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Szewardnadze omega
przed faszyzmem
w

byłymZSRR

Pnyw6dca GnuJi Eduard Szewardnadze ostnegl w Tel Awl'lłie
cro:lb~ rueynuu
byłeco ZSRR.

prud

w

~·ch

Szcwardnadze powiedział, te
państwa poradzieckie nie
sukcesu w budowie
demokratycznego społeczeństwa,
to groźba pojawienia si~ w nich
faszyzmu jest bardzo realna.
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osiągną

Armenia
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uruchomiła

elektrownię atomową
Po 6latacb władUII&rmenU próbnłe anłChomlły elektrownię atomo~ Metsamor, zamkn..lęt4 wkróltepotngkmymlnęsienluziemiw

1988roku.
Reuter pisze, te przez co najmniej miesiąc specjaliści bę:dą
obserwować

pracę:
urządzeń
zanim podejmą decy-

elektrowni,
zjt: o wytwarzaniu energii przez
jeden z reaktorów. Armenia znajduje sit: w cit:tkinytYzysie energetycznym
i
uruchomienie
elektrowni Metsarnor zostało spowodowane gJównie brakiem alternatywnych źródeł e nergii.

Sok grejpfrutowy
sprzyja przeszczepom
Pide
soku grejpfnttowego
wnn.acnla o ok.40 proc. dtialaDie
leków zapobiepj~ch odnucenlu
pnesz.aeplonych organów- twief'o
~ autorzy naportu przygolonoego pod kierowniclwem Garyeco
Yee, profesora fannacji na uniwef'o
syteclestanu Floryda.
Yee podkreślił, te picie soku
grejpfrutowego pozwala zmniejszyć dzienne daw.k..i leku o nazwie
cyclosporina, nie zmniejszając
przy tym efektu.
Cyclosporina zażywana jest,
w indywidualnych dawkach,
przez wi~kszość pacjentów, którym przeszczepiono jakiś organ.
Zmniejsza on działalność systemu immunologicznego, umoż
Jiwiającprzyję:cicorganu.

i zakładnicy
dojechali do Czeczenii

krytykuje
rządy w Rosji

Byty prn;ydenl Z~u R.adtlecldego Micblł Gorbaczow, któl)' od
niedzieli cośd w Portucałii. ostro
skrytykoni obecny rdim w Ro!i;i
osk.arbU~c 10 o odpowiedzialność za
utycie siły w Clettenil. Tylko środ
kami politycmymi będtle motna
połotyf

arns

wyjł!itkOWO

powab:u!j
sytuacji w regionie Kaukazu- powiedńał Gorbaczow.

Laureat
Pokojowej
Nagrody
Nobla uwata. te struktury retimu
rosyjskiego są powiązane ze zorgani·
zowaną przest~pczością i z korupcją.
Jego zdaniem, należy zmienić reżim,
znaleźć nowe osoby, które zasługują

na zaufanie społeczeństwa.
Gorbaczow nie wyk:lucz.a mo:tli·

swej kandydatury w
wyborach prezydenckich przewidzianych na 1996 rok. .,Podejmę: decy7Ję:
gdy nadejdzie czas. Nigdy nie zrezygnowalem z polityki'"- powiedzial.
W poniedziałek Michaił Gorbaczow został udekorowany pruz prezydenta Portugalii Mario Soaresa Wielkim Krzytern Orderu Wolności.
wości zgłoszenia

(PAP)

Po szełciogodzinnym oczekiwaniu w Chesawjurcie (Dagesbln) na
f'Z4dowe gwar~~ncje ~Jeczeństwa, ok. 17.00 czasu mosklewsklego
kolumna 7 autobusów z oddziałem Szamile Basajewa 1139 .r.akładnt
kamiwyruszyła w dalu,. drovt do Czeczenii. Wieczorem dotarta w okolice Wiedieno, na potudniu Czeczeni~ ak~ pochodzi Basajew.

Bojownicy Basajewa, którzy po
uwolnieni u zakładników w Budionnowsku opuścili w poniedziałek po
poludniu miasto i dotarli we wtorek
rano nad grani~ czeczeńsko-dages
tańską, zatrzymali się: w Chasawjurcie
niepewni o własne bezpieczeństwo
podczas przejazdu przez terytorium
Czeczenii, kontrolowane przez wojska
rosyjskie. ~ew zwrócił się: do władz
Rosji o pisemne gwarancje bezpieczeństwa, gdy wysłany przez niego
patrol wrócił z rekonesansu z informaci40 sytuacji na dalszej trasie podróty.
Nie doczekawszy się: kolejnych gwarancji od premiera Wiktora Czernomyrdina, dowódca terrorystów podjął
decyzję: o wznowieniu podróty. Wed·
ług agencji ITAR-TASS, gwarancje
bezpieczeństwa potwierdzil i wicepremier Oleg Soskowiec.

Szczyt G-7 nie spełnił
oczekiwań
Rezultaty ".sza;ytu" G-7 w HaJifax
nie spelniły wygórowanych oczekiwali
prezydeata Rosji Borysa Jelcyna pisze wpływowy rosyjski dziennik
"Izwiestia" (ZO.VI). W porównaniu z
ubiegloroc:mym ,.sz.a:yłem" w Neapolu pozycja Rosji byla macznie slabDziennik "Kommiersant Daily"
(17.Vl i 20.VI) uważa, te prezydent
nie powinien był opuszczać Rosji
w czasie tragedii w Budionnowsku.
Rezułtaty.,szczytu" świadcząo tym,

że nie warto było jechać do Halifax

- pisze .,Kommiersant".
Borys Jelcyn leciał do Kanady,
aby wziąć udział w obradach "politycznej ósemki". Tymczasem,
wbrew ustalonemu porządkowi
obrad, najwa1niejszą kwestię polityczną - sprawt: Bośni - .,wielka

Jelcyna

siódemka" omówiła przed przylotern rosyjskiej delegacji do Halifax,
bez Jelcyna. W rozrT.owach nt.
wojny na Balkanach prezydent Jeicyn mógłby odegrać ważną roit: - do
niedawnajeszcze Rosja miała status
głównego mediatora w rozmowach
z Serbami. G-7, zdaniem nieoficjalnych źródeł w rosyjskiej delegacji,
• złamała nic pisane mię:dzynaro
dowe normy etyczne.
Przed
"szczytem"
Moskwa
nicdwuznacznie dawała do zrazumienia, że po wydarzeniach
w Budionnowsku oczekuje milczenia ,.siódemki" na temat działań sil
federalnych w Czeczenii. Mimo to,
G-7 wyraziła zaniepokojenie braki e m postt:pu w rozmowach pokojewych (czego dowodem były właśnie
wydarzenia w BudionnoWJiku)

Basajew przesłał do rosyjskiego
rządu oświadczenie, w którym stwierdził, te ,jeśli po drodze pojawią się:
przestoje lub nowe zmiany trasy, to
za to spada na
Rosji, który zagwarantował grupie bezpieczny i swobodny przejazd do
wyznaczonego miejsca".
Kolumna Basajewa ok. 19.10 czasu
moskiewskiego dotarła do wsi Zandak,
w obwodzie wiedieńskim, gdzie terroryści obiecali zwałnit zakładników.
Wśródzalr.ladnikówjest l4dziennikarzy, m.in. z TV Ostankino, tygodnika ,.Ogoniok", centralnych dzienników ,.lzwiestija~. "Prawda", "Siegodnia" i "Komsomolskaja Prawda".
W grupie zakładników jest talr.te 13
lekarzy i pielę:aniarzy z budionnowskiego szpitala, deputowani do Dumy
Państwowej, przedstawiciele lokalnej
administracji Kraju Stawropolskiego
cała odpowiedzialność

rząd

i przelewem krwi w Czeczenii. Prezydentowi Jelcynowi nie udało się
przejąć inicjatywy propagandowej
w sprawie Czeczenii, ani tet zjednać
sympatii dla rosyjskich władz i armii
walczącej w Czeczenii - uważa
.,Kommiersant Oaily".
Rosja miała pełne prawo czuć się:
obratona, pisze dziennik. ale prezydent Jelcyn nie dał tego po sobie
poznać . Wrt:cz przeciwnie, Jelcyn
wyglądał na zadowolonego i dość
szczę:śliwcgo
człowieka.
Wielu
komentatorów uważa, te jego wesołość była nie na miejscu. Jak zwykle
poza, granicami Rosji Jelcyn by!
przesadnie rozluźniony, jego ekspresyjna gestykulacja oraz niewy.
bredne slownictwo zastosowane
przy opisach "czeczeiask.ich bandytów", zaszokowały nieco uczestników ,.szczytu". Zaskoczeniem była
równiet propozycja Jelcyna, aby
w marcu- kwietniu 1996 r. w Moskwie zebrali sit: członkowie G-7 dla
omówienia problemów bezpieczeń
stwa atomowego. Mimo zaskocze~
nia propozycja została przyjęta.

zakładnicy, któny wcześniej S dni
spę:dzili w szpitalu, a nast~pnie dobrowolnie zdecydowali się: na dalszą

i

podrót z terrorystami w zamian za
zwolnienie ponad 700 osób ze szpitala.
W trakcie rozmów pokojowych
w Groznym uzaodniono we wtorek
zasady rozdzielenia stron walczących
w Czeczenii. Ponadto o trzy dni, do
piątku, przedłutono rozejm, obowillzujący od minionej niedzieli.
Po zakończeniu działań wojennych
na terytorium tej pólnocnokaukaskiej
republiki w trzech bazach poz.ostaną
oddzielne jednostki rosyjskie. Dodatkowo, bezpoś rednio w Groznym, na
stale rozlokowana zostanie rosyjska
brygada zmechanizowana. Strona
rosyjska zapewniła równiet, te Cze- •
czeni, którzy Q.obrowolnie zlot\ broia,
otrzymają gwarancje bezpieczeilstwa
i prawo do swobodne&O poruszania się:.
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Do chwili zamykania tq:o numeru
gazety agencje nie pocbły lllforuuatj~
czy po dotarciu do Q.ec:nnii terroryści Ba~ewa u•olnlli lakładnik6w.

Serbski czołg

()

ostrzelał

K'

~

A

posterunek
UNPROFOR
Serb~ki czołg typu M-18 oddal we
15 salw z dziala w ~runku
francuskiego posterunkusił liNPRoFOR na pólnoc od Sanijewa.

wł.orek

Jak podal rzecznik. ONZ, ostrzał
nie spowodował ofiar w ludziach.
Żołnierze ONZ odpalili ze swojego
lekkiego czołgu 4 salwy z lekkiego
działka kalibru 90 mm.
Serbowie mają na wyposateniu
czołgi
produkcji ameryWskicj
M-18, wytwarzane w latach 50.,
uzbrojone w działko 76 mm.
W niedziel~ Serbowie ostrzelali
z czołgu typu T -55 ten sam posterunek ONZ, niszcząc pusty wóz pancerny UNPROFOR.
(PAP)
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Coraz więcej
piją w

Izraelu

Spo:Q>cie alkoholu w Izraelu
wuoslo dwukrotnie od roku 1980podalo we wtorek Mintsterstwo
Zdrowia. w Jerozolimie.
Podczas., gdy w 1980 r. statystyczny mieszkaniec Izraela wypił
l litr czystego alkoholu, to obecnie spożywa 2 litry rocznie.
Problem nadużywania alkoholu dotyczy również mlodziety.
Izraelskie gazety podkreślają, że
nadutywanie alkoholu przez mło
dl.ież wiąże się: z rozwojem ekonomicznym kraju oraz z napły
wem, od września 1989 r., około
650 tys. imigrantów z byłego
ZSRR, wśród których spożycie
alkoholujestszczególnie rozpowszechnione.

Jak często Brytyjczycy
zmieniają gacie
Wszystko wskazuje, te ankieterom nigdy nie zabraknie tematu.
Ostatnio powdue brytyjskie pnedsiębiorstwe bad~ opinię pubU·
~ - ,.s.ney Researdl AssodaIHI" - J:11kb się częstotliwok~
-'-1 pel JIZU Brytyjczyków.
Anbeta wykazała, te co d.złe·
siąty Brytyjezyt zmienia sacie
dopiero po 2 lub 3 dniach. a co
setny nosi 1f 5am4 part: przez cały
tydzień.

Co czwarty ar.t.ietowany przyznał sit:, te tąpie sit: lub bierze pryszn~ezz.tSMły t;ałedwłtroJ-4 dni.
Wśród kobiet taką czę:stotliwość
kąpieli zadeklarowała co szósta
ankietowana.
(PAP)

L - - - - - - - - --'

Ubezpieczenia dla ofiar •
wśród "błękitnych hełmów''
Za bżde:,:o zabllego żołnierza słu
ilłceco w silach pokojowych ONZ
nale;b' wyplaclt nlijblifszym odszkodowanie w "W)'SOkokl 50 łyS. doL,
niezaldnle z jakiego państwa pochodzi zabity- SIWierdza sekretarz generalny ONZ Butros Ghali w dokumencie doty~cym systemu ubezpieczeń
dla ,.błękitnych hełmów", tłóry skierował do rozpalnenia pnez Zgromadzenie Oc:ólne NZ.

Buuos Ghali podkreśla, że na
skutek romącej liczby ofiar żołnie
rzy służących w silach pokojowych
ONZ w różnych rejonach świata,
niezbę:dne jest wprowadzenie jed·

nolitego systemu ubezpieczeń toł
nierzy oraz rekompensat finanso-wych w przypadku zgonu lub trwalego kalectwa.
W przeSTanym dokumencie Ghali
szczegółowo określa, jakie sumy
należy wypłacać żołnierzom z sił
pokojowych, którzy doznali trwałego kalectwa.
Zwraca też uwagę:, że brakjednolitegosystemu ubezpieczera nażycie
żołnierzy z sił pokojowych powoduje, te czt:stokroć nie otrzymują
oni żadnych rekompensat, gdyt nie
przewidują tego ustawy obowiązu·
jące w danym państwie.

Niepewny los
"Kuriera Wileńskiego"
Redakcja "Kuriera Wileńskieco"
zapowiedziala, że w środę, Wl'*i~u z
problemami finansowymi ta jedyna
polskojęzyczna gazela codzienna na
Litwie nle akdesię.,.Jdli~dnadaJ

nie zechce wywiĄZYWał się ze zobowi4l.lil wobec gazety, skorzystamy z
pn.wa "Wilki o istnieale " Karien.
Wileliskiego" l wybienemy drogę
przyjęq w ~ach demokracji"- a:ytamy w artykule redakcyjnym.
,.Kurier Wileński" jest obecnie
jedną, z dwó~.:h (obok rosyjskoję:zycz
nego ~Echa Litwy") gazet mniejszości

narodowych na Litwie wydawanych i
finansowanych prLez rząd. Od kilku
miesię:cy przygotowuje się: do prywatyzacji, co ostatecznie ma nasf4pić w
pierwszych dniach lipca.
Obecnie zadlutenie gazety wobec
drukami i przedsię:biorstw uczestniczących w jego wydawaniu sit:ga 100
tys. litów (25 tys. dolarów)- poinformował przedstawiciel gazety Jarosław
Wołkonowski. Pracownicy redakcji od
2 miesit:cynieotrzymuj,"'J)ensji.
(PAP)

Znowubójka
Polskie wilki na czeskie owce Polaków we Włoszech
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WieleewteerNS!IlpllłJJU•t)Wnb•c:anlddi.BakiUdlwilkł,ktftp....,.

ut~Cz.edlzhlskl-lollłMfJ,.J...IriMeNeońiiJ"-.~~-rehi-

ca•Starydl~stradla..utllle37cnrłec.

się dornapć

Cr.escy rolnicy nie lllOA
odszkodowania za spowodowane pqez wilki
ttmywttadzie.Chociatustawaom)'łliltwieprzewiduje,tezallkodys~w

