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Masz szansę wygr.tć 200 milionów zł!
ufundowane przez EXBUD SA
Jut:ro los o"Va.nie ,.,Fortu.ny dla Ciebie''
Słuch~ " Radia po koladi"!

liii,iil

Pod Ostrowcem gospodarz próbował rozbroić
pocisk artyleryjski. Gdy odpiłowywał głowicę,
NAD WISŁĄ l KAMIENNĄ wybuchł zapalnik. W tej wsi proch jest w cenie
KIELCE- RADOM- TARNOBRZEG

350-400 NR INDEKSU

CZWARTEK 22 CZERWCA 1995 R

ROK XLV NR 142 (13846) CENA 45 gr (4500

zł)

Dochodzenie w sprawie "Eurokienu"
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Prezes,.Eurokienu" oskarie załogf o kredzieł payc:zepy. Jednocze.
śnie przymaje na łamach ,.Słowa Ludu" , że na tej przyczepie wywiózł
towar do Francji. Odwczonj policja prowadzj dochodzenie. 29 czerwca
odbf<Wt •ił rozprawa upadłościowa.

·o dziwnych zdarzeniach w tamo·
brzeskiej spółce "Eurokien" pisaliśmy jut kilkakrotnie. Jest ona włas
nością (po połowie) skarbu państwa
i francuskiego
przedsiębiorcy

Dominika Digout. Prezes Digout
zniknął S czerwca wraz z maszynami
niezbędnymi do produkcji. Załoga
powiadomiła o tym prokuraturę i
kilka innych instytucji sugerując, te
prezes próbuje okraść firmę i uciec
ugrani~.
Oigout odpowiedział

na

łamach

.Słowa Ludu", te zabrane maszyny
i sprzęt były jego prywatną własnoś
wił

Przedstana to kserokopie dokumentów.

W opublikowanym w "SL" piśmie

prezes wyjaśnił tet, że na własnej
przyczepie,
którą
pożyczył
. Eurokienowi" wyw;()zł w maju
towar-do Francji.
Tymczasem 9 czerwca Digout
składa w Prokuraturze Rejonowej

w Tamobrzegu doniesienie, w któ-

rym oskarta załogę: o kradzież.,
wyszczególnionych na osobnej liś
cie 32 pnedmio16w będących jego
własnością, w tym także przyczepy.
Przesłuchania
w
sprawie
domniemanej kradzidy prowadzi
od wczoraj tamobrzeska policja.
Jednocześnie trwa postępowanie
przeciwko prezesowi Digout o dzia·
łanie na szkodę kierowanej przez
niego spółki. Zarzuty dotyczą mię
dzy innymi transakcji pomiędzy
"Eurokienem" a spółką ,.Gremad",
prowadzoną przez żonę prezesa,
Janinę Digout.
Załoga "Eurokienu" codziennie
zjawia się w firmie, ale nie podejm uje już pracy. Przed tygodniem
odcięto wodę i prąd z powodu niepłacenia rachunków. Wszyscy czekają na rozprawę upadłościową,
która odbędzie się 29 czerwca.
PIOTR PIASEK

*Dwie rundy rozmów w HSW
* Dziś wiec załogi
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"' Strajk o 35 groszy
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ŚMIERCI

Kto kogo okradł?

cią, którą użyczył spółce.
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WARSZTATY

"Solidamośt.. Huty StaJowa Wola
&rodstrajkiem.JdU Za~dnłewyrazi

qody na pod'lł')'ikę plac: oraz na 'lfYP·
łatę doda tku wczasowego. W c:zonU

p•-

odbyły słę chrie rvndy rozmów
kow(ówz dyrekc,k.
Oile nie dojdzie do porozumienia
z Zarządem, jeszcze dziś odbędzie
się w HSW wiec załogi, a na przyszły
tydzień planowany jest strajk ostrze. pwczy. Pogotowie strajkowe trwa w
przedsi~biorstwie już od początku
czerwca. Związki żądają podwytki
płac o 35 groszy na godzinę oraz
W)'placenia jeszcze w czerwcu 2,5
miliona na osob~ w fonnie dopłaty
do wypoczynku. $ rednia płaca w
HSW wynosi prawie 7 milionów zł.

Sęk w tym, te pieniądze z funduszu socjalnego zostały już wypła
cone pracownikom na Boże Naro·
dzenie w postaci bonów towarowych. Decyzję podjął poprzedni pre·
zeszapominając o uzyskaniu wymaganej prawem akceptacji związków.
Krótko potem związki wystrajkowały wyrzucenie prezesa. Teraz
chcą wystrajkować drugą wypłatę z
funduszu socjalnego.
- Jesteśmy elastyczni - podkreśla
szef Komisji Międzyzakładowej
Andrzej Gupś. -Nie musimy uzys·
kał wszystkiego. Jak Zarząd ustąpi,
to i my trochę ustąpimy.

(p os)

Wczoraj w Przyborowiu, gmina Bodzechów, podczas rozbrajania pocisku artyteryjskłego zginął
na terenie swojej posesji 69-letni Józef S. Dwaj jego wnuczkowie, 16-letnl Paweł S. oraz 18-letnl
AibertG,. z obrażeniami ciałazostali przewiezieni do szpitala. Do tragedii doszło w momencieodpiłowywania przez gospodarza głowicy pocisku.
nymi pracami gospodarskimi. Trudno im zrozumieć, dlaczego złekce·
ważył niebezpieczeństwo.
Mleszklńcy Pnyborowta nie aby·
rozbnijaj~ pociski.

Józef S. do południa przebywał
w przybudówce swego domu, w kt6·
rej od dawna mial podręctny warsz.
tal. Nie pozwalał nikomu wchodzić
do środka. Nawet synową prosił, by
odeszla od korhórki Pozwałał jedy·
nie kręcić siękoło siebiedwóm wnukom, którzy podawali mu narz~dzia
potrzebne do cięcia telaza.
Olbrzymi kawał telaza, co przeratało synową, )'odtrzymywał brzu·
chem. Tuż po godzinie trzynastej
nastąpił wytiuch.
- Przyjechalem właśnie z miasta.
gdy trzasnęło- opowiada syn Józefa
S. - Zobaczyłem pełno dymu.
Alberta wyrzuciło z przybudówki na
próg. Cuciłem go wodą. Ojciec letal

Wbiegł
Tncicur

zdanył

się

był zdwójądzieci. Gdysamochód ruszał,

pod prt.ednie kola wbicsl2-letni Banck G.
Chiopiec doznał d~tkich obrażeń i zmarł
w drodze do npitala.
(wieJ:)

Nie przemyślane manewry
Jacenty F., były komendant woJewódzki połicji w Kielcach l Ryszard R. były kierownik sekcji specjalnej,
Pl'l:ełl;raczajęc swoje uprawnienia przyorvanizacji l przeprowadzeniu wpaid.ziemiku 1993 roku w Sb~Jporko
wie PCiłk:yjnych ćwiczeń, popełnili pnesłfpstwo. Wczoraj ~ Rejonowy w Kielcach uznaMc k:h winnymi
'Nyrnjerzyt J acentemu F. 800 , a Ryszardowi R.- 600 złotych gi'Z)'Wny.

woj. kieleckim

uczestniczyło w niej 141
policjantów,wyposaionychwoslf'\brońi

utyto44radiowozy)podcz.assdy.uprowadzcni•- łf'Upaspecjalna - jechalibocz·

nymi dropmi i omijali blokady, była poz·
bawiona sensu.
Sltllprz.yj4ł,tebylatonicprzemyślana

akcja, a nie -jat. twierdzili oskarteninowatorskie podejłde do ćwiczeń w policji.

ZUair• qft ba u.:zNla 41a proees•
byłytdhriłrluaia~ Jacate&e~

F.,jalob)' stałsięOit~rH,.Iłl)'ml)'ck.

lit6ft c~ p miua)'t.
Z uwqi na niewysoą rpołeczra~ szkod·
liwośt aynów popełnionych przez oskat·
tonych ąd zastosował nldzwycu,jnc zła·
sodzenie bry i wymierzył im bry
arzywny. W)'l'ok nic jest prawomocny.
Obroń q oskutonych zapowiedrieli wnic·

sieniere~i.

ANDRZEJ NOWAK

Ministrowi "nie"
Zakłady MlęsDC w Nisku nie ty~
sobie wejkła do Narodowych Funda·
sz6w lnwestycyjaycb.T~decylJępod
jęło Walne Ztl:ti"Ul.ie Del~tówDIOJI w

odpowiedziuzaprosunlewystosowaDe
pruz ministra Wiesb-n Kac::zawb.
Decyzja została poparta pn;ez
wynik referendum zorganizowanego
przed tygodniem. Ai. 80 procent s~-

byłych policjantów: Jacentego F. i Ryszarda R.

podj~ akcja połci·
gowaprzyutyciuznacz.nychsił(tylkow

w środku warsztatu z wn~rznoś·
ciami na wierzchu i bez lewej dłoni.
Jeszcze otwierał oczy. Paweł, poka·
leczony, cały we krwi, biegałjak sza.
lony po podwórku.
- Prosiłam go, by nie grzebał
w żelastwach - rozpacza żona Józefa
S. - Nie chciał mnie słuchał. Prze·
czuwałam, że musi si~stać coś złego.
Od rana nie mógł znalclć sobie
miejsca. Przebywał w Niemczech
w czasie okupacji i bomba go nie
uderzyła. A tu masz!
Rodzina Józefa S. twierdzi, że
naletał do gospodarzy ostrożnych.
Dmuchał na zimne. Czterdzieści
pi~ lat pracował w hucie i po przejś
ciu na emeryturę zajmował się d rob-

pod koła Nisko prreciw prywatyzacji

wndtk

pnetłwaonJwGodzin:o'lie.
41-letni Józef F., kierujący ,jclcum~
zatrzymałsięnapoląejdrodze,byporoz
mawiać ze spotkanym ml,jomym, który

Za ćwiczenia w Stąporkowie sąd ukarał grzywną

broni palftj. Nadto,

w wielu domach gospodarze
W ceniejest 'lf15'1pywany ze środka proc:b. Wystarczy
przejść po obejściach, by odnalclć
porozrzucane na podwórkach
niewypały. W pobliskim lesie mnós·
two wykopów po starej broni.
Ludzie ryją na wszystkie strony, by
natknąć się na żelastwo.
- Kilka miesięcy temu powiadomiłem gminę o całym arsenale pocisków moździerzowych - mówi soł·
tys M.arian Stępieli. - Blisko sto sztuk
zabrali żołnierze z Dęblina. Ile jesz.
cze w ziemi Je:ty, tego nikt nie wie.
W czasie wojny przebiegała tędy
linia frontu.
Przed ponad dwudziestu laty
w Przyborowiu doszło jut do tra·
gedii podczas zabawy z pociskami.
W czasie ich rozbrajania w lesie
jeden z kilkunastoletnich wtedy
chłopców stracił rękę. Dwaj jego
koledzy odnieśli ci~kie obrażenia.
- Podejrzewamy,1e mieszkańcy
wykryli w ostatnich dniach następny
skład broni - mówi komendant
Komisariatu Policji w Bodzechowie,
Mirosław Gabłewski.- Tylko na tere·
nie posesji Józefa S. wykryliśmy
właśnie przed chwilą jeszcze trzy
uzbrojone pociski mo:tdzierzowe.
."~~~,. ł.e

(KIS)I

ród glosuj"cych opowiedziało si~ przeciwko uczestnictwu w NFI, a tym
samym przeciwko prywatyucji.
Niżańskie zaldady nale!4 dził do
lepiej prosperuj4cych przedsiębiorstw
tej bran1y w Polscc. Niedawno odbiły
się od dna i szybko odzyskUJ li utracone
rynki.
(piu)

Cudze c~walici!!,
swego me znacle
Elibiel a W"rklo pisze o nqjtańszych waluJ(jach
na wsi i wielldch kn(ytach dla ro/nik6w,
którzy chcą zaTabiać pieniądze na letniluJck
A po:ntym: • POWRÓTSHIHANA: trafilM łwtatauaay
bisklqofilmu. Szkolll8un4eswebf'(. Zad:dwH FBI. Oatowkll•
al.".pgszu pbu I>arhaR r.btnft.

•IGRZYSKA: koalecimledl• wW!tdaKitv. Jtteald-. pn.edw
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k-l(łaaqe?OUiacłl,ld6re~~·,m.J•
•PARSZYWADWUNAS'RA: 4.nap,~pn~Jaakłw
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Polsce" oArywa Alt4ruj Goł4a.
• Z WYROKIEM SMIF..RO: ~ Nowak jest je4)oii)W
ainaltaru., • tterJB l&oG:H s~ę ~wtK pWddd 1 dera.tPI.wk.
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Wykład

Krajowe Biuro Wyblm:ze zdecyduje o referendum wWąchocku

na temat "Samoobrony"

Sześć

punktów
Andrzeja Leppera
- Jesteśmy ~dzenl pnez jed~
maDę - poftdzb.l wao~ podcus
spotkania z mieszbDc:ami Ostrowca
w z.kladowym Domu Kultury pruwodnimjq Zwi\zku Zawodowego
"Samoobron•", Andruj Lepper.-

a

ladziejatUno powłnałsłanlłł pruci

,..._

~dem.

Wzbopcili

się naszym

kosz-

Lepper przypomniał historię ze
stałym kursem dolara w 1990 r. i inflacji rocznej się:gającej wtedy 240
proc. Jego zdaniem, ludzie odpowiedzialni za finanse pozwolili
wtedy wywieźć z kraju 50 mld dolarów. Na początku roku biznesmeni
zachodni zamienili dolary na zło
tówki, pieniądze wpłacili do banku,
po dwunastu miesiącach wypłacili
je, ponownie zamienili na dolary
i pojechali w świat. Trzeba wszyst-

LUDU

kim powiedzieć, kto brał wysokie
oprocentowanie z polskich banków.
Ta afera jest do sprawdzenia, bo
w bankach ciągle przechowywane są
dokumenty.
Ponad dwugodzinne spotkanie
zdominował wykład l...eppera o sześ
ciu punktachjego programu. Trzeba
zmienić, jego zdaniem,
prawo
w ogóle i prawo bankowe, ode~ od
dyktatu banków światowych i Mię
dzynarodowego Funduszu Walutowego, wypędtt doradców zagranicznych, zatrzymać dotychczasowy proces prywatyzacji, zadbać
o sprawy socjalne ludzi.
W spotkaniu uczestniczyło blisko

Wątpliwości, formalności
Społeczny Komitet ds. Referendum z

Ide Biuro Wyborcze. Jego szef, Henryk Kwiecień,slderował wczoraj pytanłe wtej sprawie do Krajowego Biura
Wyborczego.
W poniedziałek przedstawiciele
komitetu złotyli w WBW wniosek
o referendum i listy z podpisami prawie 1000 mieszkańców gminy
uprawnionych do głosowania (300
więcej od wymaganych 10 proc.).
Tydzień wcześniej o chęci przeprowadzenia referendum poinformowali władze Wąchocka. Powinni też
powiadomił o
wojewódzkiego
komisar:lllwybon:ugo. Formainoś<: ta
nłe :wstała o6cjalnie dopełnionL

iJm

(an}

Rozliczenia
~:~~·la;~o:;~;;{u fw~;~/,:;:ti~
w Ki~fcach. Do redakt;ji przyniosła go
parqftanka. zbulwersowana coka/·
wiekformą kolportażu, zastosowaną

przez proboszcza. Najbardziej rozg·
ni~!o ją to, iż mlodociani roznosi·
ciel~ uzyskali - dzirki ni<{rasobli·
woid farosza - wgląd w jej osobiste
rozliczenia finansowe z parafią.
Poczula sir. nie bez racji jak sqdzr.
napi(tnotmna jako osoba niechrtna
ksirżym inwestycjom.
Otóż na piątej stronie neczonego
biu/~tynu znaloz/a dokładny wykaz
swoich datków. przekazywanych pod-

czas wizyt duszpast~nkich(!).
ofiar kop~rtowych oraz prac. wykonanych przy wnoszeniu iwiqtyni. Rozlicz~ni~m objrto ostatni~ dzi~irciole
ci~. Ni~ znaloz/a natomiast rozliczenia
dotychczasowych
wplywów
i wydatków. choć bardzo chciałaby
wi~dzi~ć jak ks. Wi~staw Jasicz~k
gospodand~ groszem zebranym od
parqfian.
Gwoli sprawl~dliwołci dodać
muszr. iż ni~ była tym brakiem zaskoczona. Proboszcz W. Jasiaek nie
byłby sobą. gdyby owieaki dopuści/
do kasy. J~t w końcu ksirdzem. a to
obliguj~ go do rozlicwnia wyłączni~
iwieck.ich czlonków Kościoła. J~go
rozliczą inni duchowni. albo i nie.
FELlXS KlltMA

byli u nas po wszelkie potrzebn e
informacje. Zostały im udzielone.
Równiet ta, te muSUj w odpowiednim czasie powiadomić wojewódzkiego
komisarza
wyborczego
-mówi Henryk Kwiecień, dyrektor
WojewódzkiegoBiura Wyborczego.
- Poniewat mamy wątpliwości, czy
brak tego zawiadomien ia skutkuje
odrzuceniem wniosku o referen·

podręanikl

dJa ~biednlejszych ucmi6wspotkał się

z serdecmym odzewem. JU.o pienrsJ

swoje ks~ł.ld prz:ynjeśll do re.U.dl w
Kielcach: Marta KOLODZIEJSKA uczennica Pierwszej Spolec:mej Szkoły
Podstawowej oraz Adaś LUBKOWSKI z
SP nr 19. Driękvjemy. Ksi\W przebł.emy tym, kt6ryt:h nit siać na kuplellie
nowych.
Ponawiamy proś~ do uczniów
i rodziców: Jeieli motecie swoje utywane, ale aktualne i nadąjące się do
wykorzystania podrę:cznik.i szkolne
ofiarować innym - pnynieście je do
nasztjredakcji.Naksiąikiczekająnąj

biedniejsi. Otrzymaliśmy list od Ani
D. z t.agowa. .,Potrzebuj~ ksiątki do
klasy ósmej. :tyjemy bardzo skromnie
{z zasiłku mamy), a wydatek na nowe
podręczniki bardzo by uszczuplił i tak
sluomnybudtet rodzinny. Pomó1cie".
KsiąiJdmożnaskladat wd.z:iale l~cz·

noki z czytelnikami (Kielce, Targon
18,pok.S23),takiewDa.5%1111 odd.z:ia1ew

Tuuobrzecu (ul. Monlus:zti 3, pok.. 15).
(tam)

Bogaty wybór wyrobów
uznanych producentów
w tym równ/et wyroby
SpóldzJelnl Inwalidów
(zapewniamy odpis
na rzecz PFRON)

Dotacja
dla ,,Fosko"
Rzll,d pnymał Stutyskim Z.ldadom Przemyłla SUrunego " Fosko"
dotacjęwwysokośd5,6mldst.rycllrl
poinformował wc:zor-.j "Słowo"

-

zarądca

komisarycmy

" Fosko",

Andrzej Kępa.
Pieniądze, pochodzące z puli

Mię:dzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, zostaną przeznaczonenaodprawydlapracowników.
Rząd odrzucił natomiast wniosek
"Fasko" o przyznanie kredytu 20
mld zł na bietąą dzialalność.
(gk)

•

Zegnaj szkoło
Bala m~ dyskoteka m~ wycieczkami od kilku dni tegoroczni ósmoklasiści z województwa kłeleckiego iegnali swoje szkoty podstawowe.
Wczoraj odebrali świadectwa, medale, nagrody L tytuły. Na wakscje
musZli jeszcze poczekat.

- Nie boję się egzaminów wstęp
nych. Startuję do I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, ale zdaję
tylko język polski, z pozostałych
przedmiotów jestem zwolnio n y
-powiedział po odebraniu świadec
twa ze średnią ocen 5,7 Krzysztof
Golęblowsld z SP 33, laureat konkursówprzedmio towychzmatematyki,
fiZyki i języka angielskiego.
Oprócz świadectwa z ,.czerwonym paskiem" otrzymałjeden z 12
wrę:czonych przez dyrektora Anto·
nłqo Karpacza medali im. l. J. PadereWskiego- ,.Najlepszemu z najlepszych". Taką tradycję wprowadziła

Rotb:iait: nwłt:~o pracownika
SpOW Akąjllej EXBUD- Stolarka lkl•owlau

serdeCZDe WJrazJ współa:acia
wspGłpracowniey z Exbałi-Stolarb Bałlowlaaa

S.A.

Kolebace

TEODOZJI DYMEK

Zapraszamy do magazynów:
KIELCE, ul. Hauke-Bosaka 9, tel. 0-41 68-74-40
RADOM, ul. Wjazdowa 4 , teł. 0-48 63-27-66
Zatrudnimy przedstawieleli handlowych
Kontakt telefoniczny w godz. 13-15:

MATKI
969411

SP 33, którą opuścił pierwszy rocz·
nik absolwe ntów- 416 uczniów z 14
klas ósmych.
W samych Kielcach świadectwa
dostało obok 3 645 ósmoklasistów
,.dzienn ych podstawówek" i 38
absolwe n tów Wieczorowej Szkoły
Podstawowej. Najmniej licznej
w województwie, bo czteroosobowej klasie ósmej ze szkoły w Czytowie gm. Łag6w świadectwa wręczył
wychowawca Jan B~k.
Na wakacje przyjdzie ósmoklasis·
tomjeszcze poczekać. W poniedzia·
lek zaczynają się egzaminy wstępne
do szkół średnich.
{br)

Pies malazł
byka

PAWIA BLAOIY

KIELCE, tel. 68--74-41
RADOM. tel. 6J..24-10

dum, skierowaliśmy w tej sprawie
zapytanie do Krajowego Biura
Wyborczego.
Dyrektor Kwiecień zapewnia, te
nie chodzi o to, te WBW negatywnie
n astawia się do sprawy referendum
w Wąchocku, lecz o wyjaśnienie
wątpliwości
formalnoprawnych.
- By jut po głosowaniu nie unie wat.
nić go, zarzucając komitetowi i nam
niedopełnienie formalności- mówi
(sin)

podręczniki
Nasz wczo.-..Jszy • pel o

Parr dni temu trąfil do moich rąk
biuletyn informacyjny parafii pod
wezto.•aniem b/. Jadwigi Królowej

- Nieoficjalnie o sprawie wiedzieliśmy, bo przedstawiciele komitC:tu

Pnynieś

dwustumies:zkańcówmiasta.Al...ep·

per był wczoraj także w Starachowicach i Opatowie.

W. .hocke nie dopełntł wszystkich formalności i nie wiadomo, czy

zgłoszenieoreferendumwaprawieodwotanieRadyMiejskłejwWąchockuzostanieuznłlneprzezWojewócb:.
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Dwie krowy wartości 2.000 zł
skradziono przedwczoraj z pastWi·
ska w Szczecnie (gm. Daleszyce).
Również z pastwiska w Dosłońcu
(gm. Racławice) nieznani sprawcy
uprowadzili wczoraj jałówkę, wyce·
nioną przez gospodarza na 1.000 zł.
Znalazł się natomiast roczny byt
skradziony 20 bm. w Hucisku, gm.
Bodzentyn. Do byka i złodzieja
doprowadził
policjantów
pies
tropiący. Sprawcę kradziety zatrzY·
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Przez półtorej godziny z opozycją

Dziś wybory prezesa NIK

z Wiejskiej
Skutecznołt kiu,ania składek będzłc,
b)'Ć moie, wi~bza, kiedy wejdtj w tycie

jąC4 wi~kszość w

obecnym Sejmie.

Dziś

odb~dziesię:imiennegłosowanie.

ZUS bardziej
rygorystyczny
Rótnych sposobów illUiją się: za~ady
pracy, aby wykołował ZUS. Jedni (wedle
wyliczdl NI K~ 80 proc. zakładów) unit.ąiljStanzatrudnienia,czaspracylwyna

grodzenia. Drudzy (ok. 70 proc.) nie plaq
wterminie,zalepjljzesł.ładk.aminawetpo

kilka lal. Trzeci wymigują się: od płacenia
skladek(jał"wykazałytontroleNI K,wub.
rotuat90proc. załładówzatrudnialopra

cownitów na krótkotrwale umowy-llecenia, od których nie trzeba było odprowadzatskładet).Bywajątdtlcy,którzyspec

jatnic uwyt.l,jlj wynłłfOdzenia !Wok:h
pracowników po to, by pOtniej u:r;yskaf dla
nichzZUSwytszezasiłkichorobowe.

W l994r.zadlutonychwZUSbyloa.t
J),)pnx.wszystkichzałładówpaństwo

wych i 44,5 proc. prywatnych. Zadlutenie
nakoniec1994rokuwynosiloponad30bln
zł, a w tym

roku niewykluczone, te osiunieSObln.
ZUS mógł co prawda wymierz.ź odseLki karne za zwłok~ w razie niete.nuinowego opłacania składek. Mógł wymierz.ź
dodatkOW~jOpłatc:(do IOOproe.. naletnej
kwoty) w razie nłeopłaania !kładek lub
opłacania ich w niewłaściwej wysokości.
Mógł wnioskować o wymierzenie grzywny
(najW)'bzej) przewidzianej w pralrie o
wykroczeniach. Mógłtetdomapćs~łcit~·
gn.i~cia naletnoici (wraz z odsett.ami) w
trybieprzepisówopost~powaniueazeku

cyjnym w administracji. Ale instrumenty
teok.azalysi~niewystaraające,pozatym

ZUS bywał nieru, co mu z.arzucała NIK,
zbyt liberalny i za mai o aktywny w ściąga
niu długów.

tsi*" - wyjaśniał prezydent.
poproszony o skomentowanie
wypowiedzi przedst.awicieli administracji waszyngtońskiej, te wzwi!łlku zkazaniem ts. Jan.to-wsliego oraz brakiem n.a
nie natychmiastowej reakcji nie dojdzie
do jego spotkania z Qintonem powie-

nowe przepisy, nad którymi debatowali
wczonij posłowie. Jak powiedział pos.
Bogdan Krysłewicz, _składka ubezpiecze·
niowai zobowiązanie na rzeczfunduszu
ubezpieczcit społecznych otrzymajtj
podobntj ochron~ pra~jak zobowiąza
nia podatkowe•. ZUS ~dzie mógł np.
wejłt na hipotek~ opornego dlutnika,
zabezpiecz.aj~wtensposóbwierzytelno
.łci. lnspektorzyZUS otrzyma,iąwic:ts:ze

uprawnienia kontrolne. Pruwiduje si~
m.in. możliwołt prowadzenia egzekucji
wobecszkóliszpital~zalegajtjcychzpłace
niem składek, odpowiedzialnośt za d!ugi

wspólników spólek l ovaniczoną odpowiedzialnością itp. W sumie ZUS b~dzie
mg61b)tbardziejf}'Jorystyany,z:yskując

wi~ks:ze

mo11iwoici ściUania i egzekucji

składek.

Inne zmiany w ustawie o orpnizacji i
finansowaniu ubezpiecień społecznych
dotyClljrentiwilkówztytuluniezdolnośd do pracy. Chodzi o to, by ZUSnie o&raniczal si~ do biernego wypłacania rent i
zasiłków,alemiałrównietobowi~ekpro
wadzenia dzialalności zapobłegajtjCCj nie

uzasadnionym, jat stwierdzili posłowie,
tych świadczeń. Temu celowi
masłui)'Ć lecznicza rehabilitacja przedrentowa.
Renty inwalidzkie stanowią ot. 1/4
wydatków ubezpieczeń społeanyeh. W
1993r.ZUSwydal natrie60blnzł, w1994r.

wypłatom

prawie89blnzł.Oceniasic:,tejesttorela·

tywnie macznie wic:cej nit przeznacza si~
nacał.slutbę:zdrowia.