D. bltjMJ Wjkl z wdi:We• Pel.aW. liosdo u jeO:r- z dówarda,
~jay~ ,._." _ _ . ' Plazza. ~lo, ,e~o-.,.'

~~~~~tc(an K. pobłl do
nieprt:yłomnoścl flielttnitio

Po-

~:~;::rr:.::e~~~=i:w~~~=::;:~: :_a.któ~go tobam~ ustala polipl~ąrotllitomu zw~z.abiteprt.etaiedł:ftd:z:le. W otGiicacb ..rDoiDiuimnaw
tym roku nicdtwiedzie roZSZIJ"l)ały jut cztery owce.
Jest motliwe- powiedział przewodn~ spółdzielni w StaryCh Hamrach Petr Szimeaek- te Ministerstwo Rolnictwa, w porozumieniu z resortem ochrony Jmdowiska,
pozwoli na odstrzał wilków, b4(lt tet podejmie de~ o ich wyłapaniu.

Stefan K. zostałłi"esr:towa.ili ;nastolatek trafil do szpitala, gdzie lekano wysuq, bardzo ostrożne prognozy co do jego ewentualnego powrotu do zdrowia.

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

Przyczyny bój.k..i nie udało sit:
ustalł. Wybuchła ona na skwerku
Wśrodku placu, na którym u.zwy·
czaj pij~ alkohol Polacy. Bardzo czt:·
sto dochodzi tam do interwencji
ka.ra;blniemw. Nie zawsze ma.it one
przebie& apokojny. 24 kwietnia br.
włoscy karabinierzy rozdzielali bij~
cych lię naskwer.ku trzuh Polakbw.
Dwóch karabinierów zostało ran·
nych, gdyt Polacy na ich widok
przerwali bójkt: mit:dzY sob~ i rzucili
si~ na Włochów.
( PAP)
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~:=.~;;:~~~r:,~;::;;f:=.:,:=:~~~~:~m,.=
od początku nie mieli wątpliwości, że Józef został zabity. W poniedziałek lekarze z Zakładu Medy-

S T RONA 5

Sprawa pobicia przez policję
dO prokuratury

r;ynySądowejwKrakowiepolwierdzili,tepnypus=enla.Józelzostałuduszony.-Niemógłtego WTÓci

zrobić

nikt inny tylko bracia W.- mówią

mieszkańcy wsi.

Holendry bez bandytów Ojciec oskarża

Do Prokuratury Rejonowej w Skartysku powróc:tły •kła sprawy dotycq-

Policjanci przyjechali po braci W. w p~tek w południe. Wojtek i Piotr
byli wobejściu, Adam natychmiast uciekł. "Gliniarze• mieli nie lada kłopoty. Najpierw nie chcieli ich wpuścić do domu, póiniej na strych.
popierojak policjant prysnę! gazem 18-letni Wojciec:h 121-let:ni Piotr
dali sit wyprowadzić. Potem zabrali Klzysztofa S., który ostatn5o sit
z nimi kumpk)wał.

nie tam gdzie były napady. Brutalne
napady. Sprawcy przychodzili
w nocy. Ubranych w kominiarki nie
motna było rozpoznać. Napadali
starszych ludzi. Straszyli pistoletem.
bili, kluli notami, :teby im wydać

Zresztą, jak JózefT. zaginął, policja od razu zacz~ła podejrzewać
braci W. Wtedy przyjechał z War·
szawy Ryszard, policjant. - Olaczego
podejrzewacie
sieroty?
- mówił. - Macie dowody? - Nie
mieli.

W Samostrzałowie napadli Wła·
dysława G. Dawaj pieniądze
-krzyczeli i przyJotyli mu do gardła
taki duty nót - opowiada ktoś na
wsi. G. nie chciał, dostał kopa
w twarz. Grozili, te mu gardło
podertną, to si~ złamał.
W Przededworzu, nie dalej jak
dwa miesiące temu starszą kobiet~
kluli no:tem dwadzieścia razy. 2yje,
bo dała 24 miliony i zapewniła, te
nic nikomu nie powie. Inną kobiet~
bili maczetą po plecach, at miała

-Adama, k:tóry ma 24 lata, zgaro szóstej rano. Zanim
jut był skuty - mówi
starsza kobieta.- A po południu cała
wieś poszła do lasu. Przywieźli braci
W. Tyle policji nikt tu jeszcze nie
widział. Kopali doły w zagajniku za
wsią. Czegoś szukali. Ktoś powie·
dział, :te grobu Józefa. Wieczorem
go znaleźli. Józef letał twarzą w dół
przykryty płaszczem i foliowymi
workami. Dla wszystkich stało si~
jasne, :te został zabity przez W.
- Panie, wiedziałam, te ~dzie sprawiedliwość
na tych bandytów
- dodaje.
nęli w sobotę

się obejrzał

Otwienli,
bo cię podpalę
Ludzie w Holendrach odetchn~li.
Od dlutszego czasu W. terroryzowali wszystkich. Gin~ły laczki, kury.
Ktoś zabierał rowery sprzed sklepu.
Ale nie było świadków. Ludzie si~
bali.
-Adam, najstarszy z braci głośno
mówił, te jakby co, to połow~ wsi
wysuzela, a drugą puści z dymem
- mówią mieszkańcy.
Kiedyś przyszedł do Zenka Ski·
bińskiego, co był wcześniej sołty·

sem. Była druga w nocy.- Otwieraj
ch.., bo musz~ dzwonić po pogotowie. Otwieraj, bo ci~ podpal~ - krzy·
czai. Zenek "nie otworzył. Powiedział, :te telefon si~ zepsuł. Innym
razem PiotrW. groziłjednej z mieszkanek, :te jak na niego coś powie,
mote si~ po:tegnać z tyciem.
19-letni łtnysztof S., którego policjanci równiet zabrali z domu, nie
był taki zawzi~ty, ale przeciet od
dlu:tszego czasu kumplowal si~
z braćmi W. i czystego sumienia te:t
pewnie nie ma. Wi~c ludzie
w Holendrach woleli milczeć.

Dowodów aż nadto
Dlajednego ze znąjomych Józefa
jego znikni~cie w Wigili~ 1990 roku
było co najmniej dziwne. Na drugi
dzień, to znaczy 25 grudnia Józef,
który dziś miałby 82 łata, miał
przyjść na chrzciny. Nie przyszedł.
1pótniejju:t si~ nie pojawił. A bracia
W., pierwszego dnia świąt Botego
Narodzenia wozili gnój na pole.
W świ~to? Dla policji tet było to
podejrzane. Ale nie było dowodów.
Dopiero teraz,"pO znalezieniu grobu
Józefa są dowody. Wszystko stało
si~jasne.

Policja milczy,

ale ludzie wiedzą
Policja nabrała wody w usta, ale
ludzie w Holendrach i tak wszystko
wiedzą. - W piątek i sobot~ policjancijef.dzili w okolicy dzień i noc.
Robili przeszukania, pytali ludzi.
Ogłądali miejsca napadów. - Nie
jesteśmy głupi, :teby nie wiedzieć po
co to wszystko- mówią mieszkańcy
Holendrów.
Policja była w Samostrzałowie,
Przededworzu,Szarpkowie,Śiadko

wie Małym, Chomentówku, dokład·

pieniądze.

p~gi.

- Chłopakowi z Jasienia podobno
chcieli oczy wydłubać, cale powieki
miał rozerwane - twierdzi m~:t
czyzna spotkany w lesie.- Bandyci,

:,~;~kh-tupokazujoruoh"''••o

- W piątek policja znalazła w stodole u W. pistolet, karabin i kusz~.
Znaleźli te:t kominiarki i takie długie
note-opowiada kobieta. - Tego się
przecie:t nie wyprą - dodaje.

Ludzie się boją
A jednak w Holendrach ludzie
nadal si~ boją. Niech~tnie rozma·
wiają z dziennikarzem. Patrzą, czy
nikt ich nie widzi. Miejscowy leśni
czy twierdz~ te o niczym nie wie.
Jego tona, o akcji policji dowiedziała si~ od dzieci. - Bracia W.
mogą wrócił. Prokurator puści ich
z aresztu, a wtedy nas spalą- mówią
ludziekoło sklepu.
KAZIMIERZ SKUP

ceł rzekomegopobicia przez polic;ant6w Syłwestra Cukrowsklego. Sprrn
została niedawno umorzona, ale ojciec c:hł~ka wnknt zażalenia

O sprawie _pisaliśmy obszernie
w lipcu ubiegłego roku. Sylwester
Cukrowski, mieszkaniec Ksiątka
Majdowskiego biegł poboczem mi~
dzynarodowej szosy E-n w czasie,
gdyt:tandarmeria wojskowa i policja
poszukiwały Andrzeja Zyckiego,
który zbiegł z karabinem z jednostki
wojskowej w Nowym Mieście. 18letni Cukrowski został zatrzymany
przez patrol skattyskiej .drogówki",
a paniewat nie posiadał przy sobie
tadnych dokumentów przewieziono go do Komendy Policji w Skar·
tysku. Tutaj był przesłuchiwany
przez policj~ i :tandarmeri~ wojskową. Później z ·komendy odebrał
go ojciec. Wieczorem, B lipca chło
pak wylądował w Wojewódzkim
Zespole Opieki Psychiatrycznej
w Radomiu. Oicie~; Cukrowskiego

zlo:tyl w skattyskiej prokuraturze
doniesienie, :te syna pobili podczas
przesłuchania policjanci. Po dł ugo·
trwałym pobycie w szpitalu w Radomiu, a później w ośrodku pod War·
szawą Sylwester Cukrowski prze·
bywa obecnie w domu. Dłuaotrwałe
badania lekarskie i obserwacja chorego wykazały, te chłopak cierpi na
scbizofreni~. stąd jego dziwne
zachowanie wobec funkcjonariuszy.
W mi~dzycz.asie sprawą zainteresowali si~ .Reporterzy Dwójki",
rzecznik praw obywatelskich i Hel·
siński Komitet Obrony Praw Czło·
wieka. Skarżyska Prokuratura Rejo·
nowa umorzyła niedawno spraw~.
jednak ojciec chłopaka wniósł zata.
lenie i sprawa wróciła do ponow·
nego rozpatrzenia.
(Bok)

Inspektorzy uiawniaią
l
~

W nawiązaniu do artykułu pt.
"Misja specjalna" zamieszczonego
w ,.Słowie Ludu" dnia 12.IV.I995 r.,
po raz kolejny domagamy si~ sprostowań i wyjaśnień, a głównie poda·
nia óo wiadomości czytelników, te
osoby ukryte pod inicjałami, jako
rzekomi pracownicy Deleg.atury
NIK w Kielcach, nie miały nicwspól·
nego z ,.sensacyjnym scenariuszem"
zdarzeń -jak napisano.
Niepokoinasniechęt Redakcji do
uwiarygodnienia faktycznego stanu
rzeczy w zakresie spraw opisanych
w artykule i odrzucanie naszych
wyjaśnień i oświadczeń oraz zgło
szonej natychmiast gotowości do
bezpośredniej konfrontacji z osobami, na wypowiedziach których
redaktor Dionizy Krawczyński nap i·
sal wymieniony artykuł. Zarówno
podane inicjały, jak te:t inne dane
pozwoliły na ulotsamienie .,inspek·
torów pracy" z naszymi osobami,

zarówno w naszym .kr~gu pracowniczym, jak tet środowiskowym
i rodzinnym.
Je:teli Redakcja nie dokona spros·
towań i stosownych wyjaśnień, o co
wielokrotnie prosiliśmy, b~dziemy
zmuszeni
dochodzić
obrony
naszych praw osobistych na drodze
postępowania sądowego.

Marek Ba&owskl

cf.spec.NIK
ZnmuntBokn
"- bup. NIK
Stanisław Staszewski
st. insp. Nil.
Od redakcji:
Pismo drukujemy zgodnie z
przepisami prawa prasowego .lako
odpowiedt na naszą publlkację.
Redakcja stosowne wyjaśnienia w
tej sprawie opublikuje po zakoń
czeniu postępowania wyjaśniają
cego ze strony kompetentnych
Instytucji.

Nie posą!WUcie sierot

Kącik
.....
r~ncisty ~

Wrodzinie W. było pięciu synów
i dwie córki. Najstarszy, Ryszard,
który teraz ma 35 lat, jest policjan·
tern w Warszawie, najmlodszy,
16-letni Zbyszek, wyjechał na Śląsk.
~o. śmierci ojca, Wojciech, Adam
1 Ptotr zostali w domu z matką. Od
małego je::tdzili do Józefa T. Stary
kawaler, mieszkający samotnie
w sąsiedztwie, był wozakiem.
Codziennie rano odstawiał mleko
do zlewni. W zamian za pomoc przy
roznoszeniu baniek potyczat chło·
pakom konia do prac na polu matki.
P?noć mial im przepisać ziemi~. Ale
me przepisał. Na wsi mówią, te
chyba dlatego go zabili. Bo jaka
byłaby inna przyczyna?

Na urlopie wychowawczym
Przebywam obecnie na urlopie
wychowawczym. W czasie jego
trwania urodz.Ham druQie dziecko.
Teraz dowiedziałam s/f, te ostatnio
zmienHy się pneplsy. Zaniepokoilam się bardzo, gdytnie wiem, czy
nie zmieniłysię moje prawa z tytułu
ubezpieczenia społecznego. Bardzo proszę o wyJaMienie tej kwestfi
-pisze Afłlrl• M. ze Sfarachowk..

Promocja trzech książek

Urodzaj twórców
Utwory czterdziestu pięciu
autorów, zawarte " tnech ksilłi
ka~b, zaprezentowano w poniedziałek podczas spotkania wDomu
Środowisk Tw6rczych w Kielcach.
Promocjęzbioru .,Niedopowiedze-

nia~ Bożeny Piasty ze Slwiyska,
tomiku .,Psalmy emigracyjne"
poety i naukowca z Kielc Adama
A. Zycha oraz almanachu .,BaZOrganizowała Oficyna Wy-

tar":

daWilia.a ..si'ON 2".
_O twórcach i tekstach z trzech

~Siążek mówił ich wydawca, poeta
1 krytyk Stanistaw Ny~. Dla polo·

nistki Boteny Piasty ,.Niedopowiedzenia" są ksią:tkowym debiutem. W zbiorze znalazły się wiersze,
opowiadania, a takte reprodukcje
kilku obrazów, bowiem autorkajest
równiet malarką. Z kolei Adam
A. Zych ma w swym dorobku kil.k.a
tomików. Jego ,.Psalmy emigracyjne" powstały w Chicago, gdzie
autor przebywał jako stypendysta
Uniwersytetu Northwestern. Jak
stwierdził krytyk, poe~a z tego
zbioru charakteryzuje si~ ,.suges·
tywnym efektem bogactwa, pelnią
podmiotowego przetycia". Dodąjmy,tewierszeZychaspotkałysi~

z dutym zainteresowaniem chica·
gowsk..iej Polonii.
Almanach ,.Bazar 6" jHt wlaśclwie
jubileus:z.owy, gdyt pierwszy ,.Bazar"
u.kual się pr;red dwu.lb:.iestu laty.
W najnowszej antologii wydawca
umieśCił wiersze, fraszki, opowiadania, eseje, fragmenty wspomnień.
W sumie zaprezentowanych zostało
czterdziestu pi~ciu autorów z woje·
wództw kieleckiego, radomskiego,
tarnobrzeskiego i innych regioil6w
Polski. Po raz pierwszy w ,.Bazarze"
znalazł si~ rozdział .,Parada mło
dych", przynoszący teksty twón:ów
dopiero wst~pujących na literackie
ścietki.

W czasie poniedziałkowego spotkania wiersze czytała aktorka Dorota
Stępleń. Na gitarze grał Kazimierz
Kołomrla.

GRZEGORZ KOZERA

Pracownica przebywająca na
urlopie wychowawczym mote
korzystać z zasiłku wychowawczego, jeśli średni dochód na
członka jej rodziny nie przekracza
133,20 zł. Ponadto, w przypadku
urodzenia drugiego dziecka, ma
prawo do zasiłku rńaclerzyńS·
kiego, a takie porodowego
i rodzinnego.
Mo:t:e pani skorzystać z urlopu
wychowawczego
na
drugie
dziecko, a paniewat przybył nowy
członek rodziny - ustalić równle:t:
nową średnią dochodów, w przypadku gdy nie pobierała pani
zasiłku rodzinnego.
Wyjaśniam dodatkowo, :te w
przypadku likwidacji lub redukcji
etatów w zakładzie, dość często
z osobami przebywającymi na
urlopie wychowawczym rozwiązy
wany jest stosunek pracy, na co
przepisy prawa zezwalają. W takim

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

przypadku prawo do

z

ubezpłeczenie

świadczeń

społee:r.nego

usta~ oraz podejmu._ wypłałf
tych świadczeń oddzlały zus wła
ściwe ze wzglfdu na miej.ce
zamieszkania pracownicy. Jeśli
pani zakład ~zie likwidowany
(odpukać)
to realizację pani
uprawnień z ubezpieczenia społecznego przyjmie Oddział ZUS
w Kielcach. Natomiast przy zwolnienlach grupowych czynności
tych dokonuje zakład.
Je!ll pracownica urodzi dziecko
po rozwiązaniu stosunku pracy,
ale jeszcze w czasie trwania urlopu
wychowawczego, 'N6wczas ma
prawo do zasiłków: maclerzyńS·
kiego, porodowego l rodzinnego,
a ponadto mote rOwniet skorzystać z 3-letnlej przerwy w zatrudnieniu, odpowiadającej okresowł
uriopu wychowawczego, do ktOrego mialaby prawo gdyby stosunek pracy nie został rozwiązany.
Przerwa ta bytaby w przyszłości
Ilezona do sta:t:u pracy wymaganego do uzyskania emerytury pod
warunldem jednak, te łącznie
z urlopem wychowawczym nie
przekroczy 6 lat Do statu zaliczana }est .lako tzw. oło'ea
nieskładkowy.
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Nareszcie drgnęło
Na wczorajszej sesji nareszcie
powiało optymizmem. Na rynku
podstawowym do góry poszło 37
akcji, 2 spadły a 3 utrzymały
poprzednie ceny. WIG wzrósł o 2,6
proc. i zatnymal si~ tuż przed pozio.
mem8tys.pkt.Niecowi~~j,boo2,9

proc. poprawił si~ WIG 20. J)w;e
ftrmy: Krosno i Polifarb Cieszyn
wzrosły o maksymalny dopusz·
czalny przedział, przy czym dodat·
kowo druga z nich notowana była
z 32-proc. redukcją kupna. Pozo-stałe wzrosty były niższe niż 8 proc.
Pierwszy
Polsko-Amerykański
Bank miał wczoraj kolejne maksi·
mumcenowepowzrościeol,5proc.

O blisko li mln zł wzrosły obroty,
których wczorajsza wartośt 33.954
tys. zł byłajednak stosunkowo niska.
w dogrywkach przeważały orerty
sprzedaty których było 15 na II
orert kupna. Inwestorzy nastawieni
byli mimo to na kupno, w związku
z czym poza wspomnianą wytej
redukcją kupna, wystąpiło jeszcze 5
n adwytek kupna. Z ogólnego

NUMER 141
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Drukarze z Ostrowca nie utworzyli spółki z firmą ETC.
Finna kupiła od nich niemal cały ml\iątek

Tajemnicza transakcja
Spółdzielnia Pracy Introligatorsko-Drukarska w Ostrowcu niedawno
postawiona została przez 5łtd Gospoda~ w Kłek:ech w sten upedło
k i. Poczl(tkowo zamtd ap6łdz.lełnl chciał utworzyt Spółkf z flrnMJ ETC.
Gdy zadłużenie przekroczyło wartołt rnaJłlłtku, spółdzielrde sprzedała
finnie nieruchomości l włfktzośt meszyn drukarskich. Ntektórzy pracownicy czuM sit tentz o szukani. Nie rnog11 zrozumieć przeprowed.tonejtransakcjl

Jeszcze w listopadzie ubiegłego
roku zadlutenie spółdzielni wyno·
siło 8 mld starych zł. Wydawało si~,
że przy wartości ksi~gowej majątku
wynoszącej 9,5 mld zł uda si~ pokryć
wszystkie długi i roszczenia pracownicze. Niespodziewanie jednak dla
wszystkich po sporządzeniu całko-
witego bilansu zadłużenie wzrosło
do blisko 15 mld zł. W grudniu
Walne Zgromadzenie Cz.lonków
zgodziło si~ na sprzedaż cz~ci
majątku. Pótniej podj~ło takie
decyzj~ o postawienie spółdzielni
w stan upadłości.
- Pozbyliśmy si~ majątku spół·
dzieln~ ale czy rzeczywiście była to
spneda1? - pytają pracownicy.
- Żadnych przelewów nie widzieli·
śmy w naszej księgowości. Do wielu
dokumentów nie mamy dostępu.
Jesteśmy lokatorami na terenie
naszej posesji. Bez zezwolenia ETC

nie moi.na nam nawet wejść na teren
Firma mote nas przyjąć do
pracy, ale później w każdej chwili
zwolnić. Tak tet zrobiła z czterema
naszymi kolegami.
Były prezes spółdzielni, Wiktor
Czemik uważa, te cała transakcja
odbyła si~ zgodnie z prawem. On
sam też nie mote zrozumieć, dlaczego tak nagle wzrosło zadłutenie.
Bilans jednak został sporządzony
przez biegłąsądową powołaną przez
sąd do postępowania układowego.
Nie ma podstaw, by go podwatać.
Prezes chciał początkowo, by utwo·
rzyć spółkę d rukami z ETC. Takie
były zamierzenia, co wynikało zre·
sztą z pierwszych orert nawiązania
zakładu.

współpracy.

Sprzeda! nastąpiła bezgotów·
kowo, na zasadzie wykupywania
długów, dlatego tet w ksi~gowości
nie ma odpowiednich przelewów.

Nie wszyscy pracownicy, jak twier·
dzi prezes, muszą si~ znać na finan.
sach. Spółdzielnia posiada jeszcze
częś! maszyn i urządzeń drukar·
skich o wartości 800 mln zł. Zawarte
w grudniu porozumienie z ETC
przewiduje zatrudnienie wszystkich
pracowników na korzystniejszych
nit dotychczas warunkach. Wsze!·
kic inne gwarancje socjalne jut nie
mogły b)t uwzgl~dniooe. Spół
dzielnia nie mogła dyktować swoich
warunków. Nieruchomości z ulicy
Drukarskiej i Kilińskiego zdecydowała si~ oddać za długi.
- Gdybym jeszcze raz podejmował decyzj~ o sprudaty, nie zrezyg.
nowałbym z oferty przedstawionej
pnez ETC - twierdzi były prezes
Czemik. - Nie mieliśmy tadnych
środków na kontynuowanie działal
ności. Dzięki transakcji uzyskaliśmy
maksymalną kwot~ za majątek. Nikt
nie dałby nam tyle, gdybyśmy wcześniej ogłosili upadlośt.

Prezes ETC, Andnej Wnuk nie
chce się wypowiadać o transakcji.
Twierdzijedyn ie, te kilka miliardów
złotych kosztował firm~ remont
obiektu i maszyn drukarskich.
ANDRZEJ NOWAK
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trendu wyłamał si~ jedynie Żywiec
notowany z niewielką nadwytką
sprzedaty. Na rynku równoległym
nie było we wtorek tadnej firmy,
która straciłaby na wartości 9 wało·
rów rosło, a tylko lndykpol, noto·
wany zresztą z b ardzo dutą nad·
wytkąkupnautrzymał~n~zpierw·

szej sesji tygodnia. WIRR podniósł
si~o3 proc. do poziomu 1.082.1 pkt.
Martwi troch~ spadek obrotów,
które wczoraj wyniosły 2201 tys. zł
i były o blisko 30 proc. niższe n it
w poniedziałek. W dogrywkach
podobnie jak na rynku podstawo·
wym pnewatał optymizm, który
uzewn~trznił si~ trzema nadwyż·
kam i kupna. Ciekawe, czy obecny
skok cenowy ma trwalszy charakter,
czy też zostanie wykorzystany przez
chcących wypt, z rynku, do sprze·
daty walorów. Wydaje si~. te nie
nalety si~ spodziewać większych
ruchów cen przed przyjęciem przez
rząd ostatecznego projektu opodal·
kowania zysków giełdowych.
(.,q)

Misja straceńców
Nie wierzę w tadne misje poko-jowe ONZ ani tym bardziej NATO.
Póki świat nie zrozumie, te wojna
rodzi wojnę, zbrodnia wywołuje
zbrodnię, te na terror odpowiada si~
terrorem, te trzywda odpłaca si~
krzywdą, dopóty nie będzie pokoju
i sprawiedliwości na świecie. Ani
w Bośni, ani Serbi~ ani Czeczenii,
ani Rosji. Wszystkie te n iby-misje to
nic innego, tylko strata czasu i posy·
łanie ludzi do rozpalania nowych
ognisk. Nie ma co zajmować si~sku·
tkam i konfliktów, skoro tak mało si~
wie o ich przyczynach.

Wódo, nie pozwól żyć
Dobrze, że tak dużo i często
p iszecie o zbrodniach, morder·
stwach i wypadkach. To powinno
być dla wszystkich ostrzeżeniem.
Niestety, tak niejest. A myśl~ z prze.
rażeniem o wzrastającej liczbie
wypadków, zwłaszcza spowodowa·
nycb przez pijanych kierowców.

e

KIELCE

Ttbna-ł.lu.na llll'l.ę4;De11'tp U·
trudni~Kiclce,tel.66-71--til.
AbizytorMr (zbieranie zamówień na
montaU.aluzji, prowi1ja 10 proc:.) poszukuj~.

e

Klelce,tei.66-0B-U.

e

Przedsi~iomwoUslugTedtnlc:zno.-

llandlowycb BUOOKOMPLEX zatrudni
m11.111%J-4ynbnr. Kielce, teJ. 68-Sl-9-ł.
e Poszutuj,opiekankldladziecta,mile
widziana osoba z wykształceniem pedaj:o-Jicznym lub pieiW~iarstim. Kielce, tcl. 26911po&od:z.20.

e

Pn:yj~tkspNitatkęzdoświadcze-

niemdopr.cyw-stlcpiespotywczym.Kiclce,
tel . .f26-00wgodz.IO-IS.
e Pncan.iktw do produkcji pustaków
zatrudni,.Kitlce,ISI-462.
·• Hydnul.ib-spnaeu oraz pollłCK' ba·
dcl•bn4 przyj~ Kielce, tel. 317-717 po
&od:z.l7.
• Tr-tanr do pr.cy w woj. wmzawstim-pn:yj~. Kielce,te1. 31 -3S-2S.

e

Kobiety z pupą inwalidzk4, prUty~
w handlu i aktllł.I~U[ tsi~tzą z.drowia za.
trudni w charakterze ąn.td.aw-a:rol Mi~
dzywqewódzb HandloYia Sp6łdzielnia Inwalidów.Kiel~.ui.Szcz.ccińst.a40,tcl.68-

OS-40,wsodz.7 -IS.

Kiedyś wyczytałem takie hasło:
"Wódko, pozwól tyć". Po tym, co
czytam o tragediach na drogach,
chciałbym raczej krzyczeć - wódo,
nie pozwól żyć! Nie daj nikomu, kto
wypiłwsiąść nawet na rower, ani tym
bardziej do auta. Wódo, nie pozwól
tyć pijakom, aby żyć normalnie
mogli inni.

Tradyqa zobowiązlije
•Telefonuj~ pod wrażeniem arty·
kulu na temat remontu kieleckiej
Kadzielni. Za to, co tam si~ dzieje,
jut dawno ktoś powinien odpowia·
dać. To jeden z tych pi~knych obiek·
tów, którym miasto mogłoby się
szczycić, gdyby raktycznie o Kadzielnię dbano. Teraz słyszymy
z magistratu tłumaczenia, te mało
czasu na remont, te harcerski festi·
wal tneba zrobić gdzie indziej! To
karygodne! Tyle lat tradycji przecież
zobowiązuje! A poza tym nie wolno
pobłażać tym, którzy nie wiedzą, że
trzeba w por~ przygotować si~ do
wat.nych imprez w mieście, te

e
e

o wspólny dobytek trzeba dbać jak
o własny.
• Jestem od 30 lat mieszkanką
Kielc, choć nie kielczanką. Czuj~ si~
jednak związana zarówno z Kadzie!·
nią, jak i odbywającymi si~ tam har·
cerskimi festiwalami. Brała w nich
udział moja córka. Tym bardziej
wi~c nie rozumiem tego, co si~
dzieje z tym obiektem i wokół przy·
gotowywanej tam imprezy. Czy to
przedsi~wzi~cie, wpisane od lat
w kielecką tradycj~ kulturalną, nie
powinno mobilizować gospodarzy
miasta? Czy nie powinno się zrobić
wszystkiego, aby jednak spolkanie
śpiewąjącej i tańczącej młodzieży
odbyło si~ wśród urokliwych skał?
Olaczego dopiero teraz przypom·
niano sobie o
konieczności
remontu? Niemotnabyło pomyślct
o tym wcześniej? Kadzielnia - to
Kadzielnia. N ie tylko skałki, pamię:ć
o szmaragdowej wodzie, ale takte
harcerski restiwal! Nie pozwólmy,
aby tego brakło.
(tam)

Pr.:ownibblunftłO(tobietę)zlfU·
inwalidzk~ wybztak:eniem min. łred·
nim,znajornotcio\obsłuJitomputera,pnyj-

P4

miePodkarpackieTowarzystwoleasin&OWC.
Klelce, .fll--łlwewn. 216.

LEGIONOWO
mot)"MMcyjn)mpros:ąpn:esybćdol!czctw·

ca br. pod adresem LEAF POLAND; OS-120
Le&ionowo, ul. 015ZIIlton 49, {Mattk G"·
da!sti).

MARIANÓW
k.LOPUSZNA
e

Głknqokslęcowep,leclmoloppro-dukcjleqly,IHCUaiU...-iopentońwiiWZ)"'

cqklniczyci, -=wttw Wllocłledowyda,
palxzywr~~alucqly,llpłftloniwiJrdllrek,

kopant l bdowutk,

ti~wri•

CiĘ

e

Firmabudowlanaposzut.ujedopracy
w ~dziszowic OllCibę na stanowiska kien•·
~~.Jta r.wt badowlanydl. Wymapne: wyksz·
talceniemin.śrtdniebudowlanc:,upravmi~

nia ocólnobudowalne lub instalacyjne,

e Dutaucllodniafirmabrtntycutier·
niczcjposzukujc przcdstawicielillandlowych
dla terenu Kielc i okolicy. Cv. wraz z listem

kat. (])E,

opentoriw Iitwip- poszukuje Cecielnia

Marianów. Marianów lO t. ł:.opusma (prac.r.
n.all zm. wi}'Stemieakordowym, motliwoić
wysokitbwobtów).

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

miejsc:curnieszkania~dzisz6wlubokolice.

Informacje: Klelce. te1.6ł--GJ-99wplz. l14.

STARACHOWICE
e
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SĘDZISZÓW

PotrzebnyiZllftenwaljwieyllntlrłw.

Kiclc:e,tcl.68J-22l
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Kłenwnlb dzb.la Sfłleddy zatrudni

CONSTARS.AStalxhowice,ul.~
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.f,tel.{0-41)74-88-41wewn.401.

WIŚNIÓWKA
e

Zatrudni~ ekąmeatkę.

.tywczo.przemys/owy
S.fl-99pogodz.9.

Sl::lep spo12, te!.

Wiśniówka

KTO ZATRUDNI
e

lniyaler iDslllacjl u.nitanrdl J .,n·

nitnialni, dlapl~ ~ • projtkl..

lfllliulwykonawstwleposzukujellalejprac)'
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lubn.aumCJW\I-zlecenic. Kicłc:e,tel. 408-43·
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"Exbud" S.A. buduje n~większe hurtownie w Polsce

Teraz

Wrocław

Hala o powielzchni ok. 14 tys. metrów kwadratowyC w któreł znaJdzie sif asortyment kllkud:ziesłfclu tysłfcy tower6wto już: 5 inwestycji!
realizowana pnez kiełeckl "Exbud" S.A OddzW Budownictwo da.
holenderskiego koncernu handlowego SłłV, którego cztścllt.łestflrma
Makro cash and cany Polend". Tym razem ha a. powstanie we Wrocła·
;,.u w rekordowym cusie~.pifcłu mies'tcvl

;,
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W miniony poniedzialek przedstawiciele Zarządu .,Exbudu" S.A.
wraz z dyrektorem generalnym
_Makro" Jobannesem vander Puttenem wmurowali kamień w~gielny
pod fundamenty nowego obiektu.
W uroczystości uczestniczyli tei
przedstawiciele władz samorządo
wych i wojewoda wrocławski.
-Do niedawnaoddanie tej hali do
utytku jeszcze w br. wydawało si~
niemotliwe - stwierdził J. van der
Putten. - Podj~cie przez ,.Exbud"

wyzwania, jakim jest wykonanie
obiektu w ciągu 5 miesi~cy, świad
czy o tym, jak dutym potencjałem
dysponuje ta firma.
Opócz hali, w której pierwszy
dzień sprzedaty pruwidywany jest
na 25 października br. we Wrocła
wiu powstanie tet patking na 1300
samochodów. System wielkich hal
handlowych ,.Makro" funkcjonuje
od 1968 r. 123 obiekty funkcjonują
w Europie, Ameryce Łacińskiej, na
Dalekim Wschodzie i w Afryce.

Koszt katdej inwestycji wynosi
10-15 mln USD. Centra Handlu
Hurtowego ,.Makro" są samoobsłu
gowymi, wielobrantowymi placówkami prowadzącymi spnedat hurtową i pólhurtową dla zarejestrowanych i prowadzących działalność
podmiotów gospodarczych. Potencjalni klienci są rejestrowani w biurach firmy. Wejście na teren hal
umotliwia osobista karta magnetyczna. Przy jej pomocy dokonuje si~
zakupów. W całym Łraju do tej pory
karty stałych klientów otrzymało
250 tysi~cy podmiotow gospodarczych.
Petna
komputeryzacja
"Makro" pozwala na dutą rota~
towarów i konkurencyjność cenową.
Lokalizacja na obrzetach, przy trasach szybkiego ruchu umotliwia
dogodny dojazd. Na miejscu są
wygodne parkingi i restauracje.
Pierwszy, warszawski obiekt został wykonany w ciągu niespełna !O
miesi~cy. Obecnie dzi~ki ogromnemu doświadczeniu zebranemu
przy budowie poprzednich obiektów ,.Exbud" skrócił ten czas
o połow~. Na ten rok oprócz wrocławskiej ,.Makro" planuje uruchomienie jeszcze 2 hal - w K.rakowie
i kolejnej w Warszawie. W obu przypadkach wykonawcą jest ,.Exbud"
SA Oddzial Budownictwo.
Urucbomionejalr.o pierwsze warszawskie Centrum Handlu Hwtowego ,.Makro'" zostało zgłoszone do
konkursu ,.Budowa Roku 94... Jalr.
dowiedzieliśmy si~ nieoficjalnie,
.Exbud" ma duże szanse na zwyci~
stwo.
(top)

Domy pomocy boją się pożarów. Banki wolą oszczędzać
pieniądze. W niektórych budynkach radioaktywne
izotopy są bez dozoru

STRONA 7

Wycieczka, telewizor i pieniądze

Zgady"Wanka
Proponujemy

Pańslwu

do soboty podajemy hasła do odgadnięcia. Nalety uzupełnić brakujące
słowa. Litery OlMCZOM cyhml
~ ~ hala w danym

-Noleiywpisotjenoobok nałdrlit kupony od 1 do 6 ł pnyo
niełt: łub przyałać do redakcji
(25-520 Klelee 15, Targowa 18,
skr. poczt.47).
Losowanie odbędzie się w CZW81tek następnego tygodnia. wyniki
podamywplątkowym ·.Magazynle".
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Rozporządzenie ministra spraw
wewn~trznych zobowiązało właści

cieli niektórych obiektów do załote
nia, do koi'lca ubiegłego roku, systemów sygnalizacji potaru. Pnepls
dotyczy niektórych szpitali, hoteli,
"YSokkb budynków oraz ponrlesztleń, w klól)'cl! " archiwa. Z obowilłZku wywiązała si~ tylko cz~
Właścicieli, na czele której są domy
PGmocy społecznej i szpitale. Niestety wiele instytucji budtelowych
z powodów finansowych nie byto
w stanie wykonać inweStycji.

Bez ubezpieczenia

polei.

,.
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"'

,"_

..

)

W opinii firm instalujących sys~emy przeciwpożarowe nie zalotyły
teh np. !liektóre banki, acz~ z nich
W)'stąplła nawet do straży potamej
O prz~uni~cie terminu. PSP nie zgadzas•~ na to, ale i nic karze opieszalychfirmjetełi tylko są one w trakcie
Przygotowań do wykonania rozpoflądzenia.

Zainstalowanie systemu daje 30
proc. znit.ki w ubezpieczeniach
budynków od ognia. Dla wi~kszości
instytucji nie ma to jednak znaczenia, bowiem ich nieruchomości nie
są w ogóle ubezpieczone.
Inaczej jest w niektórych obiektach zabytkowych, gdzie za porozumieniem konserwatora zabytków
i straży potamej instalacje alarmowe są obowiązkowe. Na terenie
województwa kieleckiego nie ma
niestety takiego przypadku.
- W talr.ich obiektach, które są
oddalone od skupisk ludzkich
zamiast czujników wykrywających
potar powinno montować si~ instalacje gaszące- mówi Stanisław Rupaiewsti, dyrektor Przedsi~biorstwa
Handlowo-Technicznego "Supon"
w Kielcach.- Są one kilka razy drotsze, ale efekt ich dzialania jest
o wiele lepszy. Na terenie województw kieleckiego, radomskiego

:n~::~es:e\~~~~:j l:r:!~
i skattyskim "Mesko" funkcjonują
instalacje wodne, w Cementowni
"Otarów" i włoszczowskim ,.Stolbudzie" do gaszenia wykorzystywany
jest dwutlenek· w~gła, a w Hucie
,.Ostrowiec"- balon.

Stare systemy
Niestety wiele u 135 dział-.ł~tCJch
aa tennie tnecb województw systemów alarmowych jest zbyt starych.
Funkcjonują one w oparciu o czujniki zawierające radioaktywny pluton. Wskutek bł~dów technologicznych istnieje motliwość wydostawania si~ izotopu na zewnątrz. Mote to

nowłt DgiiCikf ł to.owłlt nowe Mg-

,ody_

Ale to m. wszystko!
Na zakończenie wszystkie nades-

łane karty wezmą udział w

losowaniu
2-ooobowej wycleczkl do kolorowego telewizora, 1000 zł l
niespodzianek.
Nie drapiesz. nie
- bawisz alt ł wygrywasz.

uzupełnij
słowem. Utery ulotone

Na zasadzie skojarunla
dlagram brakuRcym

w kolejnoki według lla.b
po tygodniu dadz:t ro7.Wtf7.211łe.
lfl'yt1dj hpo.,

.O"J- ••,.,."

Nagrody dostarcza

SERVISCO
Kielce,

teł.

550-72. Radotn. teł. (048) 516-04.
teJ. (015) 321-409

Sandonńerz,

Disco-polo
na zamku w Szydłowie
Już27 .Vll.1995 r., we wtorek, w Szydłowie pierwszy raz na Kielecczytnie
koncert disco-polo.

BAYER FULL, BROWAR, DA WOX.
Ceny biletów: od 7 do 15lat- S zł, powytej I S lat -8 zł, przy zamówieniach
zbiorowych (powytej 30 biletów) - 6 zł.
Spnedaf biletów: Buski Dom Kultury, Staszowski Ohodek Kultury
i Miejski Ośrodek Kultury w Chmielniku.
Informacje: teł. (0-49) 545-125.
Patronat nad imprezą obj~o ,.Słowo Ludu".
N~u~laldscaJestiMł
liwołf dokoiWll• u.łi:a"w w ,.Fot.-EI-

perde" na Sllllłę 700 tys. zl, u n l Ul
mlejsu- pe ISO tplęq' zlotydl, D wrr6fnlenil-al1Muay.IO~D1dl

pr.c: O)HIItlllaQe•J poudta w usuj pud•Jest wiosna III~, łlt Cz,telaky
"51oft Lada" -~ an6stwo pnc
zwi4zu1c:h z teiUtem natwa. Jak zwykle nie ograniczamy tematyki .t4jęt.
Mote znalet.f się: na nich równie dl>
brzeMiss Natura, jaki zarejestrowany
przez nas podczas wycieczki do lasu
zwierzak. drzewo czy owad. Poka1my,

być groźne dla ludzi tylko w specyficznych warunkach. Generalnie
pluton wydziela promieniowanie
alfa, dla którego zaporą jest ludzka
skóra albo papier. Czujniki są
badane katdego roku. Ich nieszczelnośt wykrywana jest sporadycznie.
W 1994 ujawniono 20 takich przypadków, a w tym tylko jeden.
Pomimo to Państwowy Dozór Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony
Radiologicznej opracował plan
wycofania starych czujek.

jalcumiemywsp6ł1)tznatu'1 ijalcmo
temyjejsz.kodrić.

N• z4kda cuU.y .. kolka curwa.

•

Bez dozoru
W przypadku czujek z plutonem
nie ma niebezpieczeństwa tam,
gdzie są one konserwowane, ale
zagrotenie motewystąpić w budynkach gdzie systemami alannowymi
nie ma si~ k.to zajął:. Jak si~ dowiedzieliśmy na terenie kieleckiego,
radomskiego i tamobrzeskiego znajduje si~ bez fachowq:o dozoru ponad
SOO cz:qjek. Są zainstalowane np.
w niektórych budynkach nad zalewem w Sielpi, czy w dutym sklepie

skreełuz

SZEWSKI l l ..1 l J l l l l l l l l

Sygnalizowany pożar
Upały, burze z wyładowaniami atmosferycznym~ zwarcia Instalacji
elektrycz:nychzwitkszaM latem możliwośćwybuchu poiaru.Zapobiegliwi zakładaM alarmy l płacą mniejsze ubezpieczenie. Reszta czeka na
lepsze CUISy.

WtymtygodnlumamydlaPaństwa

300 zł l 20 nagród niespodzianek.
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kolejną

zabawę ze .Słowem". Od ponledrlałKu

Foto

EXPERT

Jut 24 czerwca w całym kraju
nowa gra dziennika TRYBUNA
AatDeałeł

CARSERWIS
WAiłSllłWA,ul.1·toSierJ1łl2/1ł

wJ~rzejowie.

Nie ma z.astrzeień do instalacji
zamontowanych po 1990 roku. Są to
tzw. systemy adresowalne, dzialające w oparciu o bezpieczne czujniki
z amerykiem. Coraz popularniejsze
na polskim rynku są tałte autonomiczneczujniki dymu z tym samym
izotopem.- Wiele osób ginie w mieszkaniach nie od ognia, ale od czadu
- mówi S. Rupniewski. - Do wczesnego wykrywaniazagroteń w mieszkaniach najlepsze są właśnie takie
zabezpieczenia.
W opinii fachowców zbyt mało
uwagi poświ~camy bezpieczeństwu
swoich domów i miejsc pracy. Na
efekty nie tneba niestety długo czekać, a nieraz są one tragiczne.
DIONIZY KRAWCZYŃSKI

ORAZ 405 NAGRÓD FIRM

@i:.Nn~~nL:

,<fet;:ił'~"'./,
-•liliJ,

ZA POIIAD 2 MIUARDY ITARYCIIllOTYCII,
Wtym a. li.:
wyclocztl DPUicDI,
lllnłzlly, spiZfł AGO eraz 1- '"""*'-Id.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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21 czerwca - pierwszego dnia kalendarzowego lata
punktualnie o 9 rano rozpocznie się najpopularniejsza
audycja radiowa w Polsce

Rusza "Lato z Radiem"
.,Lato z. Radiem• bfdzie pojawiać sit na antenie Programu l Polsklego
Radia SA przezcele lato: od 21 czerwca do 2 września l~tCZnłe kaidego
dnia (bez niedzieł) od 9 do 11.55.
W każ~ łetnię sobołf reda kcja zaprasza słuchaczy na wielki, darmowy festyn. Za każdym razem odbtdzie •it on w innym miejscu w
kraju. Re porterzy i zaprzyjaźnione z .,Latem z Radiem" gwiazdy piosenki
polskiej i kabaretu od~ m.in. Mikołajki, Białystok. Olaztyn, Płock,
Gdynif, ŚWinoujście, Mitdzyzdroje, Ziełon"' Gó,.,, KIELCE, Łowicz,

&tez. Tarczyn, Tczew,
czOw i wiele innych miast.

Zako~ne, Nowy

Jut tradycyjnie wybrana będzie
"Miss Lata z Radiem · 95". Są to
jedyne wybory, gdzie nie obowią
zują tadne ograniczenia wieku
(wiek od 16do 166lat, nie interesuje
nikogo stan cywilny kandydatlti ani
to czy ma lub czy n ie ma dzieci), zaś
o tym kto jest najpi~kniejszy decydują słuchacze nie widząc kandydatek. Na missczeka pi~kny samochód
i korona, którą przekat.e Anna Pater
z Olsztyna - "Miss Lata z Radiem
94".

Gołub-Dobrzyn, ~ ~

Wielki finał wyborów planuje
redakcja razem z finałowym koncertem,.LatazRadiem"- 26sierpniana
kortach Legii w Warszawie.
Oprócz miss wybrane b~ą m.in :
- N~plęlmiejs:ta polska... krowa
- decydować ~dzie liczba łat
(krow~ nalety umyć, policz)'Ć laty,
zrobić jej zdj~cie, potwierdzić u soł
tysa i wysłać do "Lata z Radiem").
- Kot roku - wygra ten, który ma
najdłuższe wąsy.
- Nl,iglołniejszy

alarm l klakson

samochodowy w Potsce - "Lato z
radiem" planuje wielki zlot trąbią
cych pojazdów-wybory przeprowadzone b~dą wspólnie z Programem
IIl PR czyli zespołem "Zapraszamy
do Trójki". Planuje si~ wiele zaskakujących konkursów o tajemniczych
nazwach (np. ,.Antoś Migdał nie
wrócił"). Do wygrania m.in. kilkanaście samochodów, kilkaset telewizorów, magnetowidów, kamer wideo,
pralek, lodówek itp. oraz kilkanaście
tysi~y. rótnego rodzaju drobiazgów.
W "Leeie z Radiem" nie zabrał
nie starych i populamych pozycji:
,.K4cika złamanych serc•, "Koncertu
spełnionych
marzeń",
,.Powieści Lata z Radiem" czy ,.Ekoradia". Pierwszą wieikił niespodziank~ przygotowało ,.Lato z
Radiem" wspólnie z Pocztą Polską.
Pierwszego dnia lata- równocześnie
z pojawieniem si~ "Lata z Radiem"

Ciemność

na antenie PR I, we wszystkiech
pocztach w kraju pojawią si~ specjalne brtkJ pocztowe "Lata z Radiem"!
Ponieważ do redakcji trafiają setki
tysi~cy kartek. pocztowych w tym
roku Poczta Polska zafundowała
prezent. Specjalna kartka ,.Lata z
radiem" ~dzie miała pierwszeń
stwo u listonoszy, a zarazem b~dzie
przepustką do wielu konkursów i
plenerowych zabaw. Kosztuje tyle
samo co normalna kart..k.a. pocztowa,
zaś katdy mote poznać ją po pi~k
nym kolorowym znaku (logo) ,.Lata
z Radiem" i wakacyjnym znaczku
pocztowym - charakterystycznej
trąbce Poczty Polsk.iej zawilłlanej
przez "Lato z Radiem" na supełek.

Jllk .tuc:hK .lAł~~ z "-diem": w
cełej Polsce M
fll'-ch długich
225 kHz, w WanDWie również na
hl'-ch UKF Fil 92.0 Młłz stereo, w
Europie l A~ P6łnocnej za
pornc:tq utelllów EUTB..SAT l

W-------HOTBIRD.

CBOS (moj/canMc 1995, onlbo

........tv.... dlll cat.l doros-

...

...

nł8tegorocznego .LAłll z Redlem"
~.....to porwd 11 mln
łudził Jest to ebsolutny r.diowy
Nkord~ny~ie t
.,w..domołci"

TVP L

.........

Głowa

coraz wyżej

Babę

za kudły,

Cygana w pysk
Żeby było zabawniej, do rozszyfrowania Ciemnogrodu mot na utyć
psychoanalizy. Pan M. - magister
in1ynier- pracuje wśród podobnych
sobie. Oficjalniejest pełen tolerancji
i zrozumienia dla demokratycznych
przemian w kraju. Kłania si~ Europie. To jego ego, świadomość, którą
demonstruje na zewnątn. W głę:bi
duchamagisterin1ynierM.nienawidzi zachodnioeuropejskiej buty,
dalby w pysk. Cyganowi, z Żydami
zrobiłby to samo, co Hitle r, a dla
tonywidzi miejsce włótku i kuchni.
Gdy tona próbuje dyskutować,
motnawytargać ją za kudły. To jest

podszewka pana in1yniera, jego
podświadomość, jego prawdziwe
oblicze. Prawdziwe, ale wstydliwe.
Do tej pory magistrowi inżynierowi
M. do głowy nie pnyszlaby jakakolwiek demonstracja ukrytych pasji.
W jego sferze i otoczeniu zadekretowano bowiem podr~cznikowy
humanizm. Wypada tak i tak., inaczej się: nie godzi. Ale coś przecież
drgnę:ło:
magister inżynier M.
ogląda telewi~~ i widzi Cejrowskiego w programie "W.C. Kwadrans". Z początku był to szok (coś
takiego publicznie!), ale po szoku
pnyszedł nieposkromiony entuzjazm. "Nie bójmy si~! Ciemnogród
na sztandary!" - woła dziś głośno
magister inżynier M., który wreszcie
może afinnować swoje prawdziwe
,ja".

na pokojach

dlaczego mam tolerować nauczyciela, który objaśnia dzieciom, że
narkotyki dzielą si~ na mię:kkie
i twarde? Co to za nauczyciel?
Takiegonauczyciela namnie trzeba.
Nauczyciel powinien mówić, te narkotyki wymyślił diabeł i liberałowie.
I tyle. A czy musz~ oklaskiwać
sztuczne zapłodnienia? Dobrze
wiem, jakie niebezpieczeństwa
niesie z sobą inżynieria genetyczna,

Racja zaścianka
Znaczy to - ni mniej, ni wi~j - że
w odniesieniu do
Murzyna nie jest wcale obrailiwe.
A Żyda można spokojnie nazywać
"parchem" i głosić, że jego miejsce
jest w kominie krematorium. To nie
żaden ponury żart. Miałem kiedyś
nauczycielk~. która na lekcji, wobec
trzydzieściorga uczniów,
powiedziała: .,Hitler był zły, alejedno zrobłł dobrze. Załatwił ostatecznie
Żydów". Na takie stwierdzenia
dawał i daje przyzwolenie Ciemnogród, który uważa, że ma do tego
świ~te prawo. Ciemnogród nie rozróżnia bowiem jakiejś ogólnej racji.
Powiedzmy pompatycznie: racji
ludzkości, racji ponadnarodowej.
Dla Ciemnogrodu liczy si~ racja
rasy, racja nacjonalistycznej i religijnej grupy, racja myślowego i duchowego zaścianka. Stąd ta niechęć
i nienawiść do otwarcia na świat, do
słowa "Europa". Ciemnogród wie,
te takie otwarcie może go ogromnie
osłabi: . Dlatego broni si~ jak może.
Ba, żeby tylko! Ciemnogród ocknął
si~ i ittakuje.
słowo "czarnuch"

Strzelać do drań<;twa
Cechą Ciemnogrodu jest demagogiczny
pseudouniwe rsalizm.
Z pozoru Ciemnogród przemawia
do zdrowego rozsądku i lansuje zestaw wartości niby do pny~cia. Bo
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W Polsce, gdzie miało być ładnie i po europejsku, zahuczał Ciemnogród. Zahuczał upominając się o swoje prawa. Rzecznikiem i duchowym przywódcą ciemnogrodzian został Wojciech Cejrowski, autor telewizyjnego programu "W.C. Kwadrans". Ciemnogród uczynR go
swym mężem opatrznościowym i udzieiR pełnego poparcia.

Cejrowsk.i używa słowa Ciemno·
gród bez kompleksów. Ba, przeciwstawia Ciemnogród Jasnogrodowi,
traktująctendrugi szyderczo. W Jasnogrodzie panoszą si~ europejskie
elity, obowiązują standardy i regulacje zawarte w humanistycznych
kodeksach i konwencjach mi~
dzynarodowycb. To wszystko nie
dla prostego człowieka. Dla prostego człowieka jest Ciemnogród
-bardziej ludzk..i i swojski. Ciemnogród nie pcha si~ na świeczniki
świata,
woli rodzime opłotki
i stnete ich jak zły pies. Na oczach
telewidzów Cejrowski zakreśla na
mapie Polski miejsca, w których
Ciemnogród przemawia pełnym
głosem. Dla mieszk.ańcow tych
miejsc jest to powód do chwały.
Krótko mówiąc: Cejrowski Ciemnogród nobilituje, winduje do rangi
wartości oficjalnej, jawnej. Mówi~:
wartości, gdyt Ciemnogród nie jest
poj~ciem terytorialnym, nie sprowadza si~ do prowincjonalizmu i mało
miasteczkowości. Ciemnogród to
nie disco-polo, gdyt siedzi również
w wielkich miastach, a pnede
wszyst.kim-w ludziach. Jest wartoś
cią- tym, co ka±dy na co dzień wyznaje i do czego przyznaje si~ wyłącz
nie przed samym sobą. A może
raczej: pnyz.nawał. Okres marginalizacji Ciemnogrodu należy bowiem
do pneszłości. Dzisiaj Ciemnogród
podnosi glow~ coraz wyżej.

,,

•

wi~ lepiej niech wszystko zostanie
jak jest. Po co poprawiać naturę:
i dyskutować z Panem Bogiem? Dlaczego mam akceptować to, że nastolatka czyta pismo ,.Bravo", gdzie
piszą o świństwach i zboczeniach?
Objaśniają jak używać prezerwa·
tyw~ i niepotrzebnie podniecają
młode łby? Czy musz~ akceptować
nauczycielk~, która pokazuje prezerwatyw~ w ramach edukacji seksualnej? Nie musz~. Bo to zaraza
i dziwka, a nie ciało pedagogiczne.
Poza tym - czuj~ naturalną niechęć
do czarnych. Mówcie co chcecie, ale
czarnuch nigdy si~ nie wybieli, nie
~dzie taki jak ja. Wiem, że czarni

kradną i zabijają. Wi~ks:zość napadów na amerykańskie sklepy to ich
robota. Dlatego nie musz~ cz.amych
lubić. Tak uważam i nie widzę:
powodu do wstydu. Wiem też, te
tylko Polak.-katolik jest prawdziwym Polakiem. Jeśli nie jest, to
niech si~ do polskości nie przyz.naje.
I wsz~dzie, gdzie spojrzysz, są Żydzi.
Oni namawiają do Europy, oni
obśmiewają Ciemnogród. Cala elita
władzy ma podejrzane pochodzenie. Zresztą to nie elita, ale szumowina i ludzie to dobrze widzą. I dlaczegomam nie wierzyć, że te sę:ki na
drzewie, to wcale nie s~ ki, ale Matka
Boska? Przecież wyraźnie widz~. że
wyższy sęk ma twarz Maryi, a niższy
Jezusa. Madonna płacze, pnynaj·
mniej tak mówiły kobiety. Nikt mi
nie wmówi, te to wybryk natury
i przypadek. Nawet proboszcz., który
-tak prawdę: mówiąc- zna podobno
Kuronia. Natomiast rewolwery
powinni sprzedawać w sklepach.
Człowiek musi mieć prawo strzelać
do każdego draństwa! W tym kata·
logu każdy prosty człowiek znajdzie
coś dla siebie. Kaidy, lub prawie
każdy,
zapyta: dlaczego nie?
Z Murzynami to może przesada, ale
dlaczego by nie postrzelać? Poza
tym takie to proste i wygodne. Po co
myśleć i dyskutować? Na wszyslko
jest recepta i sposób. I to jest clou
nauk Ciemnogrodu. Dogmat., ka·
non, niechęć do wszelkiej dyskusji.
Od dyskusji sąjajogłowi z elit, którzy
przecież Ciemnogrodu nie znoszą.
Dlatego nauczyciela, który zaprąsza
do rozmów o narkotykach i seksie,
należy wyrzucić i skasować. Najlepiej rękami prostych ludzi - wzbu·
rzonych rodziców, którzy żadnych
pytań i wątpliwości po prostu sobie
nie tyczą.

Wystarczy
kiWilllć

palcem

Niechęć do dyskusji wynika
z zamiłowania do stereotypów. Stereotyp zawiera bowiem prawd~ nie
podlegającą weryfikacji. Wiadomo,
te czarna rasajest głupsza nit biała.
Że Żyd zawsze robi szwindel,
a Cygan kradnie. że pedał to nie

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

człowiek., albo tylko troch~. Że jeśli
k.nyczy: "Róbta co
chceta!", to oznacza to wyłącznie
zach~tę do stosunków płciowych,
wódki i LSD. Że dzieciak, panie
kochany, ma trzymać mord~ na
kłódk~. bo dzieci i ryby głosu nie
mają.. ltd.Stereotyp ma pot~ną silę:,
gdyż kojany si~ z tradycją, rodzin-.
ciepłym konserwatyzmem. "Mój
dziadek mówi! to samo" - powtarzają ciemnogrodzianie i wierzą
świ~cie w nieomylnoś: pokoleil,
choć duto wcześniej inny przodek
wierzył świ~cie, te ziemia jest płas
ka, a po lasach biegają smoki. A że
tzw. elity twierdzą co innego? Tym
gorzej dla elit. Zresztą te elity, jak
wyjaśniono w programie Cejrowskiego, to nie elity, a1e szumowiny.
Wystarczy kiwnąć palcem - bę:dzie
po elitach.

jakiś jąkała

Kto się niżej ukłoni?
Ciemnogrodowi imponuje siła,
skuteczność. Silna jednostka daje
poczucie bezpieczeństwa, dlatego
dobryjestzarówno Wałęsa,jakJaru
zelski. Stan wojenny był dla wię:k
szości Polaków czymś usprawiedliwionym, gdyż stanowił pokaz siły.
A z siłą tneba si~ licz}<:, trzeba
mówić o niej z szacunkiem. Z tego
wzgl~du Ciemnogród to żywioł polityczny, który warto· kokietować
i "zagospodarować" jego własnymi
sposobami. Jeśli poseł Pęk grozi
ludowym sądem złodziejom, prezydent Wal~sa chce roz~dzić legalny
parlament., Kaczyński wsadzać do
ciupy małolatów, Olszewski wyła·
pać wiadomych konfidentów, Miller
rozdać co si~ da robotnikom, Kna·
klewski wmawiać tymże robotnikom, te są najpi~kniejsi i chwal~
Wrzodaka, to niejest to nic innego,
jak. populistyczny ukłon w stron~
Ciemnogrodu. Kto ukłoni si~ nitej,
ten zwycię:ty. Ciemnogród to sila,
która z mysiej dziury wyłazi właśnie
na pokoje. Kto si~ z nią nieliczy-ten
Żyd, pedał, Murzyn i mniejszość
wyznaniowa. Albo pnynajmniej
kiep!

KRZYSZTOF t.MUDZIN
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A moze bony skarbowe.
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Bony skarbowe ą paplerami 'W"Utościowyml emitonnymi pne:x ministn. finllll56w i staDową krót.kotermino'W'Ił!
(do l roku) lokatę środków plenlę:ł.nych. Emituje slęje w nominałach lO tys., 100 tys. i 1 mln nowych :dotydt na
okreSY 8, 13, 26, 39 152 tygodnie. Bonymopbyć nabywane przez ~owe i zagrmic:zne osoby prawne l fiZ)'c:zne
oraz spółki nie posiadaj~tce osobowości prawnej.
Bony skarbowe cieszą si~ dutym
popytem i zainteresowaniem, gdy1
stanowią dobrą i bezpieczną lokat~
nadwytek pieni~ych dla instytucji
finansowych, zakładów ubezpieczeniowych, przedsi~biorstw, a talr.te dla
osób fizycznych, posiadających jed·
nał ,.grubszą" gotówkę. Są altema·
tywądJa lokat tenninowych lub inwestycji w obligacje, certyfikaty de pozy.
towe i bony komercyjne. W obecnej
chwili są one najbardziej płynnym,
a przy tym najbardziej pewnym
instrum~ntem rynku pienię±nego
wPolsce. Płynność (czylimotliwość sprzedaty bonu w dowolnym
momencie przedjego wykupem) jest
gwarantowana przez dobre funkcj~
nowanie rynku wtórnego, p c w n ość
natomiast przez zerowe ryzyko emitenta, gdyt zakłada si~. it lr.atde zobowiązanie państwa musi b)t uregul~
wanewtenninie. Wielkość i struktura
inwestycji w bony skarbowe zalety od
sytuacji rynkowej oraz zasad gospodarki pienię±nej przyj~tych przez
zarządy poszczególnych finn i instytucji.
Inwestycja w bony skarbowe mote
być konkurencyjna dla bankowej
lokaty tenninowej.
Wprawdzie
w olr.te:ślonym momencie bony mogą
posiadać ni.tszą rentownośt, jednak
w miarę upływu czasu banki zmieniają oprocentowanie swoich depozytów, podczas gdy bon zachowuje
stał11 rentowność do momentu
wykupu. Na przykład roczny bon
kupiony w czerwcu ubiegłego roku
posiada rentowność 32 proc., nat~
miast terminowa lokata nx:zna otworzona równici w czerwcu z oprocentowaniem 34 proc. dziś kończy si~
panitej 30 pro<:. Dochodzi do tego łat·
woli; zbycia bonu przed tenninero
bez utraty dotychczasowych zysków
i, oczywiście, wysokie bezpieczeń
stwo inwestycji.
Bony skarbowe sprzedawane są na
przetargach z dyskontem, a więc
pocenienits:zejodwartościnominal

.nej. Wielkość dyskonta stanowi
o korzyściach nabywcy bonu. Przetargi organizuje agent emisji, Narodowy Ba nit Polslr.i, w pierwszy dzień
roboczy lr..atdego tygodnia, infonnu·
jłt wcześniej o wielkości emisji
i rodZIUach oferowanych bonów.
Podmioty uczestniczące w przetargu
mogą składał oferty kupna po śred
niej cenie przetargowej, ustalanej po
zakończeniu przetargu lub zaoferoWać własną,

dokładnie określoną

cenę.Jesttotzw.

rynek pierwot
n y. Realizacja dochodu następuje
przy wytupie bonu, któryodbywa si~
Według wartości nominalnej po upły
wie określonego na bonie tenninu.
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Bony skarbowe mogą b)'Ć przed.
miotem swobodnego obrotu między
ich nabywcami (bankami, przedsi~
biorstwami itp). Zainteresowane
podmioty mogą więc odkupywać
mi~dzy sobą bony przed terminem
wykupu za odpowiednim dyskontem.
Oferty kupna i sprzedaty bonów s kła·
dane przez podmioty zainteresowane
nabyciem lub sprzedatąposiadanych
bonów skarbowych przed lenninem
wykuputworzą rynekwtórnego o
b r o t u bonami skarbowymi. Codzienne oferty cenowe na tym rynku
motna znald.ć w .Rzeczpospolitej•
lub "Nowej Europie•.
Coraz bardziej popularne stają si~
trarw.kcje sprzedaty bonów skarbowych z umową ich odkupu (tzw.
repurchase agreement - repo), które
polegają nasprudaty bonów kontra·
hentow:i z motliwością ich odkupienia w określonym dniu po ustalonej
cenie. Jest to forma depozytu zabezpieczonego papierami wartości~
wyroi. Taka transakcja umotliw:ia
pozyskanie środków picni~tnych
(np. w sytuacJi niespodziewanych
płatności) bez koniecmości pozbywaniasiąposiadanych bonów skarbowych.
Bony skarbowe w odrótnieniu od
większości
emitowanych
przez
Ministerstwo Finansów obligacji
mają obecnie postać materialną. co
oznacza, te do dokonania określonej
transakcji konieczne jest nie tylko
zawarcie umowy, ale talr.:tc fizyczne
przekazanie bonów nabywcy. Stwarza 10 szereg problemów związanych
z zabezpieczeniem bonów przed
utratą lub lr.radzietą, poniewat bony
skarbowe są dokumentami na okaziciela i jato takie nie podlegają urn~
rzcniu. Oznacza to, te z tytułu utraty
bonu nie motna dochodzić wypłaty
jego równowartości.
Te widnie wzgl~y w połączeniu
ze slale zwi~lr.s:zającymi się rozmiarami obrotów bonami na rynku pierwotnym i wtórnym spowodowaly
potrzebę stworzenia systemu niematerialnego obrotu bonami w postaci
księgowych zapisów ewidencyjnych
(tzw. book entry). Dematerializacja
bonów skarbowych została szczegółowo określona w larz4dzeniu nr 23
ministra finansów z dn. 24 kwietnia
1995 r., znacznie zmieniającym
dotychczasowe uregulowania w tym
zakresie.
Przede wszystkim tru bezpoś rednich uczestników przetargów ograniczony
został
do
najbardziej
aktywnych inwestorów - od l lipca
1995r.wprzetargach~braćudział
podmioty,którewroku 1994zakupiły

O

na rynku pierwotnym bony o wartości
nominalnej co najmniej 250 mld starych złotych. Podmioty te uzyskują
status uczestnika przetar&u.
Natomiast instytucje, które do tej
pory dokonywały zakupów przez
oddziały olr.r~gowe NBP i nie osią&·
n~y wymapnego minimum muszą
znaletć podmiot (np. centralę banku)
mający bezpośredni dostęp do rynku
bonów skarbowych. Od l lipca 1995 r.
wszelkie operacje na bonach slr.arbowych będą rejestrowane na kontadl
depozytowych w Centralnym Rejestrze Bonów Skarbowych prowadzo.
nym w Centrali NBP w Warszawie.
Przyspieszeniu ulegnie przekazy·
wanic bonów np. w wyniku transałcji
kupna-sprz.edaty. Realizacji transak·
cji będzie motliwajut w dniu zawarcia umowy, a same bony będąjedynie
przesuwane mi~ kontami kontra·
hentów (do tej pory transakcja reali·
zowana była 2 dni pótniej plus
fizyczne wydanie bonu).
Nowe przepisy nie przewidują
nabywania bonów po średniej cenie

DODATEK
BANKOWY
ZA MIESIĄC
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e odpowiedzialności cywilnej np. przewoźnika, spedytora.
dziennikarzy, wszystkie grupy zawodowe
e OC,ACkom

e inne ubezpieczenia finansowe i gospodarcze
• ubezpieczenia casco jednostek pływających
e ubezpieczenia finansowe
ZAPRASZAMY CODZIENNIE w godL 8-16
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
agentów, po$rednlk6w l brokerów.

POWSZECHNY UMc: KREDYTOWY S.A. W WAJtSZAw•

przetargowej-motnabędziejedynie

oferty z dokładnie określoną
za katde 100 zł wartości nomi·
nalnej bonu. Jednocześnic ustalono
jeden nominał bonów- będzie to od l
lipca 1995 r. lO tys. PLN.
Wszystkie bony zakupione przed
tym terminem zacho'Wllją do chwili
wykupu swoje nominały, jat równi et
postać materialną i dotychczasowe
procedury fonnalne.
Nowością jest talr.1e motliwośt
wczdniejszego odkupu bonów.
Ministerstwo Finansów wystąpi katdorazowo w takim przypadku z publiczną ofertą. podobną do przetargowych ofert sprzedaty bonów. Właści·
ciel bonu otrzymuje wówczas kwotę
mniejszą od nominalnej wartości.
Kwotata zalety od datywykupu bonu
(im pótniej tym b litej wartości
nalncj).
Nowa technika obrotu bonami
usprawni operacje dokonywane tym
instrumentem na rynku pieni~tn~
a przede wszystkim pozwoli na bardziej efektywny rozwój rynku wtórnego. System obrotu bonami skarbowymi w postaci zapisów ewidencyjnych, czyli niematerialnej fonny
obrotu, stanie si~ podobny do systemów funkcjonujących na wszystkich
rozwiniętych rynkach pienię:tnych
i lr.apitałowycb.
ceną

KREDYT NA ZAKUP
SAMOCHODÓW

no•

NOWE LEPSZE
WARUNKI

Janusz Topolski
Zesp6ł Zarqb:ania I.IJiłalem

Buk ŚwlęiGbzyski SA
Zainteresowanych
problemem
prosimy o konta.t.t 66-04-09 w. 143.
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e od kradzieży z włamaniem i rabunku (pierwsze ryzyko)
e od ognia i innych zdarzeń !GSOwych
e mienia w transporcie (szeroki zakres)

składać
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Poczuj się
jak u siebie
w banku

że

do Banku Wspólpracy Regionalnej SA

mogą zwrócić się

W Banku Wspólpracy Regionalnej SA masz do dyspol)'cji nie
t~ko wygodny f(){el, ale również i prLCde wszystkim fachową

z każdym projektem finansowym. Planujesz

bankową poradę.

udzielimy Ci

BWR SA to bezpieczeństwo fmansowe,

pożyczki. Myślisz

któremu zaufali tacy znani akcjonariusze jak: gminy KrakOw

solidną poradą.

Masz

i Tychy, CPN, Rafineria Nafty TrLCbinia i Agencja Rynku

odpowiednią

Rolnego. Potwie«lzeniem wiarygodno!ci naszego banku jest

Niezbędne fonnalnośd

też

Przyjdź

fakt, że teraz jesteśmy również notowani na giełdzie

papierów wartoóciowych w Warszawie. Nasi kliend

wiedzą,

z

poważny

zakup,

o inwestycji, wesprtemy

odłożone pieniądze,

Cię

znajdziemy

do twoich potrLCb bankową lokatę tenllinową.
zalarwiamy sprawnie i kompetentnie.

do nas, opowiedz o swoich planach, wspólnie

pewnością

znatdziemy najlepsze finansowe

o

own·
TWÓJ ZAUFANY DORADCA

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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"Warta" S.A. odnotowała za 1994 rok zysk w wysokości
200 mld starych zł

\Ba nk
Sp ółdzielczy

Ubezpieczeniowe
eldorado

-w Kielcach
ui.Złota9
Oddziały:

Fi rmy ubezpieczeniowezarab~•wPolsce dui.e pie~ ale ni ewieleos6bwiekto zanimistoi.Wśr6dwlaści

cieli mońta natomitit male:lt banld polslde i zagraniczne,
Ubezpieczalnic
takie,
jak
_Amplico Life" czy ,.Commcrcial
Union" działają na całym świecie.
W Polsce muszą, zgodnie z prawem,
być spółkami z udziałem rodzimego
kapitału. ,.Amplico" utworzyło wi~c
spółk~ joint venture z Bankiem
Pckao SA, a CU z Wielkopolskim
Bant.icm Kredytowym, który jest
notowany na Giełdzie PapicJÓw
Wartościowych.

Na rynku ubezpieczeń tyciowych
przcdsi~biomwa te toczą walk~
z PZU-Życie S.A., którego właści
cicłemjest w prawic w całości Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Po 0,01 proc. udziałów mąią Bank
Handlowy S.A. i Polski Bank Rozwoju S.A., które do spółki zostały
dopuszczone tylko ze wzgl~dów formalnych.
Inne spółki giełdowe taktc są
akcjonariuszami firm ubezpieczeniowych, a w nicktórych przypadkach są wrę:cz ich właścicielami. Tak
}cst w przypadku Towarzystwa
Ubezpieczcniowego "Compcnsa"
S.A., którego właścicielem jest od
miesiąca ,.Mostostal Export" S.A.
Także inne przcdsię:biorstwa realizując swoją politykę: są współwłaś

cicielami ubezpieczalni. Przyłd•dem
niecli będzie Kieleckie Przedsię
biorstwo Robó t Mostowych S.A.,
które m• swoje udzWy w Bukowym
Towarzystwie Ubezpieczeń i Reuekuracji ..Heros" S.A. Firma ta jest
pierwszym w Polsce towarzystwem
ubezpieczcniowym o dość specyficznym charakterze udziału kapitałowego. Jego akcjonariuszami są
dwa banki państwowe, dziewięć prywatnych, trzynaście podmiotów
gospodarczych i kilkanaście osób
prywatnych. W ostatnim czasie
akcje nowej emisji .,Herosa" kupił
takt:c Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju, co świadczy o zauraniu,
jat.im cieszy si~ towarzystwo

Rys. M. Wawro
,.Azur Ostoja", wchodzące w skład
,.Groupe Azur", jednego z wię:k
szych rrancus.k:.ich towarzystw ubezpieczeniowych. Aby było ciekawiej,
z firmami tymi powiązany jest
poprzez swoje fundacje Kościół
katolicki. W pierwszej z nich 10 proc.
udziałów ma. Fundacja Rolnicza,
a w drugiej tyle samo akcji obejmuje
Fundacja Wspomagająca Zaopa-

Telefony: Dyrektor 68--10-73
Z-ca Dyrektor~~ 68-10-74
Sekretariat t.ut.x 548-03
Główny Kaltgowy 588-28
~ Kl*rta 54&-91, 54&-12
_.....,.... .....93,575-12

KIELCE, ul. Warszawska 34, teJ. 429-94

NOWINY, ul. Białe Zagłębie, teJ. 667-540

rmny prywatne, slwb państwa, a nawet Kościół.

w oczach mię:dzynarodowcj finansjery.
Kupno udziałów w ,.Herosie" jest
jut trzecią inwestycją EBOR w polskim sektorze ubezpieczeniowym.
W ubiegłym roku bank kupił
35 proc. udziałów w dwóch firmach
z tej branty. Były to: ,.Azur Życic" i

Ił

MIEDZIANA GóRA, teJ. 111 - 61 1

trzenie Wsi w Wod~ . Obie zarzą
dzane są przez Kościelny Komitet
Rolniczy.
Bardziej wyra.iny obraz ma Tow•rzystwo Ubezplecze6 tydowyc:b
l Emel)'blnyc:h Polsb Kasa Roln•
S.A., &cizie Koki6ł katołkkl ma
S2 procent udzialów. Obejmują je
Fundacja Kościelnej Rady Gospodarczej i Fundacja im. Prymasa
1000-lccia.
Kontrowersyjne dla wielu osób są
takt:e udziały skarbu państwa
w przedsi~biorstwach ubezpieczeniowych. Poza tymijut istniejącymi,
pojawiają siy nowe. W sądzie czeka
na rejestracj~ .,Warta Wita" S.A..,
nowe towanystwo zajmujące si~
ubezpieczeniami tyciowymi. Po
35 proc. udzi•łów ma w nim TU
,. Warta" S.A. i skarb państwa.
Nljwię~ pulę udzlalów w nrmada ubelJiieczenlowych m.,k banki.
Odwrotnie jest w przypadku osób
fizycznych. W nicktórych przcdsi~
biorstwach mają one udziały, ale są
to nicwielkie ilości. Osoby te wywodzą si~ głównie z kadry zarządzają
cej tymi firmami i niezbyt chę:tnic
afiszują si~ posiadaniem udziałów
w firmach.
Firmy ubezpieczeniowe przynoszą wysokie zyski, ale przyznać
trzeba, te ich właściciele nic przeznaczają na razie wypracowanych
pieni~dzy na zbę:dnc inwestycje, ale
powiyk.szają za ich pomocą kapitał
firm. W przyszłości jednak właści
cicle upomną się: o swoje i w nicktórych przypadkach wyrosn* mogą
nowe pot~gi finansowe. Zanim to
jednak nastąpi, na naszym rynku
pojawi si~ jeszcze wiele towarzystw
ubezpieczeniowych. Eksperci szacują bowiem, te klientów wystarczy
dla kolejnych 50 firm .

IDIIÓW,1 10 A, teJ. 9
CHĘCINY,

ul. Staszica 5, tel. 151 -1 82

Prowadzi pełny zakres u sług bankowych, w tym:
- rachunki

bietące

firm,

- rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe osOb fizycznych,
- przyjmowanie wpłat l opłat gotOwkowych,
- przyjmowanie wpłat utargOw sklepowych przez

całą

dobf.

Oprocentowanie - lokaty terminowe
2-mlesięczne-

3-mlesięczne

22 proc.

-23 proc.

6-miesięczne - 25 proc.

Bony oszczędnościowe

12-miesięczne-

29 proc.

24-mlesl~e-

31 proc.

36-mlesitczM - 32 proc.
12-m iesi ęczne

-odsetki pobierane kwartalnie - 29,5 proc.
- odsetki pobierane po roku - 30 proc.
pożyczki,

Udziela kredyty l

na działalność

w tym:

roln iczą :

1) komercyjne- od 31 proc.
2) preferencyjne - na zakup:

-

środków do produkcji rolnej - 10,8 proc.

-ziemi l

urządzenie

- na działalność
-członkowskie

gospodarstw rolnych- 6,75 proc.

gospodarczą

- od 31 proc.

l gotówkowe- od 31 proc.

-w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym - 31 proc.
- na zakupy ratalne (samochody,
sprzęt AGO i wyposa!enle mieszkań,

ciągnikł

l maszyny

rołnicze,

sprzęt sportowy).

Kasy Banku przy ul. Zlolej 9 czynne:

w dni robocze bez przerwy od godz. 7.45 do 18.30
w soboty robocze bez przerwy od godz. 7.45- 16,

w soboty wolne od 9 - .13

DIOf'\.'lZY KRAWCZ.YŃSKI

........................................................_._.._._._.._.._.._.._.._._.._.._.._-.:

~.._ ._.._.._._.._.._._._._.._._._._.._.._.._.._.._ ._.._

WPBK

Tańsze

~~~~~BANK

i:~ SPÓŁDZIELCZY

kredyty

Radom, ul. Czachowskiego 21 A, teł. 63-93-68,63-99-33
kredyty, fax63-55-13

-Od l l bm. Pomorski Ban k Kredytowy S.A. ob nłb stopy oprocen towan~ łuedytów złotowyda pnemaczonychnadliab.lnośt&ospod~- polnfomoWllł 20 bm. dzienn.ikana PAP,
Seb astłl.n Luczak z Biura Rady l Z..mtduPBKSSA
Do 21 czerwca stopa oprocentowania wynosiła od 36 do 46 procent.
Od2I bm. w PBKS S.A.b~dzie motna uzyskać kredyty opoccntowane
wskali rocznejjut od 29 proc. Wysokość oprocentowania w konkretnym
przypadku uzałetniona bę:dzie od
oceny zdolności spłacenia kredytu
Przezjego bior~.
(PAP)

OFERWE PAŃSTWU
KREDYTY OBROTOWE l INWESTYCYJNE
na działalność gospodarczą, rozwój produkcji, handlu,

transportu oraz kredyty preferencyjne.
Oprocentowanie od 33 proc do 38 proc. w zaletności od
okresu spłaly.
Zakup ziemi, utworzenie i unądzenie gospodarstwa rolnego - 6, 75 proc.,
inwestycyjne modernizacyjne - 20 proc wg zmiennej
stopy proc.

KREDYTY KONSUMPCYJNE- GOTÓWKOWE
na zakup s p rzę tu R'IV, artykuł ów gos podarstwa dom., mebli
itp.
l) wg slopy zmiennej od 34 proc do 39 proc.
2) wg stopy slałej z okresem s płat

do 3-mcy - S proc.
do fi- mcy
do 9 m-cy
do 12 m-cy
do 18 m-cy

·,_i:.~

-19 proc.
- 21 proc.
-23 proc.

Czynny pn. i pl . ."codz. 8 - 15
wt., śr.., CZW'• ." 1ottz. 8- 14.30
sobota roboaa w a;odz. 8- 12
Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam "Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. TaiJ;owa 18.

ul. Wspólna 2. tel. 66-34-87, 66-34-86

.t=.

NA DZIALALNość GOSPODARCZA

~

OBROTOWY I INWFSIYCYJNY

,

~ ~~!::!~':!erykańskicgo
dla marki niemieckiej

~.·

INWESIYCYJNE NA
PRZEDSIĘWZIĘĆ W ROLli.1CI'WlE
DLA LIIDNQŚQ

~

•

~
~

~
~

~

~
~

~

20,00 ~

~

:;.

~

~
~

~
~
'

;~:: : ,.~

do l roku
powytej l roku do l& miesi~cy
33 ,00 ~
jednok ({d-Jywne oprountowonie luedytu zoclątnl(lt'JO no okru:

~ ~2~~7cy':no:!i
'o

7,00

8,50 ~

RF..ALIZ.A.CJĘ

.!':~· G<m)-=1'3::::

,

~

~ ~ ::i~ns~~~o::::c~~~:~:::jokres 6 miesię:c~ut od ~:~ :
~

~

'l,l·

<

: ZAPRASZA PO KREDYIY!

~
-11 proe.

lzi. ~~~~2~MS.A.

18miesię:cywynosi

l;~ :

26, 13 ~

LOMBARDOWY
NA l.AKUPY RAT~E
naz.akupsamochodów
na z.akup pozostałych art.