ZUS eksperymentalnie skierował jeszcze przed przyznaniem renty ok. 1,5 tys.
os6bnawczesnljrehabilitai;k.Prawie
połowa z nich moala wrócić do pracy.
Takwi~-z.daniempos16w - lecznicza

rehabilitacja przedrentowajest korzystna i
dłatieszeni ZUS, i dlaniedoszlychrencis-

~·-
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L Wałęsa tylko z zapleczem
Prezydent Lech Wałęsa podais póho-racedzinnqo "~s:ztCtl spotkania ~
pruclstawkiełaml sejiDO'II')"ch klubów
KPN l BBWR orusenaddtp NSZZ ,.S'"
zapowiechial, te nJe ")'Jt.utqje • wyborat h prnyllleiK:kkh bez stałep upłeaa..
Prezydentzamierza współpracować z

tymi klubami w sprawie rcałizatji inicjatyw dotycząC)'Ch m.in. tonstycucji i rep-rywatyzacji.
.. Wałf-sa zapowiedział, te wykorzysta
bidą motłiwość zmiany obccneao
utladu, ale w uanicach prawa i demokracji.
(PAP)

Prezydent - koalicję, premier - prezydenta

Wzajemna krytyka
Na wczonljszej sesji Kn,jowq:o Sejmiku Samo~du TerytorWneco prezydent skrytykowal polityków koalicj i, którzy ,.nie ffiOilt się odenrat od partyjnych układów l rol.glf11"tk", Polemizował l nim premier J ózerOieksy, określa
Jlłc opinię Lecha Wałęsy jako ,.na wyrost i dośt skróeon~"·
Zdaniem Wał~y, reforma samo~- nej pracy, na górze kotłują si~ ambicje,
dowajest najbardziej udanym przedsi~- zawiści i gry interesów" - powiedział
wzi~iem ~ród wszystkich polskich
Wał~ dodąjąc, te pnyszlośt polskiej
reform: sarnorządy rozwi4Zują konkre- demokracji~ezaldctprzedewszys
tneproblemy,szutająnajlepszychinajtkim od dokonań samorządowych, od
tańszych rozwiązań, czują się odpowiesuk~w .małych ojcz.yzn•.
działne za powierzone im dobro. Tym·
Oleksy replikował: zdyby - tak jak
cz.asem w rządzie i par1amencie politycy prezydent to ocenił- wszystko co dobre
nie są wstanieoderwać si~odpartyjnych działosi~,.nadoJe•,a .na,Prze•, w Warukładów i rozuywek - mówił prezydent.
szawie było tylko zło i gry polityczne,
Zaszczególnie niepokojące uznał, te Polsb nie posuwalaby si~ napnód;
.Połska stołeczna nie chce lub nie potTymcz.uem, przy wszystkich z.apótnierafidostrzec Polsli samorządowej•. • Na niach, post(:p w Polsce jest widoczny dole wykonano jui mnóstwo potytecz. powiedział.
(PAP)

Wojewodowie Małopolski
o gospodarce przestrzennej
Weryftłacja raportu - zbioru
hipotez i koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania krąju
,.Polslta 2000 płus" oraz dyskusja na
temat rozwoju przestrzennego
województw była celem wczoraj-

szej, regionalnej konferencji, która
odbyła si~ w Krakowie. W spotkaniu
uczestniczyło 8 wojewodów Polst.i
Płd.-Wsch. (m. in. kielecki i tamobrzeski), szefCUP i autorzy raportu.
(PAP)

oceniać
Wałc:sa

dział:,jeślilak, tojaczegośtu nie rozu

miem. Czy ja, cxy prezydent luaela ma
si~ wypowia~ jał ~ rabin ooł
powie? To cbyba nie o to chodzi. Nasz
stosunekdo tych wielł.ich zagadnieńjest
otreślony'" - dodał prezydent.
(PAP)

J

LStwi·
~yce).

ot'tcu
-awcy
II)'Ce·

()()rl.

byk
,gm.
lzieja
pies
ttrzy-

(gld

J

~oolli~a~ $rnrB®D~am~
zabeZPiecza TWoJe pieniądze
1gwaraobije korzystne oprocentowanie

cha Janaelstdqe będzie rGwnlet DlllSlal
upładt200złp%YW111oru.dwleufl'i4zld
po 100 zł na rzecz Miejsldq:o Szpitab
Chorób Dziecięcych im. JaniiSU Kor-

czaka we Wrocławiu.

)()rl

PRODUKT NAJWYŻSZEJ MARKI i!!

(PAP)

Spór o przyŚzłoroczne emerytury
. Resorlpracyniezpdzasięna zaproponowany pnezmillistra fiJUUlSll" ,.dmnatyCZDie
ruskl" wskatnik waloryzacjlrtnt lemerytur.
. Wc~!"l.j na konferencji prasowej wzrosłyby w 1996 r. w marcu o 10 zł, a w
Wtce_mm_tster pracy Lesław Nawacki grudniu o niecałe 13 zł.- poinfonnował
JlOwt_edział, te Ministerstwo Pracy Nawacki.
~IUJezatym,byobnit)tobecnywskat.Jeśliby przyjiF, te wśród licznych
mk ~oryzacji do 0,6-0,8 proc. wzrostu wydatków budtelowych pozycja dotacje
Przect~tnej płacy (kwartalnie) tak, by z budtetu państwa na ubezpieczenia
r~alny wzrost świadczeń z ubezpiecze- społeczne dramatycznie rośnie, jeśli
ma społecznego nie wyprzedzał wzrostu prognozydotyczącewzrostu cen i plac w
realnych plac.
roku 1995 i 1996sprawdzilybysię,tosłu-

dzi~:;e!;~:~~~g~~e~~u~~~:~ ~~~j~Y~=~~':!en~~~n~~;
r~y wodniesieniudopłac,aniedocen

~jak do tej _pory chciało Ministerstwo
1~D!ÓW-Jednocześniejedna.kpropo-

:C
IO·~otne obnitenie wskafnika
R oryzaq t w porównaniu z obecnym.

równowagi budtetowet- powiedział
Nawacti. Resort pracy zgadza si~ z tym,
te niedobrze byłoby, gdyby stosować
sztywno dotychczas obowiązujące
mechanizmywałoryZ.acji,gdytwl996 r.

Radom, ul. Killńskiego 15/ 17, teł. 2 46-32
Kielce, ul. Piotrkowska 12, teł. 68()...37 4

~:~r;e~~l1i~~Y~!~~~~kciier~~~~ ~n~~~:~~~ ::~~~=~ur~ie~~)
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Krótko
ze świata
Jelcyn

podpisał

ordynację wyborczą
Prayde•t R~IBol')'s JeiC)'II podpiał 'II'CUnJ onlr-:fę wyboreat do
Du.,.Pa6stwowtj,cet0hljedrocę do
roąlsula

.ybor6w

,arłantelltlraych,

kt•re Al piaaOW"Ue na cnuWt-6 tqe
roku- oiwllldaył pne'II'Odnl~cy
Dumyln~~R,-bkłll.

N owa ordynac:ja 'N)'borcza

została

p~ta przez Du~T~C~ i Rad!F

Federacji
po wprowadzeniu do niej poprawek na
WRiosckprezydenta Jelcyna. (PAP)

Rekordowy
deficytUSA
M.imo obaiknia o4,3 proe. do 5,9
aalddołarPamnyblkld~odeneytu w
W)'mlaalnJapo~ oc61Df deficyt haa-

diOWJ USA wzńsl w kwietniu o 16 proc.
'll'.stOSilllbdoti'OziOmUZmartlli'11')'11J6sł

11,37mlddol.
Ekonomiści

z Wall Street oczeki-

wali deficytu handloweaow granicach
9,2 mld dol. Utrzymanic przez rcszlip
roku trendu z kwietnia oznaczałoby
zamtniipcle 1995 roku najwytszym
w historii USAdeficytem handlowym.
Eksport w kwielniu zmniejszył si!p
o l,lproc., aimponwzróslo l proc. do
rekordowej kwot)' 7S,JS mld dol.

Rumunia chce do UE
Ramunia fonulnie W)'SlVi o pelne
w Unii Elu'epejsklej w
CZ'II'U'Iek - polllfo.--ftl waonJ na
człoaloslwo

koafereJK3i PBSO~ IU(2D..ik rumułs
ldeco MSZ Min:u Geoaa1.
Rumuński minisler spraw za&r&·
nitz~~yeh Teodor Melescanu wr~
wniosek w tej sprawie w Strasburgu
szefowi francuskiej dyplomacji Het·
veowi de Charette.

(PAP)

Odliczanie przed
misją kosmiczną
Rozpoaęlo
wąóiiiiJ

5ię od!~e pned
pietwSnJ amerykansko-rosyj-

51q~k~zakł~~pol~
aeaic:Pępromukosmiane&o,.AllaD

tis"'u~kosmi~ ••Mir"'.

W piątek oczekuje si!F startu
"Atlantis'! z S kosmonautami amerykańskim i 2 rosyjskimi.
(PAP)

Wirus Ebola
w Zambii
W am.bijsldm miride Nczeleqe w
pobli:lll cnmią Zairu boąitalizowano
tny osoby, u kt6r:yd. stwierdzono
objaW)' c:borobowe podobae do l)'ch,
kt6re ...,...oi!Qe"'l'inns,.Ebola".
Nczelens e leży l 000 km od Lusald

i nie ma poi4CUnia telefonicz.neso ze
kraju. Wiadomości docierają
radiOW\WZairzc: wirus .E-bola~ zabił dotąd
226 oJ6b. Jat stwierdziła Swiatowa
Organizacja Zdrowia, skończyła si~
jut ,.ostra faza" epidemii wywolanej
wirusem, ale nalety nadal oczekiwać
nowych przypadków.
(PAP)
stolicą

stamtądjedynie drOJll

Egzekucje w Teksasie
W dqu 24 CCHizill $li'XCIJIO dwkh
przut('pdwwTeksasle-staa.le,kt6ry
przodąje w Ameryce pod 'lfl'l&lędem
!laby eczekuQI. W bleący• roku
'11')1tonanoldałllll12.

W e wtorek "")'konano wyrok na
Johnie Fearance, który usiłował
usprawicdliwC dokonane w 19TI r.
mordentwo wściekłością z powodu
podaniamu przez :ton!p niewłaściwego
posiłku. W łrodę: w jqo łlady poW!pd·
rował 30-letni Karl Hammond, skazaor na na,jwytszy "")'miar tary za
zewalcenie i zamordowanie w 1986
rokusekrewtiFBI w San Antonio. W
łrod~ pruprowadzono jeszcze jedną
eazekucjłl: w Potosi w stanie Missouri
11raoono Lury Griffina, który w 1980
roku zabił pewneao ~yzn!p, chcą.;
pomtdt sweso brala, :wnocdowaneco pól roku wcześniej.
(PAP)

e

Żądanie uwolnienia Asahary

LUDU

e

NUMER 142

S porywaczy - 365 pasażerów

Sekta porwała samolot
Wcz<><aj w godzinach poludniowych podający się za
wiemego sekty religijnej Najwyższej Prawdy Aum pasażer
samok>tu japońskich linii ANA rejs nr 857 sterroryzował
steward&Sf samolotu. Terrorysta żąda wypuszczenia na
wolność aresztowanego ponad miesiąc temu przywódcy
sekty Aum, Shoko Asahary.
Asahara jest oskartony o zabójstwo i próbip zabójstwa, polegające
m.in. na wprowadzeniu 20 marca na
stacje tokijskiego metra trującego
.,sarinu",cospowodowałośmiert 12
osób.
Samolot z 365 pasażerami na
pokładzie wyleciał z miydzynarodowego Jotniska Haneda w Tokio
o liJO czasu lok'"alnego. W połowie
drogi jeden z pasażerów posługując
siy ostrzem przypominającym kolec
do rozbijania lodu sterroryZował
stewardesę:. Terrorysta twierdzi, :te
nazywa siy Saburo Kobayashi.
O 12.42 samolot wylądowal na lotni-

Parlament Republiki Czeskiej :r.:u.probon.l w środę propozycję IZltdu,
by wypowiedziet obowi~~ do~d
w handlu u Słowac.A wnowę dearin-

co...
Umowawes:zlaw:tycietu:tporozpadzie Czechosiowacji na początku
1993 r. Zezwałala obu stronom na
regulowanie bieżącego salda han dlowego we własnej walucie, według
korygowanego codziennie kursu

Czechy -

Słowacja

sku w Hakodate i zatrzymał się: na
jednej z dróg kołowania. Porywacz
kazał opuścit zasłony okienne.
Wśród pasażerów jest siedmioro
dzieci.
Niektórzy
pasażerowie
uskarżają si!p na złe samopoczucie.
Nie wiadomo czy terrorysta jest
jeden, czy towarzyszy mu kilk.a
osób. Prawdopodobnie porywaczy
jest pię:ciu. Według relacji pilota,
nawigator został przywiązany do
fotela w kokpicie, co może oznaczać, :te porywaczy jest kilku. Pilot
twierdzi, "te porywacze mają przed·
mioty wyglądające na materiały
wybuchowe. Istnieje obawa, :te

mogą mieć pojemniki z gazem trują
cym-"sarinem".
Porywacze nie pozwalają, aby do
samolotu zbiitaly siy jakiekolwiek
pojazdy, tądają dostarczenia paliwa
i jak najszybszego powrotu do
Tokio. Ostatecznym tądaniem terrorystów jest uwolnienie aresztowa·
nego w ubiegłym miesiącu przywódcy sekty Najwytsz.ej Prawdy
Aum Shoko Asahary.
W stan pogotowia postawiono
oddziały ochrony przeciwchemicznej Japońskich Sił Samoobrony
(odpowiednik afmii), strat po:tamą
i karetki pogotowia z personelem
medycznym wyposażonym w lekarstwa stosowane w przypadku zatrucia _sarinem". Oddziały Powietrznych Sil Samoobrony patrolują lotnisko helikopterami. Lotnisko zos·
talo zamknię:te.
(PAP)

wypowiedzieć umowę: clearingową
jako sprzeczną
standardami

ze

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Praga ma
nadziejyjeszcze w tym roku uzyskać
członkostwo OECD - stowarzysze·
nia najsilniejszych gospodarczo
państw świata.
(PAP)

KoreaPłn.
pnyjmie ryż

od Seulu
Korea P61Doc:u tg04zila się pl'l1J~
ISO tys.toa rytu od sw~o wrop- Korei
Poludniowej. Porozumienie w tej sprawie
unrtowczoflj wPekinie po S dniach~
nych rozmów -oświadczył necmik ambasady Korei Południowej w Pekinle.
Phenian, który wymaje oficjalnie
ideę ,.dzucze" (samowystarczalności),
po raz pierwszy zgodził się: przyj~ tego
typu pomoc od Seulu. Zdaniem polud·
niowokoreańsk.ich ekspertów, Korei
Północnej brakuje 2,5 mln ton zbota
{z łącznego zapotrzebowania w wys.
6,5 mln ton), by wytywić w tym roku
swoich mieszkańców.
(PAP)

Towarzystwo Walt Disney Co.
przedsta'Mło
ambitne
plany
budowykolejnego .parł!: u tematycznego" naterenłe centnJm rozrywkowego Disney Worłd w okolicach Orlando na Florydzie.
Prezes koncernu Michael Eisner
zapowiedział, :te nowe królestwo
dzikich zwierząt, prawdziwych
i mitycznych, zajmie obszar 500
akrów (200 h ektarów) na zachód od
studiów MGM i zostanie otwarte
wiosną 1998. Teren pod inwestycjy
jut wstępnie przygotowano, prace
budowlane mlją ruszyć we wrześniu
br. Przedsiywzię:cie, którćgo koszt
jest szacowany przez lokalną gazetę:
.,Orlando Sentinel" na 760 mln dol.,

..Rząd Rosji będzie kontynuoS'NOje prace mimo wyników
w Dumie Państ
wowej. Gotów jestem jednak
ustąpić, jeśli ktoś udowodni, te
potrafi rządzić lepiej" -oznajmił
Czernomyrdin.
Pr emier poinformował, :te tut
po głosowaniu w Dumie rozmawiał z p rezydentem Borysem
Jelcynem .•Reakcja p rezydenta
WJłł

głosowania

Nie bacząc na
wotum nieufności
Dumy Państwowej

Czernomyrdin
nie ustąpi
była mniej więcej

Czeczenia

-

powiedział

taka jak m oja"
Czernomyrdin,

te szef pańStwa wystąpi w czwartek na posiedzeniu
dodając,

Nowe ultimatum Rosji
Moskwa zagroziła zerwentern rozmów pokojowych w Groznym
l wznowieniem działań bojowych przeciwko siłom Dżochara Dudajewa.
Anatolij Kulikow, dowódca wojsk
federalnych w Czeczenii, oznajmił
wczoraj, :te delegacja rosyjska w Groznym ~dała od przedstawicieli
Dudąjewa potę:pienia aktu tt:rrorystycz.
nego w Budionnowsku oru wydania Sza·
mila Basajewa i jego Judzi. Kulikow

dodał, te jeśli suona czeczet'lska nie
uczynitegodogodz.l8czasumoskie'NSkiego (godz. 16 czasu warszawskiego), to
rosyjska delegacja rządowa zastn:ega
sobie prawo do uchylenia moratorium n.a
prowadzenie działań bojowych w Czecze.
nii, czyli do zerwania rozejmu. (PAP)

Wypowiedzenie
umowy
Moskwa boi się terrorystów

Europejskiej Jednostki Walutowej
(ECU).
Rząd czeski postanowił 7 czerwca

Premier Wiktor Czemomy·
rdln oświadczył, że nie
bacząc na wotum nieufności,
wyrażone wczoraj jego gabł-
netowi przez Du~ Państ
wową, rzłld nie poda si9 do
dymisji•

~Nie wiadomo jat długo to potrwa,
wszystko zaJd)' od prubiegu rozmów w
odpowiedział

nowst i powodu.iącycbjeszcu wi!ptsze nit
zwykle zatOr)' w ruchu uliczn)'ID. Uzbro-

necznit

jonapolicja.któr•maladachwilawespru.ć

policji na pytanic dotYC%4CC specjalnych
Srodtów bezpieczeństwa wtosowanych w
Moskwie po ataku Czeczenów na Budion·

chody. Trltowponiedziałet policja z.atrzr·
mała w Moskwie 12 OOOosób.
(PAP)

Groznym•. Tak

21-letnie Polka zginfła w łrodf
nad rane m wkatastrofieautobusu
na autostradzie koło Magdeburga
- poinformowała agencja DPA.
Drugą śmiertelną ofia111 wypadku
jest 19-letnia Holenderka. Autobus jechał :z Holandii do Polski.
Do wypadku doszło na autostradzie z Hanoweru do Berlina.
W autobusie nastąpił defekt silnika
i pojazd toczył siy po jezdni bez
napę:du.

Wtedy najechały na niego z tyłu
po kolei dwie ciytarówk.i. Autobus

4000 spadochroniarzy, tontroiuje samo-

Zginęły

Polka i Holenderka

Wypadek polskiego

autobusu
został wyrzucony w pole i przewró·
ci! się. Sześć osób zostało ciężko
rannych. 23 innym osobom udzie lono pomocy ambulatoryjnej.

Ukraiński muzyk w Niemczech

Pasł się

na poboczu

n:Uesrbnb Moguncji
odbyła .,pasll.ce&o się" crlowieka: na
poboczu drogijakiśstarszy mę#.czyzna
Pewna

m.,_

zaspob.lał głód.

stworzy ok.. czterech tysię:cy miejsc
pracy w fazie budowlanej i trzy
tysiące stałych miejsc pracy po
otwarciu . królestwa dzikiej zwierzyny".

Powiadomiona o tym niCmiecka
policja ustaliła, :te był to Mikołaj D.,
ukraiński muzyk, "zapomnianyft
przez swoją orkiestry, która po królhektarów), bę'dzie ,.Drzewo :tycia"
o wysokości 40 metrów i rozpię:tości
k.oi"ony 30 metrów. Gości bydą czekały takie atrakcje jak spotkanie
z gorylem, słoniem, dinozaurem,

Na Florydzie

Rozbudowa Disney World
·Głównymobiektemnow.ejkrainy

Disney' a w obrę:bie kompleksu Disney World, zajmującego łącznie
z wytwórnią filmową Disney MGM
powierzchnię: 28 tys. akrów (11 200

rządu i u stosunkuje się do śro
dowych wydarzeń w parlamencie.
Według
Czernomyrdin a,
.ob ecnie watna jest k onkretna
praca, a nie tylko gospodar ka".
Na pierwszy plan - jego zdaniem - wysuwają się p roblemy
polityczne:
sytuacja
'NOkół
Budionnowska i uregulowanie
konfliktu w Czeczenii.
Czernomyrd in powiedział t et ,
te w to ku środowej d ebaty p osłowie .,nie p owiedzleli niczego
nowego i nie zgłosili tadn ej kon kretnej propozycji".
.Gotowi byliśmy do współ
pracy, stawiając się na posiedzeniu Dumy prawie w pełnym
składzie rządu"- stwierdził p remier.
(PAP)

jednoro:tcem, a nawet potworem
z Loch Ness. Specjaliści od zapewniania silnych wra1.en małym
i dutym Amerykanom zamierzają
bowiem nie tylko odtworzyć natu-

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

Ruch na zablokowanym po zde·
rzeniu pasmie autostrady wznowiono po piyciu i pół godzinach.
(PAP)

kim postoju odjechała bez niego do
Monachium.
Bezgrosza przy duszy, bez mo:tliwGŚci porozumienia siy ze wzglę:du
na nieznajomość niemieckiego,
mę:tczyznabłąkał się po stolicy Nadrenii-Paiatynatu.
Przybyli
na
miejsce ~olicjanci zawid:li go do
urzydu socjalnego, gdzie mógł siy
wreszcie najeść .
(PAP)

ralne środowisko Afryki i Azji
z fauną dzisiej5Z<ł, ale przedstawi:
równie:! świat wymarłych zwierząt
i mitycznych potworów.
Goście bę:dą mogli zwiedz'!
Dinoland z dinozaurami czy zabaw'! się podczas pozorowanego
safari, ale i otrzymać lekcję nt. ochrony środowiska i ratowan ia zagro:tonych wyginię:ciem zwierząt. Stąd
inicjatywa zyskała aprobaty kilku
ugrupowań
zaangażowanych
na
rzecz ochrony dzikiej zwierzyny,
w tym ASPCA - Amerykańskiego
Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu w stosun ku do Zwierząt.

(PAP)
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Dwóch sołtysów we wsi

Walka o cmentarz
W Pollclmle jest dwóch sołtysów. Obaj mają Imienne pieczl!tld, ale tylko jeden czetWONI tabll·

czkt no domu. Niedawno polk:jancl ~li neklonlćwlaiclclola tabllcydozdjfcia l oddaniajej
drugiemu oołtyoowl, ale nic nie wskórali. Spór o cmantarz podzleiH wieś.
ARdruja Nartowskleco wybrano
na sołtysa w grudniu ubieglego
roku. Pewnie byłby nim do dzisiaj
gdyby na jednym z wiejskich zebrań
nie ujął si~ za ksi~dzem. - Powie·
działem, że człowiekowi po 30
latach pracy w parafii jakieś posza·
nowanie si~ należy, nie mówiłem
nic o cmentarzu tylko o ksi~dzu i nie
jako sołtys tylko zwykły mieszka·
nice. Kai.dy przecież ma prawo mieć
swoje zdanie- stwierdza stanowczo
Andrzej Nartowski, który ma na
domu czerwoną tablic~ z napisem
sołtys.

Mieszkańcy Polichna nie mogli
mu jednak darować tej samowoli.
Sprawa cmentarza jut dawno
podzieliła wieś. Ksiądz Marian Paulewicz chce budować cmentarz na
działce
Majewskiego za sz.kołą
a część mieszkańców na gruntach
wspólnoty w lasku sąsiadującym ze
wsią.- Boimy, si~. te ksiądz b~dzie
z nas zdzierał skór~ za placowe mówi przewodniczący komitetu
budowy cmentarzaSerafin UboiakZresztą rozmawiać z nami nawet na
tematlokalizacji nie chciał.
Na jednym z wiejskich zebrań
przeglosowano spraw~ lokalizacji:
na49 osób47 było za Hutką.- Tego
punktu nie było nawet w programie
spotkania - mówi Andrzej Nartow-

ski. - Ja sam wstrzymałem si~, bo
uwatałem, te najpierw trzebaz ksi~·
dzem porozmawiać. Ludzie jednak
nie chcieli słuchać.

Zmiana bezprawna
Na kolejnym zebraniu w Nie·
dzielf' Palmową glosowano już
odwołanie sołlysa.- Jak on przeciw
nam za ksi~dzem wystf'puje to sołty
sem być nie musi - mówi radny
z Polichna, Ja n Kopeł. Zmian~ uch·
walono, ale szybko okazało sif', te
bezprawnie. Zebranie zwołano po
raz drugi i drugi raz wybrano na sol·
tysa lruę Giemzę.
- N ie byłem na tadnym z tych
zebrań, bo po pierwsze zawiadomienia o nich były bez pieczątek, przez
n ikogo n ie podpisane - mówi A.
Nartowski. - Nie było tet jasno
powiedziane o co w nich chodzi.
Z odwołaniem się nie zgadzam, to
nie jest w porządku, ani formalnie
ani tak zwyczajnie po ludz.ku. Prze·
ciwko mnie nie mąją nic - tylko, te
z ksif'dzem trzymam. Ja walczyłem
o drogę we wsi, o światło i teraz taka
za to zapłata?
Co zaś do spraw formalnych. A.
Nartowski wyciąga poradnik sołtysa
i radnego na 9S rok. Jasno w nim
napisano, że zebranie w sprawie
wyborów sołtysa zwołuje Zarząd

Gminy, ogłoszenie musi sif' ukazał
S dni przed terminem, na odwołanie
musi być zgoda Rady Gminy.- A tu
napisano, te zebranie zwołuje urząd
miasta i gminy, 18 maja ogłoszono
a 22 glosowano. Nie było tet
porządku obrad. Napisałem skargę
do wojewody, ale odesłano ją do
gminy. Zastępca burmistrza pisze
mi,tewszystkobyłowporządku. To
nieprawda.

Nie oddam pieczątki
Andrzej Nartowski zdecydował
Sif' zatrzymać pieczątkf', tabli~
i kasetkę. - To mój ostatni punkt
zaczepienia. Tak to jeszcze o mnie
pamif'lają - tłumaczy swój desperacki gest. - Zresztąteby ludzie wiedzielio co naprawdf' chodzi nie udałoby sif' tego tak łatwo przegłoso
wać. Ale oni celowo wybierali zaw.
sze takie terminy, raz była to Pal·
mowa Niedziela, to znowu sobota
przed wizytą biskupa i bierzmowaniem, kiedy ludzie mają głowy
pozajmowane czym innym.
Po ogłoszeniu wyników 88 osób
podpisało s~ pod protestem prze·
ciwko zwolnieniu Nartowskiego.
-Niechby zrobilijeszcze raz to zebranie to okazałoby sif' kogo chce
wieś- mówi Anna Pyeu.k.- Nartowski - to taki porządny człowiek.

Duto d la wsi zrobił, ale, że ma swoje
zdanie to niewygodny.
- Duto zrobił? - dziwi się radny
Jan Kopeć. -Kamień na drogf' ja
załatwiałem, światło też. Tylu jut
sołtysów u nas było, ale nigdy nikt
się tak nie zachowywał, teby nie
chciał papierów oddać.

Stara zgoda
Jan Kopeć nie ma przeciwko Nar·
towskiemu wiele, najwi~kszy jego
grzech to ten cmentarz - tyciowa
sprawa dla wsi.- My i tak go zbudujemy na naszym- mówi- Już mamy
zgodę"Sanepidu'" i pomiary, i zgodę
ochrony środowiska. A księdzu nie
pozwolimy stawiać u Majewskiego.
Fakt, że dostal zgodę, ale według

starych przepisów. Przeciet od tródła powinno być SOO metrów a tam
jest tylko 200. Napiszemy protest
i wyślemy gdzie trzeba.
- My nie zostawimy tej sprawy
- stwierdza Anna Pyczek. - Jak to
może być ieby uczciwego człowieka
tak wyrzucać bez zdania racji?
Sama jednak wątpi czy Rada
Sołecka zloty wniosek o zwołanie
kolejnego zebrania. - Jak na pierw·
szym ujf'łam się za sołtysem to oni
zakrzyczeli mnie, te baby nie bf'dą
tu rządzić. Ludzie na zebrania nie
chodzą, bo nie chcą sif' kłócić. A ci
zamiast wziąt sif' za robo~. szkoł~
budować, wadociudokończyć to za
łby sif' biorą i o cmentarz waltz4.