31.04
od
od

~

~

3161 ~

32:40 ~

o.

~

~

~

~

ZaprruzantY w dni roboc:r.e w 8Q#4. 7.45- 18
~
wsoborproboc:r,ewsodz. 7.45-14. ~

[l

::*u.~~"..;.

N~-jd~pn;pzlolł.

~
~

~........,.,..................,.,..............,.,.................,.,..............................,.,...........,.,........,.,..........~~~
Redakcja nie odpowiada za trdć zamieszczonych OSIORdl.
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Szczupłym być!

O rozmowę; na temat otyiOOci, jej
skutków dla zdrowia i życia cz.lowieka onz sposObach leczenia tej przypadł~

poprosilif mj doktor

~agda

k:nę Jłiałkowslul z Instytutu Zywnok i i Zywienia w Warszawie.

był otyły. palił cygara i dożyJ sędzi
wego wieku. Twórca joggingu nato.
miast zmarł na zawał serca koło pi~
dziesiątlci. W biologii ~ie ma reguł.
Ale wyjątki potwierdzają jedną regułę:: każda nadwaga prowadzić może
do poważnych schorzeń i stanowić zagrożenie dla zdrowia
- Przypoomijmy te !lt'hcrLmia.
- Wynikiem otylc&:i może być udar
mózgu, choroba niedokrwienna serca,
nadci:{nienie, miażdżyca Zwiększona
waga ciała st.anowi duże obciążenie
dlą calego organi7JTJU człowieka.
-Coraz "'ięttj o.o;ób, na~

• C%ym po"inna char.lkteryzować
dieta odchudzająca?
- Jest ich wiele, lecz. ogólne zasady
są wspólne. Ograniczenie tluszczów
zwierzęcych do minimum. Zastąpie
nie mi~ smażonego gotowanym,
pieczonym na roinie bez lluszczu,
chudym drobiem lub rybą. Bezwzgl~
dnie należy skreślić cukier! Te ,.puste
kalorie" zastąpić można np. słodzi
kiem. Naturalnie · także skreślamy
ciasta, kremy i inne słodycze. Nie należy pru:sadz.ał z owocami! Bywa, że
odchudzjący się je owoce przez cały
dzień A dziennie można zjdć l · 2
owoce. Do woli natomiast wszystkie
warzywa. Jedną łyżkę oleju roślinne
go dziennie dodać można do surówki.
l jeszcze pieczy\m: tJZy kromki pieczywa razowego lub pięć kromek pieczywa
~lego dziennie. Do picia - mleko,
odlliQ.czone,póltorejszklanki.
• Czy Instytut okre§a, Ie posilków

mwiadamła sobie ~wa
~zotylnłdlstarasłęjej~

należyjdtdziennle?
• Pięć małych posiłków:

-IGedyol)icM'stajcsięchorobr4?

- Th nie ma żadnych norm. Kto§
byt otyły, a nie mieł żadnych

może

schorzeń. Kto§ inny ~ie mieć niewielką nadwagę: i poważne schorze-

nia. Winston Churchill, jak wiadomo,

zbyt. A&e, 'ol'brew chędom, oddmdzaniesięnkjm"'uletaldtpros&e.Czy
mogłaby pani pr~., receptę" na
metodę pozbycia
nadmiemych kiJogr"altmw?

najskutecznie,isz:.t
się

- Dla ludzi zdrowych recepta jest
tradycyjna: ograniczenie spożycia kalorii, pochlxlzęcych z.tłusz.cru z.wie~go i cukru,oraz. zwiększ.enie aktywności fizycznej. Jeśli ktoS' ma jeszcze małą nadwagę, z pewnokią poskutkuje. Pny dużej nadwadze i schorz.eniach odchudzaniem musi pokierować lekarz. Samodzielne i dowolne
ograniczanie kalorii mole bowiem
OOprowadzić do US7.kodzllia wątroby,
wzrostu poziomJ kwasu moczowego
we krwi, ZIMiejszenia masy mięśni
wreszcie • zaburzeń w przemianie małtrii. Jakże czę:sro - zamiast pomóc •
Sl.Jcodzą sobie młode dliewczę:ta, ktłR.,
zapauzone na moddki - głocl1.ą się, by
tnieć ich figu~ Tymczasem specjafi·
.(ci dbają o ich dietę.

się

.(niadanie,
drugie :{niadanie, obiad, podwieczo..
reki kolacja.
-w jakim tempie należy chłldoltt'?
- Kilogram na [)'dzień. To znaczy
w ciągu miesiąca powinno zrzucić się
nie wię:cej, niż cztery kilogramy. Wykazano bowiem, że osoby, które chudną więcej, po zakoflcteniu kuracji
s:eył:lko przybywają r.a wadze, ~
osia.gając wagę większą niż popnecno.Mamy WCtdy do czynienia z tzw.
,,efektem jojo" . Ubywa sześ! kilogramów, a waz potem, po poworocie do
normalnego jedzenia - przybywa osiem.
• W którym momencie odchudza.
nia powinien ,.-kroczył lekarz?
• Wtedy, kiedy nic skutkują żadne
diety, a otylo.(ć jest znaczna. Leczenie
zaczyna się od diety z produktów naturalnych. Gdy w okresie od 6 tygodni
do dwóch miesięcy nie daje ona rezultatów, można zaga;ować ~ o obniżo..
nej zawarto.ki kalorii. Stosuje się tak·
że leczenie farmakologiczne.

·l..dw'zeaęsto pyt.a.jltpaniltoope

..acyjn<m•to>dy""'""'- Są takie, ale pg.emaczone dla ludzi bardzo otyłych. Pokgają one na
wyłączeniu odcinka jelita klętego lub
też zakładaniu opaW na żol~. pr~.e
wężającej go. Próbowano również za..
k.ladać do żołądka baloniki, które
zmniejszały jego obj~o.(ć Prowadzi to
jednak do niedroż.ności jelit i odleżyn
na żołądku.
• A lanie reklamowane ~*Y wy·
$l.Clllpłaj:p.?
• Nie odchudzają.

lecz zmniejszają
mechanicznie obwód brzucha.
. J\łetakikiolypMWtaliimoże

działać jako .,memento"

-ldu:ly odeA te WSZ)~ renp. ,,5im

"""""""'-jol<
~

i)' pruslat

l'ast''?

- ,,Siim

Fast"tylkozastępt~jeposiłki.

. c.y

6aba ..."; -

w Pohcr na otyłość 'III'ZnSta?

- Owszem. Zwlaszcz.a u dzieci.
·JakieSił]H'Z)'CZ)11Yk10wm:J6tu?

• Brak ruchu. Wygodnictwo • ws~·
dzie dojeżdżamy samochodem. Nieodpowiednie odżywianie się. Zamiast
pięciu jemy jeden lub dwa posiłki
dziennie, objadamy się wieczorem.
Jemytlusto.
- Czy "'obtc tego imlieje " Połu
jaki( systEm lea.mia otyWd?
Dla Judzi z tzw. otyłmcią olbrzy·
mią, niestety, nie. Brakuje dla nich
wyspecjalizowanych omxików, choć
są już ich zalążki w Warszawie i Poz.
naniu. Ale jest nadzieja, te nowopowstałe Polskie Naukowe Towarzystwo
Otylo.(ci i Przemiany Materii zajmie
się tym problemem. Byt może uda si~
też powolać w Polsce pierwszy <Mmdek Leczenia Otylo.(ci. Jest 10 pla·
cówka ze wszechmiar potrzebna. Sir
Winstan Olurchill by! naprawdę- wyjątkiem.

Implanty stomatologiczne, czyli••.

Można odzyskać •.. "własne zęby"
Zapotrzebowanie na no"·oczesne
uzupełnienia protetyczne, zapew·
nlająee najbaniziej zbliżone do na·

tura.lnych .,trzecie zęby'', spowod.;
wało dute zainte.-esowanie implan·
tologbt

stomatoktgicuą.

Aby skorzystać z leczenia implantologiczncgo, nie potrzeba wyjeżdżać
z Radomia do Krakowa, Warszawy
czy innych og-nxJków. Stosuje je od
niedawna dr Grzegon Romaszkiewkz, chirurg-stomatolog, specjalizujący s~ w chirurgii szczękowo-twa
rzowej w klinioe Akademii Medycznej w Wan.'Zawie, kierowanej przez
prof. Janusz Piekarczyk.a.
• Co to maczy implantologia stornakllogia:na- pytamy dr. G. RomaSl.kiewicza.
• Implant to inaczej wszczep ciała
obcego drogą operacyjną do żywej
tkanki. Najbardzłe rozpowszechnione
są wszczepy tytanowe. Tytan jest metalem odpornym m.in. na korozj~ ma
dui\ wytrzymało.(ć mechaniczną. Nie
wywołuje reakcji alergicznych i nie
mvliejsza doznaii smakowych. l najważniejsza wł~ posiada zdołnoSć
~.czyiibc:zJn<redniego,

strukturalne&Q i c:zynnOOciowego połą
cztria powiemtri wszczepu z źywą
tkanką kostną.

• A "ięc i.ruplantologia stomatOO-

giczna to meloda na

,,.novtt kOI"ZUUH!

zębów''?

• Tak. Metoda ta jest atrakcyjną alternatywną fonną protetycznej rehabilitacji. Podstawowy Jej cel to uzyskanie stanu mo7Jiwie jak najbardziej
zbliżonego do warunków anatomiczno-fizjologicznych.
· pnmę o pnykłady_
- Mężczyzna podcza.~ urazu stracił
jeden lub kilka zębów w przedmm odcinku luku 7.ębow,..go. Można w1ęc
tradycyjnie wykonać ruchome uzębie
nie protetyczne. Inny wariant • można
1.alożyt tzw. most. lączy się to jednak z oszlifowaniem najmnieJ dwóch
zębów, co obmża ićłt wartoć biologic-.f.ną. Tymczasc:m przy alternatywnej metodzie implantacji uzyskujemy
stale uzupelnienie protetyczne bez konieczno~ "wyj mowania zębów na
noc do szklanki". Bądf też - w drugim przypadku • bez szlifowania zę
bów i zakładania mostu. Kolejny
przykład. Pacjent posiada w żuchwie
kilka zębów, których rozłożenie, warte& biologiczna, itp wykJucz.ają wykonanie mostu. Pozostaje więc prote·a ruchoma, na którą pacjenci niec~ 'niej si~ decydują. l dz.lęki implantolot:ii braki w uzębieniu ,,reperujemy" stalym uzupełrueniem protet)'CZ·
nym opartym na ,,swoich" zębach
i wszczepach.

·Acodlatydl.,którzyu:ł:y'wa,Apro

te:r.talko"itych?

- Protely

najWsv:t.epy natomiast
ich
stabilizacji, ewentualniezmi~ protez całkowitych na ~iowe, dużo
lepiej akceptowane pruz pacjentów.
• Czy wsr.czepy mają p~?
. O:::zywi.<lcie. Wykazyslanie wszczepów w chirurgii protetycznej znacznie
posze17.a pole dliałania protetyka. Ale
tylko SO proc. pacjentów wyrażają·
cych gotowo.(ć leczenia chirurgict.noprotctycznego z zastosowaniem jm·
plantów mole si~ mu poddać.
. sąd te ogr.miaenia?
• Istnieje wiele przeciwskazań za.
równo miejscowych (dotyczących jamy u:itnej) jak i ogólno-medycznych.
Warto jednak pamiętać, iż obecnie już
90 proc., a nawet 9.5 proc. zabiegów
implantacyjnych koflczy się: powodzeniem, pod warunkiem rygorystycznego
przestrzeg311iahigienyjamyllSinej.
·I kwestia bardzoistotna • ieto kocałkowite sprawiają

więcej kłopotów.
pozwalają

na
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Sir Churchill to wyjątek!

znacmą poprawę

Sen nocy letniej
Okaz~ do takich rozmów miałem niedawno, podczas Festiwalu Gombrowiczowskiego. Usłyszałem więc, Że mamy w Radomiu • okolicach
wspaniałe, bardzo atrakcyjne turystycznie miejsca. Zdziwienie moje bylo,
przyznaję, dute - tym większe. że festiwalowi gokie wyrażali si~ tak po.
chlebnie o miejscach, które w mojej .(wiadorrll).(ci (a myg}~. że i w .(wiadomoki wielu radomian) jako§ nie kojarzyły się nigdy z turystyką. Zachwy.
cali się mianowicie Centrum Rzetby Połskiej w Orońsku. Muzeum Wsi
Radomskiej, naszą Starówkit_, a nawet Siczkami. Zachwycali się jednak
z pewnymi zastrz.eż.eniami.
Pierwsze z nich brzmiało: kto w Polsce wie. że macie to, co macie? ]n.e.
czywikie • przynajmniej dwa pierwsze obiekty, mimo że znajdujące się
przy ruchliwych trasach, są jakby "daleko od szosy". Skromne plansze informuj.-.:e o ich istnieniu są zbyt mało widoczne, przejeżdżających w żaden
sposób nie zachęcają do zatrzymania si~. nie przyciągają uwagi. Na doda·
tek są niemal jedynymi tródłami infonnacji o obu placówkach. Festiwalo.
wi gokie zwracali też uwagę, że zarówno Orońsko jak i Muzeum Wsi mogłyby pelnić dodatkowe funkcje, uzupełniające ich podstawowi\. wystawienniczo-muzealną d7jałalno§ł i zarazem podnoszące ich atrakeyjn~
A takźc - rucz przecież nie bez znacz.enia • dochody. Moi rozmówcy widzieli na przykład Orol'lsko jako wspaniałe oentrum konferencyjne, idealne
wrę:cz miejsce dla konferencji naukowych i tym podobnych imprez. Muzeum Wsi natomiast to, ich. zdaniem, fantastyc-.tne miejsce dla wszelkiego
rodzaju imprez plenerowych w stylu kończącej Festiwal biesiady, spektakli,
.,pikników artystycmych" itp.
Oczywikłe tych pomysłów nie dałoby si~ wprowadzi<: w życie od razu
i bez wysiłku. Wymag_aloby to nie tylko modyfikacji koncepcji dzialania
tych placówek, ałc szeregu zabiegów organizacyjnych. W Orońsku przydalaby się na przyldad porządna restauracja o oryginalnym wystroju, z niekonwencjonalną kuchnią i dostosowaną do artystycznego char2kteru miejsca atmosferą. Muzeum też musiałoby rozlufnić swoją skansenową "pryn·
cypiałno~". musiałoby spróbowal! połączyć ekspozycję zbiOł'Ów z elementami zabawy, niekoniecznie ludowej. Zamiast man.eń o konach, basenie
i kolejnych hektarach trteba by też pomy~<Jeł o sprawach drobniejszych • na
przykła4 o tym, że gokie muszą co.( jeść. Mniej pompy, więcej realizmu,
mówiąc krótko.
Mniej dziwiły mr.ie zachwyty moich rozmówców radomską Starówką.
Jest ona bez wątpienia urokliwym miejscem do spacerów, niespiesznych
rozmów. odPQ~<Zynku. A raczej bylaby, gdyby nic kilka ,,szczegółów'', które
trudno będzie zapewne zmienić w najbii1.sz.ej preyszł~. Trudno na pnykład sobie wyobrazić, by nagle znalazły się pieniądze na remont starówkowych kamieniczek czy pn..esiedlenie ich mieszkańców. Zapewne przyniosłoby to ewentualnemu inwestorowi niezłe dochody, ale takiego inwestora
znałetć w Radomiu nie sposób. l)o.(wiadczenia z hotelem Mirosława Klysa
są nadto wymowne.
Mimo tych wszystkich z.astrz.eień przyjezdni natchnęli mnie niejakim
optymizmem. Pomyflałem, źe nie ma takich przeszkód, których wcze&tiej
czy pótniej nie można byloby pokonać. Wystarczy nieco koniunktury i grosza w miejsko-wojewódzlciej kasie. Niesiony tym optymizmem i wizją ra·
domskiego zagłębia turystycznego postanowiłem sprawdzić inne wypoczynkowe miejscowaki podtadomskie. Pojcchalem na weekend do Pionek,
kierując się pewnie jakimf mglistym wspomnieniem z rodzinnych wycieczek we wczesnym dzieciństwie. Parniętalem staw -jak nazywają JO miejscowi - i sympatyczny ~rodek wypoczynkowy. l pomyJilem się niewiele.
Staw był, był też o.frodek pami~tający pewnie wczesnego Gomulk~ i od
tego czasu nieremontowany. Sympatyczna za to była obsluga. W ogóle
§wieże powietrze, szum topoli, spokój, cisza, czyli wszystko czego potrt.eba po wyczerpującym tygodniu. Ale do czasu. Gdzieś tak koło godz.. 22.00,
kiedy położyJem si~ w domku campingowym, żeby odespać zaleg.krici, za.
częło się disco-polo w najczystszym wydaniu. Oprócz prawie ludowych
rytmów mocno ludyczny sposób zabawy. Przekleństwo goniło przek.leń·
stwo, kawalerowie gonili panny, a wszystko przy akompaniamencie głosów
dźwięcznych i ~nych, aczkolwiek nieco piskliwych. Niczym w gomDrowiczowskiej kupie z "Ferdydurke". Alkohol, podejr-zewam, lał się strumieniami, a bawi~ych s~ ogamęla prawdziwa acz nieco prza.(na gorączka sobotniej nocy.
Wyobrazilem sobie szanownych festiwalowych gMci, odpoczywających
w Pionkach wla:l:nie po estetycznym, festiwalowym rozpasaniu. Żadnych
takich, drodzy państwo. Bawit si~ ~ziemy We wlasnym gronie, tak jak
lubimy i żadni pt"'.t.yjel.dni nie są nam potneboi do tego. W końcu jesteśmy
humanistami i ludzie są nam bliżsi niż jakieś obiekty wypoczynkowe.
Niech w~ Orońsko i MSW radzą sobie jak mogą. Nas to nie obchodzi.
Myfmy są sami swoi i na nas nic ma mocnych. A reszta to sen nocy letniej.
Sen na dodatek pr-zerywany.
TOMASZ TYCZYŃSKJ

sztuje?

- I.ccz:enie pay pomocy implantów·
metoda stosowana powszcdmie na Zachodzie . .)CSI u nas dofć kOSZloWna.
Opłaca s;ę jedn.alc wszystkim, którzy za.
w~chcąsi~ c:zOCnormalnie i niepa-

- ··""""""""""""·
Rozmawiał:

1 41R

Rzadko miewa się okuję spojn« na swoje miasto :& dystansu,
niejako ,.z zewNt:tn:". Wtedy to, co wydaje się na co dzieli zwy.
aajne, okazuje się miK swój urok ; alt td to, co zwykle w widy.
wanym na co dzień pejzażu nie razi, nabiera szczególnej os~
Przekonat się można o tym rozmawiając z kinU, kto w Radomiu
jest pierwszy nu; i miasto oraz okolice dopiero pozruQe.

JERZY FIGAS

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Wojna na słowa
• JUŻ w ubiegłym roku na lamach
"W~" wiclokroll1ie nao> alakowano. Teraz a!aki
wyralnie się na'iiliły - m6Yii Beata
Gola, redaktor naczelna ,,Nad Zagoi-

,.Gaut'Y Plonkowskic:f' i

- Nie dążymy do likwidacji .,Nad Zagożdżonką". Chcemy
tylko, żeby nie było to pismo, które utrzymywane jest za
pieniądze podatników • twierdzi Marek Majewski, redaktor
naczelny ,.Gazety pod Miejskiej" .

dionlo('.

o-;. """"'Y obu dwu<y-

zawictajątekstyatakujące!Wgą~

•

Sprowokowała na.~

relacja z sesji

Rady Miasta opaarzona jednoznacznym komentarzem - mówi Marek
Majewski.

Narodziny
czwartej władzy

twierdzili. • Obiektywizm jest przecież w takjej sytuacji niemożliwy.
Przed ubieglorocznymi wyborami
do samorząW wiek krytyc.znycłl uwag
o gazecie zna1aDo się; w biuletynie
.,Węzi dla Pionck". Mimo to pismo
przetrWało. We wndniu ub.r. Ul'lU!o
nawet~ogółnopolskiegokon

Pismo ,,Nad Zagożdżonltą" z.acąto
s~ ukazywać od 1992r. Początkowo
do f1łk czyletników trafiało nieregutamie. Polem Siało s~ już dwutygodni·
kiem. Było ,JJkocłlanym dzieckiem"
burmisCna Tadeusza Zaka, ~j
Rady i ZanąW Miasta. Od razu było
pismem finansowanym przez lokalny
samorząd: oo wielokrotnie podkreśla
li jego przeciwnicy.
· Wszystkie przedstawiane wyda·
rzenia ukazywane są tendencyjnie -

~ •..P'rasa Lokalna - Demokracja
Lokalna • Samorząd" zorganizowanego pnez Stowarzyszenie Prasy Lo-

kalnej.

Wojna na argumenty
• Bardzo długo unikalifuly wszyst·
kich ataków, bo były one bezpodstawne
- mówi Beata Goła. - Cl.ym można
popr-ać zarzuty, ż.e jest~my nierzetelni i dezinfonnujmy1 Odpieramy
bezpodstawne :ugumcnly. W dwóch
ostalilich numerach zaJTlidciliS"my na-

sz.e ~ odredakcyjne polemizujące

z tekstami, które ukazywaly

si~ w ,.Gazecie pod Miejskiej". Znalazł si~ również nasz komentarz przy

relacji z ~ji Rady Miasta z dn. 26
maja. Odnidli!my s~ w nim do wypowiedzi radnego, który zaproponował, by pismo stało si~ tylko wkładq
do ,.Gazety''.
- Ta wypowiedt była prowokacyjna i nie można było jej pozostawić
bez odpowiedzi. Nigdy nie atakowa·
!igmy ,.,Zagożdżonki" i nłe dążymy
do jej likwidal::ji. OIOCmy tylko, by
utrzymywała si~ na rynku tak jak W'JZ'j·
stkie iMe pisma. Niedopuszczalne jest
to, że gazeta finansowana jc:sl z pieni~
dzy podatników • uważa Marek Ma·
jewski.
W 1994r. utrzymanłe dwutygodni·
ka kosztowalo miasto 570 mln zł.

Dochody tt- sprzedaży i umicszr::7.a.
nych ogłoszeń i reklam ~gręły 284
mln zł. w tegorocznym bud:l.ccic msasta zarezerwowano prawie 600 mln.
- Te p;eniądze mogłyby był W'Jkorzystanc na pomoc np. dla bcz.robol:·
nych - przekonują zwolennicy likwidacji pisma.

Władza

zdecyduje

Obecny Zamtd Miasta d4ż:y do
przeprowadzenia procesu restrukturyzacji wszystkich jednostek budżeto-
wych, w tym również ~we
go pisma. Mimo ż.e w stopce redaJc.
cyjnej widn1eje napis "Wydawca: Zarz.ąd Miasta Pionk.i", czlonkowie 2M
nłe są przekonani do jego s.luszno~i.
Jest to tym wi~y pradoks, ż.e
Władysław Klimczuk redaguje ,.Gazetęc pod Miejsą".
. Los gazety zależy od decyzji
Rady Miasta - mówi Beata Gola. Przyjmiemy rozwi~ zaproponowane przez Zar--ąd. Przecież p;smo
finansowana jest z miejskiej kasy.

BOtENA SKOMOROWSKA

Solec

"Błonie"
Urąd Miasta l Gmlny jut
w tym roku pny~pl na u.ł·
mlodszym skarysuWsklm osie-dl u .,Błonk" do układania nawierzchni ulic z k01tki bi"Ukoftj
produkowantj prut. mi(jstowe
prudsłę-btontwo ,.Jadar''.
Na ,,Biomach" pc 1.50 domków, które wzniesiono na dz:aał·
Uch przygotowanych prze~ miasto. Trwa rozbudowa osiedla. ale
JUŻ na &runtach nabywanych od
osób prywatnych.
,.Błonie" jako pie~sze osiedle
w midcic Skaryszew zostało wyposażone w wodoclW kanahzację. 1\ltaj tc.t w co drupm domu

jestteleron.

(woj)

Rusinów

Remont
S-kllometrowy odcinek drogi
wojewdch.kiej z J anikowa (pn.
Pr-zywdu) do Brocowej (pn.
Rasin6w) wyremonluJlł w tym
roku wsp6lnie: Urząd Wo_Jewódzki oraz oba urzędy gminne. UW
na ten cel pruznacu 8S mln zJ,
pti ny po 60 mln zł.

OroRkl<!nw.--

przebiega przez IC:ral gmmy Przysu-

Sobótka nad Wisłą

cha dowożone ~ do szkoły w

gowej dz:ieci z Jat"likowa.

Gminna wystawa zwierząt hodowlanych, wystawa grafiki, fotografil l rzeźby ludowej, zawody strażackie, koncerty zespołów • to tylko niektóre z atrakcji VI Dni Solca zaplanowanych na najbliższą sobotę l niedzielę.
Organizatorami Dni Slt władze samorządowe gminy, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. CykJ im-

cyjnego pus:zc:unia wianków zaplano"""'
"""' - - Oprocr - wano występy kabaretu ,,Bez nazwy''.

na rozlewisku Krępianki wędkarze
rozpoczną rywalizac_it; o ~ wójta
gminy Solec. O godz. 10.00 z-kolei do
wspólzawodnidwa przystąpią strai..acy.
P6tnej można będzie polatał helikoptetern nad Sok:em i okołą w połu
dnie zaplanowano blok imprez spraw~ min. wyścigi rowerowe
dla dzieci. Na ryriru W)'Sllłpi uspólludowy ..Swąiaki'' z Pawkiwa i driecięcy
z:e:sp6ł wokalny z Upsk.a. W niedzitę
nie zabraknie takie emocji pilkalskich..
Na boisku w Solcu zmierzli si~ Wisła
Solec i Bobrek.. Około godz 19.00 początek zabawy, w lnlkcie której zapo-wiedziano pokaz sZiucznych ogni.

W niedzielt; już od godz. 6.00 rano

(kor)

prez pol<tCzono z ob~m nocy sobótkoweJ.
Dni Solca zainauguruje w sobol~
o godz. l 5.00 gminna wystawa zwierząt hodowlanych i psów. Nieco
pótniej ·o gOOL 18.00 ·w Gminnym
Ośrodku Kultury otwane zostanlt
ekspozycje grafiki, fotografii i rutby
ludowej. Ó godz 19.00 korowód Jllie..
szkańców na błoniach rozpocznie o-

Wierzbka

Wodociąg

za dwa lata

Jeszcze w tym roku samorząd zamle~ rozpocząć drugi
etap budowy kanalizacji (ok. 20 km) w Wlerzblcy Osadzie.
Koszt robót przekroczy 20 mld starych zł.
' Nś. poĆzątJru' czerwca zakończono
pierwszeJ czę:!ki sieci i prze·

two....~

lata i ~e kosztowało ok. 20 mld
z!. Wiadomo już, że około 40 procent

=~.;~m:~~ ~:k~~~cz/n!:~ ~
- Kos-tt tego

Miejskie

pn..edsit;wzię:cia

za.

m~ sit; w granicach 5,5 mld starych zł · poinformowała nas J adwiga
~ńska, sełcrctarz gminy. - ObeC:I'he trwajlt przygotowania do budo-

wy rozbudowy kanalizacji łącznie
z P!Zył~mi Prace powinny rozpo~ s~ pod koniec trzeciego kwanalu bieżącego roku.
Zainstalowame ponad 20 km rur
l'łCZnie z przyłączami potrwa dwa

cent dołożą mieS7Jcańcy, zaś poz.ostallt czę.(ć ~ stanowiły pieniltdze
z gminnej kasy.
Przypomnijmy, że gmina Wierzbica nalaży do nielłcznych w wojew6dztwie. gdzie w tym roku rozpoczn• sit; dwa ważne dla ekologii zadania Sarnorząd zamierza wybudować
jeszcze wysypisko !~nieci i przystąpił do rozbudowy wodociągu.

(kor)

Tanio na wakacje
'łanie l atrakcyjne wakacje proponuje dziedom Komend111 Hufca Zwł~

ku Hal'tft'Stwa Polskłego w Przysusze.
Hufiec organizuje dla wszystkich chę:tnych namiOIOwy obóz na warunkach
~ch w Nobłinach koło Czaplinka na Pojezierzu Pomorskim (woj. ko-szalińskie). Mogli tam pojechać dzieci w wieku 9-17 IIII. Pierwszy 1umus roz.
~?lte si~ S lipca i potrwa do 25 lipca. Drugi turnus przewidziany jest w termuue 25 Lipca. 14 sierpnia.
(past)

Bro-

( V.'Oj)

Gminna Spółdzielnia
" Samopomoc Chłops ka"
w Jastrzębiu
ogłasza przetarg ustny
nieograniczony w dniu
27.06.1995r. o godz.
12.00 na dzleriawt
następujących obiektów:
1. Piekamia w Jastrzębiu
cena wyw. 2,00 zł za 1 mł

Orońsko

:i. Sklep mięsny w Jastrzębiu

P.rzedszkole w zawieszeniu
Jł'Slc:ze w czerwcu Zamtd Gminy zdecyduje o istnieniu mu przed-

szkola w J:...amkach. Zamtdca ko--

misarynny byłtgo PGR-u domaga
się bowiem zwrotu części pomieszttdi, w kl6rycb dOiydlcz.as młe
kila się placówka.
W Łaziskach działa filia gminnego
przedszkola z Orońsk.a.. Jest tam od·
dział zerowy Szkoly Podslawowej
z Cieplej i grupa przedszkolna, lącz
nie ok. 20dzieci.
- Niedawno zarządca komisaryczny byłego PGR-u poinformował nas
o zamian..e wypowiedzenia umowy

odzierż.awie

- IT'Óio\i Roman WutNak, wójt gminy Ormsko.. - Z~
wadzonych z nim rozmów wynika. że
gospodarstwu tm:babę:dziezwróciłpo
k>w~ zajmowanych ~ pomieszczeń. Zastanawiamy sit;c wi"c, czy
opłaca si~ utrzymywać fili~ przedszkola. Dzieci z zerówki
bowiem uczył si~ w SP w CiepłeJ,
a cus prą oddziału pnedszkolnego
z przyczyn organizacyjnych i tak

moa:•

trzebabt;dzieskr6cić.

O tym jednak czy filia przr:dszk:oła
w l.aziskach ~ uu-zymana samo~-,.JUŻ~""""-(koc)

cena wyw. 3,00 zł za 1 m"'
3. Sklep spożywczo-monopo
lowy w Jastrzębiu
cena wyw. 3,00 zł za 1 m"'

4. Sklep spoż.-monopol. w
Wołi Upieniecldej
cena wyw. 3,00 zł za 1 m"'
Wadium w wysokoteł 10%
ceny

wywoławczej należy

w b iurze GS
w dniu
przetargu do godz. 11.00.
Zatz4d zastrzega sobie pnwpłacać

w

wo

Ja•trzęblu

unJeważnlen~

przetargu

bez podania przyczyn.

'"""

Bezpieczniejsze rzeki
Jeszcze w tym miesiącu oddanny zostanie w Gorynlu
jaz spiętrzający wodę na Radomce. W okresie później
szym podobne urządzenie powstanie na Orzewlczce
wDrzewlcy.
• W ostatnich latach prawie połow~ mld wit;cej, nii w roku ubiegłym
~rodków przeznaczonych na melioraNajwit;kszym pnt.dsi~wt:ię:dem rozcje wykorzystuje~ na budow~ Urzll· poczynanym w br. jest 11 etap reguła
dzdl spi~,;.:ych ~ • mówi dy- · cji stosunków wodnych w dolime
rektor Wojewóddciego ~u Me- rzeki Drzewiczki. Zadania Ie poc.h!<).
lioraqi i lnwestyqi W~ Cze- ~ koło 30 mld zł. Z innych, wi~k
slaw K"iede6. - W ostalnich IIIIM:h szych uuruerzeń wypada wymieniĆ
wit;kszOOł środków pochl~a budojesz.cz.e budowę jazu w Jlritowiadl,
wa tam i Jazów na Radomcc i lłi.An- przebudowę łuzy na wałach wi:Qanydt
cc. Na tej pierwszej jest już kilka- w Regow;e (&mina Gniewoszów).
dziesi~t mniejszych łub wi~kszych
a talde prace związane z peł~ reguła
jazów, na druelej • kilka..
cją stosunków wodnych na 200-hekW tym roku na wszystkie mwe&y- tarowych łąkach w Wieruawie nad
cje nawaDające i O(łwa(haj.,e prze- Radom4
~ w budiu:ie wojewódzkim
- Przez drenowaniC osuszymy lei
prawie 33 miliardy złolych, tj. o 14 około 400 hektarów gruntów rolnych

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

w Gonczewtc.ch w gnuniC Przytyk

oru 300 hektarów w Tynuanc:e-tc.
dłubku

w grrume Stan 8łom1ca - dodaje rozmówca.
W Radomskiem mei.IOIZJI wyrnap
_200.,.",.".1d<unlwp61; .... Do
lej P'XY zmdiorowalo okolo 93tyL ...
WZMiUW złccił tet opracowanie
dokumentacJI na obwałowanie 4-bk)..
metrowego odanita W"tsły w pobliŻU
Lucimi (&rmny Olotcz.i1 Pn~k).
Prace mebonlcyjne w wo,ew6dztwje
-m-J~-..Hydro

mel." z Końskich,~ Budowructwa 'Mldnego i Melionql w ł..u
czynowte koło KoDehc. MIC)Ikie

-woRobótlnoul""""""

w Radomiu oraz wleJe nweJU.)'l.il.
pównte prywatnycli finn

JANWOJSZKO

NUMER

.