LIDIA CICHOCKA

Kolejne spotkania z Teatrem Ateneum

Tarnobrzeg - miejsce swoje
Warszawski T. .tr Ateneum w Tamobrzegu bywa regułamie od 161at W tym roku na zaproszenie WoJ•
wódzktego Domu Kultury wystąpi z okazJi jubileuszu 20-lecia powstania województwa.
22 czerwcazaprezentuje swoją naj·
Teatr Ateneum od lat ma w Tamo- Przypomnę nazwiska tylko tych, któbrzegu swoją wierną publiczność. rzy jut odeszli: Aleksandra Śl45ka.
nowszą premierf' kończącą sezon
1994-95. Sztukę wybitnego, współ· Zespół Ateneum traktaje tarnobrzesk4 Hanna Skarbnka, Jan Świdersld,
czesnego dramatopisarza angiels- S«nę jako sw6j ośrDdek zamiejscowy. Czesław Wollejko, Roman Wilhełml,
kiego Ronalda Harwooda pt.
i W Jatach 1979-1995 zaprezentowa!25 Mieczysław Voit. Ta wieloletnia przyprzeciw", której premiera światowa tytułów ze swojego repertuaru, dając jai.ó trwa dzi~ki wielkiej tyczliwości
ponad 80 przedstawień. PrzeważAla dyrektora Teatru Ateneum Janusza
odbyła si~ w maju br. w Londynie w
retyserii autora. Tf' opowieść o nie- dramaturgia współczesna obca (13 Warmińskiego,któryobchodziwtym
mieckim artyście współpracującym z tytułów) i polska (12}, chociat nie roku jubileusz 50-lecia pracy artystotalitarnym reiimem i oskartonym zabrakło klasyki: od Słonckle&o, tycznej.
W czasach. kiedy inscenizatorzy
przez Amerykanów i Brytyjczyków o Fredry poJasieńskiqo, Gombrowicza,
posługują Sif' aktorami, jato środ
Mrożka i Glowackiqo; od Tołstoja,
kolaborację wyretyserował Janusz
Strindberp i Erdmana po Willill.m- kiem pomocniczym Janusz Warmiń
Warmiński. Chociaż sztuka przyposona, Fupnla, Russella, GeJM, Le\ita ski tworzy teatr oddając &los aktorom
mina burzliwy proces sądowy, gdzie
i Pnlga. W Tamobrzegu obejrzeli~ my i właśnie maestria aktorskajest wiei·
padają argumenty za i przeciw, autor
przedstawienia wybitne i głośne: .,Bal kim atutemjego przedstawień. Szuka
nie daje prostych i jednoznacznych
manekinów", "Trans - Atlantyk", prawdy o człowieku poprzez aktora.
odpowiedzi. Wyrok nie zapada. Har·
"Pornografia'", ,.Polonez", "Ludzie Dlatego Ateneum stało si~ kutnią
woodstawiapytaniaograni~między
cesarza", "Policja", "Zemsta", "Pan- rzetelnego aktorstwa.
wolnością twórcy do własnych wyboNiewiele jest w Polsce teatrów,
tazy",
.,Mazepa",
.,Antygona
rów, jego czystym sumieniem, a w Nowym Jorku" oraz,.Wierzycieli", które mogą poszczycić sif' zespołem
odpowiedzialnością artysty za swoją
,.Przeprowadzk.f'", ..Wys~·. "Eduka· aktorskim, o tak odmiennych indywi·
sztukę przed zniewolonym narodem.
cjf' Rity", "Samobój~", "Dzieci dualnościach.
Dzięki wielkiej osobowości dyrek·
Temat nam Pola.kom szczególnie mniejszego Boga". Wśród nazwisk
bliski i aktualny, który ciągle wywo- twórców tych spektat.Jijest czołówka lora Janusza Warmińskiego Teatr
łuje ostre polemiki i dyskusje. W tym
retyserów polskiego teatru: J. War- Ateneum zyskał swój własny, niepowatnym przedstawieniu grają: Gus- miński, G. Holoubek. I. Cywińska, wtarzalny charakter i wyraz artysty·
taw Holoubek, Marian Kociniak, Leo- A. Pawłowski, M. Wojtyszło, W. Ma- czny, który ciągle odrótnia ten teatr
nard Pietrasnk, Aguieszka Pilasuw- tuszewski. Podziwialiśmy kreacje od innych scen stolicy.
Podczas kolejnego pobytu w Tar·
ska,MazdalenaW6jcik.
znakomitych i wielkich aktorów. nobrzegu Marek Kondrat powiedział:
,.Tarnobrzeg jest jut miejscem
swoim, do którego przyjetełtamy bez
bojatni, z nadzieją spotkania. U wu
jest inny rodzaj oczekiwania na nas,
my wiemy o tym i cieszymy sif' z teco.
Dlatego czujemy sif' tutaj tak dobrze.
To nie jest czczy komplement i glaskanie własnej próiności, ale takie
miejsce jest nam potrzebne. Wbrew
pozorom wcale nie jesteśmy rozpie·
szczani przez Warszawę.
Jut 22 czerwca kolejne, dwudzie·
steszóste spotkanie w TamobrzeJU z
Zespołem Teatru Ateneum i jqo
dyrektorem Januszem Warmińskim.
Wojewódzki Dom Kultury zaprasza.

..za

Skarb w całej okmaloścl

Sensacyjne znalezisko na Ponidziu

Skarby z rzeki
Kilkanaście toporów,fragmentymłeczy,kiłoł - prawdopodobnieśr&

d niowleczne- m alezlono na Ponklziu. Liczba, wielkość i świebly stan
zachowania zabytków plasują to malezłsko wśród najwifkszych
odkryć archeologicznyc h.
-Zazwycz.ajwczasiepenetrowaniasta· cudeilka. Oprócz metalowych skarbów
nowisk znajduje się pojedyncze zabytki od nałazi takie cynowy sygnet, zloty pierś·
.metalowe- mówi dyrektor kieleckiego cionek, liczne fragmenty ceramiki. Plon
oddzialu Państwowej Slu:t.by Ochrony jego kilkuletnich poszukiwailjest imponuZabytków, Sz)"mo• Onecbowskl. -Wyko- jący.
J?Ujemy ostrog~. jakid okucie, zapink~.
-Wnaszymośrodkuniemaspecjalis
Zelazobylobardzocennymmateriałemi
tów od broni średniowiecznej -mówi Sz.
nikt nie pozwalał sobie na wyrzucanie Orzechowski. - Aby dokładnie okrdlić
metalowych przedmiotów. Na ronidziu wiek znalezisk.a musimy poprosić o pomoc
odkryto rzecz niebywałą - kilkanaście specjalistów. Do tegoczasu nie mag~ okremetalowych toporów o ró:t.nych rozmia· ślić z całą pewnością, czyjest to broń z
rach-niektórezpiecz~ciami,ozdobnymi
początku XV wieku czy mo:t.e XVI wyci~ciami, kilof, fragmenty mieczy.
wiee:zna.Trudnotetteraz,bezwizjiwtere·
Wszystkieteprzedmiotyznalazłuczeil
nie, mówE sk4d si~ wzi~ tam takie
średniejszkotyprzyje:t.~ącyna Ponidzie

skarby.Motekiedyśnatcjrzecebylaprze

na wakacje. W czasie w~drówek po polach

prawa.Moglanaprzytładzatonąćtratwa

nadrzekązacząlznąjdowEtakiewlaśnie

wiozącaladunetbroni.Mogątob)'Ćpozo.
stalościjednej

ze średniowiecznychbitew
-uciekający w poplochu tolnierze porzucili ~ uzbrojenia, a dzisiaj rzeczka
dotarladotegomiejSCiiwyplukujecom
tonowe rzeczy.
Dla porównania skali znaleziska warto
dodał, te na polach bitwy pod Grunwaldem znaleziono zaledwie 2 kule armatnie,
!O grotów, k.awalek kolczugi, fragmenty
miecza.
UDIA CCHOCIA

ANDRZEJ WILGOSZ

Jflle.:rtoporów
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Stalowa Wola na Targach Poznańskich

Rosja jest O.K

<12
211

Poznańsldch Huta
Woła" wptaw;łe

l.-łS7

maszyn

si'

...

o

budowłenych.

łwilltowej imprezie. potwierdza
obecnołć w Poznaniu wieloosoboweJ delegacji z HSW.
W$r0d trzech spycharek
gąsienicowych, które pojechały
do Poznania jest zdobywająca

SI

!SI

m
"'

3

,.Stalowe
S swoich

Wegf,
Jekłt huta Pf"ZYWi4zuie do dobregozaprezentowanie
ne tej

"'
..."'

o

640ns
6

Na rozpoczf'IYch niedawno
Mifdzynarodowych Targech

"'

_""'
29

""'

- Jednym z głównych zadań
firmy na najblitszy czas bę:dzie
uniezale!nienie się: od wahań
koniunktury na rynku - mówił
prezes Zbróg prezentując przedsię:biorstwo potencjalnym inwestorom. - Chcemy wyspecjalizował:. się: w realizowaniu trudnych
fragmentów wię:kszych inwestycji, np. mostów przy okazji
budowy autostrad.
Doradca inwestycyjny PKO
SA, Raral Mania, wychwalał

przedsię:biorstwo,

prezentując

m.in. szybko rosnące zyski .,przemysłówki". Wymienił te! jednak
tzw. czynniki ryzyka, a wśród
nich powodujący małą płynność
wysoki udzial głównego inwestora.
- Trzeba się: liczyć z tym, .te
spólk.a bę:dzie nale!eć do grona
mocno reagujących na wahania
koniunktury - mówił R. Mania.
-W dobrych czasach kursjej akcji
bę:dzie szedl szybko w górę:, w
zlych - równie szybko w dół.
Zapisy na akcje KPBP BICK
potrwają do l lipca.
(pot)

Na str. 8- preuntacjafirmy.
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Emiąja z pewnością dojdzie do
skutku, calość - 500 tys. akcji- jest
bowiem gwarantowana. W razie
niepowodzenia publicznej oferty
300 tys. gotów jest objąć Bank.
Zachodni, pozostałą część - wlldciciel wię:kszościowego pakietu
akcji ,.przemysłówki"' - Mostostal
Export. KPBP BICK trafi na giełdę:
w czwartym kwartale 1995 i bę:dzie
najmniejsząspółką b ranty budowlanej obecną na parkiecie.

"'
'"
'"

-lS

W61cunta
AmerBI.U.
Dom w

tw. Prumwetoaago KPBP BICK SA. Ryaunf Zbr6g. Od poniedzWku
poud ato oddzW6w IMnku PKO SA l jeden S.nku z.c:hodnlego przyjrnuill! Dmówłenill n11 akcłe kieleckiej sp6łki.
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gwarantowana

-~finnlll dokładnie Medz~ przez konkurenc:it;kaidychce
lkonysłaćzn~~szychoslwnlfć..Dłat.gonieujawnlfwuysłłdchdanych
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"Przemysłówka" dokładnie śledzona

..

11

LUDU

Amerykę TD9H i laureatka konkursu ,.Teraz Polska" TD12c.
Trzeela maszyna- to TD20H. Jej
ulepszona wersja ma się stać od
przyszłego roku hitem produkcyjnym.
Podobnie rewelacyjnie zapowiada się nowa wersja wystawianej ładowarki t35. Druga z
tego rodzaju maszyn - łado
warka 520c eksponowanajest w
barwach
amerykafiskiego
kontrahenta Dressera, jako

dowód

światowej

klasy tego

sprzętu.

- W dzisiejszych czasach na
targach rzadko podpisuje się
kontrakty- wyjaśnia kierownik
działu reklamy Biura handlu
Zagranicznego HSW. - Jest to
raczej okazja do nowych kontaktów, którezaowocują w przyszłości.

Uzgodniono ju.t. .te bezpoś
rednio po targach do HSW przyklienci z Rosji, teby podpi-

jadą

sać umowę na dostawy spycha-

rek gąsienicowych. Na pytanie
jakle to będą maszyny, l jaka
wartość kontraktu, szef reklamy
odpowiada:- OgOlnie zadowoleni jesteśmy z rynku rosyjskiego.
(pas)

WIG - 1.104,1 (1,9prw.), WIG 20-791,~ (l,SprOt;.), Wl~ - 1.100)(1,7prox.)

Giełda Papierów Wartościowych

Wzrost przy zwiększonej
podaży
Na wczorajszej sesji utrzymałasię lekkatendencja zwyt.kowa
i większość walorów podniosła
kursy.
Niestety, wydaje się, Z:e optymizm inwestorów na tym się
skol'lczy. Przy przekroczeniu
przez WIG bariery 8 tys. punktOw poda.t zdecydowanie wzrasta liNOrząc przy taksłabym rynku SINOistą barierę cenową.
Trzeba się cieszyć, te poniesesja nie zapocząt
trendu spadkowego. Z
analizy technicznej wynikało, :te
na tamteJ sesji został przebity
trOjkąt równoboczny trendu bocznego dla wykresu WIG, co dotychczas prawie zawsze dla
warszawskiej giełdy oznaczało
gwałtowny spadek.
działkowa

kowała

Na szczęście było to wybicie
jednosesyjne, po którym WIG
wrócłl wgranice trOjkąta równobocznego.
Na wczorajszej sesji Warszawski Indeks Giełdowy wzrOsł o
1,9 proc. i zatrzymał się na poziomie8104,1 punktOw. Podobnie mierzący koniunkturę 20
największych spółek WIG 20
podntosł się o 1,5 proc. do wartości 792,4.

Wartość

Ogółem ceny walorOw zmieniły się średnio o 1,8 proc. na
rynku podstaiNOwym, z czego
wzrosły kursy 27 walorów, 10
utrzymało cenę z poprzedniej
sesji, 5 spadło. Na rynku rOwnoległym średnia zmiana ceny wyniosła 2,7 proc., z czego wzrosło
7 walorów, 2 utrzymały kurs, 1
spadł. Warszawskiindeks Rynku ROwnoległego wzrósł o 1,7
proc. do 1100,2 punktOw. Obroty były porównywalne do wtorkowej sesji i wyniosły odpowiednio 37,9 mln oraz 3,1 mln zło
tych.

Na obu rynkach dla wszystkich walorOw płynność była w
pełni zachowana.
Rynek był praktycznie zrOwnowa.tony, choć przewstała
nieco strona poelatowa co zaowocowało sześcioma nadwytkaml sprzedaty. Bardzlej byłoto
widoczne w dogrywkach, gdzie
oferty kupna zostały wyczerpane natychmiast. Natomiast oferty sprzeda.ty pozostawały bez
odpowiedzi przez dłuZ:szy okres
dogrywki. Dopiero w ostatnich
1 O minutach dokonywano zakupów częściowo rćwnowa!ąc rynek.
(wj)

"Pioneera"

Wartość bietąca.jednostki pierwszego polskiego funduszu powierniczego
.Pioneer~ wynoslła21 czerwca 46,10zł (poprzednio -20czenwca- 45,82zl).

Maksymalna cena zakupu jednostki uczestnictwa
- poprzednio 48,49 zł.

wyniosła

48,78

zł

Unity Lin~. Tego włainie po117.Cbu.Pz, gdy pntgnica waleii sie
w &wetji. To~ pas:aUnkie połączenie m)cdzy ŚWinoujicicm
a Ystad. Nowr prom Polonia "')'''U$<)ł w~ dziewiczy ~ja

Z.O.W zbudowany w Norwegii, char.lkteryzuje go wiec tolidno«
i n~. Składa ti(: z pledu pokładów, ma bbiny w UKch
kbuch, od De Luu do Turystycznej. spełni wie<: WI1:)'Rkie Twoje
~~·na nim rntauncje, bary,dyskOkb., kino
i bt)Tio, wiec; podrót upłynie a ~ko i prąjemnic. Spccp.lny
Qcik. pełen zabawek czcb na dr;ied, wiec Twoje pociechy nie
~wie nudziły. Gdybedzjeaz mieć och~ na Wupy, mo~
ujnct dojednego z wielu ~pów wołnodow)och. A pokładowa
pkria upco>Tii a upojne "sam na sam" ze azt\lk+

____.......,..

Unity L.ine. RadoK podróżowania. Rado«, k1ór.o. kosrtuje mniej

...

ŚWłnoo<j6do--

~~~~~

nit myil.isr.. Wll:łP wiec; do najbliżazeso bi.un podróty, kup bilet
na prom Polonia i plyri.•• pna Bałtyku~ ułu~ fi~
Unityl..ine.

Sp"""'J""""in

SIGMAKielce ui. Stenkiewicu 56 te1.(041) 6624 ~2

~~~==~==~~~~~Ar~
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Cornz większe zainteresowanie konkursami przedmiotowymi

Najzdolniejsi nagrodzeni
Corazwitcej UCZJ1iówszk6ł podstawowych bierze udział
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. W tym rokubyło Ichjuż
prawie 9 000 (o 1 200 wl(tC&j niż w roku poprzednim).

z

pewnołcilj zach~tll do startowania w
tontursachjest(ał.t,te laureacistopnia
wojewódzkiCio dostaj11 si~ do wybranej
szkoły średniej

bez eszaminu. Dla mło
dziety z podstawówek tonkurtY Sil tatte
jedynąmotliwołciąwykazaniasi~ponad
progamowll wiedą W tym rotu udział w
1etapie tontursów wzi~ło 9800 uczniów.

Co prawda do drugiego etapu don/o ju1
tylko2(fl7,adotrzeciego660,aleilał.jest

toimponuii!Clliczba.
Najwi~k.wj populamością

cieszy łi~
tonkun polonistyczny (1500 uczestników), na drugim miejscu jest matematy=ycoprzeczytezieonielubianejmatematyce. Zorpnizowanyw tym roku po raz
pierwszy tonkun chemiczny cieszył si~
oaromnym powodzeniem- wzi~ło w nim
udzialponadl000dzieci,debiutujllcyrównie1an&ielstizaromadził610osób,najm

niej

ch~tnych było

umiej~lnołciami

do popisywania si~
z j~zyka rosyjskiego -

niecoiwmiejskk:hsz.tołach-wfinale
braliudział uczniowiezJqodneso,Zbc·
lulki Starej, Wanyna, Stykowa. Najlepsze
wynikimajl!placowkiSPnrSinr7wOstrowcu, 32 w Kielcach, 4 w Busku, SP w Krasodnie.

FIZYcy
Likwidacja kół zainteresowań nie spowodowała spadkuliczbyuczestników tontursufJZYcznego.Widać,t.cnauczyciele
doło1ylistatail by uczniowie byli bardzo
dobrze przysotowani. W tym roku wśród
najlepszych ftzytów maldJi si~ Knyszt•f
AdamtJz Wlonczowic,M•11lb Bncl6sb
i Aldntj Pas:itlstJ u S(llpOrkowa.

Chemicy
Konkurs chemia.ny oceniany był
przez uczniówjako łatwy. ! rzec:zywdcie
nienastr~trudnościdollletapu,t.iedy

481.
Komisje tonkursowe przyznały tytuł
laureata tonkursu przedmiotowego 176

to trzeba było wytonać doświadczenia. O
suteesie mot.c rnówit łkltu Kobiersb z
SPnr34wK.ielcach,której wszyscy ucz-

osobom.D•-i•OR bJłu•cr.ydelezkie

niowezał.walifitowalisi,dofinaluatcoje

leckkiiiZUI•riS,I7,1,27,30,1kt6rycll

zostałojego

p«bo4zluJ'Irię«jltytDIOWUyciiDCZDł6!1'.

Na"J[6bRaia zuhlpjlj r6nidszkoły nr
11 wStancllo!l'ieldl, lll" 2•Stvorko'lrie czy
lliewldb pbri1Jb w li.Uaie, tt6ra 1111 2
IHrellłw.

uczestnikami tegorocznych kontursów byli: KudJ Gola z VI klasy szkoły w Łosientu.- stanuji!C)' w tontursiematematycznymoraz2blple.-Katcul zSPnrSwSt.arachowicach-wtontur·
sie geograficznym. Wśród zwyci~z.ców
Nąjmłodszymi

byłyosoby,tlÓrelauryzdobylywdwóch

ró1oych przedmiotach: Cewy K11bit z SP
Nr9wKielcachbylr6wniedobryzbioloPi
jak i z geografii, Plotr Miemra zSP nr4 w

laureatami.

Biolodzy
Nje

było

niespodzianek w tonkursie

biologicznym. lałcorotuna,jleps:zeetipy
wystawiły szkoły nr I w Piliczowie, nr 2 w

Busku,li32w!Gclcach,nr9wStarachowłcach.

Geografowie
W XX jubileuszowymtonkursie seog·
rafiemym wzi~o udział ponad 700 uczniów. Z SP w Tumlinie stanowało 6 uczniów. wszyscydosz:ii do finału ajeden zos·
tałlaureatem,SP34wK.ielcachmiałaiden

Busku-Zdroju.zmatematykiileografiizaś

tycznywyoik..FliłlietaKoic:za.lzestaracho

Plotr Qabl z SP 6 w Kielcach z historii
ifJZYt.i.

wkt.iej SP bardzo dobrze przygotowała
swoich uczniów- mial aS fmalistów a dwie

Polonlści

W tonkursie polonistycznym laureatami zostało 21 osób. Pierwsze miejsce
zaj~la uczennica SP nr l w Kielcach An111
J11Wsb. Anka pisała w finale pracę dowodząą, i1 szczę:ściejestjedynll rzeczą.
którasi~mno2.yjeś!isi~jlldzieli. Przepro-

wadzajlic dowód powoływała s~ na własne
przemyślenia oraz ulubioną t.siąfk~ "Ani~
zZielonqoWzaón:a".Antachceuczyć

s i~ w"Sniadku" wklasie literacko-reportat.owej.Jejkole:tankazettkoły,tat.ie laure

alka konkursu polonistycznego, P:aulina
Ś'lri.ędcb nie ma lał. sprecyzowanych planów-thcebyćhumanistkll.

Matematycy
W tonkunie matematycznym wśród
finalistówznalazlos~4 uczniówtJasVII i
jedenVI-t.lasista-Kuai!Gola.Matematyk.a, SljdlljC po pochodzeniu finalistów,
stoi na róvmie wysokim poziomie w terc-

lnfonnator ekonomiczny
SlanM!sb Im Plw!!n!o1f!-lłudl...
IDf!I'!Udl Gos!!O!Iarmi

ł'ro!!!dll
Jnf~" lidc;e,

Bian

al. IX włekiw Kielc J. tel.
21---417 fu.61-01;-21.
Wzwiljlluz:upowiadanymi tmianamiw
przepisachcclnychzllipcai99Sbiuro"Infodata" SIPH Ofglnizuje szkolenie na temat
"Nowe przepisy celne". Podczas szkolenia

osobyzdobyłytytułlaureata.Jedenznich,

Zllip.lewK.arp.izajl!łdrugiemiejsce.Zby
szet., chociaijeJO nąjwi~t.szą puj4jest

geo&rafaa, startowal takt.e w tonkursie
matematycznym, doszedł do 11 etapu. -

Matematyk\ zajmuj~ si~ tylko w ramach
odpoczynku- powiedział. Na świadectwie
siódmej klasy Zbyszek ma tny6a reszt~ S.
Zbyszek dokladnie wie do jakiej szkoły
pójdzie- ~ie to liceum teromskiego w
Kielcach. - Syn poszedł do ntoły rot
wczdniej wi~ teru powinien b)t w VI
klasie- mówi mama Zbyszka.- Być mo!e
jencze wtym roku przejdriedoszkoły .łre
dniej.Czekamy na wyniki badań wporadni
psycholo&:icznej.
Pierwszemiejsecwt.ontursiegeografł
cznym z.aj~a J.uu OliW z VII klasy
nkoły w Lubieni &m· Brody. Laureatem
jesttatteSławtllłrBaAey.-.wstJzSPnrl2

STRONA7

Wycieczka, telewizor i pieniądze

ZgadyW"anka
Proponujemy Pal'lstwu kolejną
zabawę ze "Słowem•. Od poniedziałku

do soboty podajemy hasła do odgadnięcia. Nalety uzupełnić brakujące
słowa. Utery oznaczone cyframi
dadz.lt rozwi4zanie hlltł• w d•nym
tygodniu. Należy wpisK je NI kartf,
obok naldeit kupony od 1 do 6 l pnyntrić lub przysl.t do r.S.kcP
(25-520 Klelee 15, Targowa 18,
skr. poczt.47).
Losowanie odbędzie się w czwartek następoego tygodnia.. wyniki
podamy w piątkowym "Magazynie~.

WtymtygodniumamydlaPaństwa

300 zł i 20 nagród niespodzianek.
Co lydz;eo\ - . poclawao!
ttOWIIi u;edkt l łosoweć nowe~
rody.

Ale to nie wszystko!
Na zakończenie wszystkie nadeslane karty wezmą udział w losowaniu
wycleczkl do
-zł·i
2-<>eobowej
kolorowego telewizora,
1000
niespodzianek.
Nie drapiesz, nie skreślasz
- bawisz się i wygrywasz.

wSkarl.ystu. On startował wdwu tonkursach,ale3punklyzabral:.łobyprzeszedldo

finału tonkursu biologicznego. Sławek
mówi, te wiedza sama mu wchodzi do
głowy. W Łańcucie zajl!i pierwsze miejsce
w kontunie M~ra Głowa. Zach~ny
1e1orocznym suteesem w przyszłym rotu

Na zasadzie skojarzenia uzupełnij
diagram bn.lrufłcym słowem. Utery ułot.one
w kolejnoki według Uo:b
po tygodniu cbdzli ro7.Wf\7.anłe.
tvyt.lj lutpm..
lllłr1•tf

_"lej-

chcestartowaćwtiltutontursachprzed·

miotowych: z chemii, matematyki, ftzyt.i i
angielskiego. Sławek aktualnie uczy si~
trzechj~tów: opróczangielstiegolał.te

Nagrody dostarcza

niemieckiego i fanwst.iego.

lfistorycy
Do tonkursu historycznego

SERVISCO
przyslą

piłoo300ucmiówwi~jni2.w94.Najlep
ny okazał si~ PMtt Senfil z SPnr 3 w Ostrowcu, drugie miejsce uj~a lwou KtQ·

Kielce, teł. 550-72. Radom, teł. (048) 516-04.
Sandomierz, teł. (015) 321-409

likzSPnr7wSkartystua iiiP:au!Rejdat
zl!połecznejSzłołyPodstawowejwK.iel
~h.

Rusycyści .
Zainteresowanie konkursem j~t.a
rosyjskiego cilj&le maleje, w szkołach
miejskichjcstoncorazrz.adszy. W tym
rotulauryzdobyliuczniowieztielect.iej
..p~tnastt.i•,zacnańskiej .dwójki"iSPnr2
w Busku. Angielski najpopularniejszy jest
w ntołach Kielc. Ostrowca, Miechowa.
Wśród 16 laureatów tylko jedna osoba
uczy si~ w wiejskiej nt.ok. Jest to 1.-ou
(Qftsb z Clldzynowic.

Technicy
W tonkursie technicznym wzi~o
udział tylu ucznjów ilu w poprzednich
latach, ale ZM6b kh wiedzy był bardzo
rótny.
Brakiwwyposai:eniunt.ółsprawiłyi1

uczniowie mieli klopoty w posługiwaniu
łi~ przyTlijdarni pomiarowymi. Laureaci
tontursutouczniowieSPnr2wMiechowie, 2 w J~rzejowie, Daleszycach, nr 3 w
Końst.ich i nr l wSiąportowie. Wnysttim
uczniom biortjcym udział w tonkursach
jak i nauczycielom, którzy pomqali dzie.
ciom w przygotowaniu nale11! s~ gratula·
cjeisłowaumania.Gdybynitspołeczoe

zaanptowanie pedagogów w p~ z uczniem zdolnym tonkuny wOJ6le by si~ nie
odbyły.

Oświata nie ma pieniedzy na finansowaniekółek zaintcresowail, zajęć dodat·
kowych a o tymjak bardzoSil one potrzebne młodzie:t:y świadczy st.ale rosn~
liczba uczestników.

UDIACICHOCKA

200 milionów z "Fortuny dla Ciebie"

.Jutro losowanie!
W"Radiu po kolacji", godz. 20.10
Jutropodczasaudycji,.Radiopo
kolacji" w obecności notariusza
losowanie głOwnej
nagrody "Fortuny dla Ciebie•, czyli
20 tys. (200 starych milionOWI zł
ufundowanej przez EXBUD SA.
AudycJa będzie zakończeniem
cyklu ,.Wolosatkl i ich goście•,
w ktOtym dotychczas oprOcz gospodarzy wystąpili min. Andrzej
Sikorowski, Rudi Schuberth, Jerzy
Filar, El:tbleta Adamiak, .stare
odbędzie się

Dobre Mał:teństwo~, ,.Wolna Grupa
Bukowina•.
Tym razem piosenkl kabaretowe Andrzeja WatigOrsklego śpie
wać będą Olek Grotowskl i Małgo
rzata Zwierzchowska.
Początek audycji w
Radiu
"Kielce" o godz. 20.10.
Koncert odbędzie się w obecności publiczności. Dla naszych
czytelników mamy 4 zaproszenia.
Szczegóły jutroi

Disco-polo
na zamku w Szydłowie
Jut27. Yll.l995 r., we wtorek, w Szydłowie pierwszy raz na Kielecczyźnie
koncert disco-polo.
BAYER FULI..., BROWAR, DAWOX.
Ceny biletów: od 7 do tS lat-S zl, powytej tS lat- 8 zł, przy zamówieniach
zbiorowych (powytej 30 biletów) - 6 zł.
Sprzedat biletów: Bus.ki Dom Kultury, Staszowski Ośrodek Kultury
i Miejski Ośrodek Kultury w Chmielniku.
Informacje: teł. (0-49) 545-125.
Patronat nad imprezą obklo "Słowo Ludu".

Ju:t 24 czerwca w całym kraju
nowa gra dziennika TRYBUNA
Ret Dealer

CARSERWIS
WARSZAWA, III. 1-go SltfJIIa 2/14

poruszane~m.in.problemydotycztce

Noc Kupały w Jędrzejowie

llOW}'chformzctoszeniacclnegoSAD,nowej
dokumentacji celnej, metod wyceny Wlftl»ci
celnej, trybu zwrotu da imponoweJD itd.
Szt.Qienieod~iesi~28czerwcal995o
IOdz_IOwuJitonferencyjnejnri4U~u

Wc1ewództieJD. Szczegółowe informacje

wbiurze"lnfodata".
W!!ir!6Utl WydziaJ Ptljtvkj GespoWcąil Prub:mlu' Wbuośdow!Ck. al.
[hitUwKkkJ td.Z!-565 fu.47-739.

1.Jrzl.

Propozyc;je współpracy
l. ,.1..apsib" (Rosja). Oferuje drewno SO!I·
n~. i witrtowe i jodłowe.. 2. Dot.a (Rosja).

Oferujecclulo~, dodattidoołej6wna~

wych. 3.Rezintethsnab(Rosja).Zainteresowana współpracą z producentem gumowych
W)Tobów technicznych. 4. Grddanprom
Stroj (Ros}a). Zainteresowana importem
maszyn, 1.1r2;4dzeń i materiałów budowl~h.. S. T01em (Ros}a). Oferuje spiralne
wiertłamonilitycznc.