..
III ''l ~

INFORMACJA PKS- 267-76.
RADIO-TAXI96-21 (lxdltalal5%)

POSTóJ TAXI - ul. Walowa

l Alojzy.

- tel.

63-36-33.

NA KOCHANOWSKIEGO (ldefon
11).66): . ,.Ania z :ndooego Wzgórza"
. ..,.,_ II.OO(DS).
KINA:
.,Ailantlc"(tei.274-39)-,.Wslusznej
sprawie" • USA, l. 15, godz. 13.30
i 18.00; ,,RicNemiliooer""- USA, godz.
11.30; ..Rob Roy"- USA, l !S, godz.
ls.30i20.00.
WOK& ......,." ("'- 2AU3) •
,,lndiarin w Paryżu"- fr.,l 12, godz.
IS.:l>; .,Odlocowcy" -USA, l 15, godz.
17.30i 19.30.
,,Hel"' Kino StudyjoE

(łd. 154-JS) -

dolbystemr,"101dalmatyftczyk6W"l.SA, bJo., godz. 13.45 (Wbbing); •.ldl
troje"-USA.L 1S,godz. 1S.4S;~ń
Film6w Frn:uskich: ,,Drikie ooce" l. 18,godz.I7.4Si 19.45.

POMOC DROGOWA- 981, ul.
Wwszawska; czynna codriemk: w go-

dzinac:h 7.00 - l 5.00; osiedle Golębiów- czynna całą dobę.
PARKINGI l STACJE O&Sł:.UGI
- Centrum: ul. Kellcs-Krauza l, Ustrome: ul. Gagarina 2, Michalów: ul. Królov.·cj Jadwigi 2, Sobieskiego 18, Gołębiów: ul. Andersa l.
STACJE CPN - całodobowe: ul
Grzccznarowslcicgo (~. 521-70), s~
wac:kiego (529-95), Struga (481-18),
Żólkiewskiego (439-68), Maraaońska
(31-15-33). Czynne do godz. 19.00
- ul. Warszawska (404-93).
AYfEKI' DyM (19.06. · 25.06.) pdni

.-".., ... ..,,_""""".,....
-ulT~40;1L~S(8.0020.00,w'idny8.00- 141XJ);ILGI6wna8
(IJJ.
&00. 14.00,""""

2000,""""

MUZEUM OKRĘGOWE • Rynok
11 - ..Otlopi w Qtua: połskiej".
MUZEUM SZTIJKJ WSPÓLCUSNEJ - Rynek 4/S. Wystawa ,,Nauczycide i uczniowie". Czyma: wtadc
• czwa1dt, w godz. 10.00- 15.00, piątek
-niedziela 10.00- 17.00.
MUZEUM WSI RADOMSKIF.J ul SzycBowiecka 17,1d. 315-928. Wy9::łr
wystałe:DwcxekzPieczysk-eks

pozycja

~

z XlXw.;

(73>-20.00,w!dlay8.00-14.00).

• 63-28-38 (czynne <alą """<>·
SERVISCO - przesyłki ekspresowe -teł. 516-04.
BIALOBRZEGI
MGOK - ,,Przyroda - zwierzyna"
wystawa fOlograficzna Andrzeja
Wier.z.bieńca.

BlBU<YIEKA PUBUC7NA • wys.
lawa k.arykałury "Gęby. twarze, bu:tki"
z Muzeum w Warszawie.

__
---

LIPSKO
KINO "Oskar" - nieczynne.
LIPSKIE CENTRUM KULTURY
-"W dolinic Kfwianki" ·ekspozycja fotogr.unów. (iyMa 8.00 - 18.00. Stała
wystawa
llislorii ziemi lipskiej".
Czynna.wgodz.I0.00-18.00.
SZKOLNE MUZEUM WSI
-czynne od poniedziałku do piąlku
w godz. 9.00- 14.00.

.z

OROŃSKO

CENTRUM

RZEŹBY

POLS-

KIFJ -teJ. 219-16, w. 214.
- w~ dw<nkie z drugitj
jd:)wy XIX wieku (wy.uwaSiała); GalePałac

ria.,Oranżeria"-wystawarzctbyAn

ny Bem-Boruclciej; Muzeum Rld.by
w~. wystawa prac Magdaleny
Abakanowicz; Kaplica - wystawa "Trndycje histOI)'CliiO - kulturalne Orońska"
(wystawa stała); Pracownie rzetbiarskic
• wystawa p.lpleD::rowa głucłloniewido
mych. CZynne wtorek • piątdc 8.00 •
15.00, sobota i niedziela 10.00 • 16.00.

Zarąd

-

...........,.,,..
OddDolu

pasza dDiDj (21 bm.) o godz. U.JO na

wsa. w Radomiu przy ul. 1bc:hcennana l. Wpro-

<Xłlcdrie się w~

,.,...rue m.m.,

"-er.,...,....

pa moiliwofci i ograniczenia meWy kk. med. Wiesllw Ma~ z Zakładu Radiologii WS7L, diagnostyka
kanału kręgowego kręgosłupa w badaniu MRl- dr Renala Poniatowska,

Pracownia rezonansu Magnctyczncgo
lnstytulll Neuro-Psychialrii w Warszawie;dyskopatia,spojrzenielekarzarehabilitanta - ldt. med. Kry!tyna Gamecka G'Rehabilitacji WSzZ
• Kino ,.Atlaołk:" zaprasza w ~·
tek (2.3 bm.) na dwie uroczyste prem;"y. "Wiodcy """""""'"(USA .
godz. 18.00) l "Wtsde Murid" (Austrałia-godz.20.00).8ędz.ietojuż40

i41 premieraw,,Atlanticu"!
• Dom Kullwy nObal:i*o" informuje, że wyjazd do warszawskiego teatru ,,Roma'' na opm:tkę ~ "BBękltny
Zllllłk'', planowany na 25 bm, został

"'II 11 . . .

odwołany. BliżS7.e infonnacje można
uzyskać w OK "Obozisko", ul. Śnia
dcclcich 2, teł. 442-07.
• Dom Kullury " Rtsursa", z oka·
zjl XX-leda swojej d:zialalnoKi organizuje jubileusz palączony z wystawą
i giełdą m:lin doniczkowych. Przez trey
dni (od 22 do 24 bm.) będzie można
obejrzeć i kupić setki gatunków rmlin
i kwiatów doniczkowych. Każdy z odwiedzających otrzyma ulotkę ,,Potrzeby życiowe ro~in" ornz kupon kon-

""""""(bo""""_od_

s6ę

" sobotę • l4 bm. o godz. 15.00.)
Uroczyste otwarcłe nastąpi w czwartek o godz. 11 .00, a Lclwietniąje występy młodzieżowych uspolów tanecznych z Warszawy i Radomia.
• Kino Studyjne "Hel' zapr2Sl.a
w pbttek (13 bm.} na lny ~
PierwszatolllllCI)'kański "Cleń" (godz.
15.45) w rci:. Russdla Muk:ahy. Wys~W-Jją m.in.: AJec Baklwłn, John
Lone, Peoełope Ann Miller i Peter
Boyle. Jest to ekranizacja niezwykle
populamego przez ponad 20 lat serialu
radiowego, którego emisja rozpoczęła
się w 1930r. Drugi film to .,Orbitowabez OJkni' (USA) w !Uyserii
Bena Stillera, grają m.in.: \Vinona
Ryder i Ethan Hawke (&odL 17AS).
Trzecia premm tego OOia to również

'*

.,..,._film"' ..swaru ..

. _. , . . . . -Bob

Shawshank" - - 19AS). Rd. Fnmk
Darabont, w rolach gltiwnydl: Tim

Gunton. Jest to adaptacja proey Stephma Kinga (,,Misa'y''). F1lm b)1 nominowany w kiku kategori:adl do

........

Stodoła

zGrójca-~tr.wlSpOnllikorntnikacji

CZARNOLAS

"""' ~; Zognx!y-.

MUZEUM IM JANA KOCHANOWSKIEGO - ekspozycja stala: ,)an

-.wrouz;"""""'"""""""

pa.czdaslci; Wystawa .,01 nidd do._
lkaniny''. SpiciUerz z Willrowa. lNystawa

,)-lisoia RWIJ Ludowego" - Dom Ludowy. CzyMe: wtcn:k • piątek w godz.

9.00 -17.00;sobota-nicdzielawgodz.
10.00- 18.00. Kawiarnia i Galeria Sztu.
ki l...udowq czynne: wtorek • piątek 8.00
- 16.00, niedziela 10.00- 1&.00. sobota
ipooiedzialeknieczynne.
GALERIA "RESURSA"
- S1a1a ga."....._

K.oc:ha1owski-i)tieitwórczo§ć''.~

neo:twtaiwdo.ąku w

godrinac:hS.OOIS.OO,wsobotyi niedl:de 10.00-17.00.

GRÓJEC
KINO w CFNJ'RUM KUL11JRY
REGIONAI.NFJ - .,faJStyna" - pol.,
godz. 16.00i 18.00.
APTEKA - całodobowa spn..edaż
leków- P1. Niepodległości 19.
STACJA CPN - przy obwodnicy
- czynna całą dobę.
POLMOZBYT • czynny w godz.
8.00-22.00, teł. 37-13.

_______

..._........_

.browiclowic:-driedzictwo".
, . . . " . . . - - " " " "Gom-

KSr .u.:h<IA". """""""" wy.

!DWa malarstwa ,,t.owiectwo, CzJowick,

ILŻA

Pnyroda'.
MCKiiM-ul Thlugutta31/33 -wystawa rysunku i grafiki ,.Katyń Prztciwko Wojtbe i Przemocy".
GALF.RIA WBP- ul f'llsld;D:go 12.
wystawa maJ~ Tademza W~
ka; ,,Rozmowa z Gombrowicum"- wy51awa ze zbiorów Muzeum Literafury
w Warszawie.
MAŁA GALERIA - Cenrrum Kultuty ,,Polu:Wc" • ,,Ptalci na pię:ciołinii" 

KINO w DOMU KULTIJRY
- brak tenninarza
MUZEUM REGIONAI.NE • wystawy: stała - ,,Dzieje miasta i regionu
od czasów najdawniejszych do chwili
obecnej"; czasowa. "Gam:arz- zawód
ginący"- SlDJka gamcarska Iłży i okolicznych <śodków. Czynne od pcriedziałku do soboty w godz. 9.00- 15.00,

.,......._,.z,..,.....

il # .... illl li

ciJ:im r.n6w FnmcuskidJ. pod RaZWił
,,FranrJa kontn Holywood".
Dzisiąj zostanie wy{wietlony ostatni
film prze~ - ,,Ddde noce" w rci.
Cyrila Collarda. Film pełen życia, autentyunu, namłętnl:ki. rozpaczy, ekshibicjonizmu, gniewu i gWll.ltownoki.
Rozgrywa się na obsz.ane niczyim
między pięknymi dzidnicami buriuazji
i artystów oraz boczllymi uliczkami,
gdziesą'-fhomorsckrulaistów i zaka.
zane miejsca schadzek.
-

~7JJ-20.00);W."""""""I

TELEFON STRAtY MIEJSKIFJ
MUZEA· WYSTAWY

Kat.ienicbej". ()p(cl ponitdzialków
czynne w godz. 9.00- 16.00.
DOM KUIJ'URY • Galeria Cale
- wystawa malarstwa ,.Sztuka zza kral".
Czynnawgodz.l6.00-22.00.
MALA GALERIA- nieczynne.
PUNKT POMOCY OORAi.NFJ
- czynnycalądobę:.ldefoo 14-21~.
AI'TEKA ·dyżur pebli ~przy
ul. Wmzawskiej 6.
POMOC DROGOWA • 24 godz.
- ul. Radomska 40,1d. 14-56-60.

-

,.

~

•W ..... ,,H.r'_k_T)'·

,.., _ _ _ Alkja
l)lif środa, ll czerwca, 171 dziel\

RADOM
TEATR POWSZECHNY IM. JA·

.

141R

żw.

c.yn-

na: wtorek • pUtlek: l0.00 - 20.00, soboty

10.00- 15.00, nicdriele 11.00- 17.00.
TELEFONY
Ratunkowe - 999.
- 998.
Oficer dyżurny policji- 991.
"."...,...,
_-_
Komenda policji
291-91.«MS.

wnicdrielę-~acja.

CAFE • GALERIA OK - wystawa
malarstwa Wojciecha J~. Czynna
w godz. 16.00- 2200.
RFSTAURACJA I LOKAL
NOCNY - "Rycenka" - teł. 30-36,
czynna w godz. 10.00-4.00.

Pogołowie

Straż Pożarna

Pogocowje gazowe - 992.
Pogotowje cieplne • 993.
Posotowie energetyczne - 991.
INFORMACJA PKP - 63-29-SO.

KOZIENICE
MUZEUM REGIONALNE, ul Par- . Sb. wyoawy.

""""""'"=

PIONKJ
KINO ~" - ,,Leon zawoOOwicc"-fr.,l. 1S,godz. 17.00.
MJFJSKI OSKODEK KULTU·
RY • Galeria ,.Format" - 1 Triennale
AU10p0rtrełU - Wystawa pokonkurwwa
Ogólnopolskiego Konkursu im J. Malczewskiego. Czynne: 00 JXlniedziałku
do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
PRZYSUCHA
MUZEUM IM. ~KARA KOLBERGA (DwOC DenJbłmkkh), Aleja
WOP li, teł. 22-48. ,,Qskar Kolbergżycic i twórczo§ć etnogJ3fa, folkklrysty
i kompozytora"; ,,Świat obok lm- obrazy i fotograftc" Andrzej K. Bieńkowski.
c.ynn.,
&00
-IS.OO,wsobotyiniedlide!0.00-15.00.
AP1FlCA • e:odriemie do godz.
21.~. Id. 22-29.
STACJA CPN- czynna całą dobę.

.-·-w...,_
SZYDŁOWIEC

KINO "PandR Calre''- nicczynnc.
MUlEUM LUDOWYOI INSTRUMENTóW MUZYCVIYCH
(zamek)- wys1awy: stala- "Pooskie ka-

pele ludowe i instrummy muzycme";
,,Ex:libris roozyczny" ·(zbiory muzeum); ,,Kimono".

l
ENERGO-ASEKURACJA S.A.
Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe ,.ENERGO ASEKURACJA" S.A. jest firmą uniwersalną, ubezpieczającą
szeroki zakres ryzyk, dobrze dostosowaną do specyfiki potrzeb branży ebergetycznej, jak również potrzeb indywidualnego klienta.

Zapraszamy do siedziby Oddziału w Radomiu przy ul.
żeromsklego 33, tel. 60.2()-()2, 60.22-44, fax 60.23·73.
OferuJemy ubezpieczenia

majątkowe

l osobowe:

- mienia od ognia i innych żywiołów
- budynków osób fizycznych
- maszyn i urządzeń elektrycznych od szkód elektrycznych
- odpowiedzialności cywilnej podmiotów gospodarczych
i osób fizycznych
• robót budowlano • montażowych
·komunikacyjne: OC, AC, NW
-mieszkań

WARKA
MUZEUM IM. KAZIMIERZA
PUł.ASKIEGO - wystawa poplenerowa: .,Warka '94".
DOM KUI.J'URY - wystawa maJars.
twa i grafiki. Czynna 11.00- 19.00.

- następstw nieszczęśliwych wypadków

Biuro czynne od godz. 8.00 do 16.00
ZATRUDNIMY AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
• UMOWY ZLECENIA

""'""""'i·""<PY;-·;,$cioż.

ZWOLEŃ

"ENERGO - ASEKURACJA" S.A.

kiwrm:lkudz:icjów-~doliny

Mll7.EUM REGIONAUlE - ekspozycja stała: ,,Fakty i hipotezy" oraz ,)..owcy maJRJtów". Czymc: wtorlci, <rody, awaili, _ , 8.00. ",30.

TO TWÓJ PEWNY PARTNER
UBEZPIECZENIOWY

6odkowej WlS!y"; -~ ma, oo pus:z-

"<op;ew.". ,.,..,.. ._,. . _ ,
,.Kultura materialna l1'liesz:kańOOw Uerri

l

[
SI

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

SŁO W O

NUMER 141

Spółdzielnia

Budowlano-Mieszkaniowa

,,.Pionier,,

KielCe, ul. Semlnaryjslca 28 A -jako Inwestor Zastępczy Urzędu Miasta Klelee
ds. realizacji infrastruktury technicznej osiedla Podha/e wKJelcach.

ogłasza

przetarg nieograniczony

IIII•Ofllniedrog/wufkyŁukowei(Śwlerlcowef)wKielcaeh.
Szczegółowe WVIJflld przetargu I7IOhll 0112)m8ł wdzJBJe lnwesfycfl, pole. 21.
()okumentaciBpro/ektOWBdowg{/łduWdfWBCh22-28. \o1'.otJgodz_ 7.30do 12W.

dDble SBM świetNa (p. 21). Temin
20./X.1995r.
Doolertyt-.Jetydoi4CZ)t:

rozpoczędl.

robót 15.WI. 1995 r.,

zaiR:wk:lenlł

l} referencje !inny

--·

b) u.twfs«zenie oniezsJe9anlu z oplatam/ z Izby Skarbt:Jwe/1 ZUS
Dowód 'lł'J)łaty wadium w ~o.i:ł 5.000 zł ". konlo BGt OfW Kielce, nr
829021-2772-2551- 1. TennłnsJdadanla olertUJI')Widnia2i\o1'. 199Sr. dori(JdZ. 14
()twan;::leofettnui4P/dn. 29.VI. I 995r. o godz. l i wliedzlbleSpdldzieldp. 19.

W pnetarpu

mogą wzł4ł udział

oferenci, laóny

posiadaJą

dezbedn4 wledzf.

LUD U

STRONAIS

~p;zed$ięj;i~ ~~~~·';;'PZZ~~Kie.C8Ch~!

!

naspn.:::łasza przetarg nieograniczony
1) ,.star 200", rokPf'od. 1983,

cenawywoławcza-5.000;+

2) IFA WSOL., rokJ)(od. 1980,
3) naczepa 0-11, rok J)(od. 1983,

cenawywoławcza-3.500;+ VAT
cena wywoławcza- 2.000; +VAT
cena wywoławcza 3.500; + VAT

4) tokarka uniwersalna, typ SPA- 7/200, rokJ)(od. 1987,
5) piła taśmowa do drewna, typ DR SC-80, rok prod. 1984,

VAT

cena wywoławcza 800; +VAT.

Przetarg odbędzie się 5.VII.95 r. o godz. 1O w SWkttlicy Przedsltblorstwa, ul. Zakładowa'*·
Wadiom w wysokołci1 O proc. ceny wywoławczej nalety wpłacić do kasy Przedsiębiorstwa w dniu przetargu

do godz9.
Ww. środkimotnaoglądać trzydni przed przetargiem na terenie BazyTransportu Kielce, ul. Zakładowa •
Pojazcty będą sprzedane w takim stanie technicznym, jak w dniu przetargu.
Zastrzegamy sobie Pf'8WO oniewatnlenla przetargu bez podania przyczyny.

~l~wnlenia wtealizac/irobóldrogow)dl.

~

ł

j

""''

..._...~"""""-....---~

OGŁOSZENIA

NW

DROBNE
EKSPRESOVVE
SPRlEDAM .fiata 126p" (rok prod.
19i1 11993). ta (0498). 12~1·t 308/ij
Sf'RZEDłoM

,nlu.INI auny" pikap,

f"t(IW'f,dleMI 1,7,tel. 11-30-29.
I(Lf'IĘ.audl t oocc-

9494/ij

(S3f8.4), , vw )ette"

(W85). Kleloe,lel. 25-209.

9495/g

ROVeł

21481 (92 r.). Spnedam,

66--40-55.

9501/g

PllJłE .austln J'OYef 1,3" (87188).
Klelce,-477-94.
9497/g

.PEUGEOT 505" 2,5 D (83) + silnik 2,0
-..trysil+lknynlli,wał,tytnyma.t-7.000zt,

,vwGOif" (88189)-16.000zt, tel.68-o8-71.
9504/Q .

421-71.

SPRZEDAMFSO 1500(88 r.).staolade-

9499/G

alny. Oaleszyce 383.

SPRZEDAM , 126p" (86 r.). Kielce,

95071&

549-03.

UBEZPIECZENIE NASTĘPS'f\Y NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OZIECli MŁODZIEŻY
oraz
NAUCZYCIELI l WYCHOWAWCÓW

SPRZEO.W .poloneza" (93). Kielce,
68-45-33.
9493/G
SUPERNAT

ĄgnleiSlka liilubiła

legity-

300/J

macjfszłtoloą.

SPRZEDAM .126p" (83 r.). Kielca,

31-13-42po17.

9513/g

---..·

PILNE . 126p" (92) cena 62 mkl. Tel.
66-46-13(do 16).
9530/g
SPRZEDAM .ren11ulta mastera• 2.<ll

banzyne.I'IOWYSilnik..staoldealoy(88187)
153mlnorazsflnl<diesla2,51,45mlo(92r.).
Kielce, 31-97-45.
9601/G

SZKLARSTWO
.CENTRUM SZKŁ.A•, Kielce, Plekoszowska 39 (pawilony), 500-29,
-T~1.31-54-79,

-Na Stoku 1188,32-56-37.
Polecaszeroklasortymentszkla.
Szyby termoizolacyjne.

Folie ok1eme - bezplecze"*-, clekorac:yjne.

'""'*·

Wazetkieusługlazklarskle.

454/gd

STOLARKA
BUDOWLANA
PH "OKPOL" S.C.

Ubezpieczenie
obejmuje trwałe następstwa
nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć
podczas zajęć szkolnych i w życiu prywatnym, w kraju
i za granicą. Gwarantuje ochronę przez cały rok szkolny łącznie z okresem
wakacyjnym. Ubezpieczenie to jest prowadzone w czterech wariantach
różniących się zakresem świadczeń i wysokością składek.
W ramach tego ubezpieczenia PZU SA udziela nauczycielom i wychowawcom
ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
odpowiedzialności cywilnej (OC).

NARATY
OkNI-plaStikowlł

Okoa-drewniane
Okna-da~

Drtwi -

wewnotnne

Drzwi-wełAdowe

Drzwi- garuc-, atumlrm-

Folladao._
~.styropian.
~,.petyPCV,rnontat

Kielce, ul. Batalionaw

-.. ...

(~ l),

Chłopskich

o

77

t

lal57 1 -91 ,525-()1 ,

Końskle,ut.Klełecka 1,tel24-74.

"''

•E

· laclunk6w z lDdzl

ił

;;

do Kielc, Reclomla
,Jelcz"

z-,

naczepą -ukuję
Teł.

(042) 33- 30-86,

wewn. 59 po 20.

Dla uczestników obozów t kolonii dodatkową ochronę zapewnia speCJalnie przygotowana
oferta wakacyjna· NW UCZESTNIKOW KOLONIII OBOZOW

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

Redakcja nie odpowiada za t~ :umieszczooycb oałoaeń

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

SLOWO

STRONA 16

LUDU

OGŁOSZENIA
~~19~-~rv:

USŁUGI
PFE.C'mf.Mf lnOfU.t IJUChycll tynkOW,
boazeril.~'-l242-92
78/e

ZAiuZJE-tanio 66--08-13

8713/g

VIDEOFOTO ~. 22-924.

438/eg

TNltranepott - tone. 42&-54.

MALOWANIE - tapeta-nie. Kkttc.,
473-07.
9463/g
TAPETOWNE. malowanie. 538--04.
VAT.
9458/g

WVPOiYCZN.HA aamochodOw. Teł.
2&--888.
9383/g
BOAZERIE. parkiety. t<.lea, 444-92

8980/g

9411/g

NU M ER 14 !

DROBNE

MAKlA..ATVRĘ

po atrakcyjnej cenie
I<Jetc..lal523-69, 68-44--39.
360/ag
KUP1Ę

uullodzooy aamoei'IOd. Kielce,

59-666.

8232/g

z1em1t z

TANIO kuplf

wyr-OIMis"'- 1erenu.
68--()3-94, 11-15-29

wy1«Jpów na

Kałltlnow

111.
937-4/g

OBRAZY~

Mltczew-

wypotycul"'-.

PRZEJAZDY auloklrc- -cała Europa.
,lntlf- KodiJt", ~ 47, 111.
66--03-50.68-38-18.
37/br

OPRAV'IA OBRAZOV'I

WCZASY, kolonie, obory- od 270 Zł.
Autokary - kononja. .Bir Kielce,
66-05-60.
8557/g
WYNAJEM buN kraj - zagR~nice.
31-58-80.
9430/g

~~~~

PRZEWóZ

TRANSPORT 1500 t, laweta. 31-81 ~5.

9391/g

tapetow.nle,

TOWARZYSKIE

VAT.
9053/g

Oll(lb

~4:~ruso~

KURSY nlernleciOego,

~-99--~~·~~g
OCIEPlNiEdomOwwlryakawe. Kielce,
11-71-71.
8615/g

=

TRANSPORT .mercedes" 1,5 tony.
81-67-72.
8659/g
USlUGł~. Teł. 66--44~ 1 2Jg

NAPRAWA piecykOW gazowyeh.IOelce,
61-26-a7.
IJ772Jg

ZALUl..IE. ~. 571-79.

St.l.f'Kiogrodz.eri(lwe~

..

r,~~3.~~~.~~et

9320fg

TB..fWIZORY. NIIprawy,plloty,gtowlce.
521-43Komar.
93-46/g
szycia

firan,

A&army.

naprawy lodOrMłl, maszyn do

ZALUl.E vwticale, prod!AtcJa. mootat.
Kktlce,31-94-41
8152/g
Sf'RZEDAfmontatautltOW~

nych. Kielce,66-00--27.

8153/g

ZAlUl.JE pionowe, drzwi Nrmonlłkowe,
roletid
matflńałoWII.
Kielce,
81--84-88.
7430łg
NAPRAWA pomp
66----42-97.

'MXInycł\.

Klełce,

8212Jg

ZAlUZJE.kamiaZe,toletld materiał~

rolokaseły,matklzy,kraly.31-29o-3829aihk

zalilon

=.~we':.~&a-~· ~
63-4~-

ZAKŁAD

lnlormacłe: ~ . RIGES", 41---400
~ 1 ,box49.
776/k

,. .starze". Tel
7681/g

:f#:~AGD.~Poc~łlg

8707/g

31~ poziome, pionowe. Ne~=

PRACOWNA

~'"1~Cf:: ~
UStUGł ~
~54-.

~

UKŁADNIE.~. lalóeloWa-

~~-mozalki.Ra~~~

C'fKI.H)WNłE,

układanie

patldetu.

4969/g

31- 11-58.
ZAKŁAD

8ektromec:hlnlc Kktlcl, ul.

1 Maja 73,1el 538--31 CJ~en.łe: przezwajanie ailnlkbW, ~ garam- l ogrodze'*-.Jnflła.GIIratlł.nal)fa'tlft.-g,znl

a. w Qtde, znicZa; wplutiku, wypr~~

INSTAI...ACJAarten.. 66-02-97. 9363/g

SPf\ZEDAM: dom drewriany - 50 m kw.
dVałkl 500 m kw. IGełcłi (Barwinek). Teł.:
32-4-4-78(17-20).

UKt.AOAHEkostkl~. Roboty

I:J\IdcMtane. KielCe, 66-17--92.
N..AAMY

552/gd

~.kraty~.

9425/g

Sf'RZEDAM ciZialklt bud<l\JM~ 2000 m

kw. ~.

-488--00,68-03-24.

9385/g

z

SPRZEDłoM dom
bud)'nkemi gospodarczyml,ri'IUI'O'Wilne+5Mzłemt.Sklby56
9470łg

~~ć&?~~61~~

k. Chtcln. Teł. 15-21-01.

lAUJiJE poziome, pionowe, rolokaaety. JtdrMj(lw, 612-18.
218/J

przytruleE-7przylegającydobocznlcy.

CZVSZCZENE ctywanow, 31-75-&4.

..651.

ZALUi.JEpoZklrne,plonow.. ~sL~
NN'RAWAJOJek.4<ł1~1 .

tynkOW

~

~~.~~g

~~~~~
9455/g

31-54-15.

PRZEDSIĘBIORSTWO

94-41/g

ATRAKCYMV dom wolno aloMCY
~· - 200tys. sprzeda .KONTRAKT". 68-33-22. 86-33~5.
416/s

i412Jg

~·~--=
SZPACłł..OWAHE

SPFIZEDAMptac SSOOm kw. wKielcech
Oferty9«1 .~ LI.Idu"Kietc..

KUPNO

,..,..klor

rrz:.~i~2~
-

99001g

KUP1Ę pa'Mion lub wydzłemJwlf 1'11
bazarech ul. Seminaryjska lub CU,rnc)w.

Teł. 31....()8-63.

9184/g

BUOOWI..ANO--f'RKCYJNE

budoprzem
SPOI:.KAZO.O.
Kiełce, ul. Sknetlewska SS, tel. 559-71, 68-31-23

:~~~~:?'ni TRANSPORTEM "'"J>I>
• CEMENTLUZEM Z 1RAJVSPORTEM
"oo-łt. •llJ•
• WYKONAWS1WOROBÓTBUDOWUNYCH
"''>4 1

Kielce,

godZ.

3881•

KURŚY ~owe .COMPUTEX"
Klelce432--02.
35-C/s

ANóUCY

ki:JnwoltMcłe,

kursy

-kaą..66--39--06.

57-57-07, 57-56---31.

678/g

-

praca

PR.toCA,
86-76-74.

na

stałe.

BUDOV'INICH'IO
PARKIET, mouJka. klełe do parltlełu,
ocleplefl. ,.Al.EX", Nowk'ry, Przemyalowl7, 59---378,8 - 16.
549/g
~

~.~::~~:r,:;,
446/ag

N.VNIĘKSZA ldelec:k.e ~ plytek ceramlczrlyeh. ~nyeh.. Cedro-Mazur 7 {c.dzyna, obok cmemrza).
68-01---65.
444/ag
Pł..YllO
c.rambnl, zagraniczne,
pollkie.Klelce, 1 Mijl206/208.. «7/ag

.INTełBI..DEX" Kielce - l)ystrybWr.
płyty gipaotoi!O--brtoncMI,
sufity podwieszani. glpay, osprzfli Gll.L-

~-;;~~

Klelee

glennego 25.2 ltel- 61-!50--65), Slenklew4cze 13(tel.68-07-60,439-49). 333/łllo:

7786/g

lACł-IOONA

STOLARKA
OKIENNA

.NOY GI'S",

MEDYCYNA

SPóiKAzo.o.wKielc:acłlzatrudnlkałf
9183/g

legity-

94-48/g

llgitymecjf
9420/g

8778/g

USA - Loteria wizowa: t oett: (042)

5.2~7-76,

fhnl zatrudni menedte-

rflw.~mln. łl'ldnie. SpOCQ"'-inloonecyjne. NOT-Kiełce,21 .VI.godZ.

16.30.

9319/g

WWJ -twony~ plec(lwkf-czyli 25
nowych

32- 24--1-4.

milfsc

lgłoazenla:

pqcy.

925Qig

F'RACA cle lllllf}'tOw z telefonem.
86-75--88.

9396/g

ARMA~zalrudnlpr.cownikaz

pr.-m jazdykil B, C. Oferty9422 .Słowo
Ludu"Kielce.
9422/g
TYNKARZY,flllntZY,I'IIzilrryZI~,
16-37~7.

zakwatemwanle. Kraków, lei.
16-37-48..
ZAmuotłMY ~

ze

823/k

znaJornc*lłt

,lłlyklnlel'łlllekilgolubsnglelsklegona
stanorlfllłai<o
sełtretarld.
!Oelce, teł.

9426/g

GINEKOlOGICZNE zabiegi

.ABEX" -

oboZy, kolonie, wycleczld,
PrzejaZdy autolw"o'We cała

w.ć.~,l.Odt:30-23-28,32-79--49

(10-18).

8/nk

PROTEZOWANIE.

Nil~

502- 52.

436/ag

Eltbletal<ołodzlej,pediatra,spec:Jallae

MONAQIUM, NoryTnblf'gl!l (a;.warlki,
soboty) - reg~Aamle.(0-81 ) 55--13--06.

""''

.STARr oboZy, kolonie, wycilcZkl.
Tellfon Klelcl, 423--M, 488-59. Zamkowll4.
8621/g

- DREWNO buckMianl,

- Wlfttly dacho<M,

- O.Sklllll~.

753Sig

-Sklad - Okrzel-40.

STROPYTERIVA- .UłłSTROP"- Obitgorek k. Kielc. Teł. 11-04-931ub '~Mczo..
rem:-484-26,61-01--81.

898-4/g

CHOROBY uk*N oddec~ u
dDeclwłymdllgnostykłl,lecZenie~

Dr n. med. Krystyna
Modelakil ~lsta pediatra- poeumonoklg,wtorek15 - 17.Ko6cluazkl3 p.210.
9196/g
()I(NA. drzwi PCV. OECEUłNCK. Śdlglennego 131,68--87---82.
8236/g

ROZNE
IJoNAGAl Nowa Hurtownia Tanlej
Odzletyjulol'Mrta.
o.tfowiec, ul. GulńsldegO 16 (d. ~

~

-"~

~"O*oOei!JazdyKonne/w
Teł.
11--o&--92,

1'191.111ml

lANA glazura, teRkota. Koraton*:lty l
10/mg

140.

pneomonolog, ezwattet.; 15- 17. Ko6clullł!J3p.210.
9188/g

7986/g

BOI1wwle zapruza.
11-09--n.

Kielce,

u dzieci,
w tym- dilgnOSłyka
- IlezeC!<lR08Y
nie tchomttl alerglcznydl Lek. med.

wczasy.
Europa. Kielce. LeSna 3, lei. 423-20,
444-60.

24

do

tygodni-~~kl(gablnety)

IIA'OJliJIIól,umlal'kowllnec.ny.Telefono-

run elergiCZnyoeh.

TURYSTYKA

1-łSZPNłA Klełce.68-45--ł4.

OOFIATA 1 31 :azybf~blotolk
!QW)'-przednl,
~wy. ZdefZak

120

englełlldeQo.

gową.Oferty;9183.Sl.". Kktlcti.

68--00-26wgodz.9-16.

NIERUCHOMOSCI

CYruNOWAIE,IMlerowa"'-. ~~
Gl..AZIJRA - t-.koQ. malowanie tapetowanie, boazerie - parkiety, VAT. Tel.
23-214po 16.
9372Jg

11erp1et1,
3 1-52-54.
Upiec,

PRACA.napllltjormKh~ w
~Zarobek410 -6800M ddeMII.

zgubił

tguł)ił

68-60-U.

9094/g

HADES- dodlltm- dRwi rcwniet•lowe. !Oeloe,31- 29-43.
8600łg

Mertusz

Railei

w~~ TIJf)'łtyCZnef.

NAUKA

BUDOWAazamb.. Tei. 16-18-S5od7do

WOJDA
llkolf'lll.

9428/g

WYNAJEM aulobu80w, przejaZdy,
aanatOO., wczaay, wydaczkl. FRANCJA TEZE- 200,00 zł. EWMAA - Klek:e, Slenk~64,111.66-45-35.
3-47/hk

....,,

JASTRZĘBSKI

mecJtazk~-

9433/g

SUPERTNł prujazd do Rzymu 27.VI-

444-60.

TAPETOWANE. ~"'-- 458-11.

ZGUBY
STAROściAKAnna zgubitelegitymac_it
szkol~.
9492/g

kraJ - zagranice.

Klelce,86-31-15po18.

800.000. ..ABEX", LeW\& 3. 423-26,

~~.~:-~

17.

6156/g

oeozv. koklnle, wczaay- aanatoryjne.
.Budowlenl" Kielce, Kołduszki 6, lei.
484-70.
9339/g

Kkt~5porr~
MALOWANIE,
563-01.

F'RZEJ.AZOY buslmi - 1\nj, zagR~nlca.
Kktk:e,61-54-52.

aldlgo, BcmańU.Iej, Wyc.zOłkowsklego
orazinnychkupi S.looNtykbw-KnokOw,
RynekotOwroy 11, ... (0-12) 2 1--027"a:illl

Sl.All.Na budowlane, rusztowanie.

~1~

PRZ.E'NOZ mikrobosim 9--(Je(lbowym.
Kletce, 68-60-31.
9197/g

8918/g
przeJazl;ty.

8948/g

BUSY- 91 120S0b. Klełce, 15-18--28.
8229/g

WYNAJEM busów. 61-51---88. 8618/g

SIPOREKS bl&tly .00" - bezpłatna
dost:ewa do 20 km od Kielc, 2,88 zJ/ł-1.1
Nowiny, 66--n-ss.
545/gd
Pł..YllOCfiamiczne.opoczno".Hurtow

nla.RKV. KJ.Ice.l.egnlcka 1 ,68-~~
()I(NA.

l-w.I)ĘL
ctr-..m, poszukujemy
wspOinlka. Kielce, 22--685.
906218

NATYCHMIASTOWE

.KIELCZANN"-prZ$ZdY do HszpaBI.
Wynajem ITIIikrobuaów. Kietc., 31-=g

KRĘGI betonoWI, rury na przepusty,
bloczki, pusta.kł, płytki chodnikoWI,
obrzeta. krll......tnlkl Tel. 16-16-95, od 7
9093/g

do17.

potyczki,

tli.

«3-93, Kanlor .Manhattan". Kielce, SienkirMcza 15.Zapruzamy.
8567/g
PóZYCZĘSO mln na 8 rniHifCY. Proc.m
do uzgodnienia. Bardzo pilne. Oferty 9472
.Słowo Ludu" Kletce.
9472Jg

dor~
PŁYIY GIPSOWO-KARTONOWE
systemów Rigipś_

drz\loł,

meterłaty

budooM&ne.

6~ ~.ul. O$zd~
,MA8UO'"- Przedsl.ewlclel Cementowni
. MIIogoazcz" oten,ife cement 350 l 450
oraz lolporeks. cegłt blat-. Pllonłlliml
meten.ty budowlane. Ceny konkuren-

cyjne. Klet.:., Z.gnaflska 72, teł. "8-4-19,
fllt493-92;Siuzellew5ka4,tel. ~~

TANIO!
CUKIER
~ • .,AJ....Kłelte, ul. Rolna 6
teł.

,.

489-46, 44D-03, wewa. l 12.
~"''"

+ Elewacje ,.sJDINO" ·
róvrtnietzocilplenlemilłiOI'Utllm

• Dachówka bitumiczna

+ Blacha aluminiowa obł'.
+ Grzejnikł aluminiowe
+ Gi9tarkl do blach
• Lampy z czujnikami ruchu
a

także

w

Kiełcech

+Rwy betonowe ł200--t600

~ ~~~~~~

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

OGŁOSZENIA
AUTO-MOTO
CZĘ$0 do samochociOw ~chodnich:

te skladu. na zamOwlenle- KIM Auto..c;ąki. Sldepy: !Oelce, Targow~ 18,
32-12-37, W.sołal47/49, 423-73. 531/gd
TŁUMIKI do

samochodOW zachodnich

~ .BOSAL·. • Motom~s·.~.Wesota

.U49, 423-73.

529/gd

NJTOCZI;SO
~ cąłcl

.BRONOWSKI•.

do 18mochodOW

Hur·

SERWIS - wymiana ołaju (gri.U1),
amortyulto«lw, tUockOw hamulcowych l
Inne ualugl. PETEA-CAR, Klełoe, Narusa-Ykzl33, tei. 66-01Hi7.
8106/g

AlJTOl.AIOERY, azpechle, aerozole:
wszysllde ltcby.
,.lEMJX", ~.
Wspł*la Ie.
515/gd
AMirletyl<lflskll; lull»llrmy /łL.CA·
TRAZ [kod ~ oraz LEGa«>,
cerwtalnli l.lt"IIKI,lNikowlnill, r.dloodtwll·
I'ZIICZI. Najlepue W kflju ~ oferuje:
.A!Jdlopoi-.IOełce,

Radiowa, 429-67.

5161gd

~chod

nlch. Kielce.Wasota47/49,423- 7353o/gd
NJTOALARMY - PftESTIGE AudloYox
USA ~ zmiennym kodem l ~bezplecze
rftm przed rozkodowaniem. Dodał~
l kclsoria ~bezplecza~ l utyllwwe.
'l'ł')'80klej kllsyradloodtwlrzacz:e l gloł

AIJTQG,ĄZ- v-raną.. tliły••Po6onez-

na gws,..ncjl.
501-40.

nlkl. Znakowe.nle poiudów. Aulofyzowtlne
..,wlsy:Klek:.,ut.Manlfestu U~
~. teł. 326-599, ul. PlotrkowskAI 19 1
[.~). tel.66-32-()7.
432/ag

cą6cl

montat...Autofenix",S~39k.ot.

Nowiny, t.l.lflx 592-o5 oraz Kielce, 11.
Ti rnowaka 26.
433/ag

AUTo-RAOIO-Al.AAM.

Cłw"obrego

40,

sprowac~zatny

EXPRES SERVIS ,..

~

615-631,
8641/g

do

lłUJIOChodów

zachodnk:hljlpońskk:h,~lutv-na.

KMtlce, JM.z:.nkl 56,
68-o5-73 od 10do 17.

teiJIIll {041)
287fhK

AUTOGAZ -gwar.ncłl,,..ty,homoioga·

ą..

Kielce, Pomorska 35,486-74. 517/ gd

WIBTRONIC,
C*J2:e! 35.~,66-28-49.
431/ag

PEUGEOT - ocygin11lne czttd. upusty
cenowe dll --.ztstOw. • PEUGEOT RITA

HAKJholoWnicze.Kleloe, 61-57-04.

MOTORS", Klelcl, 430-10. 68-12-36.
68-12-35.
731111

0852/g

CZĘŚÓ utywane do umocł1odów
u~Klełce,68-30-61 .
27/t'lf.
CZĘ$0 do samochodOW uchodnlc:h,

jlpotlskich. KrOtkle leoniny. PETEA-CAR,
Kielce, Slel"lklrMczl66, lei. 66-49-92.
8105/g

AUTORADIOODTWARZACZEJprZed&t.

montat.

,..~.

KJl(

ELEKTRONIC.

Kielce. 44&-35. Konaraldego 3 {PJr1dng
pny ltodloMI}.
408/ag

polecawdł9fel~

D rajstopy, skarpety,
D biustonosze,
D bielizna damska,
męska, komunijna.

cąłcl

cłlod0w.lgle.st.2,537-56.

8428/g

l~ncM, do ~h umochodOw
~zachodnicłll,lapońskk:h.
W'lł~
prudNwldet;
.L.EMAR".

Kielce. Śdeglenoego201, 61-45-JL..,AG
Bl.ACHARSTV«), 1aklemlctwo. mechl·

,,0/,d

506/gd

t.IARCO-SERVICE. amortyl.llory MON-

w.RCO-SEfMCE CZfłcl doli~
dOw uchodnlch, nowe l utywane. Kielce,
~20.tel524-43.
341Mc

SPRZEDAZ

FORO - cątciUIIWenne. Klelc:e. Górni·

434/ag

SKUP, spnedl1 ,..łllna, komil,
umiana 18rnocl"lod0w. Kielce, Slenkihlł·
cu55. ~.

9139/g

-·

.KAMAZY" [86 r.)5320, 53212. Płeko
uów, ul. WC~łr'dcl32, teł. 16-12-29
9376/g

KAN)fl.INĄ.

znicloWI.. Znlcu

MIIN

ekologlczne. Klelce, 32-13-31.

8000/g

OVERL.OCKI. ~Inne. 32-51 -

14.

8786/g

FIRMA .,Aulo-War aprzedl _bn1w

SOĄZERIE -!litwy-

SKŁAD

FABffYCZHr

Cementowni

~HOSSA-2ofefutadol!prU-

dlty:

~

wapno, bramy

~.

peły,UNCZdd~p6enkl, . . .

kony. ~. Żlłlznł, 22, teł.

66-09ifln.

TAMOIMIINlnlc::mM671Jiflona.Kie-

SPRZEOAM .rw.ult ~ podwytazony(198e rJ 1600cmRete. -etyllne.,

8671/g

Radom, 262-20.

311M
437/lg'

SPRZEDAM nowll

-.z l

kclrnor1

cł'lłodr1iCZIII

Cllq)rZftem.!Xlł. 10m sute. 'Moa%·
CWWI, tel[o-498) 43-340.
46/w

PRASY do llorrly l.IChodrM, utywane.

~:

,,

prublag
IOek:e, teł

IW6IIg

LOKALE
KUAf" ~ ~ donl.

'526-17

9/tg
~

.EUXJR _
~.

~

81-22-51
53WOd

Kletcl,

(18-22)

KIEL.ECKA.GIEt..OAhiEAIJCHOMO:Sa domy, ctzlalkl,miNlkMII.Kieloe, ~·
klego 1 2, 463-ł3,~28,
4301-s~

429-73.

Kl.IA'«)-~~~
mtnzklń, domOw, dziełek. .,.Medlunt-&r..... NOT-pwter. SI-07-74.
431/ag

cena 13.000. Teł. 66-39-18(8-15).N40/g
SPRZEDAM .poklneza 1,6"" (1991 )
Kielce, 32-56-44. po 18.
&436/g
OOSTĄPIĘ

miejsce w

Kielce, 459-53.

AUTO-TAK.
376/hk

.1269• (1991). Teł. 32-54-66. 9+&31g

OO~rnMtllkanle, M-2cen-

tNrn. łlleforl. Kielce, 81-46-63

9361fg

.MTSl.leiSH gellnt• [1981 ) turbo o
Kielce. 483-10

9457/ g

~leł. 62-85-68,62-86-ł1 .

02/p
,Jełc:za•

wywrotkf. Woli

Jechowl97.

9353/g

lUknit

~-

Kieloe,

9278/g

SPRZEDAM pawilon handlowy 35 m kw'.

w row wybudowanym centrum

hllndlo-

wymwKlelce.ch.Teł. 61-47-12po19.

bo

. 126P• (iór.) nadwoZia (88r.). Tel. 68-

65-87 po 18.

9263/g

OOEPLAJĄ~

dek0111cyjne, auf!lowo-łdanne. Najtanlaj
u prockanti. Klełcl, 66-09-31 . 9138/g

. PASSAT 1,6"" turbo cleset [87 r.) . Ble9459/g

llny, teł. 1411ubzamienit.

.l lep" (1990, 1991)6Hl2-29.9491fg

SPRZEDNro4
15-40-56.

betofU~ 400 L

r•

9448/g

.STAR 3W-200'. Kielce, 59-201 .
9<32/g
SPRZEDAM FSO (1964). Tel61-23-U
po 1 6-łej.
&474/g

SPRZEDAM.Ioyotl corc~~~.· (1992), .vw
jatta• (1991), BMN-7 (1991) powypM!Iw.

Klelce,31-32-25.

9482/g

TANIO spn:edlm ..21.*1. (1988 rJ oraz
~liedzenia lotnk:ledo.maluche". Teł.
66-J0.-96Zigrocty60k.Nowln. 9466/g

SPRZEDAM JIYił 522" (1985). Kit11ce.
553-00.

9483/g

AGENCJA.PLus· aprudl domy-

mow,

Slłldlon.

c.ntrum:

ez.a.

rnteu~U~n.e

l

lo6Wenl handlowym -Ceren.lrn mteNkanle
do remontu, dlWid w~ l c*olic:y
Kleloe, pl. Wdnotcl4 68-08-73 372/hk

SPRZEDAM M-3

l

liko, lei. 68-65-87 po l

..._.onem Urocz)'·
a.

9264/g

.INTER-DOM"do~tokałhand

lowy 120m kw

cenłn.lmlwpi ~Ai~Nkanie. 3

pck50mkw.• ~ Up. wy.akil&andltdblisko
centnJm. Tel 68-IM-49
9256/g
~mieuk.lnildo~l

telelooem. Klek:e, 423-11

426/ag

6i m uadli~ poddasze - centrum lł)fUde.

66-33-45

.KONTRAKT" 8&-33-22.

4 1711

lDEC'fOOWNf/E. kupif M-3, M-4 ~
l"llelMWlgóne. • I(()NI"R..t.l(r. ll&-33-22,

66-33-45

41811

M-3Stolo:~zlelelonern

~

17

.POLONEZA caro· 1t9i3)

Hurtldetai.Alllsty. ,....ceny. Atrakcyłne

upusty. •TOtii'I..ASr 61-18-62, Mocf..
newsldego 1 Barwłnek.
~7/g

SPRZEOAM .nat.e 12ep• (1988ł WiJe•
Mllńen, WHOII25gm.~. t450/g

MASZYNYrok1ic:H~ l Niemlec.

Kiełol,e&-71-«1

401/gd

twy wytr.ońC:zeniow (bU{. ~ ••STOL·
!Mm\,$c:iegiemego 159,tei.M-71-89.
9066/g

lce. (o-419) 23-586.

Teł

t4231;

!1992 n
94e11g

SPRZEOAM _._,. 21ór

- llldery-dmlot~-kuetony

dlchov!oe,dyt!Mdosyn)pienuldden,pere-

wlttbv dechowe.

soo 1 Mir 150 ~

- Q~ - moab Kielc., t.lłl 14,

~.224-95(9-16ł.

SPRZEDAZ lsrclcy,

1452/g

.,AMIGĘ
15-11-58.

panMI boemryfne

~~(lic*'ltil),pokrycil

podłogi,mcr.zalkt.boUic'll.azllfowMI.h

59-924

11-42-69

3t 6i"(90r.),.łordeoorplo2,01.(88rJ.Kie

9132/g

SPRZEOAM auJrt chlodl'llcl4 pra-Rklonl! pq 700 liilin idMłrly Kllk:e

20.000 km llln ldMiny

NOWOClESłE karMa PCV, panMI
bolzlryjnePCV,~I.......,.ume.

RĘKAWfoliowy-. 55cm. WortdfoH..

kOw StasDcowsklch 15, 502-52.

bó~pok4111ge.b1Nł,klonce-
..". -WC, lelelon w cenłr\m. Teł
68-1 1-42[14 -15). 81-22-HI P020.

566-22.

owa100x55cm.no6rlc*!do50kg. Wyko-nam Inne opai«Mannll l foli. Kielce, tel.
66-36-()2,do91ubpol8.
9342/g

9089/g

SPRZEDAM maNgo czarnego ,laflri.
czka. Kielce, 68-26-26.
9490fg

ROE.Idocld l i.JCASdoWR)'Itldeheamo-cnooow. Kielce,~ 20, tet.
52.......3.
3421hk/1

SPRZEDAM
31-45-99.

GA.Z-Instalac:łaholnologowane. Kie--

ttl.6&-71..00pJdz..B-16,50b BJO-ll.lO.
Klelce, ZIF!Sk•46tel. m.Jt
&odz.9-17sob.9-14,

lce, Boc1Zentyńlk.l33, 485-25

nlki. .AUTO-MOT0". 66-71-łl. 8154/g

k:., 492-17, s.~ 3.

Kielce,1.otnierzyRadziectich21,

t.40TOART: 1~ mchodnle. K'--

SPRZEDAM

Zduilsb. Wola, .Spólnota• Rzeszów.
.leni[" Łód:t, .StobtBwa• KJuczbort,

Ceny producenta - Rabaty!

4&6/gd

umo-

Pltronat zsk.l1dów:
WJJWy zaklM6w:
.Go~ia•, ,.ASSA•, "BWA".

11-16-57, 453-15.

SIATKI ogrodzeniowa. Kiełce, 22-924.
.SZROT" - Hup, komis

POt.OSIE~.SNRA--Francje

Hurtownia ,,MADEX"

płyny,ogr.menle, akull'ltMiotydoWSlyS(·

kich połaldów. Skup opon do lM~
nie.. •MOTOAGROMAX" KDetomklty 262,

5237/g

MA..-T-ŁOCK.

17

DROBN E

~
nlkl-tanioiRATY. Czfłcl,ekCHOI1a,olełe,

BETONARKI, mHlY'!Y I"OWc:la,

SlYBEJWACHY, bklbdy, ·~·
222-28.
7921fg
BlOt<ADY
68-43-78.

SZ'I'BY~-IPI"Zedat.

Klełce,

STRO~A

ŚRODKI
DEKORACYJNO-OCHRONNE
DO DREWNA

eprzede. . BROKER" Klak:e,

68-35-ffSihk

2-pok.ojowe 5 t m kw.• VII Pttro, ŚwittO
knyskie, ~ standard spn.-

dam. KGN, 463-63.

4581-s~

00wynałfcle30mkw. pok(ll - pls!tnez.a

M
~.

rok. Ołart.e 9447 .Sbw Ludu"" Kiek:e

)3,

m kw 01f(:lńlklna~(Stok.S-Mtł0-

."'

94-47/g

~~--~47

knyskie,

.."'"·

32-59-03

HURTOWNIA PAPIEROSÓW

hl<

ul Letn. 9, teł. 68-05-93 oferuje:
O szeroki asortyment papierosów produkc:ji ~owej i zagruicmej
.,.Dymek.,.

""
·~
"·

50

!Oełce,

O bilety komunikacji miejskiej O zapalnkzki
O bateńe onz inne artykuły

o;N" "..,

pttOMOC"
Hurtownia ruJauje równiet um611rienia telefonK:me l rtieodplatr14
doslaw4 na terenie Kielc. laprasurny codziennie w Jodz.l-1&, soboty l-I ł

40.

""

oń.

Słonec:me

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA l LEASING l RATY 1

IYmiCO

Kielce, Pl. Wolności 8, tel./fax: 610-617
Skład reklam: . Exbud 13'" Biuro Retlam .Słowa Ludu", teł. «8-58, Kielce, ul. Taraow• 18.

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

WzgOrze). Kielce,

9429/g

AGENCJA-Nieruchomo6cl.Wncła 5 1,
9398/g

68-75-88.

OO~Ic*al35mkw. ut. Jagleł
łoi'IMI

Tel

68-47-łl

(rano, \Mc::zorefnj

..19/,

SLOWO

STRONA 18

POLMEAT

~

2,99 (29 900,-)/1kg

MORNING FRESH
płyn

do mycia naczyń 500 mi

~2,38 (m90,-)/szt.
pakowany po 4 sztuki

LUDU

NUMER141

"Zaopatrzenie hurtowni, sklepu, restauracji,
firmy, biura ~ hottfu nit)tst rzeczq prostq. Iltż to jeżd~nia do róipych mitjs~ ilt
ttlejonórv i folesów. Żywność wjednym miejscu, artyleJI!J papitrnirzt w innym, irodki
~stoki jtszrzt gd'{jt ind'{jtj, p'<fl gospodo~--- A jtfli w
dodotleJI czastm chciafi!Ji lexpić mnitjszq partit toJJJOm?"
I czasem sobie marzysz: gdyby tak ca ł y potrzebny
asor tym ent b y ł w jednym miejsc u .. . Dlatego
wymyślono makro cash end QlrfY - Samoobsługowe Centrum Handlu. Pod jednym dachem
znajdziesz ponad 15.000 artykułów od
kilkuset dos tawców z różnyc h bran ż.
Codziennie, przez 7 dni w tygodniu,
po wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

liczyć •••

Jak by nie
makro cash end carry
szawy, otWieramy właśnie lłOWt half
w

maiero w

jest coraz bliżej Gcbie.
Dzięki

w 4hbch, Dl północny wschód od Wu-

temu droga do nas jest prostsza i krótsza. Teraz jedna wizyta

jeszcze lepuy intetes.

Wystarczy popatrzeć na nasze ceny!
Z=~ żywooóć, dYmia ~ 3ttJł<uły biun7.<, ~ sprz.ęt ~ dckttonic:m)larl)iruły~~~tekst)tia,~-to~lroimspoi«Jjor.

bez poipie<hu obejm<, pori>wn.: i W)bOC Ptzcd hal! duży, bezpłamy ~ w s=j holi- OOnk, bar,
gdzie lroim poOiić ~p=! d:ils:ą '""s:!· r:J.ylmŻna oobie W)Uł:xazićwygodniejszysposób

D OSIA
_

..,

_JIIIa

:::::-;;;;;

--

proozek 8 kg

18,12 (181 200,-)/szt.

robienia zakupów?

-

NIE!

Jak zostać klientem Makro?
Tem j<ot to jeszcze prostsze niż dawnief wypełnij dokladnie kupoo, klóty majduje ~poniżej, wytnij
go i wyślij pod adr<smt

maluoc:ashandc:arry
~

KETCHUP HEINZ
340g

~1,95 (19'50{),-)/szt.
pakowany po 12 sztuk
PEDRO'S SPECIAL
kawa mielona 100 g

~

~
Wlaó<re oozymasz od nas Karl( KlientaMB/ero i... już moi= W)brać ~po pierwsze zakupy.
A oo dwa tygodnie będziesz o<lZ)til)'\WĆ bezpłatne wydawniav.<> ''Oferta Malao", w k1ó!ym
znaj<tDesz listę noooóci i informacje o promow.ut)dt produk!ach.
P:uniętlh :re w Makro os=.ędzasz czas i pieniądze. Bo makro c:ash and c:arry to
miejs<r,gdzie~· okazje zd=ją ~ axlm>nio
od pnnir<!ziol!m do sobo!y od 6.00 do 20 00 (hala W AJ. Jerozolimskich 184 : 7.00 - 20.00),
a w niedzjełę od 8.00 do 18 00
Moi.cszróv.nici~zarcp:aow.:~wlli:$Z)diPmk!ad!~Kiena.(natmr.i!:haliw~it.iwW~).
Nak:ży'loÓM:2a!~OI)gil2łdobmottunadaniarunou VAT (l\~

(18400,->

1,84
pakowana po 15 sztuk
BASEN
ROZPOROWY

1 D skkp spoiywczy : paw.-·

10drogeria

: pow. .....-

224x46cm

43,76 (437 630,-)

makro cash and ca
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

SŁOWO

NUMER 141

LUD U

-SPRZEDAPJi;..~

KSEROKOPIARKI

Eo-3~~(~~!.,.,

Natwe l regenerowane, I'IIJWZI wekap4o~Ucji
SPRZE0At GWARANCJA BEZ U~TU KOPII
SERWIS wdlp 24 godnn.

- kołowa, stan idealny
NOBAS-632 (87); (81)

- stanidealny
Kielce, ul. Elsnera 5

Czt*::l. tn1lerilły eksploet.ecyjne.
,

-

(boczna, ul. Witosa),
tei.31-78-74,tei.IS-20-12.

[BQ!i~f

-

·--:::. .

--·· . . .
a
..............

6. Półautomat do spawania

Kielce,

odponiedMII(udo~kuwQOOLII-11.

-1.300,00zł

8. Wózek akumul. platfor..~A 1320

•

-490,00zł

9. Autobus ,jelcz", PR 110 U

-25.00Cl,007J

10. Samochód ,.peugeot", 40S GL

;-24.S00,00zł

II. Pila tarczowa. BTB 40

-1.300,00zł
-ISOO,OOzł

12. Szlifierka uniwersalna., l SM

13. Prasa korbowa., PKZ ZS00/2800
14. Prasa korbowa, PKVI>Ce/500
15. Prasa mimośrodowa, PMS160A
16. Prasa mimośrodowa, PMS 40
17. Prasa mimośrodowa, PMS 16
18. Prasa krzywkowa, PK.RZ 80
19. Prasa hydrauficzna, l...agan
20. Prasa korbowa, Hilo

AlJfORYZOWANY DEALER

ul. Dornaszowsica 52, teł. (0-41) 430-10,68-12-35,36,
fax 68- 12-37
nup~

.'.;JJ 1ĘTOKRZl SKIE
CE\TRL:ll

l

-ł20,00zł

1. Wózek widłowy spalinowy, ,.rur

PEUGEOT

RITA MfJTfJRS

271-83
11-08-fS1

T...l~~~lnlo<~~

- 1.640,00 zł

S. Prostownik, EPVA 1000

PEUGEOT
SYMBOL JAKOŚCI

numerów,z.arieszczanych
nSiowłe Ludu"

-2.050,00 zł

2. Urządzenie do spawania, Altis 500, szt. 4 - 820,00- 2.000, 00 zł/szt.

3. Półautomat do spawania, A9-400
'
- 1.230,00 zł
4. Półautomat do spawania, Ma&POI, szt. 3 - 820,00- 1.640, OOzł/szt.

poręczycieli

Peugeot 106 od 25.100 zł (251 mln zł)
Peugeot 306 od 30 800 zł (308 mln zł)

ciobnycłl z tnecłlostatnich

w

wpłata 100fo

l

Cena wywoławcza

l. Rozsiewacz nawozów

samochodów osobowych wwersji VAN

INFORIIACJE OłWIM..U, PRODUKCJI,
USLUGACI;I oraz otreści ogłoszeń

'""•

ogłasza przetarg na:

Możliwość leasingu

&

pi~tro

Fabryka Samochodów Specjalizowanych
w Kielcach, ul. Zagnańska 27

·~

bez żyrantów i

Aparaty fotognlfteznll

SI4PO

110

--

~

Poleca:

Atce.orta

.. .

Lp. Nazwa Typ

lf.liO KJeke,uł.Kokiuazld11
WJ!u (4łJ (411 4łt.OJ,~.

•

:.c·~~" F~-

PHU AKAPrT Kielce, ul. Sienkiewicza 76, III
pok.. 3 tS, 322~ t e l. 683 582

~·.:!"~~~- -- . . .

HURTOWNIA SPRZ~
FOTOGRAFICZNEGO

•

STRONA 19

- 35.000,00 + demonlat
- 25.000,00 + demonlat
-4.920,00zl
-4.500,00zl
-2.000,00zl
- 7.000,00 + demonlat
- 30.000,00 + demonlat
- 9.000,00 + demontai

2l.Piłarb

ł'ARBILAKIERÓW

-6S0,00zl

22. Przrrz4d do ustawiania kół
. 23. Waga pelnouchyłna, ZUK-10

-150,00zl
-1.700,00zl

24.

Dłutownica, 5Al40

-35.000,00zl

Już 403 osoby
zwojewódzlwklełeckiego,rado~ l ta~
podpisało umowy z Autokonsorcjum PeZetMol
o zakup w systemie argentyńskim za nie oprocentowane raty

25.

Przeciągarka

pionowa, 7633

-41.000,00 zł

26. Zestaw do mikroftłmowania

- 36.00Cl,OOzł

27. Szlifierka do płaszczyzn, SPC3080E

-35.00Cl,OOzl

samochodów osobowych.

28. Frezarb do kół ~batych, 53A30P

-JO.OOCI,OOzl

JUŻ 212 Z NICH JEŹDZI NOWYMI AUTAMI

29. Honownica, 3G833

- 4.000,00zl

30. Prasa hydrauliczna, PYE lOT

-4.S00,00zt

od poniedziałku do piqlku
w godz. 8.30 - 17,

CZEKAMY NA CIEBIE!
*I'ZM,I.II.SiowactieJO J6,tel.61-J6..72

/Jouo:- rttt

IUSIO.ZDIÓJ
ł PZM.11L~wieracwstiqo Jt,te\.ll-06

'II'J.,(]ISl.(ZA
łi'ZM,ul.~wid.IIO,tel419-7l

MIEOłÓW

srASZOw

OSTIOVr1ECśwu;roDZYSII

tf'ZM.ui. IOii~l'iedlot)'All,teLli0-91

łPZM,ui.Opato.,U63,1el.64-l4-J2

łi'ZM,ui.TUJOWt9,\el62-iS-l7

SANOOMIDZ
ł I'ZM,ulGrodlistol7,1cUl-21-61

PlZYSUCHA
ł PZM,ui.Kruonb.11, TEL24-64

oraz nasi aj e n ci w:
-.--..ul2SCttrwa6ł,leL6J-ll-ll

-PIIUD,pLPKWNt,lel. ll-51-Sł

....~ui. Kaldela~ll,ld.lHl

-~ulJ&Stnfłlial,teL.I7..J-IJ

llltll,ta -

SI POR EX
z dostawą
od 1.9 (19000) z VAT
Busko-Zdrój,

tel. 66-59,

laklwyVAT

OFEIWEAFrr.~

OlEJ liiWERSALHY
OlEJStOfECZNI(:
KAW'flHONCiofFE

2,78 zl
2.95id

KAWY,_.