ORAZ 405 NAGRÓD FIRM

®=I!NRRftL:

,.t-f<t~~~</,
ZA POIAD 2 MIUARDY STARYCif ZlOTYCII,
w t,. alll.: _...,, wyciiCZkl J:llfMiczu,
łlllnrlzlly, lilią! A8ll l•• elląldziiMI.

Konkurs zespołów młodzieżowych

"SOKOLINA, 95"
29 czerwca od~dzie si~ IV Konkurs Zespołów Młodzie1owycb.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 27.VI.I99S r.

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

Inrorm•c.Je: Sakolina S, "Dyskoteka u Brylów", teł. Sakolina 19, do
godz. lS.
Wi~cej
szczcaófów
przed
imprezą.

SŁOWO

STRONA 8

LUDU

Prezentacja spółki

NUMER 142

- --

..

---IPBPBIClatlebluq

PrzedsiębiorStwo

........

,....,. ,

Budownictwa -------Pr zemyslovvego -KPBP-BICK
-- ..

11.~

ROE(IIDpli twrotu 1: Up!IMI ........) .

,.,87%

RQĄ(_,. twrOCUI:~

20,81"4

Cylii rołM:ji .".,w dniKłl

CyklCyklCykl-

Nspodstawiebld.lńprowad:r.onytbprzc:r.
GUSmotn.a~ci. .epolepsza..
nicsi~toniunttury,cboćwtwictniu i nu,iu

wyrUnie spadło tempo poprawy. N.ltOmiast
tiUle bardzo nicdobrze wyJI.lda budowniclwomieszbniowt(BICKreali:r.owałtOwniet
zadania:r.wi~:r.tymscttorembudownic
twa,np.wlat.ld\91-931:buliowałblotiwosie·

dluŚlichowiccdlaSpóldzielni . Domator").

3,71
2,60

3) 4

3.31

~53

2,19

2,10

2,80
2,36

29

22

"

bd

57

32

27

1M 1

0,03'/o

~.78'/o

~.42'/o

·2,55'/o

bd

wsbtnik6wbrantoW)'dl. Ubiegly rok mimo

ROA(StopiZWłOIUZikływów)

bd

bd

~.72'/o

bd

zanolowanejstratyncuoprzyniósłjcdna1::

Wskltnlkoperae»no'd

94,45%

105,66%

101,48%

100,87"1t

2,25

1.51

1.85

1,87

1,30

1,05

1,55

14

14

latutrzymująsi~stalc powytejanalogic:r.nych

sprzedat)',ttórali~wcenachrealnych

sihkwdutejmicrzc:r.lcjsytuacjipowinno
stOIZ)'StaĆ i KPBP BICX, ttórqo silns pozy·
cjamolcpozwołićnawi~tonystanitz

Analiza płynności
A:WiU' płynnol.ci fi~ spółki
wypadazdecydowanielepiej nitanalizaptyn.
nolcibrant)'.Warto6ćwsutnitabi~

plyrtrdcifinanso1W'ejdlssp6iki icaiejbranty
wynosi odpowiednio 2,1 oru 1,1, a płynności
szybkiejl,4ora:r.1,6.Cbsratlerystycznyosta·
tnio dla surokieco truu sp6iet budow.

Zwrol z kapitału własnego (ROE)
onz aktywów (ROA)

jcstonadobra:rcntownośćnettospr:r.cdatyw
budowniCIWie traktowa.nymjatoca/ośtzal l

miesi~ ubiegleJO

rotu wyniosła zaledwie

0,4'll BnnU 321 przctywała podobne prob-

JemyjakinnebrantebudownictWI-IiCZ4t
wcenachsłalychnastwuietamciułrspadct

sprzedaty(patrz:wytrcsl), którydopierow
1994 rot u wyhamowałswoje tempo. W zwił"
:r.tu:r.tym,tcjcsttobran!asz.czqólniewrat·
liwanawieltoićinweslycjill.lletyoaekiwać,

te i tu nas(Wi dluso oaeki'Wllll zmiana
koniunt.tury tym bardziej, te spadek wiei·
kościsprzcdatybyłwyMtkowoBI~boki.

Wyniki finansowe
porównaniu z poprzednimi dwoma latami
znacznemu twi~tszcniu ule&! za!'Owno Z)'Sk

Produkcja budowJano..mootatowa, .iat
widatwtabcli l, wWach&9 - 90przetyls
istotnyspedcl:poczymwlstach93-94flllst4·
piła pewna pop~wa. Jednak trzeb. :tauwa·

Analiza zadłużenia

turencyjf14pozy~dutychfirmwstosunł.u
domnicjszyehjestichzdolnośtdokomplet·

tredytów,pozajednym na twOI~ l ,S mldsta·
rych :r.ł. Glównym tr6dlem zobowiązał~ dłu·
gotenninowych spólki byty zobowiązania
wobec skarbu pańslws :r. tytułu utyttowanis
gruntów. Zobowi~a te przccbodz.\ obecnie, wa nowej ustawy o rachunkowości, na
tonta pozabilansowe i w zasadzie nie maR
wpływu ns fatl)'c:r.ne zadlutenie spółki. Ich
wartalt na 31.\2.94 rotu wynosiła24,11 mld
zł co równało si~
kapitałów wtunych
sp6tt.i. Po:r.mianachwustawie:r.adlutenie
długorerminowe spólti spadlo sulomatyc;z·

23,..

nieniemaldozera. Jednoc:zełnie relacja

SOWCJO wytolllflia dutych przedsi~wzii'Ć
budowlanych- tab dzilłalnalt wyrnap za.
angatowania wi~bzych kapitałów i wi9-

wszystkich :r.obowi~ do aktywów spsdls
do 114, 1 do kapilll6w własnycli ponitej In
cooznacza,tesp61klprattyc:r.nicniejcstzad.

tszych:r.dolnalciprodukcyjnych.Wy!bJesi~,

'""~

atywienil w budownictwie

zaua-

KPBPBICKosiunątdut4c:r.ę:ftswoichprzy·

cllod6wwl994rotu.ZI)'cllinwestycjitorzy·
staj~ głównicdute podmiOI)'- potwierdzają
to badania GUS: dutelirmy(powytej SOO
pl'łCOWI\it6w)wytazu_i.1zdccydowaniewi~k·
szyoptymi:r.mcoprzyszlejaktywnościa:ospo
darczcjwzakrcsie d:zialalnołcibudowlano

montatowej.
Silfil tonturcnc;ja (q badail jest to
odczuwanejako TIJ,iwi~bza bariera dla dzia·
lalności w budowniCiwic), SJ)6łet stosują·
qch nit.sze marte, powoduje niezbyt dutt
rentowność nic 1)'\ko tycb firm lea tatte
calościscklorabudowlanea:o.Wlclepodmio

tówgospodarezy(;hSiosujeobiemetodypop.
~wy swej konturcncyjnołci. Podobnie
wydajesi~czynE KPBP. U:r.ystiwanarentow·
ność pTOWlldzonej prze:r.sp61k~ działalności
niczacbcado~ia trcdytuitorzysta·

1994rotsp6itamusiuz.naćzaudany. W

~wubiecfymroku.poplliW)'.

rentownolei prowadzonejpr:r.ezsp6łt~dzis·
lalnald oraz dla poprawy rcntownołci
aki)"WÓwinriasu:zabpital6w'fllbsnych.

OccnuadłuteniaspOłkiKPBPBICKS.A.

dontie(JU w Hucie Szkła ,.5andoglass:~ sdzie

smi leasinaowymi KPBP BICK 72'111 przy·
chodów osiąpl z krajowych robót budowlano-montatowych i ponad 2()1!6, z eksportu.
Wedłua: tlasyfitaqi GUS firm~ ulinono do
branty nr 321 (WJ nowej tlasyfikacjijest to
Uua452l)podobniejak. Espebepe•. aranu
321to:. wykonawstwo robót O&Oinobudowla·
nych inwtsi:YcyjnychbudownictWaprodut·
cyjne&Q.•
.

ruqu:r.ystancrue:r.o.staf14szybkoZIInwcsto-wane, motc rut ~hamulcem dla dals::r.ej,

jesltorzystna,sp()łbniczaciua pnttyanie

z.awdzi~y dutym inwestycjom
nicznymnp.tat.imjałicmiałymiejscewSan

WltW1flllc9Soddanotylto'rnblinbymicWailoddanychdoutyltuwanslocicznym
okm;ie94 roku. Ch<t piszemy tu~ ooyfllnej
poprawicsytuacjinicoznaczatojem::r.e,te

, Cykl _ _
,Cykl-

lanychjcslwysokipoziomlejplynoości.Jest

te spof\ •

te&Qspó/tą praoownitz4
wwysotimstopniuobciąi.ornlz.obowiązani·

~ ~~

onwynit.iemzjcdnejSironyostrej tonkurencjinarynkuUJIU&budowlanych,zdru&iej
strony jest niejednokrol.nic spowodowany
trudnałciami w łciąpniu naletnatci. Wl~t·
szespó/tiswttonkurencyjdzawdzi9'

Sytuacja tab ma lilie miejsce i w KPBP, i
wbrantydottórej nalctykielccb spółka.
Kolejnym czynnikiem popra,.iJJ4qm kon·

nia :r.efektudtwi&nili~. Wynib,jąca
:r.lea:onisklwanalt:r.obowi~jcstrówniet

Z przyczyn pewnej Mdpłynnołci, !SI·
nie.iącc potrzeby bpitalowc mllSZ.IJ wi~ b)i

je(lną

netto wyp...connypr:r.e:r.spólt~, zyskbruttO

uspotljanczinnychtródcłnittrcdytban·

jatispr:r.edat.Poprawie ulc&fatak:!e, jut
wadniejnie:r.tapozytjaspólt.inatlebranty.
Jejudzialwsprzedatybranty,wttórejzare-

towy. Emisja akcji wydl,ic si~ h}t w takiej
sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem. Na

jestrowanychjestniemalJOOfirm, w:r.rósł:r.

środt6w n~lctnalci

1,7'1bdo !Ą udzial wwypracowanym zysku
brutto wz!'Osl natomiasl :r. 4 a! do 9'łl Ubiepy
rot zamknął si~ dla spółki rystiem netto w

ceniu: cytlnalctnoścido42dni, acytl.łrod·
k6wpieni~nych do 27 dni. Jednoczdnie ns

uwaa:ę wluł\l.iąkonystne:r.mianywcyttach

oraz hodków pieni~·
n)'(:h,obacyt !eulc&lywubie&IYmrotustró-

wysot~ci 1217,4tys. 7J,podczasgdybranta
zanotowalast~nettorz~809Jtys. :r.l.

stałymniskimpoziomieutrzymujesię cytl

Spólk~

char.ltteryZUje wysoka dynamika
przyrosluZ)'Skuhruttoora:r.przychodów :r.e

finansowa, powinna byt powoli obnitana.
Nowaemiija akcji na pcwnospowoduje zwi9-

sprzcdaty,tt6~w\994rotuwyniosla odpo-

ts:r.eniesi~tejnadpłynnołci,cojc1cliśrodt.iz

z.apasów. WtakiejsytuacjiW)'10kapłynnośt

Analiza sprawności

działania prredsjębiorstwa
Sp111wnnłć działania

bnnty jest wysoce

niezadowalająca.Wysobwarlośtwstatnib
operacyjnościwstazujenatlopolyzezwro

temponiesionyehnadziałalnołćnał.lad6w.
Wstatnitoperacyjnaści KPBP BICKna tym

de jestznacznie lepszy mimo, te równiet
jeJOwieltt»ćnicjestidealna. łstolne,tejego
wsrtośtubieg:lymrotupoprawilssi~.Sytua
cjatabjcstgłównicwyniticm detoniunk·

tury w brant)' Zlj)(l(:Z4ttowsnej w 1991 roku.
Lic:zonydlsbrantywsutnikoperacyjności
ll')'llOSilwówc:r.as9Słlb,wl992rotupr:r.etro

czytiQiw:r.rastalwtolejnychlstach(bar·
dzo podobna sytuacja W)'StV!fla w całym
budownictwie).Ma,Rtettrwaly(wprzypadtu
81CKstładaj.,:esi~nitmalwyl~tzeiro

dt6wtrwaly<:b) zaanptowany • dzialalnalt
sp6itiprzynióslw:r.cs:r.łymrotu4,21złsprzc·
Zllnp.towarJ4wniea:o:r.IOI6wt~,
jednocześnic l złotówb m~Jłttu obroto-

wqoprzyniosta3,ll:r./spr:r.edaty.Wbranty

w wiclt~ci spr:r.edaty w produkcji
budowlano-montatowej motna mówić Jed·

natdopieroodltwanałul995ticdytodyna·

mib

wzrostu praktycznie

:r.r6wnała si~

••.s

HA

78.8

1oa..•

• . Produkqawykon.,... ·~~
b -ProdukC:I• w .to.unku d o •n•logk:znego ołu'aau z roku

.tródł!l:

Roc:Enlk

Sta~ryczny

G U S 11KM,

Blul.tyn

u~
S~ GUS

"ro

bd

36

1,78

43

aktywów 356,9 mld starych zJotydl W)'ICT1Crowat391,9 mld starycb 7J przycbod6w ze
sprz.edaty(BICK -atlyq 208 mld zł,spr:r.c
dlt360mldzł).Ubiea:łYroltotlktewuost

t osztów administracyjnych, ttóry procentowo przcwytszyt Yo"ZłłSS przycbod6w spr»
daty. Mimo :r.wi~tszcnis łqo wsutnib
tomy administracyjne ciulc AJ niskie,
(znowu nie nalety zbytnio sua:etOMt ~
wska:init.icm "Espcbepe•, które ma struk·
luręholdi~ i pr:r.e:r.tosp61brnatta

ponosi wydatki zwi4Zif!C :r. zarądzaniem
calymho\din&iem;bardziejmiaroda,incjest
por6wnanienp.:r.~ostostalem Warszawa•:
w94rotu -S,3~c:zy.MostostalemZabr:r.e•w

94rotu-l,~).

Analiza rentowności
W analizie rentowności nie sposób odnieśćsi~donietorl)'Sinejsytuacjiwbrantyi
sytuacji wcałymsettorze budowlanym. Rcntownośćspr:r.edat)'bruttodla280spółet

:r.btanty321 wyniosbwubie&IYmrotuzalcdwic 1 ,~ jednocześnic w wyniku ujemneco
wynitufinansowegorentownoić nettobyts
ujemna.Natymdespółkl,choćrentownoU:
prowad:r.onejprze:r.niądzilłalnościnie jcst

:r.byt W)'$(1kl, zwłaszcza w porównaniu' ze
spółkami budowlanymi nolowanymi ns
GPW, wypada korzystnie. Zauwatalny jest
:r.spocząlkowanawl993rotupoprawawar·

tości obu wsta:tnit6w. Rilwnict rentowncść
mająttufirmy, lic:r.onajat:oslosunct:r.rstu

netto do aktywów (ROA) 01112. kipitalu ,.1as·
nego (ROE) ma, naweł silniejszą, tendcncj~
wzrostową, l esl to czynnit zdecydowanie
korzystny zwłaszcza gdy uwz&(~ni si~ spa.
dĄiącąwsrtałćinllacji,atrzcbapsmi~,te
wsrtośćROAczyROEnalctyz.awszeoccniać

wtontetściepoziomuinllacji,llkwi~rze..
czywista poprawa rentoWnOŚci jest nawtt

wytsza nit to wynib oo picrnzy r:r.ut ob.
Najwi~bzywpływna rentoWnoić prowadl.onejprzc:r.spółt~dzislalnościpowinnsmicć

pr:r.ewidywana:poprawatoniuntturywbtJ..
downictwieora:r.dobrc,Z&Odne:r.celsmiz.api·
sanymi w prospekcie, wykorzystanie środo
k6w pozyskanycli z nowej emisji atqi,

Podsumowanie
Na

ra:r. chcieliśmy
te celempowytej analizyjest

zatońC"o~:eniejeszcze

podkreślić,

32lw9lrotubytotoodpowiednio:4,12złi
3,Szł.Spółbpoprawilaefettywnośćgospo
datowania majątkiem. Zwi~tsza tct stale

tylkopre:r.entacjawynitówtiel«titjspółti

tapitalobrotowy-od\991spólb1101uje niepnerwanie nadwytk~ i ródel finansowania,
nawet gdybypomi~ przychodyzewn~nne

łUbstrypcji, dlsteso altowicie
pomi~liśmy wstatniki "')'ctny rynkowej.
Nie wnikaliśmy tct w alrakcyjność orerey
BICK w porównaniu do innych mo:t.liwości
inwestycyjnych pojawiającycli si~ na rynku
pierwotnym (,.Stomil Olsztyn~, . Computcr·
Land"iwieleinny<:h).

(&16wnic emisjaakcjiw94rotu):Słalyzwięt·

sunie tapitalu obrolo,.qo ..-stuujc na
wzrost potencjiilu spólki. Trzeba ZllniCZ)Ć,
te mimo, lt BICK ma zdecydowanie mniej·
szą sum~ bilansow• nit pozostałe sp61ti
budowlanei\Oiowanc naGPWtojeśli dlod:zi
owicltośtprzycbod6wniewiclcusiRJUjenp.
.Eiektromontatowi~,

ttóry przy

wielkości

11184, lnformac::ja

nallebra.nty,niejcsttozaśtomplet:sowa
occnapodtątcmciii"Cntuainegotupnaaktjiw

ramach

Naszerozwataniawsbzująnatomiast,te

spółtajeslfinnąsolidną,nic:r.adtw:oną(~c
cmisjsnicposłutyjejdosplaly tredytbwlecz

wspomote dalszy roz..ilj)

wybzująą

od

dhW:r.egocz.asustalyrozw6jipop~~wi~
tszościwstatnitówsospodarowania.
BillilU w ttórcj firma si~ znajduje rów·
nietpozwalaspoc~wprzyszłośtw

Dynam!UI produkc JI aprzed8neJ

W)'dlod:zitz ułamania.Opnwdziwympru·
łomie

bd

1,25'/o

.... ......

14

daty na l

t)t. tewl994rotuprodutq. W}'Tl(l$iłaciw!e

tyltoot. 9ST!It swru:r.rotu 1919.8udownictwo, 016\nie r:r.ea bioqc, odnotowało mniej·
szyspadetPR)"Chodównitprzcmysl,ttóryz
tol.ci szybcieji:r.wi~Dqdynamitą:r.ac:%4ł

2,25%

..

Cykl"""""""""'

dobrod:zicjstwtoniunkturynitw przypadtu
finnoa:orszcjSJ(uacjifiTIIIlSOTłej.
l

cua:o~ączasem~powatnedyspro
porcjcwwicltalcinaletnościiz.ohowiązań.

boldingicm i do

23

bd

czająprzedcwszystklmmotl.iwatddłu&iego

teiwtymprzypadł:unwnydoczynicnia:r.

17

bd

trcdylowanil swoicli klientów, w "')'niku

·~ ·
·~·

328

ROE(stopaZWI'Ol\lzkllpitaluwtaanego)

wiednio6J,.. orazl4'!1t. Wartościleodtrzech

aby

póinicj znal.lzło to odbicie w :r.wi~bzonycb
wydalbcli na i~.

.,.

3,7!1

"" "" ""
'·""'

~IWUbit&łYmrokuty\tooJOII'e.Wydajc

rzebę; twi~b:zem.l mocy produłcyjnyc:h

'·'""

2111

1,",.

branży.

si~biontwaprzcm)'Jłowc mUJZ4odc2llć pot·

11 .~

8,35'/o

pierwsze sym.,Ptomy poprawy koniunktury w
brW:y budowlanej, l,i. zdecydowane wyba·
mowanie spadku warteki przychod6w ze

:r.updnienatwalnc,bowiemnllipierwprzcó.

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

..".

R81ltowrtołćip!Z9deżynetto

Kolejna kielecka spólka zostala niedawno dopuszczona do publicznego obrotu. Subskrypcja jej akcji
zaczęła się 19 czerwca i potrwa do 1 lipca o ile nie
przedłuży jej zarząd spółki. Korzystając z tej o~i
pragniemy zaprezentować czytelnikom spółkę na tle

montatowejwstosunkudoprzcmysłujest

1,44"4

RenłiiW!KlłćaprzedatybNtto

Branbll21

nic toniunklury w produkcji budowlano-

3,,.,.

317

bd

Cytlirodkówpienięlnydl

:r.dynamitąnoto~wprzcm~le.Opóinic

1,31"4

u ...

97,11"

3,93

Branta budowlll\l jest rełllywnic licznie
reprezmtonna 111 Wll'SDWStiej &iełdzic:
.Budimcx",,.Espcbepc.,,.Exbu!r,,.Mostosłal Export", .Mostostal Wanuwa~. ,.Mostostal ~. Jrocbcm·. Dopuszczony do
publicznccoobrotu lea}c!zac nic 1\0(()WinJ jest "Beton-Stal·. Jcdnat wi~ :r.
tycb firm trudno P<lfÓWNĆ :r. KPBP BICK.
.MostostllElport.i".EJ:bud"totypowcbol·
din&i, .Prochem•- firma intyniersb, ,.Mos·
lostal Wars:r.awa•ora:r. . Mostostal Zabrze•
budu,Mslrutlury boldiii&O'ft i zajmują si~
clównietomlnlktjami mclalowymL Nljbar·
dziej:r.blitonyprofilprodutcjim.aiiU:lOCifl,..
tic.fspcbepc•przyc:zymnaletyodl\()(owit,

..",.

".

'·"" '·""'
.... "·""'
'·"
......
.... .. ..

~konlroltcalóweth.

Cbar.ikterystyka b~

7,51"4

4,11"

7!1,23"
5,01"
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Bolesne przebudzenie
Pan pmyd~nt 6budri1Jif d6zy/ pói~o u
swoją da~~probarq 10-ob« kawn/a ksirJza
pra/alazGdańska,lcróremuwdrodztdoiwlt

loidltrruprztszkadz~qlydtl.

noid!JJdybypan prnydrnr mial wircel a11111
n/JZIIJiano ..·ienitJi( nadtyml spraw/Jml.llie
rabilbytylubltdów.

Widzieć wszystkich
Czyr/Jm

Uth Walrsazamiasttu1poklllanlu. kt6rtpslueha/ wswoj~ im/tniny, polfpiC bryrodntzdanla..."purł·/~dzlant przn ksl(dza Jan·
lcawsk/tfO, jeszrzt w rrokdt spotkania z
dziennilamami w Kraleowit pofOdlłlt fDM"fdziloprzyjainlzprolarrmlninrozllmltnlu
lnrtntjifrro kazania. Nagit waaraj, po orf6ntnluwladom6icl,iemoi~nltdojśłdospol·

/«111111 Utha Walpy l prezydenta Clintona,
~alysztfiimypnt"udtontfO praydenla RP.
&fesnttoprztlludunieinkoda,ienienastqpilo wadnitj, rui po imirninOW(} mszy w
Gd"nskll.

TrzyiTUJĆ slowa na uwięzi
Nit znam 'W.tzyJikkh szaąó/Ó'W zwlq:allyrh z ktlUI~Irm bifdta Jankol'>sklqo, alt
zaka/)'f(Hin~uwaiamsłoM'/Jodnoszqusl(do

JYmbolu tHUOdo~ Qd6w. Z druri() strony
zaslcoczyłllmnitkokltltrlazjokqJXlnprny

dtlllmÓ'If/aprz:yjoinll'olllków / t.yd6wdo
pali/J Wtłssa.Sqdtf,łtpolltycypowlnnlumitC
trzymiiĆJ/owo 1111 llllł'i(ll. /eh myili nitpowinna ""YPntdzał mowa. S lowrm: wi(et} god-

LUDU

•,•:•.•.•.•:•.•····································:·~

.SI6Wfl ~du' od dzitdca l m/Jm

zamlllraytatfrdllltj.Nitll~ty.wlatnloprzt

flnadtw}tdnq J/ron(.Chodzlmio]tdnostronnrwyllczanirlwypominanitmajqrkui/J()gll·
ctwa ludziom Koltlata. Zapomlnllclej~dnok.
ielrztbawidzldwszyJlkith.DiaatfOwlfCnlt
pisteti~ol)'nallcadldawnythbol!ló'Wirawa

rzyszyrazbijqjqcychsl(np.•aplami"T

l
~!
~

dzilbymradnym.abyudt~lisl(przrdnąjbliUu
szkoły podsta'W6Wł! l 16m posłuchali jak
m6wiq lłajmlodsl.tDWł!t uan/ow/e.
Czy slysŹqr "'"llf:ary:my l prztkltiutwll
samorząd kol~ zamknął l l~ pllltówlc/J
Wyd~e misi(, te w slunnt/ W61Ct t IJ!kohl>·
/izm~m zapomniano o prryaynach ltj plari. a

próbll]tJI(twalaiJCjtdyni~lkulkl.
/ ralcrrzebab(dzitkirdyiwr6dłdop111i·
'llll)'(hOW)'WIJiłia

staw, zoayrurjqc cltoiby od
n~m/()t/szy<:h.

ogłasza

l
~

•'~

2. Wykonanie sieci kanaliza-

~

::

~
~
~

::

~

~
~

~

~
~

~

etap w Chęcinach

~

Opracowanie

techniC20egonabudowęinsta-

'

~ targu bez podania przyczyn.

kaidywie.Mimoienazywasłfzle

mniaczal"lłl,

może

żerować

1"111

pomidorach, papryce, tytoniu,
datur:ze, atrople.
Po raz piCTWStY opisanazostała ru.
dzikorosnących roślinKhZ rodzinySo/anaaaewp)mcj ~doliny Missisipi. Po
wprowadzeniu tam ckl uprawy ziemniaków
stonb.przcszłanat~tośli~izacz~aszybtą
in~. W 181-4 rotu osi~a wybrzetc
Al.lantyku,odlmrokuspotytanab)'ław

Europic.Odl9+4rotuznanajestwPoiSI:e,od
1950wyst~pujc lianie.
lcdna 1arwastonki7Jada3000 mmkw. liśd

zicmniata,dirl4$ZCZti11rW)'mocąpowodo
wać&oloterynaroślinach tywidclstich.Nic

zwalc:zana niszczy B proc. plonu. Nalot
16.000ehfZ4SUZ)'MI heharmotedoprowa-

3. Na odmianach późnych w otresie
pojawularwdruPetaitnecieaostadium.

ma;;;:;;:~e~=c:i~

roniczicmniab przed staną ziemni~

:~~~~':==~~~=~~~~%

nich nal~ ,bulłdoct.•, .cypcrkil•, .dccis•,
. rastac",.fury",,.bratc•,"sumi-alpha","tre-

!:;~:;!e;'r:~=~==

kictcmpcratury,np.,.&lpha-almbi",,dccis
PRIM", tnecia pupa to insektycydy, które
lepiej w wyhzych temperaturach,
nalctą do nith .bantol", ,.hostathion•,
"oncol","marshal'.
Przywykonywaniu zabieaówochrony rolli n nalcty pami~tać o uełlo'fl'lftiu bezpic·
c:zeństwa, zapoznał i dokładnic ztrdd4

~

bokośei l0-20em,najlepiejw&lebachumiar
~złych i niczbyt wilaotnyeh.
Wylotehfl4SZCZJ'nast,pujewkońcutwiet

--·--

Spóldzielniaustnepsobicprtwounicwatnienia~ttclarJUbczpodanilpRJtZJD.

Laboratońum

Fotografii
Barwnej

t'lowo

nic, w nas:zych WllfUnb.ch pojaw drugicao .
pokolenia zachodzistosunkowo rzadko.
Zftlc:zanic eheminnc stonki ziemniaczanejpolcganawykonaniu l1ub2zabicaów
wpodanychnitcjtcrminach.
l . Na odmianach wczesnych w momencie
łfODUdzcnia si~ chrąszczy n.a plantacjach
wiOSflo\.
l Na wnystkieh odmiaMch w czasie

w Książu Wielkim

sprzeda
- ~
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M Rzeszów

l

lllłl
zJoc::enic,

infonnuje,
te w dn. 6.V11.1995 r. o QOdL
12 w siedzibie O!T Rzeszów, ul.
B Marca 13 odbędzie się putr

liczny przetarg na

dziertawę

obiektu .Gonefnia Rolnicza•
Motkowlcach.

w

Blitsze

informacje motna
uzyskał
w Gospodarstwie
Ogrodniczym ZWRSP Piekosz6w, teJ. 16-10-96JubwBJuruPełnomocnlkaAWRSPPana

Z Zdrala Kielce, IX Yrfeków
KielC,

teł.

Spółka Akcyjna Oddział

453-32.

nieruchopolotonej
w centrum Ksiąta
Wielkiego, która
mote być przeznaczona na działalność handlową

lub mieszkanie.
Oferty prosimy
składać w biurze
GS "SCh" Ksiąt
Wielki, ul. Śnia
deckich 1,
tel. (0498) 38-018
lup38-003.

""'•

Wojewódzki

w Kielcach, ul. Sienkiewicza 47

ogłasza l i 11
przetarg nieograniczony

"SCh"

to-Ets,ornld.6&-ll-lt,lł-IJ-,.)DlnoilnintlhkPit

Agencja Własności Rolnej
Sl<atbu Państwa

Bank Gospodarki Żywnościowej

mości,

KIELCE

---

- wykonujemy zdjęcia na

część

•

.....,-"_

13x18
do AO
r.llm!lll -formaty
- od
-

Spółdzielnia

39 -SOdni.Corotupojawiasi~jcdnopokolc

9620/a

--finnyllURST
-b>alrola- obróbka aep:tyw6w AutoLab l 000
- pmcesy E6, C41

Gminna

trwa w uletnośc:i od WllfUnków j)Olodowyth

ceay~~=~~MtdltW:Mie211bdenz~pmtarvllliuaalll•

Przetar&odb(dziesięwdoiu6.V~IO,all~wtymsamrmdaiuo~~liuy
Spói~W:ntf.wC:u"~~=u9.wwysotctcil~proc.cenywywołurczq

.......""""

larwystontitcru.io\~tkowogomadnic,
pótnicjsamotnie.Rozwójcałc&Opol.olcnia

~®,:::.-..=.-:::c::z.~.::=:::;:••

Q=1rMyłmti"wiałowiewruzzap~morazprawoutyttowaniadziałkiopowim·

pos:zutiwaniupot.armuimiejscaskladania
j~nawetru.odlcglołlćkiltusetkilometrów.

l)u.aód,liltl21ip',Kffi..21 7E.rokllf0d.11159,1Jalllłl5112287,et~~~~-U»,OGZI

2)saocll6cl.,i*z011a',11J-11ł3,rokprod.19!3,nłib.1C2107,cet~~"IIJ'(IIncll-l.COl,OOZI

~~ir=:s~~-=~"d.•cDJ12icalt9Sr.pz.lo.~

dmi )li m kw. Cena wpołmu ww. budynl:u wyoosa7I.IXCI zł
2)wap inwtntanowa IIOHł- 2szt.

lill459-1J,-n4-IO

nia,&dy&]cbana&l~kolc:i20cmnllłfZCjc
si~ do 14 st. C. tbfZo\SZCZ.C rozlatują si~ w

~~~~
~ogłiiZtprzełargnieognniczonr

Gnnnl Sp6łdzitlnil "s.no,omoc Chłopaka• WRMowit k. Staaowl
ogłasa przetarg nieograniczony

DIIDI,ul.,....._ll

towanic

na wykonanie remontów w oknsie wakat;}i 1995 r. (roboty malarskie,
dekarskie, posadzkarskie, stolarskie, iruta/atje wod.-kan., c.o. itp), w placówkach Szkól Podstawowych i Przedszkoli Samorządowych na ttrenfe
m. Kielc.
ln[ormatje datyczqce zakruu robót oknifajq szcugó/awe r.·arunki przrtargu z którymi można sir zapoznać w siedzibie zespoiu (zawierać one b(dą
m. in. kryteria,jaklewinlen spt:lnlałoferent). Oftrty należyskładać w ttrminle& dni oddaty ukazania sfęogł onenla w pras/t 19zalakowanych kop"tach
w siedzibie Zespołu, pok. nr 10.
Prutarg odb(dzle się w dniu 3. V/1.95 r. o godz. 10 w siedzibie Szkoty
Podsrawowtj Nr 16przy ul. Toporowskiego40{.świetlica). Warunkiemprzystąpienia do przetargujtst wplaanit wadium w wysokości 300zł na JaJidy
rodzqj robót w każd~ placówa na konto Zespołu Obsługi Oświaty w
Kitleach w bonku BPH 11 0/Kie/Cf! nr 322809-996-1 J9.-2.
Zoslrzega się prawo swobodnego lł)'boru oferty oraz unieważnienie przrtargu w calościlub części bezpodania przyczyn.
MOV1

l;t:••;:·.~··~•:•:•:;o:;·o.:·;";···•;:•·;·~--;···;·=~;::;::;=~~;;,·;.-;;;""';...,;.;;_;. ;~·"";-""":"'==""""'
==""=*==·=·=~~•

dział~<\

dzićcklcałkowitcpJ()Iotc:ru.
Cllfl4JZcz.estonki zimu_Mw&lebicna&ł~

"..,,

ul. Miodowa 7

~

Gołożery p0 stonce ~ prz::: u~~~~::a ::!~ ~
Stonka ziemniaczana jaka jest.

KIELCE- "ONEX" tel. 512-11 (13), wewn.. 13

oglasza przetarg nieograniczony

projektu ~
:;
lacjl elektrycznej zasilaJącej :;
budynki mieszkalne oraz :·
oświetlenie ulic osiedlowych :;
na os. Pólnoc, łl etap w _Chę- ~
clnach. Projekt techmczny ~
winien zawierać: przedmiar ~
robót opracowany wg KSNR, ~
KNR, kosztorys ,ślepy", kosz- ~
torys inwestorski, uzgodnienia. ~
Oferty nalety składać do 1O ~
lipca 1995 r. w Urzędzie GiM. ::
Dodatkowe informacje telefo- ~
nlczne udziela się pod nr teł. ~
151-006,w. 44t46.
~
3.

NAPĘDOWY- 8.600 zł/l

Zespól Obslugi Oświaty w KieiCilch,

~ cjl sanitarnej na os. Północ, 11 ~

::

OLEJ

~

1. Opracownie koncepcji
zagospodarowania placu 2 ~
:• Czerwca t pl. 2eromsklego w 'l
:: Chęcinach oraz parkingu przy ~
:: ul. Radkowskiej w Chęcinach ~

~

:;

i

l

::

~

Zielone hobby

~

konkurs
ofertna:

l

Zapomniana przyczyna ~
Radni w Xielweh ..."dali zdaz spożywa·
n/1Jalk6holu'Wmit]swchpub/ianychponltw61pljqcybtlrdz1Jbrrydkosl(wyraiali. Ra-

Zarząd Gminy

iMiastawChęcinach ~

STRONA9

nasprzedat samochodu marki .fiat 126p•, nr rej. KEH 1550, rokprod.
1988, nr silnika 6080155, nr nadwozia 9422511 .
Cena wywoławcza 1.800 zł
Przetarg odbędzie się 7.V11.1995 r. o godz. 9 w BG1: S.A w Kielcach,
przy ul. Sienkiewicza 47.
W przelargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spOłdzielcze i osoby prywatne. Przystępujący do przetargu winni wpłacić

l
1
1 wadiumwwysokości10proc. cenywywo/awczejwkasieBankuwdniu
1 przetargu.

Gdybyt przelarg nie doszedł do skutku, w tym samym dniu odbędzie
11 przetarg o godz. 11.
Zakład nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu oraz
zastrzega sobie pralNO uniewatnlenla przetargu bez podania przyczyn.
Pojazd wystawiony będzie do obejrzenia w miejscu gara2:owania przy
się

l"I.Zlotej 9wdnlu 5.VIU995 '·od

g- 9do 14.

Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Szpitala aa (iamowie
dr. Jcn:e•a Kn:ewicliemu i dr. Wacławowi 8HfllSOwi
za baiatenso~ poJDOC w ntowaaia tycia

śp.

-

KLARY ~1'RYCHALSKIEJ

oraz wszystkim z.jo·ay._. PrzyjadoiHS i ~iado• tt•

~~~=-=~ataiaytiwJq

.

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

lll".lo
• bo•l e~smiSJI
11..
• •• WiS
R.
Się
Wo~
Stalowa

TamobrzeSka SpOidziełnla MIHZkanlon jest n~lliększym w tym mieścle
dyspoDentem lok.ali. WTamobrzegu, Nowej Dębie i Skopaniu posiada łĄcznie
4391ysięcy metrów kw. powierzchni (8315 mieszkali). Dodatkowo DrliJdza 21
tys. metrów w blokach komunalnych, policyjnych, wojskowyda i kolejowych.

Członkowie

honorowi
VU Krajowy Zjazd ,.Solidarności"
przyznał honorowe członkostwo tej
organizacji biskupowi sufraganowi
diecezji sandomierskiej Edwardowi
Fn~nkowsłtiemu i arcybiskupowi
przemyskiemu Ignacemu Tobn::mkowi.
Wnioski zgłosłła Komisja Mi~
dzyz.akładowa NSZZ "Solidarność"
Huty .,Stalowa Wola",a poparł je Zarząd Regionu Ziemi Sandomier·
skiej. Obydwaj dostojnicy kościelni
wspomagali strajki stalowowolskich
związkowOO.w w Jatach osiemdziesiątych.

Trzeci wniosek hutników, o po~miertne przyznanie tego wyrótnienia ks. Jerzemu Popiełuszce, nie
został

zaakceptowany przez zjazd.

Prezes Tornast Lenard z zadowoleniem podkreśla, te w ciągu ostatnich czterech lat działalności spół
dzielni udało mu si~ zmniejszyć
zatrudnienie z niemaJ 400 osób
w roku 1991 do 173 w bieżącym
roku. Jest to niemal 60-procentowy
spadek, co pociąga za sobą zmniejszenie kosztów administracyjnych,
przy utrzymaniu poziomu usług
technicznych. Średnie płace pracownikówspółdzielni utrzymująsi~ na
poziomie o 20 procent nitszym od
średniej krajowej.

Czynsze w~
Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego
w szybkim tempie rosną czynsze
w TSM? W ubieglym roku wzrost
tensi~gn'ął41 procent (9 proc. po wytej inflacji), a na rok bietą;cy przewidziano niemal ?O-procentową podwytk~. Wydaje si~ to dziwnt, bo
ponoszony przez spółdzielni~ koszt
eksploatacji metra kw. powierzchni
rośnie znacznie wolniej: odpowied·
nio 18 i 21 proc.
Zarząd uzasadnia t~ zwyż:k~ dutą
liczbą osób nie płaących czynszu.
Około 800 lokatorów syste'flatycz-

nie zalega z zapłatą, albo w~cz nie
płaci wcale. Na dzień dzisiejszy
zadlutenie spółdzielni si~ga 16
miliardów złotych i rośnie w szybkim tempie. Jeszcze w końcu marca
wynosiło ono 14,5 mld. Dostarczycieleenergii i wody naliczają odsetki
od zaległych kwot, co jeszcze zwi~k
sza sum~ zadłutenia.
Uczciwy
płaci dwa razy
Spółdzielnia

usiłuje

związać

koniec z końcem stosując zasad~
zbiorowej odpowiedzialności. Od
tego roku za osoby zalegające
z czynszem ~dlł płaci: solidamie
pozostali lokatorzy. lnaczej mówiąc,
kto dotąd uczciwie płacH, ten będzie
za ka~ płacił tak:te za sąsiada.
Podobno jest to jedyny sposób na
uratowanie spółdzielni, bo od osób
uporczywie nie płacących nie sposólł

wyegzekwować

naletności.

Niewiele wskórała nawet specjalna
komisja windykacyjna powołana
przez Zarząd dwa lata temu. Udało
si~jej odebrać kilka zaległych miliardów, ale w tym czasie długi wzrosły
jeszcze bardziej.

Pracownicy spółdzielni nieoficjalnie mówią, :te wi~kszość z tych
co nie płacą, to ludzie całkiem niefle
tyjący. Mąją swoje firmy, jetdt.ą
dobrymi samochodami i śmieją si~ z
płacących
czynsz;
naiwnych
Podobno trudno to jednak udowod·
nit, bo potrafią przedstawić kat:de
zaświadczenie o ubóstwie.

Eksmisja pomoże?
Za niecały miesiąc spółdzielnia
przygotowuje pierwsze w Tamobrzegu eksmisje najwi~kszych dłut
ników. Starania trwały ponad rok.
Na 200 oddanych do sądu ~praw uzyskano na razie 6 sądowych wyroków
eksmisyjnych dla lokatorów i 2 dla
najemców lokali u:t:ytkowych. W
przygotowaniujestnast~pne 5 wyroków.
Dłutnicy zostaną wysiedleni do
mieszkań zast~pczych w pi~trowym
murowanym domu przy ulicy Wiejs-kiej. Jeśli nie b~dą chcieli przenieść
si~ sami, koszty przymusowej przeprowadzki w wysokości kilkunastu
milionów zostaną im dopisane do
zadłutenia.

Obawiać si~

tylko nalety, Ze eksmisja obejmie jedynie naprawdę
najubotszycb. Ci, którzy traktowali
spółdzielni~ jak źródło
taniej
potyczlr.i dla swoich firm, zawsze si~
wykrę:cą.
PIOTR PIASEK

Klub Pożeracza Książek
Przy Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Tarnobrzegu, a właści
wie przy jej oddziale dla dzieci, dzi..a.la
od póhor11 roku Klub Poier11cza Ksi-f.ek.. Nalety do niego o:terdziddoro
dzieci z tamobrzeskich szkól podsta·
wowycb.
W ostatni poniedziałek, na spot·
kaniu podsumowującym działal·
ność wyrótniono siódemk~ dzieci,
które otrzymały upominki ufundowane przez WBP. Najaktywniejsi
czytelnicy są uczniami Szkoły ?odstawowej nr S. Pierwsze miejsce i
tytuł nąjwi~kszego poteracza zaj~ła

En Glw:ic:b, a nast~pne: Bartek
Serafm, Gosia Lewicka, Monika
Lewicka, Lukasz i Ania Adamkiewlc:z.owieoraz uczennicaSPnr3 Dorota
Kalinka. Pozostali poteracze także
dostali drobne prezenty.
W czasie spotkaniaodbył si~ wyst~p Teatrzyku Cieni ,.Moliki" działa
jącego przy Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu pod
kierownictwem EHbiety Ukral6skiej. Dzieci wystawiły spektakl z
wykorzystaniem tekstów Joanny
Kulmowej.
(pas)