Vegeta250g
2,S6zl
75g
O,&Szl
MAAGARYNY VNłlENBERG

CliKifAPACZJ(A1,52

33. Prasa hydrauliczna, PYTE-3,15

~

~
~
~
~

;
~

~
~

Zatrudnimy~

w dUie sprzedaży i IMiketingu

WyJnagania:
- wyksztalcenle

wyższe

-własny samochód
- dyspozycyfnoić
Proponuje my:

34. Stół probierczy, PW-8

-2.500,00zł

3S. Suszarb do elektrod, PM 15551

- LOOO,OOzł

~

37. Wiertalta promieniowa, VDM 50

l

39. Szlifiertadwutarczowa, OND-350

l

36. Wózek podnotnik Hum. bez baterii, EV 735, szt. 3 - 8.200,00 zł/szt.

~

38. Prasa ~tkowa, PXB 2- 250

~
;

40. Urządzenia bydn.ulicz. do zdejmowania opon, SH-16 - 500,00 zł

- atr.kcyjne Wf'llł91'0dzenle ~
-nlenonnotNnyczapntcy~

ZUSAN-PLAST

;

Radom,tel. 51 3-1 1, 508-10. ~

41.

Stoły spawalnicze,

SWW 400, szt.4

42. Ur24dzenie podaj.-odbier., szt. 2
43. Suszarka przelotowa do suszenia blach

44. Żuraw pantovaf, Q60, szt. 13
45. Suwnica, Q5 T, szt. 2

~

46. Stojaki pryzmowe, CP54252, szt. 9

~

48. Przeciuark.a wózka, CP 56460

P ro dukcj a
~
rur z tworzyw sztucmych ~
do wody, gazu,
~
~
kanalizaqi. ~ ~
!..--------------~~~--~~~~~-~
~

[1\SALONV~
MEBLOWE

-3.000,00zł

~

,,.,,~

~

- SOO,OOzJ
-40.000,00 zł

32. Szlifierka, SOJ-16

ft'll'fllł'

he:-plalfll''

i;"..................,,...,...... .,...,...,...,....., ,...,...,...,,...,...... .

~
FIRMA HANDLOWA "D-0.,
KIELCE, ul. WITOSA l

31. Suszarta. PHI0962

830 12

Informacje uzyskasz l umowę podpiszesz wnaszych jednostkach:

47. Wózkiszynowebez instalacji, CP5S076,szt. 4.

- 30. .000,00 zł
- SOO,OO zJ
-1.640,00zł

- 820,00 zł/szt.
- 14.000,00 zł/szt.
- 10.400,00 zł
- 1.640,00 zł/szt.
-35.000,00 zJ/szt.
- 100,00 zł/szt.
- 1.230,00zł/szt...

- 500,00 zł
-4.000,00 zł

49. Myjnia, NP-1

- 820.00 zł

50. Myjnia, Tajfun

51. Tokarka rewolwerowa, JG340P

-20.000,00 zł

52. Wiertarka koordynacyjna, BIZ 750

- 15.000,00 zł

53. Wytaczarka współ~nościowa, 20450

-15.00Cl,00zł

54. Szlifterb do płaszczyzn, 38722

- 13.000,00 zJ

Ceny zakupu powi~kszone b:td4 o nalety podatek VAT- 22 proc.
Pnetargodbf.dziesi~

Maszyny mo1na
wewn. 208.

dnia li.VIl.l995 r.o a:odz.. 9włwietłicy fabryld.
w dniach od 6 do 7.Vll.l995 r., teJ.. 66-14-11,

og.l.ącbć

Warunkiem przystąpienia do przetargujest wpłacenie do Wy fabrylli
wadium w wysokości lO proc. ceny wywoławczej nąipótniej na~
przed przelarJiem.
W przypadku Wpłacenia wadium i niepnys4pienia do licytacji tadnqo
z uczestników, wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Za ubyte wady
techniczne fabryka nie odpowiada. ZastrzepmyiObie prawo unJewatnJePlłDPu..UEJn' SPRZBJAt
"'D080DIIYM SYSTEMIE UTAUIYIII
- PEUIA DUWQA u MIEJICU

Skład reklam: .,Exbud

NA tvCZEHłE IWENTA ZAKUPIONE U NAS WEBLE
BEZPt..ATNIE MONTWEilV . lRANSPOATUJEMY ( NA TBłENE KIELC)
..sTALWDIIY w •uscu PRZ!ZHACZENIA

nia przelargu lub wycofania poszczeJDblnyeh pozycji z przetarau bez podania przyczyny.

13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", te!. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

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

SŁOWO

ST R O N A 20

LUDU

· cEGI.A

NUMER ·' I4 1

CEMEMI'
WORKOWANY l LUZEM

SILIHA'IO
PEŁNYWYBĆR

Z CEMENTOWNI . WIERZBICA"
DOSKONAŁA JAKOŚĆ!
PONAD 4G-LETNIE DOŚWIADCZENIE
W PRODUKCJI CEMENTU

[

ODBIÓR WŁASNY LUB TRANSPORTEM
ORGANIZOWANYM PRZEZ NASZĄ FIRMĘ

w aodz. 7-15

HY

Kontakt po godz. 15 tel. 60-84-02, 45-91-55, 60-40-51

Przeds••b•orsi:wo Handlowo-Ustuaowe nCEWII'cc

26-600 Radom, ul. Wierzbicka 26/44
l
tel. 6D-31-23, 090255472, tellfax 6D-30-64-

•

Manan Waldemar WITKOWSKI

---Zenlfd Gminyogłasza nieogra-

OBWIESZCZENIE O UCYTACJI RUCHOMOŚCI
Komomik Sądu ReiOflowego Rewir l w Jędrze;owie ll'l8łący karlcelarię w
Ustopada 74napodstawieart.867kpcpodajedo
publicznej wiadomości, te pierwsza licytacja ttJChotności, stanowiących

niczony

Jędae;owiepnyuticy11

-

'Ma~:
odbędziesJę:

wdnlu27. VI. J995r. oQOdz. 9wm. Lask6w-15sztukmasrynstolarskJch o

licy ogłoszeń Sądu.

war-

--·........"._'"""

Amortyzator nr 1
• Mnieisze ryzyko poślizgu

na zakręcie
opon

• Dla wszystkich samochodów
no polski<h drogach
• Natychmiast do nabycia

.....

·

Blitsze informacje motna
uzyskać w pokoju nr 1, te l. 67.
Zastrzega slą prawo wyboru
dowolnej oferty oraz uniewatniania przetargu bez podania
przyczyny.

Cr"'Ueer""\DE

+ za gotówkę

•

LeasinPeugeot 106 Van

Peugeot306 Van

g

operacyjny

Samochody ciężarowe
w karoserlach aut osobowych!

Najlepszy leasing- bez żyrantów, bez poręczycieli,

bez zbędnych zaświadczeń.

RADOM
li.. KONOf>triCUJ 22
TEL. S06·97. 4J.4·S3

(całość tlł zaliczana jest

.

+na nty bez poręaydel>- I wplata lO proc. (pełna obslup
bankowa na miejsaa)

KIELCE, ul. Domaszowska 52, fax 68-12-37
teL (0-41) 430-10,68-12-35,68-12-36,

PROPONUJE:
Cinquecento Van
Polonez Cato Van

Dobre amortyzatory to:
• Krótsza drąga hamowania

66

łJłwwttz:anle

lnU4 bltulllllczn.t o grubolei 3 cm.
11.

wkancelarii KomornikaSądu RejonowegoJędrzejóworaz na tałr

Ceną wywoławczą kab;lej ruchomości wpowy.tszej licytacji jest 314
tości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przelargu winni wplactć wadium w wysokości 1Oproc.
ceny oszacowania w dniu licytacji, w miejscu połotenia ruchomości.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji rnotna oglądać w
dniu poprzedzałącym licytactt w miejscu Ich poloteola.

S A , L O N V ...,.A...BA#C
KIELCI:, l MAJA.196, tri. .530-13 (dawny bar ,.Herbskii
KlUCI:, SOWIA l ,

omulsJ4

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znaJduje się do

zużycie

na

L Utwatdzanie fii'YHm/ l

łącznejwartości 19.891, 50zł.

• Mniejsze

ofert

Ofertę nalety złolyć w dwóch
wariantach:

Rolniczy Kombinat Sp6łdzlelczy z s. w Laskowie

wglądu

przetarg

Kolon~". kwotę 30 tys. zł.

cz
działająca

1

6 lat na rynku,

dynamicznie rozwijaJąca się

zatrudni
GŁÓWNEGO KSt-:GOWEGO
oraz

ZAS11iPC!i

p

GŁÓWNEGO KSt~QOWEGO.

26
ZU

Wymagana znajomość księgo
komputerowej.

p
ob

wości

Oferta 9421
Kielce.

.Słowo

Ludu•

9.3

- DzU.rv 28 poz. 129)
Laboratońum Fotografii

~

Barwnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Domator" w Kielcach

informuje o motl iwści uzyskania w krótkim czasie
mieszkania w atrakcyjnie usytuowanym budynku przy
ulicy Ho1:ej nr 27.
Do końca bietącego roku zostaną oddane do utytku
mieszkania o powierzchni utytkowej: 61,2 m kw., 64,6 m
kw., 88,8 m kw. i95,4 m kw. wgzryczaHowanej cenypodstawoVv"ej 640 zł/m kw. p.u.
Przyszli lokatorzy będą mieli motliwość uzyskania
garatyprzewidzianych do realizacji w poblitu budynku.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Działu Członkowskiego Sp-ni Kielce, ul. Mas-

salskiego 4, pokój nr 5, tel. 68-90-08 do t 1, wewn. 30.

S\;,ład f91Ąm: ,.Ęx.bLijl,l-l." BiuwJteijam .o.Sł~.LJxha:,,tet. 448-58, Kielce, ul. TalJOw&

18.

G

......_,. ,

.'L • • • - ..

Redak.Qa.nieodp~n'r'ia~D,z.a .trdć zamieszczonych ogłoszc.ń.

http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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Państwowelnspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych
Okl'fOOW8 Oelegału1'8 w tGelcKh, ul Wervawske nr 6
przetarg nieograniczony na sprzeda! samochodu osobowego . fiat 126p", rok prod. 1984.
CenawywOławcza 1.700zl.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.VI. 1995 r. o godz. 10 w siedzibie Delegatury.
Samochódmotnaoglądać w dniu 28.VI.95 r. w godz. od 8 do 12 w siedzibie Delegatury.
Wadium w wysokoścl10 proc. ceny nalety wpłacić w kasie przedsiębiorstwa w dniu przetargu do
godz.10.
Zastrzegamy sobie prawo unlewatnlenia przetargu bez podania przyczyny.
ogłasza

,.,

,.,,.,

wkoszty dDałalnośc:i gospodan:ztł

Skład

SLOWO

NUMER141

LUD U

STRONA 21

~~..eleganckie łazienki
Nasze sklepy:

Kielce, ul.
Kielce, ul.

6, tel. 041/ 42-842
84, tel. 041/66-40-16

Kraków, ul. Królewska 55, tel. 012/36-37-47
Nowy Sącz, u l. Jagiellońska 39, tel. 018/43-50-06.

Kości uszki

Pańska

KOMORNIK SĄDUREJONOWEGO w KIELCACH rew. W

Agencia Handlu i Mantelingu
,.Na Zllrowie .. s. c.
25-335 Kielce,ul. i:ródlowa 19, tełlfu (0-41) 405-21-~
2s-S63 Kielce, ui.Zagnańslul 232, tel. (0-41) 31- Ss-81 - Magazyn

WODĘ

PI.J

zawiadamia, że 25. Vll./995 r. o godzinie 13 w SądzieRęjonowym w Kielcach,
ul. Jana Paw/a 1/ 9 w sali X. odbędzie się

APIA

I .LICYTACTA .IV.ZE.RUCI:EO.Jł.fO.ŚCI
składającej się z działki mleszkalno-usl ugow<f o powierzchni 0.074 ha zabudowom'./
domem mieszkalno-pensjonatowym, polożonęj w Cedzynie 86, mqjqc(j urządzoną
księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Kielcach Nr KW 12929 stanowiącęj własność
Marii Jakubik w 112 części i Suifana Jaronia w 112 części.

Oferujemy Państwu dostawy wody APIA
bezpośrednio

do domów, biur, szpitali,

urzę

dów niezalel:nie od pory roku.

APIA to woda mineralizowana sto/owa,

Nieruchomość oszacowana została

na kwotę 192.700,00 z/.
Cena »yWOiania ~nosi 144.525,00 z /
Przystępujący do licytat;ii zobowiązanyjest z/ożyć rękojmię w wysokości 10 proc. kwoty
oszacowania.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie p.rzed /icyta(;,ją, a akta egzekucyjne przeglądać w tym czasie w biurze komornika.

jedna z najlepszych w6d stoiowych w Polsce.

Woda APlA dostępna jest w butelkach o poj.

19, 11, 7,51itra

11hr wody APfA z dostaWił IJll miejsce
lcosztuje0,50d.
Autoryzowany Dystrybutor:
Agencja Handlu ł Marketingu
..Na Zclrowie"
Kielce, ul. Zag nańska 232
HURTOWNIA- SKLEP
tel. (0- 41) 3 1-55-81

KREDYT~SERWIS
·lo 3-lełrJe

dołwiackzenie,.

rynku

• to dca~t tpitq' urtfb.N lndy1owych

Zadzwoń,

nie zwlekajl/l
My wykonamy twoje zleceniel/l

l

Kółek

rolni-

Hurtownia

szt.1

szt 1
szt 2

szt2

obowiązani są

do

wpłacenia

9.30 w dniu przetargu. W przy-

padku, gdy taden z uczestników przetargu nie zaoferuje
ceny równej cenie

wywoław

l
l
!

1

®
---

ZAKŁAD

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
CENlliUM KSZTAŁCENIA ZAWOOOWEGO
w Kielcach

K1elce ul

ogłasza przyjęcia

Sląska

9 tel 25-441 w 9

do

Ukończenie

3-letniego Studium kończy się egzaminem

Równocześnie przyjmujemy kandydatów do klasy l ZASADNICZEJ SZKOtY ZAWODOWEJ o ldenmbch:
aakil'l"lliczy-. piebnaiczy•. sprutlawc:ów• ..edaa-

Informacja:

lei. (0498) 38-037.

•

•

Nlmdy1tj.bez~aoj~
Kredy1owanie remonlów mieuk.lń l !obi u.lugowydl
krtodylowanie uliług leQJMeh i turystyemydl

Wziel<n-.e po.tycuk gotówkowyeh cb ludnric:i
i podmiot6w gospochlrczych.

AGENCJA MA RKETINGU l USlUG FINANSOWYCH
25-33S KIELCE, ul. ŻródlowJI 1U, Ieł (0-41) 405-21. 4:»-11, ~22
Ocklz. Knoków. ul Npoojkl6-8/28, lei (0-12) 37-EG-50
Ocklz. R•dom, ul w.mer. oi,lel. (0-48) e<)-15-42. 8().15-43

ZAPRASZAMY W IMIENIU BANKÓW

nicu,_.

Blitsze informacje motna uzyskać w CENTRUM KSZtAL·
CENIAZAWODOWEGO wKielcach, ui. Śiąska9,tel.25-441,

,,..,

w. 9.

Kol. BOGUMILE SOCIIOCKIEJ
wyrazy su:zcrqo wspólczacia z pow«NN• Ylierd

OJCA

~

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

!

!

ELŻBIECIE
KAWALEC

l

Nadleśnictwo Skarżysko

1
nieograniczony j

ogł'asza przetarg

~

ŚREDNIEGO STUDIUM ZAWODOWEGO
kierunek: spolec:zno-pnwuy
(wieczorowe l•b zioczne)

maturalnym.

przyczyny.

•

=~=Y~~~~;~·~~~e-~~;~a~!:L~~:_~~g~~-

czej, wadium przepada na

niania przetargu bez podania

'l'f*u eyRtom zakup6w

MASZ PROBLEMY FINANSOWE • POSTAW
NA SPRAWDZONEGO PARTNERA

rzecz sprzedawcy.
Zastrzega się prawo uniewsi-

n1

•...

do przetargu

:~;u:;:::~~~o :C::

~u·

obecnie

\""................................._..................... _..........................................._._._ •.•.•.-.-.

Przetarg
odbędzie
się
26.VI.1995 roku o godz. 10 w
ZUM Ksląt Wielki.
Przystępujący

Najkorz~

..mochod6w l d~ników (nowych l ~} NI l"llty.
l wpa.te ty•o 10% <:ertf pojazdu l . .mocłl6cl jnt Tw6j
O BEZ ZYRANTOW
• Re-S.Cyjrw ~ z•kupu w-rów w eało6d
Q

• Pińczów, ul. Bat. Chłopskich 77, teł. 720-21 .
• Końskie, ul. GOrna 17, tel. 27-87,
• Stai0W11Wol1, ul. Przemysłowa 11, teł. (016)42- 14- 10.
Pawilon Mndlowy
• Końskie, ul. Mieszka l, teł. 50-37,
• Op1t6w, ul. Partyzantów 2, teł. 682-167.

szt 1

5. SamochOd .nysa". szt. 1
6. Opryskiwacz ORZ-400,

iO.

•

Ceny producenta.

czego.
1. Prasa zbierająca Z 224,

10

mebli, odzilty,komp!A...OW

OFERUJEMY i POLECAMY:

STOLARKĘ OKIENNĄ
i DRZWIOWĄ.

ogłasza

2. Ciągnik C-360,
3. Przyczepa D-55,
4. Kombajn·zbo.towy,

pae~. AGO, RTV.

o f er-uje

nie:;:a~Y

ku,

W SPRZEOAŻY RATAUlEJ

-toobtług••prt:ltdatyl"lltlilnejlłUtlngowej.tykUió'W

Kielecka Centrala Materiałów
Budowlanych

Rolniczych
Książ Wielki

sprzętu

,",~

l t.lefonóW llomótkowydl, mluyrl rolnlc::zyeh l !nnyc:h,
riezbtdnyc:h w oomu i bkne ó6bł" konela'npcyjnydl

Spółdzielnia

na sprzeda!

• to SPRAWDZONY PARTNER

na modemizacj~ osady slutbo.....-ej - leśniczówki w miejscowości K..ien.
~ Niedtwledzi nr 132 w zakresie prac: osólnobudowlanych, instalaqi sani~ tamy ch, elektrycznych, c.o. wraz z przyłączem wod.-kan.
~ Warunki przetarJU dostę:pne są w biurze Nadleśnictwa Skar1ysko, ul.
~ Wiejska l, pokój nr l.
~ Oferty przetargowe w postaci kopert zamkni~tych z nazwą firmy nalety
~ składać w biurze Nadleśnictwa pokój nr l w terminie do 6. Vlt9S r.
~ godz. 11.
~ Otwarcie kopert nastąpi 7.VII.95 r., godz. 11.
~ Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo wyboru oferenta i uniewatmeDiA
~ prz.ctargu bez podania przyczyny.

~

3
~

~

~

~

~

~

~
~

~

~._...._.......-...............................................-...._....._._____._....._............_...................................~~...~

Likwidator Rolniczej Spęldzielni
Produkcyjnej w Plenne.t, gmina Radoszyce
ogłas:zapisemnyprzetargofertowynasprzedażnierucbomałci

rolnej o pow. 55,12 ha. w Lipie, gminaRuda Małenieekasklada
1010, 1011, 1012, (K.W 26212).
Warunkiem ~ienia do przetargu jest wpłacenłe
wadium wkalieSpóldz.ielni w wysokości 10 proc. cenywywo--

jąccj si~ z działek nr nr.,

lawczcjoru.~a"trw,.waruntówprz.ełarpi". Cena~

wynosi 45.486,00 zł.
Oferty, wadium. or:az ~wladczenie o przyj(:Ciu ,.warunków

ławcza

J.
o

.szcń.

OJCA
........

przetarzu"'nałeł:yzł:M)twbiurzeSpółdzie1nidodniaJ.Vli.9S.

Blii.sze informacje o przetar.JU uzysk& moż.na w Spółdzjelni..

--·bl~l
-SAwKielaldo

.....

Skład rekl.am:.,.Exbud n· Biuro·Reł..lam ,.Słowa Lud u",.tol. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

...... ·-

tel.21 ~).

Zastrzega się prawo odwołania przeta.rcu bądź uznania. te
przelarJ nie dolzledł do skutku - bez podania przyczyn. "ł....,.
• · Redakcja nie odpowiada u trdt urnJeszcz.onych o&loa.eń

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

W niedzielę pierwsze medale MP

Młodzi jadą dalej
6.00
7.45
1.00

KlWll ay herbata?
VIP- rounowa Jedynki

ł.JCI

Muzyczna staŁanta z piazd4
Gimnastyka
,.Bolek i Lolek wśród &ómików"
-serial anim. prod. pols~ej
Wiadomoki
Mamaija
Domowe przedsz.tole
Porozma~my o dzieciach
Muzzy-Kzykan&iclsti
,.Siawa"(l4)-serial
Muzyczna Jedynka
Od niemowlaka do przedutolab
Bardzo mała encyklopedia
suoju-.5ziachtaitacy"
forum nieobecnych

1.45
1.50
ł.OO

9.10
9.25
9.50
9.55
ID.OD
10.50
11.00
11.20
l t.JCI
ll.SS
lUKI
12.10
12.15
12.15
11.40
12.55

13.20
13.40

14.10
14.20
15.00
15..30
15.55
16.00
1'-15
17.00
17.20
17.50
18.05
19.00
19.30
lo.tO

21.45
22.10
22.40
23.00
23.20
0.55
1.50

,.Modanasutces~-serial

Naszepaństwo

Wiadomoki
Agrobiznes
Tel~a edukacyjna:

wtym
rota 1n1lkę o medale Mlstnostw Polskl. Do raworyt6w wyłcip buływldualaeto u
siartli ws;p6łaeco nałei!! td: IIwij klelc:wtie & lf'IPY DEK Mtble-Cyclo Koroaa
Teausz Bro;b-u.l Kaziaaltn Slallej.
Ob~ wrócili kilka dni temu z Austrii, gdzie reprezentowali Polskę:
w wyścigu dookoła tego kraju. Istnieje obawa, czy po przejechaniu kilku
ci~ich, górst.ich etapów w Alpach
obaj kolane zdołaj!\ odzyskać świe
tość przed mistrzostwami. Bco~
i Stafiej od początku sezonu majdują
się jednak w wysokiej rormie i po tygodniu odpoczynku - czyli nieco
mniej nit zwykle intensywnych treningów- powinni nadawać ton walce
o medale.
Na 190-tilomeuowej trasie wystartują takie pozostali kieleccy kola-

Mapzyn Nocowań
Opowdc• Dziwnoluda
Wielka historia małych miast Wolin
Wiua!e kratowskich kamienic
Za i przed kJaUZUf111
Ludzie listy pią czyli ze
skarbów epistolografii
Na progu kariery
Drpwy
Raj- mquyn młodzietowy
Muzyczna Jedynka
,.Modana sutces" -serial
Partytura -teleturniej
Teleexpress
Miliard w rozumie
ProstozOpola
~Prawnicy z M1asta Aniołów"serialUSA
Wieczorynka: ,.Pinokio"

Zawody składały się z dwu części:
jazdyindywidualnejnaczas(12km)
na trasie: Masłów- rttpocice- Ma·
sł6w- K1on6w oraz z rajdu na dystaasie 72 km po Górach Swi~tokny-

Wiadomości

skich(Masłów-Mąchocice-Cieko-

,.Ran"(l)-filmjap.-fr. (l985r.,
81 min.), ret. A. Kurosawa,
wyt.: T. Nabdai, A. Terao,
J. Nezu, R. Dlisuke, M. Harada
Pulsdnia
Mamprawo
,.22czerwc~I941 r." -filmdot.
Wiadomości

,.Ran" (2)- film prod.jap.-fr.
,.OdPelrinudoSzanghaju" {l)francuskifilmdok.
Zatoc'!czenie provamu

PROGRAMil
7.00
7.10
7.10
7..30
7.50
8.00
8.30
9.00

W....tblii~;qlńMzielę .. szosacli wek61 Klynicy kolanest~ plenrsq

Panorama
Sport Jelecram
~porannyDwójki

Na 100-Iecie KTC

Wyścigi

w Masłowie

Oblo ISłl :tawodaik6wzcaJego ~u wystarlowało w Masłowie wwyścipcłl
kolarskic•btetorii CykJosportu pn. ,.EpitafiumJ6zefa Bortowskiqo". wc.bocW!cycłl w skład lmprez, orpnizowanych przez dzialac:ey Kielecldego Towarzystwa Cyldist6w z oka1;ii HHHecia klubu.

ty - Sw. Katarzyna - Bodzentyn
-Nowa Slupia- Bieliny- Porąbki
-św. Katarzyna-Ciekoty- Mącbocice- Masłów). Oto wyniki:
Kategoria l- l. Witold KnUewskJ
(t.ódź), 2. Marek Kałwat (Akwedukt
Kielce), 3. Piotr Wrona (Opole), 9.
Dawid Zaru (Akwedukt).
Kat. 11 - l. DmJtJij Byben (Białoruś), 2. Ednnl Swiertot (Kozy), 3.
Ryszard
Gryconls
(Zgorzelec),
4. WaldemarBanasl6sld (Ambit/Piowar Kielce), 10. Bogdan Spieclas (Radom), 17. Witsław a-k (Radom), 18.
Leszek Ziętltowski (Radom).
Kat. III- I.StanislawGrocbow-sld
(Warszawa),2.JenyG-,jewski(Warszawa), 3. Htllł'Yk Januszek (KTC
Kielce), 7. Wiesław Kunder11 (K~C).

14.55
15.00
15.3G
16.00

Dziennikkrajowy
To tylko plotka: Zima wasza "
Program lokalny
,.Maski w wojsku" {l) - serial
Transmisja obrad Sejmu, w
przerwie ok.
Panorama
Powitanie
.,Wid&et"- serial ani m. USA
Studio sport -sportowe tycie
Zwie~ta wokół nas - Podaj

16..30
17.00

''"

W Zwierzyńnl rozqnne lOSCały
finał}' makrorqionalne w plice ręcznej
cb:lew~I.ZDatoańdespisalyslęw nlcb
uc:zennlce Szkoły Podstawowtj nr 31
z Kielc. które wycrały wszystkie pojedynki l ujęły zjeqtlowanle plenrsze

Koło fortuny

mltjsee.
Kompltt fflllltat6w naszych cb:lew~t: SPJI-SPPolkma 25:10, SP31
-SP Oksz4w31 :15, SP31-SPZwltnJ·
niec21:1J,SP31-SPLilk6w 19:łl,SP
31- SP Knśnlk 17:13.

13.011

17..30
17.55
11.00
18.10
19.00
19.35
20.00
20.50
21.35
ll.OS

1.10
1.4łl

2.45

5x5-W)'łrl,imyrazem

Wzrockowa lista przebojów
Marka Niedtwiectiego
Senans filmowy- wydanie 100
TotalizatorSportowy
Panorama
Programlokalny
Truskawkowe studio
Rzeczpospolita Druga i Pół Brukselczyk(2)
Sport telep-am
Ekspresreponerów
Rewelacja miesi~: Wolfgang
Amadeusz Mozart - MDon Giovanni" - film muzyczny prod.
francusko-niemiectlej
Rqula zamków - program
publicystyczny
1994, ayli akustyczne przeboje
polstie&Qrocka
Zakończenie programu

POLSAT
lCO.... l....W- IWiiiMłldlilci i..W~
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rze: Plotr Wneslńsld, Mldlał Knwayk, Artur Kondnck1, Mardn Zuchowi CZ. P.wtł Tymborowskl. Mardn
Wea&orskl.
Dobrze spisali si~ mlodzi kieleccy
kolarze, którzy w sobotę: i niedzielę:
brali udział w wyścigach kwalifikacyj·
nych do Mislrzostw Polski.
W Przasnyszu Pnemyslaw GnegtKCZYk z KSS Ambit Piowar Klelee
wywalczył 32 miejsce w jeździe indywidualnej na czas na dystansie 15 km
oraz 19 miejsce w wyścigu ze startu
wspólnego na dystansi• 112km. Wyniki te zagwaranlowały mu udział

11. Lech Hi6a:a, 12. Marek G6recld
(obaj KTC), 19. Stanisław Walasek
(Busko), 22. Janusz Fo mu~ (KTC).
Kat. lV- l. Bolesław Kępa (Nowy
Targ), 2. Wojdech Kowalsld (Nowy
Targ), 3. Andnej Szporto (Warszawa), 4. Edward Blaszczyk, 5. Jeny
Kruk(obajKTC),17.Sla.DisławTrela

(Kielce).
Kat. V - 1. Jeny Linde (t.ódt),
2.MarianCbojnadd,3. Tadeu.szPoł
plech (obaj Warszawa), 7. Eu&enlusz
Turek (KTC), 9. Stefan Kowalczyk
(Busko), 10. Stulsław Pienyńsld
(KTC).
Trasa rajdu była bardzo trudna,
o czym świadczy rakt. :te nie ukończylo jej wielu zawodników. Oprócz
działaczy KTC, współorganizatorami imprezy byli członkowie Salezjańsldej Orpni&acji Sportowej "Sa·
los CortiJe", ltrz:łd Gminy w Maslowie i U~d Miasta w Kłelt:ach. Najlepsi otrzymali dyplomy i upominki
(pak)

Sport
w Mistrzostwach Polski juniorów
młodszych,
które odbędą się
w dniach 26- 30 lipca w Oziertoniowie.
W tej samej imprezie wystartują
kolarze grupy DEK Meble-Cyclo Korona Pl.wel Adamayk, Konnd Sdsiowicz. KonrM Krzywleki l Artv Górecki, którzywywalczyli czołowemiejsca
w zawodach w Sobótce. Ookladnych
miejsc kolarzy nie zn~ą nawet jesz.
cu kieleccy trenerzy, gdy:t organizatorzy nie dysponowali fotokomórką
na mecie. Podobnie jak organizalorzy
wyścigów dlajuniorów w Koniecpo.
lu. Pewne jest tylko, te dwaj kielczanie Martin Pytel i Tomasz Jamriz wywalczyli równi et miejsca w czołówce,
ale w lej grupie wiekowej o udziale
w Mistrzostwach Polst.i decyduje wynik dwóch kwalifikacji. Ta druga od·
będzie się: w Dziertoniowie, a finał
Ogólnopolskiej Olimpiady Mlodzie:t:y, na któryob~ kielcz.anie m~ąduie
szanse, w dniach li- 131ipca w Szamotułach.
(sts)
Wczoraj wojewoda warszawski
podjął decy7j~ o zakazie odbywania
meczów piłki notnej z udziałem publiczności na stadionie Centralnego
Wojskowego Klubu Sportowego
Legia przy uL Łazienkowskiej 3 w
Warszawie na czas określony, tj. do
dnia zapewnienia przez CWKS Legia bezpiecznego organizowania
meczów płłki no!nej.

l

""lot

...

p

Decyzja wojewody warszawskiego weszła w :tycie z dniem wczoraj-

Po bitwie wWarszawie

Stadion Legii
zamknięty

C:

szym i podlega opublikowaniu w
Dzienniku Urz~dowym województ·
wa warszawskiego.
Powodem takiej .decy7ji były
awantury i regularna bitwa chuliganów po zakończeniu niedziel·
nego finałowego pojedynku pilkar·
skiegopomiędzy Legią a GKS Katowice. Wtedy to w starciach ucierpiało kilkadziesiąt osób, zniszczone zostało mienie Społeczne i prywatne
miliardowej war1ości.
(p)

•

,.,
"''
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cy~~S::~e=g.~~=~~u~!