Zaproszenia na dziś i jutro

i ......... _

spektaklu jest Studio Piosenk.i Fundacji Ziemi Sandomierskiej.

~~~~Ś:~i~~i:k~~-is~Y~;i:r~;:
poły Spiewacze

i kapele ludowe.
• " Noc Swiętojańsk~" organizuje
23 i 24 czerwca sandomierskie
T onrzysiwo Ekologiczne .,Pro Vita".
Główna cz~ uroczystości, w tym
puszczanie
wianków
przy
także

diwi~kach bębnów, odb~dzie si~

w sobot~.

(pas)

serwacj~zjednegozestalowowols

kich mieszkań byłcbory'na wściek
lizn~.

Tamobrzeg
Pływają

na medal
• Trójka nczniów Szkoły rodstawowej nr3 w Tamobrzegu zakwalifikowała się do udziału w pływackich
Mistrzostwach Polsld. Michał Smyk
wyjedzie na mistrzostwa dwunas·
tolatków, które odbędą si~
w Szczecinie od 30 czerwca do 2
lipca. Natomiast na mistrzostwa
czternasto- i pi~tnastolatlr.ów do
Rzeszowa wyjadą Wlołeua Kotowlcz(l4) iPiotrWalasek(l5).
(wlcz)

Stalowa Wola

Degradacja
• Komendant Straży Miejskiej ze
Woli Stanisław W. "l!lstał
zde&radowany do funkcji starsz.eco
inspektor11. Komisja Dyscyplinarna
Urz~du Miasta uznała, te popełnił
kilka wykroczeń . Zarzuca mu si~
mi~dzy innymi czerpanie korzyści
materialnych z wykonywanego w
ramach obowiązków zawodowych
monitorowania sklepów i innych
Stałowej

Podziemna bul. turystycma cieszy się Dlez:miennle dll4m z:alnteresowaniem turystów odwiedza.i~cycłl Opatów. Jeb liczba wzrośnie zapewne w aa.~ie
rozpoczyn~cq:o się sezonn urlopowego.
Fot. K. Krzak

•Przypominam.y,iedziśogodz.17

w WDK w Tamobrzegu Teatr .,Ateneum" z Warszawy wystawia spektakl pt. ,.Za i przeciw" wg sztuki
Ronalda Harwooda. Wśród wykonawców jest Gustaw Holoubek,
Martan Kodniak, a z młodych
aktorów Grzegorz Damięcłti.
• Jutro odbędzie się na obu brzegach W'tSły, w Tamobrzegu i w rejonie

wścieklizną
• Ro7.porądzenlem wojewody
tamobrzeskiego za zagroiony wście
kliznĄ nznany został teretf miasta
Stalowej Woli. Rozporządzenie
wydane zostało po tym,jak Zakład
Higie ny Weterynarii w Rzeszowie
potwierdził, te kol, wzi~ty na ob·

Nie ma chętnych?
O tym, ż~ gry towanyszą ludzkości
od pradawnych aasów iwiadczą
wykopaliska. starożyrn~ zapisy i historia.
Badając kultu~{ pruszlośd archeolodzy wldokrotni~ natrafiali na
prudmioty, którychpruznacz~nia ni~
byli POCZ/ltkowo w stani~ odgadnąć..
Ni~ dawały on~ spokoju badaczom,
gdyż ni~ siużyły do zaspokoj~nia żad·
nych potn~b życiowych. Ni~ by/o tri.
podstaw. by lączyćjt z jakąkolwiek
r~Jigią.

Tabliczki z otworami, figury i kul~czki okazały sir być r~kwizytami gier
hazardowych. Równid. hisroria gier

na zi~ml sandomierski(j j~st długa.
Niech świadcz/f o tym szachy sandomienkie z prułomu XI i XII wieku.
W historii cąsre były zakazy uprawiania gier hazardowych. Od kilku lat
możliwość otworzenia kasyna stoi
przed Sandomierzem, wpisanym na
listrmiastturystycznych.
Powstające kasyna są w Pafset
interesem nierwykle dochodowym.
Podobnie by/oby zapewne w Sandomi~rzu, gdzie co roku tysiące rurysrów
przyjri.dża nit tylko poro. by zobaczyć
wiele zabytków, al~ rówmiri zostawić
rrochr pienirdzy.

pomieszczeń.

Tarłów

Referendum
jestważne
• Zaskartone przez Forum na
Rzecz Praworądnoścl l Gospodarności referendum o odwołanie władz
miejskich odbyło się :q;odn~ z pn~
wem. Taką decyzj~ wydal w poniedziałek Sąd Wojewódzki. Orzecze·
nie nie jest jeszcze prawomocne
możnasi~ od niego odwołać do Są
du Apelacyjnego w Rzeszowie.
(pu)

(mag~ L-----------------~

.

,

_

,

,

.

.

.

.

r

.

-

,

.

,

,

~

.

,

.

_

.,..__

u

• Wojew6cb.ka Biblioteka Publicma w Tamobrzegu zaprasza dziś na
dwa spotkania w sali odczytowej.
Dzieci, które l czerwca wzi~ły
udział w obradach S~jmu Dzieci~
cego w budynku sejmowym w Warszawie spotlr..ają si~ o godz. 10
z przedstawicielami samorządów
szkolnych. Nieletnich parlamentarzystów ~d.zie motna pytać o ich
wrażenia z pobytu w budynku
sejmowym i z rozmów z dorosłymi,
którzy rządzą Rzeczpospolitą.
O godz. 17 w WBP, Jerzy Zub
z Pracowni Konserwacji Zabytków
~dzie opowiadał o zabytkowej
architekturze województwa tamobrzeskiego.
• W Klubie "Lapidarium",
w podziemiach sandomierskiego
Ratusza odbędzie si~ dziś koncert
piosenki literackiej. Organizatorem

Zagrożenie

. ._oplo.ł..W.o-looilololUL

TARNOBRZEG
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Zanieczyszczenia :akteriologiczn:zbiorników wodnych

Gdzie Się
Z przeprowadzonych w ostatnim czasie badań wód w Jlvlellskath na Klelecaybl.ie wynib, że bez obawy moina się wybrat nad zalewy w Sielpl, Rejowie,
Skadysku (na Bem atc:e), Suc:hednlowie, Starachowica.c:h, Ostrot~·c:u Świętg
knyskim, Bolminie.
Niewielkie zastrzeżenia ,.Sanepi·
du" wzbudzila woda z zalewów
w Borkotrie, Chańczy i Starac:how:lcacll na rzece Lubiance (w dwu
ostatnich na pływanie jak dotąd jest
za plytko, ale może p<>ziom wód si~
podniesie).
Badania wody w Cedzynle (po masowymśnię:c:iu ryb) nie wykazaly ani
zanieczyszczeń chemicznych, ani
bakteriologicznych wskazujących
na konieczność zamknięeia zalewu.

Kąpieliska nie są jednak zachęca
jące ze względu na nadal od czasu do

cz.asu pojawiającesi~ .. rybie zwloki".
Woda w zalewie rzeki Bobrzy nie by·
łajak dotąd kontrolowana, ale z ką·
pieli i lak skorzystać tam nie można.
Jeśli nie zostanie naprawiona tama,
amatorzy wypoczynku za miastem
będą mogli w tym zbiorniku co najwytej .umyć nogi do kostek".
Popływać możnabezobawwMg

stkada, Oekoblch. Andrzejówc:e oraz

kąpac •

w warunkowo dopuszczonych ką
pieliskach w Starej Kublicy, Baryczy,
Gómyml\-tłynle,SI\porkot~ie,Szarb

kowie,Mójczy.
Być może, po l lipca

będzie się

można kąpać również

w zalewie
w Pińczowie, ale woda z tego zbiornika ze względu na pojawiające si~
zanieczyszczenia bakteriologiczne
jest poddawana przez .,Sanepid•
dłuższej serii badań (zbiornik może
wię:c uzyskać tylko dopuszczenie
warunkowe).
Niedopuszcza sięzupełnie kąpie
li w Nidzie - jest skatona bakteriologicznie. Nic warto jechać do Brodów Dilecldck i Żyda, czy ryzykować

koło Stvorkon (zagrożeniem są nie tylko bakterie, ale i
niebezpieczne dna kąpielisk oraz fatalne brzegi.
Od ubiegłego roku zamknięty
przez ,.Sanepid" (i bardzo zaniedbany przez wlaścicieli)jest zalew "Klekot" k. Wloszc:zowy. Nic budzi natomiast zastrzeżeń woda w Kaniowie,
gdzie powstało dzikie kąpielisko
(zbadane na prośbę użytkowników).
Polecamy jednak przede wszystkim kąpiel w miejscach nadzorowanych przez ratowników oraz czytanie komunikatów ,.Sanepidu", które
bę:dą na bieżąco informować o poja·
wiających się zanieczyszczeniac:h.(br)

Jak na swoim

-Skąd zatem wzięło się to pasmo
sukcesów? Kierownik produkcji
RSP,WaJdemar Rogowski twierdzi,
że sukces to zbyt wygórowane poję
cie. Kłopoty też nas nie omijają dodaje kierownik. - Ale robimy
wszystko, by je pokonywać. Gdy in·
ne spółdzielnie strajkowały i protes·
towały, to my pracowaliśmy. Wie·
my, że tylko w pracy, dobrym g ospo·
darowaniu jest nadzieja na lepszą
przyszłość.
Jakmożna było strajkować, gdy w

chlewni na jedzenie czeka 1000
tuczników, 200 owiec, gdy w polu do
zbierania jest zboże. Nigdy tet nie
braliśmy żadnych kredytów długo
terminowych, np.: na inwestycje czy
zakup ziarna do siewu. Wszelkie bu·
dowy i remonty wykonujemy syste·
mcm gospodarczym. własnymi pracownikami i za własne, uciułane pie-

niądze. Bierzemy, oczywiście kredy·
ty nawozowe czy, - jak to miało
miej9CC w minionym roku - suszowe. I nic ponadto.
Inne spółdzielnie wpadły w zasadzk~ kredytową i już nigdy się: z
niej nie wyd:twig.ną. A my zbudowaliśmy ubojni~ i mimo te wszyscy
twierdzą, iż hodowla tuczników nie

MARJAN KLUSEK

Bodlechowie z pneraieniem
shrierdziłi.., f.e w niekt6rych miejscowościach wydętt zostały prawie

wszystkie dnewa.
Z Lisio BodzechowsJdch l&i·
nęły stare dęby, z łąk goździeliń
skich - olchy. Miejscowi męt
czyini za bezcen sprzedali je w
pobliskich tartakach. Teraz, po
wprowadzeniu prawa loka.Jnego
przez wojewodę, niełatwo jest
sprzed~ drzewo. Na katdą
wycinkęwłaściciele muszą posiad~ zgodę. Jeszcze kilka tygodni
temu drwali tutaj nic brakowało.
(u)

ŚCieki

każdy

miesięcznie.

drzewa
* Praco"niq· Urzędu Gminy w

i... wypoczynek

jestopłacalna,mynaniejzarabiamy.

RSP w tym roku także obsiało
skrawek uprawianej ziemi.
Jest 18 ha pszenicy,37 hatyta,43 ha
pszenżyta, 9 j~czmienia ozimego, 34
j~czmieniajarego, 25 ha owsa, 2 grochu pastewnego 40 ha łąk, i inne
u tytki.
Zbawienne było przekazanie zwrot dla Państwowego Funduszu
Ziemi - ok. 70 ba łąk. Te nicgdyś pra·
wie silą przekazano RSP pod uprawy.Stały ugorem oddane przez prywatnych gospodarzy w zamian za
świadczenia emerytalne. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by na nowo, w produkcji masowej rozpocząć bodowi~
owiec. Material zarodowy posiadamy. Będzie popyt, będziemy je hodować. Jednak podstawą sukcesu
RSP w Lasocinie jest załoga. Pracownicy mają własne mieszkania,
wykupione od RSP, pracę na miejs·
cu i średnio ok. 430 złotych pensji

Wycięte

w Czarnej

RSP w Lasodnie ma się dobrze

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lasodnie (gm. Lopusmo) gospodaruje na 270 ha u:l.ytków rnlnycb.
z..jmlije słę lei hodowll!, tuc:mik.ów
i owi~. Posi..ada wtasn-. ubojnię l zatrudnia tytko 32 pracowników. Kondycja Hnanso,.Ttakm do nwjgorszych
nie należy. RSP nadal inwestuje, rozwija słę. A wokół wszy5tkle bez m.ala
spóldzielnie upadly lub ą likwidowane. Jak cl!otby w pobliskim Lopasmie.. Radoszycach czy Gosaniu.

Bodzechów

Z

Piekła"

"

do

Rozpoczyna się: na dobre sezon
turystyczny. Coraz wię:cej wycie·
czek autokarowych i pieszych
odwiedza okolice Końskich. Zorganizowane grupy przemierzają szlaki
lasami,wsiami.Jednązgrupspotka-

Piekiełka"

"

liśmynatrasie :zrezerwatu ,.Piekto•

koło Nitkłania

Wielkiego, do " Pie·

kiełka" pod Końskimi. Pogoda dopi·
sywała, wię:c

marsz na ponad dwu·
dziestokilometrowejtrasie wcale nie
byłmęczący.
(mak)

Wąchock

Pod jednym dachem
Gminay
Ośrodek
Kultury
w W~tthocku jest su:ugólnie goś
cinay. Matu'-,~ swoj11 siedzibę ldlkanaśc:leróinyc:hlnstytutjl,nlekonlec:z

nie twiap-.anyc:h z upowszechnianiem
oświaty.

Z sal korzystają więc związkowcy,
działacze partii politycznych, kom·
batanci. Spotykają się: też tutaj na
swoich zebraniach kobiety z Koła
Gospodyń. Wiejskich i mę:żczytni
z Ligi Obrony Kraju. Zadziwiać

musi, te ten swoisty natłok ,.lokatoróW'GOKnieniesiezasobąsytuacji

konfliktowych.
Przeciwnie
wszyscy wsj:!Ółprac:ują z sobą, pomagają sobie wzajemnie, uczestniczą w
spotkaniach i imprezach.
-To nasza wąc:bocka wieża Babel
- mówią w mieście z dumą. I zaraz
dodają, te w odróżnieniu od tej
biblijnej, nikomu w Wąchocku nie
grozi pomieszaniej~zyków.
(bis)

* W br. po zakończeniu sezonu
wypoczynkowego w Sielpi, rozpo~ się prace przy montowmiu
rury ściekowej. Rura będzie przebiegać od ośrodka harcerskiego
- w sąsiedztwie innych wczasowisk- a! do Muzeum Techniki. Poszczególneośrodki wypoczynkowe, po zainstalowaniu u
siebie kontenerowych oczyszczalni ścieków, będą mogły
oczyszczaną wodę odpcowadzi
do rury zbiorczej. Woda z rury
będzie takie używana do napędu
słynnego kola zamachowego w
muzeum. Obecnie kanał, którym
właśnie
była
doprowadzana
woda do napędu, jest bardzo
zamulony i trzeba wiele pienię
dzy, żeby kanał przywrócić do
dawnej świetności. Roboty~
zakończone na przełomie l i II
kwartału

1996 roku.

Nareszcie,
kanałll

po wybudowaniu
wczasowi·

ściekowego

czćw wypoczywających w Sielpi
przestaną budzić wyjące rano

wozy

asenizacyjne,

wywożą zawartości
ośrodków.

które

szamb z
(mak)

Kroni-ka wypadków
Szet~lla, budynek poczty

Fot. M. Klusek

Tchnienie historii
W Szewnej k. Ostrowca historię
napotyka si~ na każdym kroku. Jut
sam kościół parafialny pochodzi
z 1776 roku, a wybudowany został
na miejscu pierwotnego, który stal
już przed 1440 rokiem. Wtedy też
pisało się, te to Ostrowiec leży
w parafii Szewna. Obok kościola stoi

kilk.a zabytkowych obiektów. Jest to
m.in. budynckobecnejpoczty, przy.
ozdobiony figurami świętych.
Ponadtowblisk.iejodległościpoczty

jest kilka stylowych latami, które
dziś .napędzane" są energią elektryczną.

(mak)

Oficer dytumy Komendy Wojewód-zkiej Policji w Kielcach, nadko·
misarz Bogdan Pronobis informuje:
• W Siedlcach (gmina Chęciny),
20bm. ogodz.10.20, Tadeusz K. (lat
43) kierując .,fiatem 126pft podczas
wyprzedzania zaprzęgu konnego
zjechał na lewą stronę jezdni i zde·
rzył się z nadjeżdżającym z przeciw·
U.,.maluc:hemft, którymkierowal Janusz F. (lat 28). W wyniku wypadku
Janusz F. doznał obrażeń ciała.
. * W Morawtcy 20 bm., o godz.
13.40 od .,mercedesa furgon", którym kierowal Grzegorz M. (lat 32)
oderwała się: przyczepa. Uderzyła

ona w ,.ładę:•. Kierujący .,ladą• Józef J. (lat 41) doznał obra1eń ciała.
* W Nowinfch (gmina Sitkówka)
20 bm., o godz. 15.45 Knysztof W.
(lat53)kierując "nysą•zderzylsięz

sos·.

.,mercedesem
kierowanym
przez RysZarda O. (lat 26). Kierujący
,.nysą" doznał obrażeń ciała.

* W Nadowiach 20 bm., o godz.
13.30 kieruj11cy rowerem StanisH . (lat 69) przy skręcie w lewo
nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu
i zderzył się: z nadjeżdt:ającym z
przeciwka .,fiatem l2Sp•, którym
kierowałTadeusz G. (lat31). W wyław

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

niku wypadku rowerzysta

doznał

obrażeń dała.

* W Kazimierzy Wielkiej, 19 bm.
o godz. 14, ośmioletnia Dorota N.
wybiegła na jezdnię: zza stojącego
ciągnika rolniczego i została potr-.·
eona przez nadj~ącego ,.fiata
125p•, którym kierowała Dorota U.
(lat 28). W wyniku wypadku dziecko
doznało obrateń ciała.

UWAGA! Swtadkowie wypadk6w
drocowycll prosteal q o k011takt te~
fonlc:my lub osobisty z aajbU~,łe4nostą polkjl. Dyskrtcja u,ewaiou.
(jl<)
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TAXIOSOBOWE.WIOIIOVrY"-td.ll~919
(IIIC~Dclojmf).

NYOł·td.ll-1Q.-47,66-3 1-17,467-Il

1'IWONY

l'twMoftRatuokDwt-999,fo&ototriePoJi.

llNO•olre.,.~~~y6czyl:iltf

JADIQ-TAXI ,.MlJIO• ·Id. 22-222, SS-SSS

(!lit pobim u dojazd).

IADIQ-TAXI,JJ.SA"-td.ł44-44,'61 1-999(nie

U-4.•~•11.11.

MUZ111M ZACIJ',IIA STAIOPOLSDICO
(Oddrial MIW:IIm Teduili NOT • Warszall'ie)micicisicwpudlillpmii.UC01rllizpolo"JX1X•.
l'reuntuje dłwne 1IJPOSIUnic, obnbiłrti i teli'l'lleodlnry.ClyMe•ptz.9-12i 13-17,•ponicdzialkinicaJrult.

SKARŻYSKO
IINO,.MdalfwiK"-oieaJnne.
liXO. WIIIMU" ·Jfldmiemlnyllr-USA, L
12,, li,..Ełridemi.l"-USA.LIS,,20.
MuzniM IM. 01LA IIAUGO - lejft, al.
SłfttCIM"·CZ)'IUII!codziennie:ebpol}l:japle

ne10111-calydzicil,etspozyqawbudyntu(wtymŚwi~obzystidll.pllpo'Wifl f'artrundidl AK) -

wp1z.9-11.
AP'I'IL\Drt.IJIN..\-uLI.qion6• 1Dl.
SPóUIZlfllllA LllAISlA - CZ)1LDI
•JDCk.l-lO,u!Zic:IDal-stomatolop..
RADIQ-TAXI-tel.Sil-70S·niepobienopłaty

udoj&zd.
GAI.DIASZTUII,.MAłOWit}"-.t.JMaja

ll·m&lantwoirzd.blartystbwrqionutielec.tiqo.Czynnawpxtz.ll-19.

STARAQIOWICE
DNO..Mirł*lt"'· nieaynne.

STOPNICA

IINO,.I'ttrie..- ·niuzy!lne.

SUCHEDNIÓW
liNO ,.llfaica". n-w..,. nieayrme.

WLOSLcrJ)WA
IINO•Dl- nicaynoe.

Pożegnanie jednostki wojskowej

na Bukówce
W związku z rozformowaniem
Jednostki Wojskowej 2359, b~dącej
konlynuatorem Jradycji ,.CZWARTACK.ICH" od 1806 r. oraz obchodami 80, ostatniego świ~ta pułko
wego- zapraszamy tołnierzy i sympalyków ,.Czwartaków" na uroczystość, która odbędzie si~ w koszarach

,.Czwattackich'"
na
Bukówce
23.VI.1995r.ogodz.ll.
Program uroczystości:
l. Msza świ~ta- godz. li
2. Uroczysta zbiórka-godz. 12.30
J. Spotkanie pokoleń- godz. 13.
Slonrzyszenie i'.olnierzy
i Sympatyków 4 Pulku

Komunikaty policji
• Komenda Rejonowa Policji
w Skartysku-Kamiennej w związku
z prowas!zonym post~powaniem
w sprawie kradziety kieszonkowych
w autobusach komunikacji miejskiej, kursujących pomiędzy osiedlem Milica a targowicą miejską
w Skartysku-Kam. 2.VI.l995 r.,
wgodz.8-IOJD,zwracasit:zprośbą

o zgłaszanie sit: osób pokrzywdzonych oraz świadków kradziety do
Komendy Rejonowej Policji w Skartysku-Kamiennej przy ulicy Krasiń·
skiego II,pok.J I w godz. 14- lólub
kontakt teleroniemy pod nr 530-770
w. 229, 227.
• Osoby, które w wyniku wlama-

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

ni a bądż krndziety samochodu utraciły
radioodtwarzacze
marki
.wirat:- 5'" w obudowie koloru czarnego, proszone są o kontakt osobisty
z Komisariatem lU Policji w Ki~J
cach przy ul. Paderewskiego 10, pok.
nr 1091ub teł. nr 29-070, 29-911.
• Świadkowie wypadku drogowego zaistniałego .S.Vl.l995 r.
około godz. 2 - 3 w m. Marzysz II,
gm. Oa1es:zyce, w którym nn. kierujący motocyklem o nie ustalonej
marce i nr. rej. potrącił pieszego proszeni są o kontakt osobisty lub
teleroniemy z Komendą Rejonową
Policji w Kielcach, ul. Wesoła 35,
pokój nr 3, teł. 29-1781ub teł. m.
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Radom, ul.
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STRONA 13

1

1liM9UIMOliOS

r;:SALDNVEl

KOMUNIKAT

IVIEBLOVVE

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennych (Dz. U. Nr. 89 z dnia 25
sierpnia 1994 r. poz. 415) Zarząd Gminy Koszyce zawiadamia o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Koszyce
polegającej na:
1. Wprowadzeniu nowych terenów pod zabudowę
mieszkalną - jednorodzinną z motliwośclą lokalizacji usług
nleucią1Uwych

w sołectwach :

a) Jakslce na działce, nr ewid. 212
b)Ksią1niceWrełkienadziałkach, nrewid. 1082, 1090,

1091,

1092,1110, 1131, 1"132,
c) SiadUska na działkach, nrewid. 137 i 211
d) WrtOw na działkach, nr ewld. 353 i 359
2. Wprowadzeniu nowych terenów pod lokalizację usłąug
nleuciątliwych (usługi, handel l inne) w sołectwie :
a) Ksłątnice Wielkie na działkach, nr ewld. 946/4 l 1129,
3. Wprowadzenie nowych terenów pod lokalizację urządzeń
wodociągowych w sołectwach:
a) Ksiątnice Wielkie na działce ,nr ewfd. 19/4
b) Zagaje na dzłałce, nr ewid. 74/ 2
Uwagi i wnioski dotyczące ww. zmian nalety zgłaszać w
terminie do 14.VII.95 podadresem UrzęduGminywKoszycach.

HZPt.ATNIE MOHTUJDfY , TRANSPOfiiTUJDI ( NA~ 1C1D..C)
.-TAl...UJEMV w ..EJSCU PAZDMAc:zENaA
mno::

FIRMA HANDLOWA ,.1)-0 '"
KIELCE, ..&. WITOSA 2
OfSIUE'ARr.~

OLEJlHWERSAI.HY
OLEJSŁONECZJIK

br1JOo
USJt bnA1o
2,7łJf

KAW'flNOHCAFFE
KAWYPIIIMA

v.,250g

uu

75g

O,&&Jf

""""""""""".''""

CLICIEA PACZKA1.52

bn.lftD

truao
'O?Ifl

UWAGA!
KUDNĄ SAMOCHODY !
Peugeot ubezpiecza

Cię

w PZU! Za darmo!

Do końca sierpnia 1995 roku, każdy nabywca nowego Peugeot otrzyma

ubezpieczenia OC, AC, NW, Assistance

wPolsce izagranicąna cały rok

za darmo!

Oznacza to, że można zaoszczędzić do 15%wartości samochodu!

AUfORYlOWANY DEALER PEUGEOT: Kielce, RITA MOTORS, ul. Domaszowska 52, 2S.315 Kielce, tel. 68 12 35
Skład reklam: ,.Exbud 13" Biuro Reklam .,Słowa Ludu", lel. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada u

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

lrdć

u mieszczonych OlfOłUń.
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OGŁOSZENIA
WYPOCZYNEK akOrzany o,bowv -

SPRZEDAZ

9500/g

I'IO\fiiY.I<Ielce, 61-65-89

RENAULT 19 Kielce, 68-66-92 BoiKP
SPRZEDAM.poloneu"(90).158~~

SPRZEOAM , polonezli" (1993). Kielce,

68-45-33.

9493/g

SPRZEDAM , FS0-1500" llnlk ,polo~ V 1986 r.. lłf\ldllel\ Tel.

neza"
BOAZEFIIE -listwy, ~nełe ~oe.

lakiery, dmM Mrnlonijkowe, kuetooy,

kantOwkl. niOlab. Kielce, MQ 1-i, 6-22.
401/gd

SPRZEOAM .sl!odf"
Kielce, 508-22 (po 15).

1301.. (1988)
oi63/~

15-13-97.

9489/g

~plyt

dekoracyloe.~noe. Najtaoiej
upr1)(1uceota.Klełce,66-09-31. 9138/g

SPRZEDAM .126p" {84) IOeloe, Sien-

952-t/g

10ew6cz1,23120.
ł'K:lWOCZESłE

karnisze PCN, ~oele

wielofunkcyjne

staole. Telll-76-91

w

dobrym

9506/g

.~86r. • 5320", ,5321'rAekouów, ul. Wolno6c:i 32,114. 161-229.9376/g

MASZYNY rolnłcza ~ne 1 Niemiec.
Radom, 262-20.
31/nk

RĘKAWfoliowySlel' 55 cm, worki
tellowe 100x 55 cm, 1"10łno6ćdo 50 kg.
Wykonam lrw. opakowania l folii. ~tel 66-36-02 do 9lutl po Hl.
93-42/g

TANIO
UJKIER
paczkowany, wortowany
herbaty, kawy, mąki, kasze,
torebki papierowe,
syropy, galaretki, budynic i inne

RAFPOL

Sk~ti!:·t:?t~cl~ §~-&

oraz Zagnańska 84,
tel.31-ll-41 wewn.170mr11

OVERLOCKI,

~-

32-51-1-i.

Inne.
87861g

SIATl<l~.Kielce,22-924.

TAMO sprzedam: Juka" 1988 r. oraz
fiCIMSiedzeljalotolczedo.malucha". Tel.
66-7()-96, Z..grody 60 k. NowiiL 9466/g

1989r. Klełoe,ul. PHoe.z 12&, po 18.
952Qig

JAMNIKI dlugoMoee. Kleb, 22~~~~

PAWILON Plaflły, teł. 558-35.

9521/g

SPRZEDAM Wć.Zek dziecifey. 475-69.
9509/g

PRODUC:aK:I
Kielce, 68-47-56.

E~L

Kootak:L

9576/g

SPRZEOAM kozy mleczne. Kleb, ul.
T~2.
9589/g

SPRZEDAM: .biełoruś"t:JudowU.na88r.

Kielce.527..(l9po17.

9518/g

SPRZEOAM .nisaana ~ plck up
oawydlesei1.7. Tet.11-36-29. 9494/g
.MERCEDESA2070" 81, , e'lleA31" 83
'·Kletce, 15-40-90.
94861g
,126p" (88). Kielce, 3242-60. 9487/g
SPRZEOAM
61-66-93.

uat,

chłocWczą.

Tel.
9528/g

TAMO sprudam . atnQe 500". Kielce,
545-41.
9469/g

.BMW-r

PŁITY GIPSOWO-KARTONOWE
systemów Rigipś.

~ ZAPRASZAJĄ
Przyjmujemy ogłoszenia
na miejscu u klienta.
Wystarczy zadV~~onić pod numer

.126p" (1981). Kielce, 503-77. 945-4/g

,126p" (81). 11-i-334.

9568/g

.POLONEZA' (801.681-681.

9534/g

9601/g

(0-12), 56--14-44.

783/g

SPRZEDAM ,poloneu.1.6" 92 przebieg

18.000, .FSO" combl86 r. tel. 522-16 po
14, . poloneza" 89po 11 Gómlcza39
9502/g

9517/g

.POLC>r€ZA truck' Izoterma ! agre-gatem,oryglnatstaob. dobry. Daleszyce,
tel.119.348.
9593/g

STUDIO UNGUA -

zor~ ł

da Anglii. Tel.
384/hk

STUJIOUNGUA-kursy~a-.koo

W8f'Sacje, tłumaczenia. Tel. 68-14-20
wewo. 130.
384/hk1
KURSY olemiecklego, engielsldego.
Upiec - slerpiel'l 120 godzin. Kle~.
31-52-5-(.
386/a

ANGLICY -

1, tel.
332/hk

,INTERBUOEX" Klelee - [)yltrybulor;
.NIDY GIPS". płyty gipsowo-kartonowe,
aufitypodwieaune,gi~.~IGULL
azltłane, fołie ~.

ABERA: -'"Y

IlELUX-okna dec~. p()nlldto; blacby
da~.atolarkałlnne. Klelce,$cł.t

252

lłłeoroego

(teł.

61-60-65),

Slmdewł

cza 13 (teł. 68-<17-«1, oi39-49).

333/hk

.w.auO" -PrzlldatawlclełCementowol
.~ olerułe cement 350 l oiSO
oraz Siporeks, cegt, blltlą, pelooą llooe

materiały ~oe. Ceny konkurencyjne. Kielce, Zagoe.flsłtl72,tel. <18-4-19,
faxoi93-92;Skrzetlewskaoi,tel. 68-oioi-40.

331/hk

TECłNKI 'IMJCIJW~ - , l.lptlt" . Don
Qulchotte", .Guex". KOTWY, koltd rozpo-

~~-~~s~·~r:
pler*::leniowe,skrflne,~.

taśmoWe do wt:JI)atek. HurtO'oll'l'lla . EV'IIP",
Zbotowa 2t (0-41) oi30-76 {dawna baul
Pllłłł).
9079/g

.NIXEL"- produkcja, haodel; .uprem-.
ałyro$Uprema. atyroplan, uchWyty pYitł
ka-,łlatkli)Odłyokowe .•LATEX", O$Cie!-

nlce, wełNI miMraJoa, (0-41) 66-4-i-30
Kraokowska 257.
«</ag
MATERIAŁY budowłaM
Obsł1JQ8

l Izolacyjne.
budowy domOW. Rachuokl VAT.

dobt-

9058/g

AUTO-MOTO
BlACHARSTWO, lall.lernlclwo, mecha·

niQ .Auto-Meto", 66-71-61.

815-4/g

AUTOCZĘŚCI.BFIONOWStO". H\Ktaolrł
oie cąłcl do samochodOw DChodnlch.
Klelce,Wesola47/ 49, 423-73.
530/gd

konwersie;., kursy an8/g

Wlllkacłe. 66-39-06..

~nla~~~
orgenlzujekursy:

--·

- obs/uge biurowo-11.....-alirmy,
- podstawy kslfgowo&cł l kslfgowoSd

Data ~ - 20.VI.95 r. Tel.
66-27-91.
921-i/g
KURSY: palacza (kolływodoe, parowe),

budoWiene, (ITIUI'lln-tynkarz. betonllllnlbfojarz. poaadDuln-glalurkarz, looe),
pedagogicltry dla mlstnOw w rzemiośle,
haodlowcOw. ~: .Alta• Kielce, ul.

TilfVOWII 18,poj(.610,tel.32-1-i-38.
9280/g

MEDYCYNA
GINEKOLOOICZNE

ubiegi

AUTO-RADIO-ALARM.

Okneł 35.

Klelce,-66-28-49.

WIBTRONIC,

-431/eg

HAKI hołoWrllcze. Kielce, 61-57-04.
8852/g
GAZ- lostalacje l'lomologoweoe.
Klelce, 492-17. Sadowli3.
9089/g

AUTOALARMY . SiliCON", lmmobiiiMI'Y. redlomootat. Klelce, oi34-79.8-402/g
do 2-i

tygodni- rei'IOI'I'IOIIMM kliniki (gebloety)
europejskie, umle111oweoe ceny. T elefono..

~~-=~~moc=

~~"~=w~?

.OACIA"1982. Tel. 15-17-44. 9549/g

MASZ nadwallf? Zadzwoń- nie zwle-kaj! Schudolesz, e przy tym motBaz duto

amortyzatorOw, ldockOw harnulc;owych i

,126p" (86). 61-11-94.

uroble. Tei.(0-48) 318-662,517-67.

1985/86. Tel. 15-15-39.

""''
9561/g

wa(::

40/ok

SPRZEDAM.126p" 88r.Klelce,oil5Wg

SPRZEOAM ,ople
68-14-56.

BUDOWNICTWO

2400".

Kielce,
9567/g

Qdetła

1.6 D", Tel.

PAAKIET, mozaika, ldeje do parkietu,
Nowloy, Prze549/g
Gl..AZURA.IIIfllkota:kr.)owa.u.granlczoa. Kielce, Szydłówek Górny 4a (rOg

9518/g

WaraD~ws!UeL przedłutaole Turystycznej).

.MEACEDE:SA
31-24-35.

dreM~&, ociepleń. ,AlEJ(",
myełoltrfe 7, 59-376,8-16.

68-60-86.
125p"

(81/85).
9531/g

SPRZEDAM ,a>Af A--31" (89). Tel.
114-371.
9528Jg
SPRZEDAM,akodf 120L" 1988. Kielce,
61-1-4-65po16.
9565/g
.FORDAescor1e"87, 1.oi. 68-25-62.
9610/g

TELEFON ne 68 ~- Kielce.
22-885wleczorem.
9546/g
. PMSATA" combi diesel GL 91, cena
28.000. Kielce, oi58-12.
9598/g

8105/g

SERWIS -

wymlaoa oleju (gratis),

looe usługi. PETER-cAR, Kielce, Narusu'lllłcu
teł. 66-08-57.
81 06/g

33.

AUTOLAKIERY,

,126p"(1993). Tel.11-52-04. 95-47/g

446/eg
NAJMĘKSZA klelecłw hurlownla pły
tek c:.ramlclnych, elewecyjnyeh. Cedro-

-Mazur 7 {Cedzyne, obok

natychmiast przyjdzie
nasz przedstawiciel.

DoiaZd

613-52.

Kleloe, teł. 31-67-97 czyony całą
lłćt :umOwleole.

NAUKA
łndywldualoe wyjazdy
68-1-i-20~ 130.

OKNA. dnwl. mateMiy budowlane.
.MABUD" Jtdrzejów, ul.

.Mar1rtl.lf'", lOdt.
30-23-28,
32-79-49 (10- 18).
8/nk
PROTEZOWANIE. NapnrM. Kielce,
502-52.
436/ag

SPRZEDAM ,lleta
Kielce, 66-23-82.

Kielce, 32-l 2-79
Radom, 63-97-88

Klelce, 31-97-45.

OBRABIARKI Oo drewna (wyrOwnla rtti,
grubotcl6wkl, strugark13-ctronne, 4stronne, lrearkl, wiertarki). TAl«>
KLif"SZl GotOWQ. raty, leaMIQ. lekład

,125p" 85190 - 32.000.000, ,polonez"
89-62.000.000. Klelce, 16-1-i-43.9558/g

.DACIĘ"

AKWIZVTORZY

153rnlnorazallnlkdlesla2.5145mln1992.

531..07po 18.

SPRZEOAM .toyołf corolle" 1992, , VON
jetta" 1991,
1991 po wypadku.
Klelce,31--32-25.
9482/g

do,.Gud'---_

9596/g

SPRZEDAM . renaun master 2.0 L" blłn
eyne, nowy silnik, stan Idealny 1988187,

.WJGOLFA" (92}- dleseł, 60.000 lun,
.toyol.l cerlna" (91) - óleael. Kleloe,

tlubną.

PILNE ,126p· cena 62 mln, teł.
66-46-13(dogoclz.16).
9530/g

Gl.AZt.JRA - ten.kot&, kUetooy aufltowe. -nny,kabloy.blllterle. Klelce,Jana
Pawtel12. tet. 68-73-()8.
8595/g

9597/g

SPRZEDAM przyczept , tMI-60-11 "

KONTENER blurcMy. Klelce, 68-i:iL~

suknit

KOTY perskie. Kielce, 469-87. 9552/g

SPAZEDAM .~saate 1.8 Cl" combi

, OPl..Akaderta 1.3" 88, , FSO 1500" 87.

114-404.

Kielce,
9278/g

SPRZEOAM
31-45-89.

lAWETA .,niewiadOw" 93 r.- spradam
38 miiL 473-44.
378/hk

105 L" (S8r.). Kielce, .(39-25.
9597/g

9362/g

SPRZEDAM .opla kadetta" combi (91),
_peugeota 106" {93), . mercedesa 124",
9571/g
, 300D"(89). Kielce,31-69-96.

SPRZEDAM . mlbubishl L-300" ~nlo.
Klelce,81-24-26..
9588/g

,SKODĘ

9358/g

autom.tvcvw~

SPRZEOAM pralk'
,wlatkf", lei. 689-307.

M&cN.niki"'-$Zyn-Oeka".9.~ków.leł.

. 126p" 86. ,poloneu." 85. Tel506-99.
9510/g

boNeryjoe PCV, zewnttnne l w.wnttnne,

hur11detai.Aiesty.Nisklecerry.Atnlkcyjoe:
upusty_ .TOMPt.ASr, 61-18-62. Modrze.
wsklego 1, Błlrwioek.
84oi7/g

skora,tronlo.IOelce,61-~.

Klelce,573-92po 16.

SPRZEOAM wótek ,peruolkt". dv.-

clfce knHio

, FIATA 125p",rok 1979,tel. oi58=41

9660/g

DROBNE

KOMPI..ET ~ - plkowaoa

68-{J1-e5.

cmeotatu~).

444/eg

CllfllnKzrie, zegranlczna,
polskie. Kletce, 1 Maja 2061208. 447/ag
PlYTKI

T~glanlra,terakota. Kost<motyl

140.

STROPY TERIVA-.UNSTROP' -

azpechle.

aerozole:

.zEMĄX", ~~

~=~=
~~=-~~-~;::
cłe~~~S:~4~~
BLOKADY MUL-T-LOCK. 615--631,

68-43-78.

8641/g

PólOSIE Nlptdowe , SNRA-- Francła

~"t' C:~~~~

~~~~:1-45-~··

10/mg

39alog

Ot:Jit·

AUTOALARMY. Zakład Najwymzego
Zaufania polece umtdzenle ze zmiennym
koóowani&OL Rutelna lolormacła i
~~ole .Cebox'" Kielce, "g',~~

gorekk. Kielc, Tel. 11-04-931ub~
rem: <IS-4-26,61-(11-81.
8984/g
IZOBUO blachy trapaUlWI l tt.chówkopodoboa, dachOwkl: ceramlczno.-ł)la
szana, cemeotowa, bitumiczna, płyty
dechowe,
papy
pollm&fa-,
folie
dachowe, izolacyjne, lołle fl.lodameota-.
Kielce;, $a11(1()njerska 106, tet 472-88.
8972/g
OKNA, dRWI PCV. DECEUNNCK. Sdi-

glefV!e90131,~7-a2.

~ielc.kolory•

8236/g

Kle~.T=-~~~5-~~~
FORD - CZtk:l Ulmienne. ~.. ul.
GómlkOWStaazlcowaklch 15,502-52.
TŁUMIKI

do aamochodOw

""'"

:rachodnlcłl

~m'97~·;3~MotorriU". Kielce,~
CZĘśCI do samochodOw zacłlocWch.

~!~:~~~~ra~~~
ROE,MAR~=:~=:::
~~-Kielce, KarczOvitWwskaJłiJ!:\·

MARCO-Set-vice, cztkl do aamochouchodnlch, ~l utywaoe.
Kielce, Karczówkows~ 20, teł. 524itfihk

dOw

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogloszefl..

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

SLOWO

NUMERI42

LUDU

OGŁOSZENIA
TN'ETOWAME. malow&rM. 536-04.
l/AT.
9458/g

USŁUGI
l)udowlelne. 11-19-52.
ŻALUZJE -

9«2/g

NAPRAWAplecykOwgazowych. Kielce,
61-26-87.
8772/g

Cz:tSZCZENE dywanów. 31-82-71.

t.nlo. 66-08-13.

8991/g

8713/g

TN'ETOWANIE. malowanie. 461-99.

..53/.

NN>RAWApralek.-441-41.

9412/g

NAPRAWA tefeoMzorOW, megnei<M4·
dOw. 61...01-39.1nt. Ktystek.
8800/g

8859/g

TN'łltreoaportl0011.425-54.

kw. na PodkarczOwce. KWoe, 25-996 lub
569-70.
9803/g

Sf'RZEOAM dllałkt Plekol.zów-8ła-lk0w. Tal. 558-35.
9522/g

SPRZEDAMrnleazklnlekomfof10M,60
mkw.Tel.68-80-01.
9400/g

KUPIĘ dom w Klaleach do 1,5 "*i.
liiiTERLOCUM Kielce, 453-G2.
40ela

26-888.

SlUPKI ogrodzeniowe, meta~ na
zaiTIOoorrllenie,c.na 17zt/szt.Klelce,tel
61-40-68w.23, 68-74~5. 16-15-21.
9320/g
DOMOFONY.

Alarmy.

T"RN-łSPORT

-

1,5 t

.mercedes".

61-94-68.

6248/g

Kielce,
9323/g

TElEWIZOFIY,naprawa,piloty,gtowiee.
9346/g
521-83, Konllr.

azycia

PRACOWNA

CZVSZClENE ctywanow. 31-75-64.
•
8465/g"
_________

lira!\

rem).

9479/g

sypialni, karnlau, mierZenie, upinanie.
Kielce, Wesoła 9. 68-1.8-66.
9328/g

KUPIĘ

w

SkańySku

515-240,
9395/g

male

miea:kłlnle

00wyna,ltdllokll30mkw. Tel.452-42
Klelca,Targowe.l8.
9417/g
POSZUKWĘ mie.:X.nil do wyflljtda.
68-08-01 praca,26-490dom.
9416/g

9310/g

E~.

poStedrVctwo mgr Plotr

kupno, spnedat,

Tel. 11-80-22, 12-03-os,
Zapraszamv.

wynałem.
Olszałlskl 16.

61-&4-86.

7430/g

ROLOKASETY, taltaJe pionowe. Chtclflska 18.68--41-33,68-74-76. 334/hk
NAPRAWA pomp wodnyt:h. Kielce,
66-42-97.
8212/g

TRANSPORT osoboWo-toWarowy. Tel.
68-77-90.

9380/g

Gl.RURA - terakota. Malowania tapetowanle.Boa.teria-pertdeły.I/AT.Tel.

23-214po 16.

9372/g

KOMPLEKSOW'E remonty mlaszkat'l,
sklepOw. Klelce,27-253.
9370/g
CYKUNO'NNłE,

układanie

31-76-78.
NATRYSKOWE

malowanie

28-089.28-105.

perto:lalu.
9198/g
wnętn.

7507/g

ZAKŁAOEiaktfomechanicznyKielce. ul.
1 MaJa 73, tel. 538--31 oferuje: przezwajanie silników", bramy garatoYM l ogrodzeniowe, I)I'Zf'Sła, garaie, napraW\! wag,
mlczewszkle,zniczewplastyku, W'Yfó1~k

AUTOHOLOWANIE.
61-54-52.

la-ta.

Kielca,
8155/g

SPRZEOAŻ. monłat aufrtOw poclwiesunych. Kielce, 68-00-27.
8153/g
USŁUGI

d!wlgowe. Tel. 66-44-46.
681Vg

STOLARKA BUD
~'!~

.STARr obozy, ko6onle, wycieczki.
Telełon Kleb, 423-60, 488-59. Zlfn-

OMa-drewniane
OO<na-Onwl-

8621/g

kowll4.