Ie), Marta Zapillsb (1}, Bopamlla Janllcbta (8), Paulina Rutka (7), Edyta
Kmitdk(IO},IwoaaChudzik(I7),Mał·

conata Pyczek (38), Anna F.Cara (6),
Karolina Adamiec (10), Jrmina Benedyktowie& (S), Anna Kozak (Ił).
Najskuteczniejsq
zawodniczką
turnieju była M. Pyczek ~ najlepszą
bramtartą A. tmucb:IM!ta.
-Ct Na stadionie międzyszkolnym odbył)' się finały wojew6dzlde w pilce notnej (szkoły ponadpodstawowe). Do ryw:alimcjl pnystęiły lny di'UJ3'ny: Zespół Szk6ł Mtdwtk:mo-HutnlczychOs·
lrowiec:, Zespół Szk61 Zawodowych Ph'iczów l ZHpól Szk61 Medianicmych
Kielce. Wyniki poszczecólnych spoi·
kań: Ostrowi« - Pl.ńa6w 2:2, Ostrctwiec-KielceO: I, Klełce-PI.6cz6wi :O.
Tak wię:c tytuł mistrza województwa
na rok szkolny 1994/95 zdobyła drutyna Zespołu Szk61 Medwtlcmych
z Kielc. Drugie miejsce zajęły ex aequo
ZSM-H Ostrowice i ZSZ Pińczów.
Zwycił5ka d rutyna grała w składzie:
Artur WJerzba, Bar11omlej Kaczmarski,
Piotr t.czkowsld, Rafał Tullj, Dariusz

TUSPORT
SZKOLNY
Gil, Michał Wojdedtowsld, Knysztor
BasiU, Tomasz Ph6c, Szymon Kun•era, Robert Chorest, Jakub KWak, P1rowd
Sodw*l, Rafał Satltowsti, Pawd
SzymaMid, Robert MWlł, Rarał Wa·
recld. Opiekun St.anjsław M-,j.
~ OstatniowWolicyi Koiiskich rozegrane zostały finałowe turnieje Wejew6dzldch luzysk Mfodzjeiy Szkolnej
w miniplice ręcznej cb:lewc&lłł l cbiOP"

....

WWolleyrywalizow:alołicb:lewczę

~bzupol6w. W)'nlldJlllpoW)'c:hspotk.d ellmlucyjnycb:
GRUPAASP31 Kielce-SPSztrz:awy 15:8, SP 31 Kitlee - SP Pacan6w
17:5, SPPacarnSw- SP ~nawy 6:4.

9:7?:Pu~~~!.8!s':~~Ki;,~,73~Sti
Busko-SPI7Kielce 11:8.
Finał: SP 31 Kielce (opiekunka Monika Mldllisb) - SP Wolica (opiekun
MarlanBudzlosz) 10.6.
03 miejsce: SP2 Busko (opiekunka
LllC)'Da Kodowsb)
SP, Pacan6w
(opiekun Juodaw Banasik) t3:9.
O 5 miejsce: SP Su nawy (opiekun
JózefLeslak) - SP 17 Kielce (opiekunka
BubaraKołocb:lej) 17:5.
Najlepszą zawodniczką turłlieju zo-

~!~:Z:r~~~:~~ :s:.!! ~;~~k ~P

Pacanów), nato miast najskuteczniejSZ4 otazala się: PatryQa Wilk., która

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

zdobyła

18 soli dla drutyny {SP 2 Bus-

ko).
zespól SP31 Kielce wysw nastę;pującym składzie:
Paullna Wrona, Anna Z..pała, Ewa
Brudnik, Apla Rolak, Anna Kolus, MI·
Iena WCH!yk, Ewellna Nowak, Agata
Radwa6ska, Anna G116sb, łza Urbano-wie&, Emilia Sobaś, Marta Baran.
W Końskich do finałowego turnieju
stanę:ły cztery szkolne drutyny mło
dych piłkarzy rę:anych. Bezkonkurencyjni okazali sięuczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z. Koilsldch. Podopieczni
Wojdecha l Wlodzimltrza Rychlińskldl
pokonali swych rówieśników z SP 1
Końslde 11:8, SP27Kltlce21:SorazSP
31 Kielce 16:10. Wyniki pozostałych
spotkań: SP 31 Klelee- SP 27 Kielce
13:4, SP l Ko6skie JSP31 Klelee 8:14,
SP l Ko6skle- SP r7 Klelee 11 :6.
W końcowej Iabeli finałowego tur·
niejupiłtarze rę;czni SP2 Kol\sklezdorobkiem 6 pkt. wyprzedzili zespoły SP
31 Kleltt! (opiekun Tomasz St~bala)
- 4 pkt., SP l Ko6slde (opiekun Jacek
Nowak)-2pkt.orazSP27Kielce (opietun Marlun Słablall;) -O pkt.
D rutyna SP 2 Koiiski e grała w skła
dzie: Michał Swierc:z," Mudn Dębow·
ski, Tomasz. Kifu, Przem)'Slaw Malyjaslk, Pne~aw Glza, Artur 7Agdal1skl,
Bartosz $witakowski, Kamil Kopet, Tomasz Metrydd, Tomasz Fldor. {me, 11)
Zwycię:ski

tępował
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Sport

Iw

Mędale prawie

Sport

SPO R TOWE

Sport

Jją

lo-

Już
PrezeS Aeroklubu

<a-

w powietrzu!

Połskiego Stanisław Kołasa otworzył

}otnisku w Piastowie mistl"'lAllStwa Połski

wczoraj na

w akrobacji samolotowej.
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Wczoraj zawodnicy pn..eprowaduli
loty treningowe. POCZlłlek rywalizacj i

iw

de-

raj-

dziS:.Mistrzostwaz.akoticząsię:wnie

Podczas ceremonii otwarcia zawodów prezes życzył uczestnikom suk-

Andrzej Kosikowski i Jan Zalewski
(Niez.ależni

Radom) wygrali turniej

bfydiowy w Pulawach z okazji Dnia

Olemika. Drugie miejsce: zajęli: Mirosław Rafaiski i Marian Tyrcz (MikiIJd Radom), a trzecia para z Radomia:

ii

Jacek Kowalski i Hubert Stanlewski
(Torbod) została sklasyfikowana na 9
miejscu. StartOwało 40 par.

Cztery bez atu

:lztlyły

W kolejnym turnieju zalicz.anym do
klasyfikacji długofalowej startowały

n

pary. Wyniki: l. Jacek Renerat

,uJi-

- Mirosław Kaczor (fortuf) 61 ;12, 2. Lech Chłopceki - Zyg-

:iel-

munt Figura (RPRI) S8,68, 3. Jerzy

kar-

atopia-

ttne
(p)

•

{Nieuleżni)

Ptxbński (RPRI) - Stanisław Ważniak
tT~ 58.J)J, 4. Sławomir Kamiński -

'""'Skoczył"'- 57,!fl_
W VI kolejce drużynowych rozgrywek o mistrzostwo okrę:gu zanotowano nast~pujące rezultaty: OK llia Bakalarz .5:25, Prebot - Pulaslci War\::a
5:25, CKR Grójec - RPRI .5:2.5, Energetyk Kozienice - Jodla Jedlnia 25:5,
Zamek Szydłowiec - Proch Wirato
Pionki 8:22, Torbud - Jasieniec 8:22.
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na terenie której leży lotnisko
Aeroklubu Radomskiego.
O)Rktor AR Dariusz Andrujewsld przy diwię:kach Mazurka Dąbrow
skiego wciWJąl na maszt flag~ narodow~. Na uroczysto(t przybyło wielu
znanych działaczy sportów lotniczych
- wV6d nich m.in. trener kadry narodowej Marian Urbański.
.
Pny prezentacji oczestników okazało !li~ ie na likie stannwej jest tylko ~miu pilotów. ~u z nich to zawodnicy Aeroklubu Radomskiego.
Tm:ch pozcstał)dl (dwaj z Rybnika i je..
den z KalowK:) wystartują w grupie B
na samolotach AFS 526. Jclli do Radomia nie dojedzie ze Swidnika awizowany wc:zdniq faworyt mistnostw
wszystkie medale w grupie A podzielą
między sobą radomiartie. Ich asem atutowymjest Dariusz Andnejewslci.
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Kozłowski
przegrał
Cttary

Kozłowski, pi~arz ra-

domskiej Broni przegrał pierwszą
YQII;~ eliminacyjną w mistrzostwach

~~::e;~h.J~~~

"'by•ego startuji}Ctgo w wadze 67 kg.

~zwed Antmann. Pojedynclc miał

- "«l

wyrównany przebieg. ale mini-

,_"""" ołwal póęlcian "'Skandynawjiionastatoczniewygrał4:2
(zp)

Sport

l l

Sport

Tenis znów w modzie

pewne

się

io-

;o-

STRONA

cesów. Zawodników powitaJ też Bogumił FerenszLajn, wójt gminy Je-

dziel~.

PAWEŁS'I1JS

Ciekawe starty kajakarzy
Kaj akarze górscy Cerlacha Drzewica pilnie pnygotowu_M się do najważniejszej imprezy tegorocznego sezonu • mistrzostw ~wiata, które
odbędą się

-

Najważniejsu,

przyszło.

U korty iyją. Niech pan popatrzy, Ue drled dzU
Tak jest co dzień. Wszystko co tu jest, uobili.{my swo_k

mówi z dum.:t: Janusz Pomaflsld. sui no"'-o
powstalego Radomsklego Towarzystwa Tenisowego nRadomiak",

dęiką społecr.:nJt praą-

obecnego gospodana kortów przy ul Struga.
Janun: OuHnł«. dlugoletni trener
tenisa radomskich klubów chwali so-

Problemów nie brakuje. Trzy dobrej
klasy piłki tenisowe kosztUJJł 18 tJ

bieróvroiei~zrodzicami. 

Niemało pienłędzy pochłama~ btcą.

S:t zainteresowani działalnokilł sekcji, mobilizuj:t do pracy swoje dzieci,
które tu trenuj'l i oo najważniejsze finansują naszą dyscypli~. A lalemów
nic brakuje.
12-łetni Pkn Micborow5ld w swojej
kalegorii zajmujemiejsce w pierwszej
dwudziestce kr.aju. WyróżniajJt si~ też
12-letni Wojdedl Pomahsld. 10-letri Miłosz Borowiedd, Paweł 84k
i jedna z nielicznych dziew~ przyszJoroczna. malurzysdca Katanyna
Błaszayk. W~ększo{t z nich tmiła tu
u sprawą rodziców. Rodziny Pozn.ań
sk.ich, Michorowskich, Borowieckich
i Blaszczyków reprezentują na k()("tach już dwa pokoleniL
Po przeciwnej stronic maleńkiej
trybuniO powstaje obcenic szósty kort.
Przepisy mówiJt, ie klub, który chce
organizować regularne krajowe turnieje klasyfikacyjne powinien micł
minimum s:zdć kortów. Ambicją
dzialaczy jest kiągnięrie na radomskie korty czołowych graczy w kr.lju.
Na razie postanowili utworzył wlasfl.ił
ndonuklł mini-ligę:. Wspólnie z klubem Ave-Brofi ~ spotyUć si~
w każdy wtorek. - Trzeba współpraoo
wttł na zasadach zdrowej rywalizacji mówi
Pomatiski.

ce problemy - sprowtdzenłe specjalnej rączki na nawieru:hn~ kortu.
prace konscrw-=YJne. Na domiar zJe.
go już kilka razy do domku klubowego włamywali si~ :dodz.•e.JC. Niedawno .,Radoskót" wypowiedział klubowi
dzieria~ terenu i nic bardzo wiadomo, oo sł{ dalej stanic. Orialac:ze nłe
załamu.14 si~ _icdnaR i me m~~~ o tym.
Na~ są sponsorzy. kl6rzy pomapją tenisistom. NaJbardziCJ wspomagaj!~ ich finna ZUSAN-Plast o raz.
Radomska Fabryka Farb i Lakierów.
Trochę:

pomaga

u~

Miejski i

wc;c-

wódzki. Llk:m sekcja organiZUje dw\iy·
godniowy obóz ul:oleniowy w Puł•
wach.Cl.ę:fćpic:nitdzyNicncd prz.ekaże kuratorium ~wiay. Pojtdzic oo

najmniej 20 OSÓb.
Trener Oulinłcc s~ł na kortach

jui 43 lata. - W oswnich latach tenis
znów 5tal si~ sposobem na życic. To
oznaka lepszych czasów - mówi. Niedawno grali u nas na\lr'Ct emerytowani
ksiP:a, którzy w starn.ym wieku odkryli tenis dla siebie.- M~. ie twyci~iy roz.ądek i korty pozOSWI\ tu
nadal - mówi na poiegnantc szkoleniowiec.

we ~niu w Nottingbam.

Obecnie kadrowicze wraz z trencrem Robertem Koruniewsldm prz.obywają na zgrupowaniu w Pradze,
gdziC w najbliższą niedziel~ zostaną
rozegrane zawody o Puchar Swiata.
Do stolicy Czech wyjechalteż Krzysztof Kołomańskl, który jak już inf()("mowaliS:my miał ostatnło perypetie ze
zdrowiem. Kontuzja łokcia jakiej nabawi! si~ kajkan Gerlacha była dos:<!
poważna i groziła wyłączeniem z treningów i startów na dluższy czas. Zdaniem działacty Polskiego Związku
Kajakowego wszystko jest już w porządku, ale dopiero pierwsze starty
pok3Ż'l ay rzcaywiS:Cie po urazie nic
ma śladu . Z uwagi na kontuz~ Kolomańskiego pod makiem zapytania staną! udział nauej eb-portowcj dwójki
w kolejnych zawodach o Puchar Swiata
m.in. w Mczzano i Loffen. Wszystko
u~iy wyst~pu w Pradze. Jeśli K. Kolomański nic ~ic odczuwaJ skutków konnaji, wówczas., mając~
i praoowit~ tego tawodnika, można
spodziewać ~

Ze szybko nadrobi zale-

glolfci treningowe i wru. z Michalem

Orzeł

Staniszewskim powalczą o jak najwyisze lokaty w Pucharze. Poza nimi
w Pradze wystartuje w C-l ich kolega
klubowy Mariusz Wieczorek.
Po cyklu zawodów u granic\ kajakan:y Gerlacha czeka start w mistnostwach Polski w slalomie w rodzinnej
Drzcwicy (sierpień), a pótniej już mistrzostwa ~wiata. W planach jest również wyjazd na regaty przedolimpijskie do St.anów Zjednoczonych.
Bogate plany mają również juniorzy. Kadrowicze, wS:ród których są
m.in. kajakarze Gerlacha: Konrad KorzaUewsk:i i Jamsław Nawrocki pucbywają obecnie na zgrupowaniu w U~
skim MiloJINu, skąd bezpos:n:dnio udadzą ~ do Spindlerowego Młyna na l
Mistrzostwa Europy w zjetdzie. 1)'dzień pótniej w Upnie (Cztdly) będą
rywalizować

z najlepszymi specjalista-

miwtcjkonkurencjizcałegofwiala.

Trenerzy, Robert Koruniewski i Kazimien Kuropeska liaą na dobre wystę
py ..... _ " . , . " _ C>ełouny ,_,_
tern na pom~ne wie.fci z kajakowych

!onlw.

(zp)

Wierzbica · w IV lidze

pierwszej rundzie pilkarze Orła Wierzbka zajmowali trzecie
m iejsce. Straty do prowadzących w tabeli Jadaru Skaryszew i Plonu

Po

Garbatka były niewielkie, ale tak naprawdę na awans specjalnie nie
liczono. Działacze woleli dmuchat na zimne. Pożyjemy, zobaczymy robili tajemnk:u miny.
Pierwsze, udane mecze rozbudzily w Wienbicy. Powrót wychowanka
nadzieje kibiców, tym bardziej, ż.e lłdo
rujący Jadar tacząl tracić punkty (remis
z l..cgioncm Głowaczów). 'T)tmczascm
Orzeł gromil rywali aplikujJtc im po
kilka goli. Dobra dyspozycja pilkarzy
z Wicrzbicy byla m.in. efektem dobrze przepracowanej timy. Zawodnicy mając oparcie w Cementowni,
gdzie są zatrudnieni, solidnicpodeszli
do swoich obowilłzków. Wiosną był to
już dobrze rozumicj~y si~ kolektyw,
w którym picrwszoplanow4 ro~ gral
nic chciany w Broni Radom, dofwiadczony Mirosław KolaDek, zaaynajJł
cy SWOjJł pilkmą karie~ włabiic

Orla okatal si~ niezwykJy korzystny
dla drużyny.
- WIUnie takiego piłkarza, pooafi~go pokierować Vlł brakowalo
w zespole - mówi kierownik klubu,

Andrzej Lukomskl
Przełomowym momentem był

mecz.

zJadarcm. PoCilliXjorll,;.:qgrzcpocbpicczri Andmja Ankurowsldego rozstnygnę;li to spotkanie na swoją ko-

"')''tpo""""'Pio<raWlo!brayka
i ... droq do IV lig; staJa otworem.
Rywale spasowali. Plon Garbalka, zajmuJ\CY po 1 rundtie drugie miejsce
uJegl w p-ztdostmcj kokjoc Oliowi IŻ

1:6.Byłatojednazll"1r::Cłllr.lmekstra

con)dl wiosną pncz piłkarzy z WICf'lbi-.
cy! Zdobyli nalomiasl 43 (razem 69),
z czego aż 2.5 strzelił supersnajper Dariusz:Nowak..
Wla.We ofensywny Slył gry wyróż:

mocy zaldadu patronackiqo Cementowni S.A., a takie wsparcia z.e wonu
U~ Gminy na czele z WÓjtem AlcIesandrem Piskorem.
Co dalej? Dzialac:u: zda.}lł sobie
spra~. że IV lip stawia wyższe wy-

""Ori>spo<rod_,..."..,..

magania i dlaego rcaln1e oceniaJ\

gowej.
To zasługa trenera A. Ankurowskiego. który od l .S roku prowadzi druży
~- lako ciekawostkęc warto podać, ie
gra w niej jego dwóch synów: Albdiusz i TornasL Opcóct wymienio-

" . , . . ._

- Zcspolu nie stał n.a spcklakulame
transfCf}' i dlalego zadowoli nas mic;scc w s:rodku tabeli- mówi A. Lukomski. Był może udll nam ~ pozyskać
jaki.f mniej znanych pllkany. ale

nych wczdniej Kolanka i Nowaka
trzon drużyny stanowili: bramkarz
Szymon Cicmi~ga, bramkostrzelny
Arkadiust Szystb, Tomasz. Starzyń
ski, Wojctech Gołda, kapitan Krzymor Szyszka .,Bonick", t młodszych
wyróżnili si~: Damian Czamcdd, Pa-

chcemy bazował prude wu:ys:tkim
na własnych wydlowanbch. W lipcu
wraca z wojska z Pilicy Nowe Miasto,
Marcin Cwbak, w lutym przyałe&O
roku ko6c7..Jł słui.bę w Dęblimc Rafał
SI\POf i Mariusz Kul. Z ich pomoą
wywalcu:nie bezpiecmeao miejsca

weł

PlokitL

Sukces bylby niemożliwy bet po-

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

powinno b)'ł ........_
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SŁOWO

Parlamentarzysta na dyżurze

O

LUDU

NUMER

. .

141 R

~

.

~

-~~~~~~-~~~!~~~!~ l

szkania komunalnego, kwestie zwlęzane z podziałem ma)łl!łku l gruntów to problemy, z którymi młeszkańcy Rado-

mla nejcz. .cłej zwracłę •łt do parlamentarzystów.

te~':~:.!!?~ Większo~ spnw ~~o~~s7uc:;· ~~~~ ?';:

udaje si~ domówić telefonicznie, bywają jednak probłemy, przy kl6rych

na pt~mie. WówCZIS mstytucjc i zakłady w ciągu dwóch
tygomi mają obowiązek pnyslać ~
wiedt do biul"' poselskiego.
Zdaniem Roberta Pawlow*itgo
dyrelelora biura posełskiego 1Weusza
Kowalczyka, wMód illleiWenCji donUlrlcba

Straż

na swoje
W pin'wsuj debdzie Upca Straż

Mtejska pruprowadzi się do nowej
sitdziby przy uL Suchej.
Po killrutygodrnowych n~tgocja
cjach Urząd Mit:Jili podpisał umow~
z.e spólką ..Administrator" w sprawie
dzierżawy dla potru:b Straży Miejskiej obiektów przy ul. Suchej. Zdaniem Wkstawa Grunttyka z.as~p
cy komendanta SM, prace adaptacyjne w budynku potrwają'około dwóch
tygodni: - Trzeba bowiem przygotował dyżu~. odnowił sanitariaty. Za
to w pokojach wystarezy jedynie
umiekit meble.
Juz w pr1yszlym tygodniu strażni
cy zaJmą si~ montażem masztu nadawcugo. Pruniesione zostaną też
tckfony, ale numery pozostaną nie
zmienione. Przeprowadzka ma nastą-

Do biur po6clskich IWdego dnia ~

Radomianic:skari.ąsię;takżenaopie

cztadoscarczad:zies4dti pism z~

szalo..(ł Rady M)CjskieJ. Ostałnia interwencja biwa p::I5Clskiego R. Pawłow
skiej w UM dotyczyła najf1'1.1 mieszkań.
Ustawa, dopuszczajf;:a ulgi miesdcaniowe dla lokatorów, któny na własny
kom doposażyli młeszkanie musi
był poparta stosowną uchwałą samorąciu. Ponieważ Rada Miejska nie
przyję:la uchwały w tej sprawie, do
poslanki z ~o interwencj~ zwracało si~ kilkanUcie osób, które np.
wybudowały lazien~ lub wymieniły

o i~ lub pomoc w zalatwieniu
k - ...wy.W_,,.".
periamenlfi'Zy§ci pl".tyjmu]ą wybon:ów
podczas dyżurów w każdym biun.e
ustawiają się; kolejki
• Porutdziałki ą najbaldziej pracownitym dla nas drucm- mówi Rezj.._ Pawtowsb, posłanka SLD. - Naj-

w
-"""""""'""""""""

cfrw jest bc:zrobocie.

czasie kaidego

dyżuru pnyjnmjo -

lulka

osób, k&óre prasą o pomoc w znalezie..

instalacj~ wodną.

niu prą. Na~ej pnychodzlt ludzie starsi, którym brakuje kilku lat
do uzyskania praw emerytalnych. Dla
nichmalc:zieniepra::yjcstbardzotrud-

Poważny prdjem mają także lokalorzy kanKnX:y pzy ul. Buczka. Niedawno zmarł wła§cicid. rie pozostawiając

ne.D..asamiudajc~kierow.ćte~

by do prc: incrwcncyjnych, a niekiedy
- znalett wolny c:tal w zakładach.

·prze~
Lokalonyd>cidl,
byuuąd btdyriw
miasto, jemale
na
razie niktnie zajął~SJnW01- Dużagru
pa odwiedzających biuro przy ul.

interweniować

nują problemy mieszkaniowe. W tych
sprawach zazwyczaj jednak trudno
jest cokolwiek zrobić. Na rnies2bnia
komJnalne c:ttb w JUdomiu ok. 4 tysję.cy osób i już to mówi o skili prołlleITJ.l. Do posła, zwi.pqo z resortem
spraw wcwnę:tnnych. trafiają równici
osoby, któce miJI4 zastrzeżenia i uwagi do pow::y służb państwowych. Bywają także mediacje poselslóe w SJnwach
,,zbiorowych", jak dUby ta przy
okazji targowiska na ul. Śląskiej.
Wedlg Marii ~ z biura

tarni, mają lei problemy z kupnem ~
wlWÓW na raty. Poseł P. Nowina Konopka w tej wła.<nie sprawie mósl interpelacj~. domagajlłC s.ę

zrewidowtnia przepisów.
Do biura poselskiego PSL naje~
OCiej zgłaszają si~ mieszkańcy, narze.
kający na phcdlużające się: pTOCeiy
spadkowe i te związane z podziakm
gruntów. - S<t to jednak sprawy trudne. Nawet poseł nie może wyw1erać
nacisku na niezawisłe ądy - twierdzi
Stanisław Bn6zka, dyrektor biura
PSL. - BywąA tam. intetwenc_te z za.
kJad6w pracy; np. załoga prosi o pomoc
w przeks:ztak:aliach czy k:i w wysm.
kaniu inwestora.
Zdaniem S. Brzózki, w spoleczmstwie utarła si~ opinia, że poseł jest
ostatnią instancją. do której można
si~ odwolał, jdli zawiodą wsz.ystkie
możliwoki.

pada ostatnio zacl{li masowo odwie---~

Kto kogo zwodzi?
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Tę~ nawinął.

A jeszcze
panienka na Moniuszki, w WTZ.

mówi mi, że widać {lady wy<:icr.mia
na moim bilecie, i że nieważny!
Szlag mnie o malo nie trafił, bo bilet
tego samego dnia w kiosku kupiony!
Nie zaplą tego mandatu, chOCbym
i do sądu miał i$ć! Niecli pani zobaczy, czy c:OO poprawiałem na tym parkingowym świstku!
Bilet pana T, jak: to bilet: podłużny,
z nume~m 143020. :l.akr'dlony, jak
tncba. Zadnych $Jadów wycierania
nie widać.
• Dlaczego pan T. musi zapłacić
mandat? - zapytali~my w Zakładzie
Obsługi Tr.msportu Zbiorowego przy

ul. Moniuszki. • Czyżby kontroicny
oszukiwali?
• Nonsens - twierdzi Sllnowczo
kierownik WTZ Wojciech Rosiński.
• Sprawdzimy. czy rzeczywikie widziala pani bilet spisany w protokole
przez naszego kontrolera
Sprawdzamy. W komputer1.e Z01Z

"""
"""""""""
143020- .....
biletemserii
0512S!
- Wiclolcrotnie kasowany, wprowad7.ooy do obrotu w styczniu tegO rolru.
Niemożliwe. llby to nasi kontrolerzy
zmieniali oomery! - wyja.Wa W. Rosil\ski. - Bilet, kt&y pan T. pokazał w redakcji, wprow.dzono do obrotu 9
czerwca (tego samego dnia, w którym
wystawiono mandat naszemJ Czytelnikowi - przyp. mi). - Pondo do tej
pc.-y pan T. nie un:gulowal należno~i.
Cóż • kłamstwo ma podobno
króciulkie nóżki, panie T...
(piona)

W poniedziałek nad parkiem Obozisko .(wiecilo słońce. W takim też
nastroju byly piosenki- .,Troszeczkę:
nieba, ~ slofa", ,,Mamo, lałO,
mamy la!o" .,Na~". Koncert za.
-ybyl,,Drioa--",
a w.ganizowaly go .-adormkie ~
szkoła, KuralOriurn ~v.ialy i Dom KW.
tury "Obozisko".
Widzowie w amfiteatru: mogli si~
przekonać naocznie, że .,przedszkolak potrafi". Potrafi $piewać, recytować, tańc:eyt. pR:ztntował ubiory
w pokazie mody letniej. Widowni~
zapełniali rodzice, siostry, t:tacia i koJe..

""'""'""".iąo--.<ple
waj~dowtóruiooniecozazdroszcząc.

ca program, którego dzieciaki nie
mogły poku.al! w ubiegł4 .ł:n:xlę. z powodu deszczu.
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dazz w
Maddr. Szmajda, młody pianista
jazzowy z Radomia wyst:tpił z ze.
spolan ,.,Fivt Up" w "Latni". Kon·
«rt wypelnila muzyka jazz-rockowal-standardy jazzowe.
Maciek Szmajda uc:ey s~ na Wydziale Jazzowym Szkoły Muzycmej
w Warszawie. Pierwszy zespól - ,.Teenager'' założył w 1993 rołru w Radomiu. Potem byłliderem kilku grup, w
sklad których wchodzili jego koledzy
ze szkoły muzycznej. W ubiegłym
rolw zdobył drugą nagrodę: na Festiwalu Młodych Talentów w Bydgo-

"Łaźni"

z '
.,,

szczy. W maju zagrał w Studiu Polskiego Radia, w sekstecie Hervyk.a
Majewskiego.
Przedwczoraj wystąpił z zespolem
"Five Up" w składzie: Marcin Nowa·
kowski • saksofon i ewi, Bartlorniej
Jakubiec - gitara solowa, Adam Lawrynowicz • gitara basowa, Robert Luty
- perkusja. Wszyw.:y są ucmiami Wydziału Jazzowego w wam:awslciej szkole IWZ)'CZOCj. Koncert sldadal sę gthwrE z kompozycji Małka Szmajdy
wykonanych w stylu jazz-rockowym
i kilku standardów jazzowych. (wDa)

Sj

Po pewnym czri: utarły si~ granice
~ estradą a widownią i wszyscy
razem tańczyli pol~
Koncert prowadziły: Anna Cha·
berska i RmaOI Zlnmlcka. wychowawczynie z pn..ednkola nr 2. O arystyczny kszlah impre:ey zadbały jec:l·
nak panie paedszkołanki i lSh wychowankowie z przedszkoli nr l, 2, 4,
10, 11,24,29, 31.
(mad)
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Od

poniedziałku w

" Parkowej"
można wyplf piwo lub drinka.
Najemcy lokalu otrzymaH koncaję
na alkohol.
- Mamy koncesję; ..AB", która ze.
zwala na podawanie piwa, wina,
ginu, koniaku, winiaku w lampkach
oraz: drinków - powiedział jeden ze
wspóklzierżawców lokalu
Bogdan
Chylak.

"Parkowa", po

~j

sieć

przervoie.

Z051ała,,ofiCjalnieocwarta"l4czerwca.

W kawiarni uruchomiono galenę:
prac radomskich plastyków; w leJ
można tam obejrzeć akWIWde
państwa J{ldrzejewskich. B. Olylak powiedział nam, że w przyszlo{ci w JMkowef' będzie można ku~X~Wał ~
wiane: obrazy.
(woj)

chwili

"DAKOTA • 2" też zrzeszona
Firma "DAKOTA- 2" bport - Import • Agencja Ochrony Osób, M1enia
i Uslu g Detektywistycznych w Radomiu przy ul. Prażmow(siego l 3 jest od
1993 r czlonkiem Krajowego Zwi4ZJcu Pracodawców Agencji Ochrony oraz
czlonkiem - założycielem Polskiej Izby Gospodarclej Finn Fizycznej i Thchnicznc:j Ochrony Mienia. Należy dodał także, że do Krajowego ZwiązkU
wchcxizi tei druga radomska firma .,RAOOM - SERWIS" mieszcząca si(: przy
ul. Partyzantów· napisał w likie do naszej redakcji szef firmy "DAKOTA -2"
Ryszard Kozera.
Od redakcji. Dzi~kuję; za uzupełnienie informacji zawartych w tekście
,,Agentem si~ bywa" (,,SL" z dn. 17 bm.). Sama dowiedziałam si~ jedynie
o dwóch firmach zruszonych w Zwi4ZJcu. Za niekislo~ przeprns:zam.
Bożena Skomorowsb

Konkurs

roztrzygnięty

Główną nagrodę

w konkursie .Słowa ludu" i Radia Rekord oraz
Przedsiębiorstwa Turystycznego .GRANO TOUR" wygrał pan Krzy·
sztoł PóHorak z Radomia. Spędzi dwutygodniowe we Włoszech
w miejscowości lido di Spina. Gratulujemyl

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

Mamo, tato, mamy lato

fiteatn.e przygocowany na 14 czerw-

•

Poli
czyi

Dzieci dzieciom

11m razem pogoda dopisała i pr.r.edsaolald mogły zaprezentował w am-

s

wSI

'""

- Kontrolerzy z Zakładu Obsługi Tramportu Zbiorowego niesłu-

wtedy pod

3~

nyn

Heca parkingowa
- Parkowałem prawidłowo na Malczew.sltiego, bilecik za liZYbk~ wMawilem, jak si~ należy. Po godzinie
wracam, a lulaj mandat z.a wycieraczką. Jak ~ telepnęlo, to Matka Boska niech broni tego, co by mi si~

Poz:

rpić_'_'""""'
__
••_1_'pc.L
____<•_•,r) ::a:;-::.::~~dat- pieklił się w redakcji pan T. (nazwisko
J.-Jak .. ~~o~~~y....-,

N

OOC<

"'•

·~·
Do

-

"""
HS\

..

N

,kie:

acji
k..
lit•
nld

....

2
.,,
.,,
nie.

l