,.NMZOHt<A. Otltodek.J~Dty Konnej w
zaprasza.

Tal.

11-()9-92,
8918/g

autobusOW,

przejudy,

11....()9-77.

sanatoria. WCZilsy, wyciecZki. FRAHCJA-TEZE. 200,00 zt. EWMAR Klalce, Sienklewicz.l64, lal. 66-45-35.
347/hk

SZKLARSTWO

616/r •

.KlB.CZNł,.,.-PI'UijazdydoliiSZł)l.ni.

Wynajem mlkrobuSOW. Kielc., 3t~g

2ALUZJE 'ł8ftlceie, produkCji, mont.at.
Kielce. 31-94-03.

815Vg

l..AOt..N(Ow~lOci2:-Klelce
Radom. .,Jelcz" z ~ naczepą
(0-42) 33-60-86 w. 59, po 20.
9532/g

przeprowadzki.
9056/o

TRANSPOAT,
31-59-69.

~~enleopow. 41
kw.nausługl~tweprzyul.

INSTAl.ACJA aroten. 66-02-97. 9363/g
DOMOfONY. Klalc4i, 434-79.
usługi

TANIE
32-52-36.

eiektfyczne.

9582/g
Kielc..
8515/g

m

ZagOn-

klej. Oferty z proponowanit dtialal~
951t.SL"Kielce.
9511/g

PRZEJAZDY busaml Klalce,61-54-52.

2~51mkw.,l/llplftro,Swlfl.o
krzy&kle, podwy2:Uony standard - $prlldam. KGN, 4~.
458/ag

OBOZY,kolonia,WCZilsy-Mnatoryjne.
.Budowlani" Kielce, Kc*:iuutd 6. lal.
9339/g
484-70.

wc:zJ,SY

AGENCJA .WVGOJA" 2ALUZJE pozkme, piol'loltw, dmM harmonijkoWI, produkcja-monta1. Klaloe,
Warszawska 199. Tal. 32-58-13, taiJtax
68-68-77.
7833/g

wynałem.

~.sprzedat,zemlana. Kielce,Sien

BUD<l'NA domkOw JednOrodzinnych,

malowaM, tapetowanie, ;łazura, terakota,
parldet. cyklinowani&, lakierowanie, tynkl
roboty murarskie, dekarsko-blacharskie.
RachunkiVAT. Kielce.542-11 do 16w. 54,
31-53-70po t7. 1stnieje motllwość uzyskanlakredyłuna-.roboty.
9525/g
Al.AAMV 434-79.

domy, sklepy. Kielce,
9584/g

KIELECKAGIEŁDA NIERUCHOMOŚO domy, działki, mieszkania. Kielca, Słowac
klego 12, 483-63, Slenkii'Mcza. 28.
429-73.
430/ag

SZPACH..OWNłE

tynków metodą
tapetowanie.
944Sig

malowanie,

502-46.

8615/g

od 360 zt; 14 dni

z

WCZASY BukoWina Tatnaflaka osobodzlań 18 zł. Klełce, lei. 32-22-12. Bukowina, lal. (0165) 774-23.

95271g

WYNAJEM mlkTobuSOW u.j 11 oaob,
za;rarica
31...07-42.

KUPNO - SJnedat. wynałem, zamiany
domOw, działek. . Medlum-5er439/ag

8.

TV-1/łDEO-O:)MFOAT.

8620/g

.FXTAZA" - towarzystwo pafl. Tli.
9405Jg

PRACA

M-4 wtasoosclowe spOidziek:ze wrocław zernienit na podobne Kielce. Talełony:
(Q-71) 25-89-()9.
9585/g

2'ił2/NJ

HANDEL drewnem.
poazuJw;emy
wspOinlka. Klalce. 22-885.
906218

.. NATYCłMASTOWE potyCzld, tal.
«3-93. Kantor .Manhattan". Kielce, SienIclewicu 15. Zapraazamy.
• 8567/g

SPRZEOAM .t26p" (ii r.). 549-47.
9618/g

SPRZEOAM .opłl rekord~~" oombl2.3 D
(82 r.). Kielce, 66-02-74.
9609/g

ZLECĘ budawf domu w Kialclch. Starachowice. 72-26-17.
9623/g

SPRZEOAM .nvst" w dobrym stanie
(1981). Szaniec58.

135/b

ATRAKCY.J.łApr.canastalelnaMZOfl

(3-20mln).Radom,41-283.

ROZNE

SPAZEDAM FSO (88 r.) . . . .poloneza•. NlestachOw 73.
9611/g

TOWARZYSKIE
61-~9.

LOMBAFIO, 68-22-42, natychmlllstowe
potyald pod zastaw. Kantor w hotelu
.Bristol" takte w nledVelt. 68-22-24,

EKSPRESY
SPAZEDAM przyczaJ*' .nleWdOw".
Jtdaejów,lal. 624-73.
312/J

Pader--

sklego47,tai. 66-03-50,~T8.381bf

mlaa:kłlt'l,

KUPNO

HADES- doda!'"'- dmvl, równiet stalowe. Kielce, 31-29-83.
8600/g

8156/g

wytywHinlem .lnleł"-Kodu"',

wls" NOT-part81'".68-07-74.

nocny, 66-30-65.

ROBOTY Dlmne: koparki, transport.
Klelce,527-09.
9519/g

~

lnJ zagranica.

klewlcze76. 66-05-93,86-13-91. 400/s

TELEWIZOFIY -na.pra-. pn:estrajanie.
61-20-40,Wslczak.
9538/g

zachod~

OCIEPl.ANIEOOmćw~.Kielce,

11-71-71.

OLE.HYCH, Ql"llftk. e~r.t, luAir.
IOelcti.Chfcltllka14,61-37-49. 920Qig

PH .OKPOL" S.C.

WYNAJEM
~włcz.

wycieCZkl,

Pne)azdy ...~ cala
Kielce. Len 3. tel. 423-26,
7988/g

Bońlowle

M-3 Sto« kombi~ z telefonem
spneda .BROKER". Kielce, 68-35-~510

KRAKOw REMONTY - malowanie, t.petowanle,
boi!.Z&ria, lidlng. PCV, alewac;., stolarl<&,

..ABEX'" - oboZy, kolonie,
wczasy.

444-60.
lub Klalcach. Slwtyako,
531-445, Klełce, 66-01-27.

OPRAWA OBRAZOW

TURYSTYKA

MALOWANIE natryskowe, cyklinowanie. 31-40-34.
9291/g

2ALUZJE pionowe, dmM harmoniJroletXI met~. Kielce,

1550łg

SPRZED.W dzłlłq budowlanit 771 m

pottednikl M-3 (l - M p.),
9352/g

zasłon,

-:-=:=c:--:--,-.,.,-,-,-"-,I/IOEOfl..MO\AIANIE.61-32-39.9317/g
cyk)inowanla.Klalca,32-23-21.

koWe,

~od

,on.

OOW)'I'I8łfclllokel35mkw~ul.
Jłlgielloński.Tal.68-47-61(rano,~

68-42-42.
MmochodOw. Tel.
9383/g

PRACA- 'Molzech cle
181al Tal. 68-47-68.

00 wynejtdl mleszXInie, M-2, oentrum, ....
Kialoe, 81~53. 9381/g
KUPIĘ bez

}OrnOłć

WVP01:'fcVuf.A

9573/g

N3E.HCJA-~.Wnoła51.
68-7~
9391/g

61-96-44.

TRANSPORT 2L kraj. zagranica -zna.
JtzyQ niemieckiego. Klelce,
68-94-55.
9409/g

SPRlEOAM dzillkt budoWłll'll! w Nin·

~. 31-64-17.

bliKowych

8980/g

TRANSPORT 1500 t, le-t.. 31-81-45.
9391/g

ELEWACJE .slding" l PCV. • AI...MEl...-TEOł', (~1) 474-34.
9406/g

pomieazczeń

domek )ednorodZimy z telalo1'1811'1). Tet.61-15-34(do 15.301,31-82-93
(po161.
9523/g
(~

TRANSf'ORT .mercectea" 1,5 tony.
81-67-72.

NN'RAWA telewlzotOW, magnełowi·
dOw. Zakład: Kaczmarłla 16, 61-64-24;
clom:61-46-59.
9413/g

DROBNE

PRZEDSIĘBIOR~TWO
poezuiW;.
lolullu w Kielcach NI dzialalnołć bliKOWili

ea 100 m kw. 5

INSTALACJE elekltyczne. Przyl•cza

STRONAIS

1501mb

ZGUBY

PRACA na. piłltlormach wiertriczych w
~. Zarobek410- 6800Mdziennle.
Informacje: AQencłl .RIGES", 41~
Mplowlcll' box 49.
776/k.

.TEPRON" Radom zełfudnl spa~ z

urn~
me~ 00.

Mtynarak.l10.

speWMiastall nierdz--..j

Tel. 216-00, Radom, ul.
1481mb

SPCiKAzo.owKielcacłlzetrudnl kslt--

gowe.Oferty9183.SL"Klaloe.
PRACĄ

praca

na stM.

68-76-74.

9163/g

Kielce,
7766/g

Tanie l zdrowe!
0®C30 D C!l~lP®cDI:BI
HOR'Ta, FORTIJNA, AROHIA,
TAMPICO, TAJA. Mułtl Vrta.
Ceny producenta.

Dla odbtorc:ów hurtowydt
-upustypołem

. . .-·. .1

Klełoe,ulPodklasztonw,117a,

USA -

loteria \Mzowl: lOd:t (042)

52-47-76,'SI-'SI-o7,'SI-56-31.

r. . . . .

.

676/k

tel 523-69, leUfax: 68-44-39.

.

;.:;~;:; ;;;.~:~:;;;;:,:: ;.~'-

~

~
~

NAPRAWA ~ zamra:tarek. pralek. Kielce, We.-.u.WIIw 6, 68-02-38.
8862/o

NIERUCHOMOSCI

LOKALE

SZAl.l.N<I budowlana, ruaztowanla,
lawety

-

31~.

wypotyczalnla.

68-32-12,
8667/g

.B..IXIR" nlefuchomołcl

22).

31~Ę poziome, picln(nw. NaJ;"'o:'g

Pondnk:łwo

milezklltl,
Kielce, 68-22-51 (18 539/gd

M-2 38 m kw. KSM, M-3 48 m kw. PIO-

NIER- sprzeda .PLUS". Kielca 68-{)8-73
I/IOEOfOTO. Kielca. 22-924.
USŁUGI

50-081.

438/ag

koparłlo-łlldowa~.

Tel.

9471/g

w Zegnańsku
ogłasza przetarg nleogrank:zony na sprzeda!:

383/hk
1Nrnłl0Cllłro4 spfDda M-2 Blf'Ninek,
Herby. M-4 KSM, Czamórw, Herby, Uroczy-

SEGMENTY stan awowy Ostrog6r!UI
apmda .BROKER" IOalol, hdefew.
akieg014,tel.68-35-56.
3751hk11
INWESTOR - kupno. aprzedat, wynajem,wyceny.Klaloe, Targowa 18,.poK.418.
435-50.
8469/g

SPRZED.W dZillkt budcMtllllt w Kleicech. Tal.grzeczno8clowy543-98.95431g

sko,Siok.M-5Uroczysko.Kialol,4~

~
1)~18C/1.8MtM"MaZzpr.ryległ4ddałlc:rlo~ ~

i

0,41 ha. Chętni do ukupu ptOSZWtl.ą o

~
~

wpł.cenle wadium ..

rrrysoko4cl1 00 mln zł.

ZJ SprredU lub dzifN'Uwfł W)MómJ ~ O.ZO...nyeh llłoz-

i
~
~

~ ~=us.~".wwlonu~Yndłowegotypu"hmf'. ~

i

obecnie usytuowanego MI'OflU u/k Plłderewsłd-riO l Wspóln., w
Klek:M:h.

~

~
~

i :~~p~ka~:e:a~=~e=n~~~~~~ ~
~

11-34-24wctniu30.vt.1995r.ogodz.10.
SpółdzJelnla zastrzega sobie pralNO uniewamlenia przetargu

~

~ bez podania przyczyn.

~

~
~

~

~~. ~

........................................................,,,,,,,,..., ......,,,...........................................~

~

Skład rek.Jam: .Elbud 13" Biuro RekJam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

~

Redakcja nie odpowiada z.a trdć zamieszczonych o&Joszeń

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

--

~

salceson włoski

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

LUDU

"Zaopatrzenie hurtowni, sklepu,

NUMER 142

restauracj~

firmy, biura "?J hotelu nie jest T"{!'Zą prostą. Ileż to jeżdżenia d. ró"{pych miejsc, ile
telefonów i faksów. Żyw.nośi wjednym miejsr:u, ar!Jhilj papierni'<! w innym, środki
"?Jstości jesrJ<! gd<fe indziej, sp'<ft gospodbtr.{J··· A jeśli w
dbtWtkN czasem chciał/ryś laipić mniejszą parlit towaru?"
I czasem sobie marzysz: gdyby tak cały potrzebny
asortyment był w jednym miejscu ... Dlatego

MORNIN G FRESH
płyn

do mycia naczyń 500 mi

~2,38 (237'90,-)/szt.
pakowany po 4 sztuki

wymyślono

makro eash and c:arry - Samoob-

sługowe

Centrum Handlu. Pod jednym dachem
znajdziesz ponad 15.000 artykułów od
kilkuset dostawców z różnych branż.
Codziennie, pnez 7 dni w tygodniu·,
po wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

liczyć •••

Jak by nie

jest coraz bliżej Ciebie. W ~bkach, na północny wschód od War-

makro C8sh 8nd carry

szawy, otwienmy właśnie OOW1 hal~ Dzięki temu drop do nas jest prostsza i krótsza. Teru jedna wizyta
w

makro to ;eszcze lepszy interes.

Wystarczy popatrzeć na nasze ceny!
Zawsze śMcia żr.moić, dJcmia ga;poda=, anykuły biun:7.ve, ną:hja. ~ ~ dektronicmy, ar!)Wiy ~ damwcgo, koometyki, td<stjfu, ~ -lO WSZ)'Iko można spokojni<,
bez ~u ob<j=', ~i Wjbtlć 1\ztd halą duży, bezplamy parl<ing, w samoj hali - bank, bar,
gl>X można poolić'"' p=l dW.ą drogą· a.ymożna sobie w)OOrazić wygodniejszy sposób

robienia zakupów?

DOSlA
_

NIE!

proszek 8 kg

_...

~~

-bnotto

18,1~

(181 200,-)/szt.

Jak zostać klientem Makro?
Teraz jc:st ID j== prast= niż dawnief W)pelnij dokladnie kupon, który znajduje si; poniią, W)tnij
goiW)'Śłijpodad=

makro c:ash and earry

KETCHUP HEINZ
340g

~1,95 (t95oo,-)/szt.
pakowany po 12 sztuk
PEDRO'S SPECIAL
kawa mielona 100 g

~

(isru4oo,-)

1,84
pakowana po 15 sztuk

~

~
Wktótte oazymasz od nas Karl( Klieni4Makro l.. już możc;z Wjbtlć si; po piawsze ,.]rupy.
A oo dwa tygodnie ~otrzymywać bezpłatne wydawniawn ''Otena Makro", w k!ó<ym
znajdziesz listę 110\WŚci i informacje o promow:wych produktlch.
Parniętlj, że w Makro oszczędzasz czas i pieniądze. Bo makro eash and c:arry ro

miejsa; gl>X wyjątl<oM: olwje zdarzają'"' rodziennie:
od poniedziąlku do sobo!yod 6,00 do :11) 00 (hala w Al. Jerozolimskich 184: 7.00- :11!.00),
a w niedzidę od 8.00 do 18.00
ł.klżeszn)vlrlciOid:i:ście~silf w naseyd!P\wlktdl~ Kicrwa (naiCI'tric: Nl w~ iiWi w Warszawic).
Nalc2y~patdla..-KorygDal~rwbriaiUI1eiUVAT(NU?.

:irT~/e,-eh~,~~~~;;;a;"q-~,;,;;;"-:a ~k;o-~s-h~~-~---'ROD

:'i~

BASEN
ROZPOROWY

l

rosz_ zaznac
.

ć

·

~

/uJ t l l l t t t l l l l t ttt tt t t l l

•

fjj~JW7i'i'itm, t

t t t t t

7 IMI'iitt l l i i t l 11 I I I l l l i

U

8

!_Li
_j_j_J

!~~=~. :~~ =: ~~,::'L!,h''' j/,, . ~1~
:0 .~,, . . . . . . . . . . -..
"7'(7':'t,,,,,,,,,,,, D h1h
pow..- ........-. m

224x46cm

43,76 (437 630,-)

:bnnU .......................... pow .............. m' ;i:~J I/ IIIIII/11

l

tfł5s

· ~::'-cdu~~
::{:'TI9s~
1--------------~------------------- L-------~

o cash and ca
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra
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(Domowe Komputery Multimedialne)
486 sx 33,486 dx2 661ub Nowe Pentium™

~ OPTIMUS SA... i wszystko gra
Klelee

Busko

ul. Sienkiewicza 43

~

l

bez żyrantów i

wpłata 10%

tol. 477-57

samochodów osobowych wwersji VAN

w $zydlowi~. ul. Rakowska J,
ttl. (fH9)Jł-JJ-86

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

oglasza
przetarg
nieograniczony

PEUGEOT

na sprzedaż:
J)nlifitrka do walkOw, typSWA
15. szt. l, uno -1.000,00
l) /tnarka pionowa typ 6H-ll,
szt. l, ctna- 1.600,00
3) somochód .żuk", typ A-068,
m. l, ctna-/.300,(}{).
Prz~torg odbfdzit sif w dniu 5
lipca o godz. JOwsltdzibie zakładu
wSzydlowie.
Maszyny możno oglądać w dni
roboaewgodz./0-14.
Warunkiem przystąpitnio do
prz:tlargujut ~~>płacenie wadium w
lł)'soko.ici /0 proc. cmy lt)'WOiawczQ do kasy w siMzibie Zakładu
nqjpóżniQ na l godz. pntd pnttarg/em.
Zastrzega sic unitważnitnie pnttorgu btz podania przyczyn. Do
sprzedanych .irodkOw trwatych
nabywco bfdzlt płacił podarek
VAT w wysokości ll proc.
Ponodto Zakład posiada do
upłynnien/o
blachf odpadową
..P 0.8wgat.ZillT - ctnodouzgodnimla.

SYMBOL JAKOŚCI

TA MDTfJRS

PEUGEOT

AliTORYZOWANY DEALER

Kielce, u L Oomaszowska 52, teł . (0-41) 430-10,68-12- 35,36,
fax 68-12- 37
nv,..

Konserwy, tłuszcze, mięso
z Zakładów Mięsnych ·
Kielce, Constar, Duda,
Pabianice, Tarnów

poleca

Hurtownia "TĘCZA"
w godz. 5-13.
Na terenie Kielc transport gratis.
Zagnań ska
teł. 3 1-57- 82.

Kielce,

110,

[ ......... _ l

1, ~==11
na wykonanie n iżej wymienionych prac remontowych:

1) malowanie

l
l
l
l
l

tol. 4G-28

Zaklad Wy robów
Metalowych
,,EMIZEI'' Sp. z o. o.

poręczycieli

Możliwość leasingu

l
l

ul. Bob. Warazewy 14

silosćw

stalowych

stojących

wraz z

konstrukcją wsporczą- nośną o pow. ok. 500 m kw. w Kop.
•Głuchowiec" w Małogoszczu,
2) wykonanie zadaszenia wraz z obudową galerii
przenośnika ślimakowego blachą falistą i pomalowaniem,
pow. ok. 60 m kw. w kopalni j. w.
3) pokrycie dachu papą na lepiku wraz z uzupełnieniem
obróbek blacharskich, pow. ok. 305 m kw. w Kopalni
..Kostornłoty Ił" w Laskowej k!Kielc.
·
Oferty pisemne wraz z podaniem ostatecznej ceny
uwzględniającej podatek V AT nalety składać w Zarządzie
Przedsiębiorstwa w ciągu 7 dni od daty ukazania się
ogłoszenia, do z-cy dyrektora mgr. Czesława Mistrzyka.
9$5)/J

~~

DAOIOUUM.
ABIZOL
STVROI'IAN.

WEI.NA MINERALNA

PRODUCENT
•ns· St'lluo ....
26-021 Niwki Daleszyck.ie,
u~

TowarzystwoPrzyjació/Szlloly
- - /ZafZIId
Gminy w Oleśnicy

ogłasza przetarg

nieograniczony
na W)fl"onanlesaMgfmmslycme/o
31m - 18mpnySzkole

intomJac:ii dof)uą·

cydr dokumenlaqi l ukresu ofetty
łldzJela O'jrellr:ja Szkoły Podstawowel

wQleśnky, teł. 27.
TetmMI sldadanla ofetł - 14 dni od
dltyullazatJia4ifogło.szet*.wprule.

listmoa sit

pnłii'O

W)'Oonl ofe-

tentajaktównietprawo~Deważnłeni~

paetargubezpodan/apnyr.:ryn.

salskiego 4, pokój nr 5, tel. 88-90-08 do 11, wewn. 30.

GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
z siedzibą. ul. Głooowsklego 315 w Ostrowcu Swfętokrzysldm
zpodnle z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia
10czer'"«B 1994 r. (Dz. U nr 16 z 1994 r.)

OGŁASZA

PRZETARG
DWUSTOPNIOWY NA:

2. Sporządzenie koncepcji projektu zagospodarowania mogiły
1863-1864. polotonej na cmentarzu Denkowsldm w OstrOM::U

PodstaW(!Wejw()fe.fn{cy.

Z alebokim żal. . poiopaliłmy

Przyszli lokatorzy będą mieli motliwość uzyskania
garaty przewidzianych do realizacji w poblitu budynku.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Działu Człon kowskiego Sp-ni Kielce, ul. Mas-

Świętokrzyskim

LEPIK ASFALTOWY

Szczepd~OW)Ch

stawowej 640 zł/m kw. p.u.

1. Sporządzenie koncepcji projektu zagospodarowania mogiły
1863-1864. polotonej przy ul. Hubalczyk6w w Os~ Święto-

PAPA

lt")miataełl

Mieszkaniowa "Domator" w Kielcach

informuje o motliwości uzyskania w krótkim czasie
mieszkania w atrakcyjnie usytuowanym budynku przy
ulicy Ho:tej 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. i 95.4 m kw. wg zryczałtowanej ceny pod-

krzyskim.

wie rz.cb.niqo bycia,
izolaC):Jna podkładowa

tell fax (041) 11-09-86
woj. kieleckie

Spółdzielnia

3. Sporządzenie koncepcji projektu zagospodarowania cmentana
z pierwszej wojny Matowej, położonego na obszane anentana
rzymskokatolickiego przy ul. DenkowskJej w Ost~ ŚWiętoknysldm.
Koncepcje projektów. o których mowa w pkt. 1, 2 l 3 powinny
uwzględniaćposadowien/e na mogiłach plastycznych form z symboliką f znakami nawiązującymi do wydarzeń historycznych powstania
styczniowego 1863-1864, w odniesieniu do projektów o którym
mowa w pkt. 112orazsymbolild nawiązującej doW)'daneń pierwszej
wojny Matowej w odniesienu do projektu o którym mowa w pkt. 3.
Koncepcjeprojektówpowinnyzawlelat równieipropozycjęzaoos-

podarowania mogił l cmentana wojennego szatą rOO/inną.
Przywyborze ofert zamawiającyklerowal się będzie następującymi
kryteriami:
- preferowane będą koncepcje projektów UWZf}lędniające specyflkfł l znaki nawiązujące do W)"datzeń historycznych powstania sl)Cznlowego 1863-1864 oraz pierwszej wojny Matowej
- zamawiającywetmle równ/et pod uwagę kosztyprzyszłych realizacji projektów.
Oferty oznaczone godłem w zaklejonych kopertach na/ety składał
w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego Ofl/oszenia w
prasie. Oferty na/ety składać w Wydziale Ochrony l Kształtowania
środowiska Urzędu Miasta w Os~ ŚMętokrzysldm. ul. Głogow
skiego 315, teł. 65-18- 60, gdzie takte motna uzyskać dodatkowe
Informacje w zakresie przedmiotu przetargu.
Do drvafego etapu przetargu zamawiający wybierze W)1rornawcę,
któregoofertaspełnlwymaganlapostawlonew Ofl/oszenluprzetar

gooym.
O termlnie sldadan/a ofert ostatecznych zamawlajlfCY powiadomi

oferentów odr"ębnym pismem
Skład reklam: "Exbud 13" Biuro Reklam ,.Słowa Ludu", teł. 448-58, Kielce, ul. Targowa 18.

Redakcja nie odpowiada za lrdć zamieszczonych oatoszeń.

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

Telewizja- Radio

6.00 Kawa czy he rbata?
1.45 V.I.P.- rozmowa Jedynki
8.00 Bezpieczna przySiań
8.30 TutTuru-quiz
8.45 Europa w szko le
8.50 Film animowany
9.00 Wiadoll'IOŚci
UO Mama ija
9.ZO Domowe przedszkole
9.50 Porozmawiajmy o dzieciath
9.55 Muzzy- K zyk a ngielski
10.05 _Reporte r na tropie" (6)- serial
prod. kanadyjskiej
10.50 Muzyczna Jedynka
11.00 G o towanie na ekranie
11.20 To jesl łatwe
11.30 Takijest świat
11.00 Wiadomości
12.10 Apobiznes
11.15 Telewi7,ja Edukacyjna- Czwart·
kowespotkania zp~

11.15
11.45
13.10
13.45
14.05
14.30
15.qo
15.30
16.00
16.25
17.00
17.15
17.40
18.05
18.30
19.00
19.30
20.10
11.35
11.50
21.00
1.00
1.50

i muzyka - serial dok
Wrajskimocn>dzie
Przezlądyimorza
Całkiemserioo...
Czad komando- magazyn mu'Y=Y
Wkoło natury
,.Bezpieczna przystań" - serial
nowozelandzki
SzaleńSiwa Alvina Wiewiórki serialanim.
Teleexpress
Filmidlo- mapzyn
Rodzina rodzinie
,.Doogie Howser,lekarz medycyny" (ost.)- serial p rod. USA
Mapzyn katolicki
Wioaorynka
Wiadomołei

XXXII Krajowy Festiwal Pol·
skiejPiosenkiOpole.9S-Debiuty
Gliny- magazyn policyjny
Pulsdnia
XXXII Krajowy Festiwal Pol·
skiej Piosenki Opole
Rock
Opolo
Nauka na tropie morderq
- film dokumentalny prod. kanadyjskiej
Zakończenie prosramu

·gs -

PROGRAM li
7.00 Panorama
7.10 Sport telegram
7.20 Czwartkowe rozmowy
7.30 Dziennik krajowy
7.50 To tylko plotka: Swiński
8.00
8.30

.....

Oto nazwiska n~lepszyth zawodników w posza.ts61nyth kategoriach
wie kówyeh:
19-34lata-l. Allaml.dlliewsld (Kra·
ków), 2. l\1artk~lo,3. PatrełPyzik~t""

wski(obajLublin).
3S - 42 lata - l. Cnary Pyzikowskl
(Lublin), 2. Bogdan Spltt (Radom), 3.
Rrszanl Grygoni (Zgorzelec), 4. Walde·
I1W' BanasiAski (AmbiVPiowar), S. Ma·
rtk Sorblan (St~~opork6w), 7. Leszek ZJęt·
kowski (Radom}, 8. Kulmierz lhltw1erz
(KTC), 9. Wlodzimlen. Slusaray~t (Kieł·
ce), lO. ZłllcDitw Bojanki (Radom), 11.
Adam Maebnlk, 12. Marian Brachaniee
(obajKTC).
(wszyscy KTC),4. Mariu GłowaelU (Ra·

dom), S. l..tdł HIKD (KTC), 6. <:ustaw
Gar41111(0strowiee),7.Jmy Rupniewski

(S~!~~~l-

l. Jeny Kruk, 2. Edwanl
Blasz.cz)'k(obajKTC), l . FJYdeJ)'kTrybalee(Mielee).
S6-601at-l.JenyUDde(Łód:t),2.

Mariu Otojaacki (W-wa), ].
Plerzymki (KTC).

Stanlsław

50-lecie Tęczy
na kortach

Kolejną imprezą sportową UŚ·

wietniającąjubileus:z

50-lecia Tę·

czy będą I otwarte mistrzostwa Kielc
dzied. i młodzieży w tenisie, które

w najbłibzą sobo~ i

zegrane
kortach
skiej.

zostaną
Tęczy

niedzielę

rona klubowych

przy ul.

Zagnań

Mistnostwa rozgrywane będą
pięciu kategoriach wiekowych
krasnali(do IOiat),skrzatów(do 12
w

łat), młodzików (do ł41at),juniorów

mlodszycb (do 161at) orazjuniorów
(do 18lat).

..Zwierzyniec" (3)
serial
prod. australijskiej, ret. Matk
De Friest, wyk.: Zoe Bertram,
TonyHayes, Janelle Owen, Erin
Coombesi in.
Studio sport - 7 dni polskiego
Animals
Sx S-Wygrajmy razem: tele tur·
niej
U źródolatornowej neki -film

0.00

0.05
1.05

Stud io sport: Za metą - telewizyjny tygodnik sportowy
Pot~ga sportu
Sport telegram
Panorama
Sto na sto, czyli sto filmów na
stulecie kina: .Oj ciec t hnest·
ny" (l) - film fab. prod. USA
(l9n r., !KI min.), ret. Francis
Ford Coppola, wyk.: Marlon
Brando,Al Pacino, James Caan,
Richard Castellano, John Caza.
Ie, Diane Keaton, T alia Shire,
Robert Duvall, SterlitiJI Hayde n, Jo hn Marley, Richard Conteiin.
Teatr I}'IOwania Franeilzka Starowie)'ltieao-filmdok.
Panorima
Artl\OC
Zakończenie programu

Oto wyniki:
Dolat6(300m): l. TomaszMor1wsk.i
2. Tomasz Banaslk, 3. Anna
StuztWJb, 4. ~~ Grychowska, S. Adam
Zalewski, 6. J14'ek Wojtachnlo, 7. Szymon
Galc;:eyńsld, 8. AgDieszb Turek (wszyscy
Kieltt).
7- 91at (2800 m): J. Pawd OJojnatki
(Warszawa), 2. !\1atdu SobtdU (Masłów), ], Mateusz Grydlowsld, 4. Plotr
D.dewierz,S.I\ry5tlanJaros,6.Mank Ma·
kowsld, 7. Barbara Pledl (wszyscy Kielce), 8. Marclu SkrzyDian (Masłów).
10-121at(S600m): I.TomaszSorbian
(Stąporków), 2. Daw1d Kłoda, l. Kacper
Glowacz,4. Daw1dSobtu-a,S. f11ipSzolowsld, 6. Lukasz Szaepn]dtwia., 7. Kamil
Jaros, 8. MidlaiPiedl(wszyseyKielce).
14-15 lat(S600m): l. MariuszWiteeld, 2. Tomasz Plr6c (obaj Kielce), 3. Lu·
kasz Wojmld (Ostrowiec).
Najmlodsi adepci kolarstwa otrzymali
dyplomy i upominki, ufundowane przez
organizatorów: Kleleekle To~wo
Cyklist6w, SalnJIAsk'lo Orpniz;ac:ję
Spolto"''o ,.Salos-Cortile", ~d GmlDy
wMaslowie i~d Miasta w IGeleac:b. Podzi~kowania naJ~ si~ tald.c p. Wład)"l·
lawow!Obarz.e zMaslowa,któryufundowal dla dzieci i młodz.iety napoje ehlo(Masłów),

"'~·

<•).(palt)_

Na festiwal piłki ręcznej

Z Kielc do lsoli
Jatw naJblllsq nledDelę z Kielc przez Budapeszt i Wiedeń do lsoll na Słowe
nii wyja~ mło4zi piłkarze ręc:ml Mlodzieiowe&o-ceatrum Sportowego Słct
aeeme Wqóru, którzy reprezentować będ- nasze miasto podczas Mlodzlei.oweco Festiwalu Szaiypionliaka. który wdnlaeb 28 czerwca - 2llpea odbywał się
będzje

w tym mieście.

W popnednieh latach kielecka mtodziet jc:tdzila na podobne turnieje do
Teramowe Włoszech. Tym razem otrzy·
maliśmy zaproszenie ze Słowenii, gdzie
w kilku grupach wiekowych rywalizować
ma ponad 200 dzi~t i chłopców
-mówi trener MCS Słoneczne Wzgórze,
Stlilisław Hojda. Dzi~ki wspardu spon·
sorów - U~u Miasta., Komitetu Ro-

dzicielskieso przy SP 17 Kielceoraz fir·
my ,.EKWOD~ - a takte rodziców za·
wodników, którzy pokryli koszty zakwa.
terowania i wytywienia, wyjazd dojdzie
do skutku. W !soli wystąpiąnasijuniorzy
orazjuniorzy młodsi, i choć przyjdzie im
grać z role starszymi od siebie rywalami,

KRÓTKO

Ktonie lubi
D. Strózyka?

'll"ZnHJaDla~łlnlcle.dtj&ttu~
łle lX NJI'I Ułanklep.,.... ...keła&w.ł
carU l L. Put .. n..krp (174 Q)•

* ANewrplltany C.nolb Zabrze
... Mlc:UJUi,uto.laRLeda p_.,
lrntft•

*

' :11 .." Ub•-

nieulegawątpliwości,tedoświadczenia

z turnieju si~ przydadą

(w1d}

- Jdli nit: sprostl4,iecie tego podpisu,
to wszyscy kitleczy srdziowie podpisrq

sir pod ofir;ialnym protestt m - powie-thio/ nom waoro) w tel(/onic:zn<} r<Jz·
mowie }edtn z klel«<cich orbilrów
sportów samochodowych.
Rzecz Idzitopodpis podztQ(dt m ilu·

stf'l4iqcym rt/or.Jrzl/1 Eliminar;il Pucha·
ru Cinqutunro, zamiuzcz:onq w ponit--

=>
Powitanie

kaeyjny dla dziecii młodziety

13.10

.

Dzień później na lotnisku w Masło
zostały kolejno wyściai.

lMIIł

18.00
18.10
19.00
19.35

10.15
10.50
11.00
2 1.35

1S-161at(l2km): I.Wojded!Sztm·
n,i, 2. Hubert KwdnlewW, l. Paweł Kar-

cule11'111

- Zblple• f lUlU.
Dzięki WJII'U.Y.
111:12 uli Węznal f04b:u jntpowyel ME
au! .,rJ•.f:JKI nusndlu? akjsce.

do k. prod. USA
Pano rama
Program lokalny
Jeden z dzicsi~u- teleturniej
Klub pana Rysia-programedu-

10.00

....

,.Wi~rodzinne"(l9)-serial

-·

16.00
16.30

WMaslowierozegranezostałytakże

-jako impreza towarzysząca- wyścigi rowerowe dla dzieci. Kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców, podzielony<:h na kilka
katt eorii wie kowych, rywalizowało
wjc:tdzie indywidualnej na c:zas.Oto naJ·
lepsiwposzczególnych grupach:
11 - 121at(l800m): l . DawidKioda,2.
O.wid Sołuna., ], M.dej Smup, 4. Ma·
teusz Gryehowskl, S. fthnk JawoB!d, 6.
Tomasz ZatorsJd.
13 - 141at(l800m): l. MariuszWiteeld,2.ToiDISIPir6c,3.1tatan:yaaPolakow-

Program lokalny

17.00

15.30

6!-6Siat-I.F..u~niiiUTwek,2.Ze

Dobiusz Gruszka, 3. Boguslaw Oepluch
(wszysq KTC).
Sporo e m<X:ji dostarczył takie spe·
cjalnywyścig. Do rywalizacji stanę:li cyklista Kazimien.lh:le~ierzoraz amazonka
lncrld~er. Tym razem koń okazał si~
szybszy od roweru...

wie rozegrane

komediowy prod. USA (1982 r.,
2S min.), re:t..Ased Keleda, wyk.:
Meredith Baxter Birney, Micha·
elGross,MiehaeiJ. Foxiin.
9.00 Tranmqa
obrad
Sejmu
(w przerwie, ok. 13.00 Panora·
14.55
IS.OO

Sport

Wspaniały sportowo-rekreacyjny restyn zorganizowali oscatnlo na lotnisku
w Masłowie działacze Kieledtiego Towarzystwa Cyklistów, obc:h~ett:owtym
rokujubileusz 106-leda. Oc:zywjśc:le jednym z głównych punktów tej Imprezy
był ogólnopolski wyki& kolarski na okrębtej trasie wokół lotniska.

Wiestaw
i

NUMER 142

Sport

42-491at-l . Ht~~rykJIUiusuk,2.
Kulłdera, l. Marek G6redd

Mapzyn Notowań

Klinika zdrowego człowieka
Zwie~ta świata: Zwierz~la

LUDU

noną gozey.
Zd)p:ie pru dstawlalo klerową Automobilklubu Kitfeck/tge, a podpis
brrmial: N q)lepszy z kieleckich kieroweOw Dariusz Su·Otyk.
Oczywiściechodzi/o nam o osiqgnircie StrOżyka w kltleckft) elimina(ji fu.
charuCinquecento,coniniejszym"")aJ·
niamy. Aczkolwiek nietrudno było ~!)'
wnioskować to z relat;jl.
Obunenie pai'IÓW srtfziOw pozas/o·
{soy)
w/omy bez komel'ltarza... •

dzia/kowym Ml)'doniu

Ponad 40 zawodników wzięło

udział

w rozegranym •• kortach miejsldcli

wStancbowkacbtłrugimtumlejuzeykluGrandPrixKJtleAmatorówwtenisle.

W grupie powyżej 40 lat n~lepszy
okazał si~ Andruj Ctepeł (Starathowice), który w finałowym pojedynku pokonał Zblp.lewa Mroczb (Kielce) 6: l,
6: l. W półfinalach Ctepel zwyci~yl
Ałeksqo Kosmau. (Ostrowiec) 6:3, 6:3,
zaś Mroczek po zaci~tej, ponad
)-godzinnej grze wygrał z Waldemarem Sierpniem (Os trowiec) S:1, 7:6
(8-4), 7:6(7-4). Wfinaletumiejupoeieszenia triumfowal Jen;y Krzemitisld
(Kielce) po zwyci~twie nad Stanislawem Domańsktm (Starachowice).
W grupie do lat40 pierwsze miejsce
Zl\iąl Krzysztof Ka.nlewsld, wygrywając
w finale z RolliiDem SIUilejem 6:3, 7:5.
W pólfina/ac:h Kaniewski zwyei~yl
KrzysztofaGwoi.dzla6:3,3:6, 7:5, natomiast S.tnłej pokonał Andrzeja Wiś
mewsldego (wszyscy Kielce) 6:4,7:6.
W finale pocieszenia Tomasz P6łgrab-

ski (Ostrowiec) wygrai z DIDielem
Slępnlem(Kieltt).

Impreza zorganizowana została
przez Kleitekle Centrum Kultury,
,.Echo Dnia.., Kleledd Okręgowy Zwlllzek Tenisowy i Szkolę Tenłsowt ,.Panda" w Star~dJowłcach.· Puchary ufundował prezyde nt Starachowic, a nagro-dy n eaowe Wrdzłal F..dubc;Ji l Kult lU'}'
Fiz)'emej UM w Stanchowkadl.
Jut w najbliźsze sobot~ i niedziel~
na ko rtach Bł~kitnyeh w Kielcach rozegrany zostanie kolejny turniej, tym
razem de blowy. Zgłoszenia pnyjmuj e
Andmj Hozer j edynie do piątku, do
godz. IS w Ośrodku Mlodzietowym
"Zameczek" przy ul. Słowackiego 23,
teł . 61- 39-31. Spo nsorem zawodów
j est dealer fi rmy ,.H ead"', właściciel
"Ankoratu", Jerzy Krumi6sld.
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Nida i Wisan grają dalej

derby wspomnień na jubileusz

M. Okoński w Błękitnych!
Jakjut lnrormowałiśmy w najbłiłsz\ sobotę na stadionie przy ul. ŚCiedennego
w Kielcacli odbędzie się jublleuno'fl'}' festyn reknacyjno-sporto'fl'}' dla kaideco
zok.u;iijubileaszu 50-Ieda Kielecldego Klubu Sportowego Błękitni. Potrwaon od

codz..to do 18, a orpnl.zatorzy przygotowsli wiele atnkcji l niespodzianek.
Kibiców z pewnością najbardziej
zainteresują akcenty sportowe imprezy. W provamie festynu są trzy ciekawie zapowiadające si~ spotkania pił
karskie. O godz. 12 rozpocznie si~
meczjuniorów Błęldtnyd! z kadrą juniorów PZPN Andruja Zamilsldego.
Prawdziwym szlagierem powinien b}t
derbowy .eo: oldboj6w Blękltnyeh/
MOZ l Korony, kt6ł}' rozpocznie się
o codz. 15. Pierwotnie rywalem 81~
kitnych miał byt łączony zespół złoto
ny z dawnych ligowych Wisty Krak6w
l Lecha Pomań, jednak w związku
z rozpoczynającymi si~ w sobot~ Mistrzostwami Polski Oldbojów, rywale
zrezygnowali z przyjazdu do Kielc.
Mimo to kibice nie powinni narzekać
na brak emocji, bowiemjeszcze raz bę-

dą mogli obejrzeć w akcji takich graczy
jak; W.maJa, Bartosiewia, Szpako'!fs.kl, Ma6ko, Wi(Q'k. Wolowi«. Mr~
Gniady, b.k Mojecki, Lipka, G~bura
{BI~kitni), Palik, 1\b,jdzik, JW~&. CJ..ernecld, Smieło'lf'Słd, Mazur, Goska, Moleada, W6jdk (Korona). W drutynie
gospodarzy gołciimie wystąpi były reprezentant Polski, gracz Lecha Poznań, HSV Hamburg, AEK Ateny, Mlroslaw Okoński, którego sympatykom
futbolu specjalnie przedstawiać nie
trzeba. Przy okazji pobytu w Kielcach
podpisywać on ~zie autobiograficzną ksiątk~~wi~nąjego futbolowej
karieru pt. .Okoń".
Około godz. 17 na mura~ wybieg·
nącb.iałacze Bit::ldtnycb, kl6rzydofutbolowej potyczki wzywali drutyn~

Męska liga
zakończona
W Zespole Szkól Rolniczych w P odzamczu Oaęcińskim rozegrane roslały finałowe u wody grupy A lt'Ojewódzldej ligi LZS, a zarazem O rui;ynowych Mistrzostw Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stoło-wym męittym.
Pierwsza lokata przypadła druty·
nie LKS Czarni Panzów, która dwukrotnie po 10:0 pokonała zespoły
LZS CzarnDcin i LKS Znicz Podzamcze. Pun.kty dla pingpongistów z Parszowazdobyli: Zenon Szalek 4, Marcin Franczyk 4, Wiesław Mazurek 4,
Paweł J urek 4 oraz w grach podwójnych pary: J urek/Mazurek i Waclaw
Ziomek/Szalek po 2.

Trzecie miejsce wywalczyli tenisiści stołowi LZS Cz:unocin pozwycięstwie nad LKS Znicz PocWunac
10:0. Purikty dla zwycięzców zdoby·
li: J acek Jajeśniak 2, Robert Tuleta 2,
LukaszJajdniak 2, Marcin Kowalsk.i
2 oraz w grach deblowych pary: L.
Jajeśniak/Tuleta i J. Jajeśniak/Ko
walski

(pu)

I Memoriał Konrada Jędryki

Wnuczek najlepszy
W Starachowicach zakolliczył się l Turniej Pilkarskl Szkól Podstawowych im.
Konrada Jędryki -zmarłego jesieni11 u b. roku wieloletniego szkoleniowca Staru. Wśród najle pszych piłkany tum leju małazl się -wnuk patrona - 12-letnl
Piotr Jędryka.

W rywalizacji wzi~y udział reprezentacje sześciu
starachowickich
szkół. Chłopcy urodzeni w roku 1982
i młodsi grali systemem katdy z kat·
dym. W pięciu meczach najwi~cej - 9
pkt. zdobyła d rutyna SP 12 i jej przy·
padło zwyci~two. Drugie i trzecie
miejsce zajęły zespoły SP9 i SP t O- po
7 pkt. Dalsze miejsca zaj~y: 4. SP l , 5.
SP 11,6. SP J.
Najlepszymi zawodnikami w swoichdrutyna$ byli: SP 12 -Piotr Jędł}'
U,SP9- Przemysław Kot, SP 10- Piotr
Dobosz., SP 1-IWat Ptusa, SP 11-Lulwz l.eftndowsld, SP 3- Lakasz Trela.
Najskuteczniejszym strzelcem był
zdobywca 19 goli Darlu.st Andub (SP
9), syn byłego piłkarza Staru, J erzez:o
Anduły.

Komplet koszulek. puchar, dyplom
i paczkasłodyczy były nagrodą dla zwyci~kiej drużyny. Pozostale otrzymały
dyplomy i słodycze. Dzi~ki sponsorom
turnieju (KS Star, Prop-am Z.poblep-

nia Nutomanil .,Odlot" oraz Z~k
Zawodo"Y .,MeWowcy"' pny Star SA)
upominków nie ulirakio takie dla oplekunów drużyn.
Nqrody 'lfl'ęczali wdowa po patronie
Memorialm, pani J aalna Jędryka i prezes Staru Januz Serek. Pani Jędryka
ufundowała ponadto specjalną nagrod~dlanajlepszegouwodnikatumieju.

Otrzymał ją Grzqorz Gralec z

SP l.
Po zatoti.c:z.eniu turnieju delegacja
wraz z J . Jęcl.ryą
i wiceprezesem Staru Zypnmtem Bisku~m udała si~ na cmentarz aby zło
młodych piłkarzy

t)'łkwiatynagrobictrenera,którysta

rachowickiemu klubowi poświ~cił 23
lata tycia. Przypomnijmy, że Kollrld
Jędryb.przybyłdo Starachowic w 1971
r. i pracował (z mał)'ftli przerwami na
szkolenie pilkarzy Granatu i Orlicza)
do S listopada ub. roku.
Na zdj~ciu ponitej: J. J~dryka wr~
cza nagrod~ najlepszemu piłkarzowi
turnieju.
Tekst i zdj~cic S. SIJER.

,.ns:zty świata" zlotoną z kieleckich
radnych, aktorów, lekarzy, dziennika·
rzy.
•
Opróczsportowych emocji na uczestników festynu czeka wiele innych
atrakcji, mi~dzy innymi wyst~py artystyczne i kabaretowe,lr.onkursy z nagrodami dladzieci i młodziety, quiz z wiedzy na temat 50-letniej historii Bl~
kitnych. Nic ulega wi~wątpliwości, te
choć festyn potrwa at 8 godzin z pew·
nością nie ~dzie czasu na nud~. Oby
tylko dopisała pogoda.
Wieczorem o godz.. 19 w klubowej
hali przy ul. Sciegiennego dojdzie do
jublleiiS'ZO"et:o kolde6sldego spotkania pokolelli, z udzialem byłych i obecnych zawodników, treperów i działa·
czy Bl~kitnych. Jakjut informowaliś·
my zaproszenia na to spotkanic wydawane są ludziom związan)'ftl z klubem
wminionymSO-Ieciucodzienniewsekretariacieklubu.
{wid)

Piłkarze na start!

Tradycyjniejużdziałacze kieleckiego

TKKF w okresie wakacji zaprasu,ją najmłodszych adeptów futbolu do udziału
w ,.Tumiejudzikldtdrui;)'ll". Rozpocznie
si~ on 2 lipca, a spotkanie organizacyjne

kapitan6wiopiekunówdrutynod~e
si~ 2&czerwcaw jrod~ogodz.l8.30na

basenie letnim przy ul. Szcze<:iństiej.
Katdy z kapitanów powinien przynieść
na nie list~ zawodników z datami urodzenia potwierdzoną przez szkoły oraz
podstemplowaną przez lekarza.
Turniej rozgrywany ma b~ w trzech
kategoriachwiekowych8-9, 10-1213-JS
lat,ablitszeszczegółynatematro:zgry
wekmotnauzys~telefoniczniepodnr.

te1.407-12.

~
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W najblitszy piątek upływa termin
zg/oszeńzespolówdoturnlejupllkinot
IW.) "Ocrody 95" " Ostro'lfcu, organizowanego przez Samorządową Rad~
Osiedla. Przypomnijmy, że przyjmowane one q w siedzibie SNZZ Pracowników Przedsi~biorstw i Spółek Huta . Ostrowiec" up.A. Walczaka. Losowanieturnieju od~dzie si~ w poniedziałek. 26
bm.ogodz.l7, wADM.,Ogrody".{wld)

Dziś w Kielcach
O godz.. 10.30 na stadionie Budow·
lanych przy ul. Bocznej w Kielcach
rozpocznie si~ finał ogólnopoisklej ligi
lekkoatletycznej uczniów szkól ponadpodstalt'owych.
(d)

Dwie dogrywki
Wczonij w Oalesz:ycacb l Dwlkoudl rozepue ntstaly OBliowe mette pUkarsldeco Pucbam Polsld wokrępch kłeleddm oraz tamobnHk.lm.Zwydęst
wa odniosły w nich ,Jedenastki" Nidy Pińcz6w l Wisano Skopanie, które tym gmym zakwalifikowały się do pucharo'fl'}'ch roz&lTWek szcubla n:ntralnqo.
-Ct Granat Skari;ysko- Nida Pllk:zOw
0:1{0:0,0:0).
Bramka: Górsld 116 min.
Granat: Bilsld - a.k. Wa'lfl'ZYiaak.
s~ JaWlbki - Benas (od 114 min.
Glijer), Skalski, Jastrąb (od 79 min. Sylwia), Opan (od 90 min. Jukowskj) Sludek,Przybydeó.
Nida: M.~- Laiuay, Boba, Oomapła. Madtj- Cllłewldd (od 119 min. Luly),Szanjeł,Mih,!\~b-Z..~,Gón

Id.
~ował

R. Lala/a.Widzów SOO (w

tym200zPińczowa).
Finał Pucharu Pol.sti

na szczeblu ok·
kieleckiego był bardzo ciekawym
widowiskiem. Oba zespoły pobzałr dobry futbol i nic dziwnego, te: kibice w peł
ni usatysfakcjonowani opuszczali sta·
dionSpartakusawDaleszycach.Wpierwszej polowie nieco lepsze wratenie sprawiał Granat, ale z technicznej przewagi
trzecioligowców niewiele wynikało. Ni·
da, grając z kontry była błitsza uzyskania
gola. W 29 min. G6nki po ograniu stoperów i bramkarzaGranatu nietrafiido pustej bramki z2 m. W drugiej polowie oba
r~

zcspoly miały po lr.ilb niezłych ok.u;ii,
z których powinny pałt gole. W 84 min.
G6rskl będąc sam przed Biblilia nic potrafil r;o pokonać. W thwil~ potem z~
trego kąta Slrzelal Sbbłcl, lecz pitlta
przeszla tuż koło słupka. Decydujljca
okazała si~ akcja ze l 16 min. Z. !\t.j wygrał pojedynek biegowy z~-. podał
do G6rsklep a ten z lO m strzeli! nieuchronnie do siatlr.i. Na wysokołti zadania
stan~li działacze Spartakusa orpnizując
imprelł w peńekcyjny wprost sJIO'C)b.
-Ct Wlsan Skot~anle- Ond Rudlllk 2: l
(1:0, 1;1).
Bramki: HynowsJd3S, 97min- Wejt.u
79min.
Pojedynek w Owikozach mial niczwykle zaci~ty przebieg. Oba zespoły postawilynaatakna czymzystalo widowisko. Po pierwszej części wydawal o si~. że
Wisan wygra bez problemów. Tymczasemw79min. Wojtasprzedłutyl nadzieje Orla. W dogrywce gór~ wzi~lo doświadczenie podopiecznych Kazimle112
Sennina i ponownie HJIHiwsid strzelił
gola na w~ zwyci~wa.

Kielczanie 00~
w Sierakowie · !:fi
Tn.dycyjnie już raz do roku działacze Towarzystwa Krzewienia Kultuł}' FIzycznej spotykaj~ się na ogólnopolskim zlocie, któey staje się wielkim święlem
sportu masowego i rekreacji. Tym razem a:ospodarzem spotbnia ludzi TKKF
był nie tak dawno Sleraków W~elkopolski.
Zjechało t u ponad tysiącosób reprczentujących37województw,a wszyscy

przez trzy dni bawili si~ znałomicie
uczestnicząc w różnego rodz.ąju rozgrywkach w sportowo-rekreacyjnym
charakterze. Honorowymi gośćmi zlotu byli minister Uszek Miller, przewodniczący UKFiT, Steran Paszczyłt
i prezes ZG TKKF, Tomag Boro'lf}'.
Bardzo dobrze zaprezentowała si~
w Sierakowic 3S-osobowa ekipa kielecka, która w klasyfikacji wojewódzkiej znalazła si~ na S-6 miejscu.
Oto wyniki uzyskane przez reprezentantów Kielecczyzny:
Badminton - l. MaJeonata ~"\czek,
J. Radosław Skudła (oboje Gryf Miechów).

Koszykówka - 2. Gryf l\liedl6w
w składzie: Krzysztof Mróz, Rafal Wiejak, Marda Dunnasz, Robert Kv.talasz,
Sławomir Mucha, Plołr BudzJ6sld.
Trio-basket - J . Gr-yf Mledl6w
w składzie: Mata:oruta ~ctek, Mardn
Durmasz, Robert Kllkulu:L
Pilka nożna (S-osobowa) - S. C'be-

""'·

Kr~gle - 3. Artur Szymidewia
(TKKF Bukowa).
Siatlr.6wlc.a- S. Gł}'fMlechóww sk.la
dzie: Malprzala ~czek, Radosław
Skudaa, Janusz Maslct'lfSid.
Tenis stołowy - 6. ToJ~Un Lewandowsld(Gryf).
Tenis ziemny- g, Janau MasiO'II'Skl
(G'}'f).
(wl<l)

Na stadionie Budowlanych

Mistrzostwa juniorów
Ponad 100 zawodniczek l zawodników wystartowało na stadionie Budowlanych w Kielcach w woj ewódzkich mistrzostwach Zneszenia Ludowych Zespołów Spotto'fl'}'ch w lekklej atletyce juniortlw. Oto wynlJd:
DZIEWCZf;TA
100 m: l. Apkszka Dlroińsb (SP/
LZS Chmielnik) 13,61 set., 2. Jadwip
Moaleiska (LKS Znicz Podzamc.ze)
14,10, 3. I'II'Oaa Radomska (SP/LZS
Chmielnik)l4,17.
200m; I.Zbrol6ska28,18,2. Qł:a0r
man2&,85,3.ReaataGolębio'lt'Sbi i'II'Ona

lisowska (wszystkie Chmielnilr.) 29,14.
400 m: l. Katanyna Onnan (Chmiel·
nik) 63,04, 2. AIIIIII Stadaura (LKS Zryw
Łopuszno)71,78, 3.Mai&orutaDrodow

ska(Chmielnit)71,83.
800m: I. Aplesda Prędot. {t.opusz·
no) 2.33,94, 2. Mqdalcna Śledzik
(Chmielnik) 2.36,89, 3. Alina Ma!icka
(LZS Wodzisław) 2.51,35.
ISOOm: l. Flihieta SI;)'I!Wisb (Ło
puszno} 5.44,71, 2. Apta Ros6l 5.47,74, 3.
~t. &ijak (obie LZS Sę:dziszów)
5.48,13.
4x lOOm: l.SPfLZSOunielalkS4,12,
2. LZS Wodzisław 60,96.
.4 x 400 m: l. SPILZS Cłunielaik
4.37,66, 2. LISib}w LopUSlliO 4.53,78.
Skok wzwyż: l. Katarzyna Szota 140
cm, 2. Amia Wllkowla.(obie LZS Wodzisław) 12Scm, 3. Karoilu P!Qa(Oimiel·
nilr.)l:Wcm.

Skok w dal: l. Plau 4.35 m, 2. Szota
4.19 m, 3. !\bcdaleu. K'lliatkowska
(Chmielnik) 4.04 m.
Pchni~cie kul4:
l. Joaana hl

~~m~l~~t~"f!l::~=i~~:
Podzamcze) 8,78 m.
Rzut dyskiem: l. Kał 30,00, 2. Anaa
Sobc:zyk 23,00, 3. 11:atanyaa ObieiiM!k
(obie Łopuszno) 21,82.
Rzut oszczepem: I.Kal2S.S2,2. Eitbkt.Kawalnsb(LZS Promnit) 24,90, 3.
Pllusb. 23,52.
J UNIORZY
lOOm: l. Paweł Stadi...-{Łopuszno)
12,03, 2. Dari11SZ Trubllbld (Znicz
Podzamcze) 12,35, 3. PnemyslawWidłak
(LZS/ZSR Cudzynowice) 12,60.
200m: l. Marhm Pletrzyk (Podzam.
c.ze) 23,29, 2. Palłd Stad!...- 24,78, 3.
Trr.eblii5kl24,92.
400 m; l . PietnJ'k 54,23, 2. Widlak
58, 14, 3. Mariusz Smołarc:&)ł: (Łopuszno)
60,69.
800 m; l. Daniel Domapla (Łopusz
no) 2.10,73, 2. Zbipdt"'l' Medodd (LZS
Leśnik Zayiańsk) 2.1g,98, 3. Jacek Nowak {Podzamcze) 2.20,64.
ISOOm: !. IWa! Cwiertnia(LZSS9dzjszów) 4.45,1S, 2. Pa'ftł Oelibala 4.411,16.

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

3. Mariusr. !\luu (~ Podzamcze)
4.SO.S3.
3000 m: l. ADdruj Hllli: 9.58,32, 2.
Dllpie'll' Leśkiewia (obaj Podzamcze}
IO.SS,JS, 3. Artlir Bdbun (Łopuszno)
11.16,32.
4 x lOOm; l. LKSbda;P~
SI,S7.
4 x 400 m; l . LKS Za.iQ PodDmole
3.SI,8S,2.'lryw~4. t3,24.

Skok wzwyt; l. P\otr Maderak {LZS/
ZSR Cudzynowice) ISO cm.
Skok w dal: I. Mareklklns(Wodzisław) S4S cm, 2. Andnej Słolar-ayk {t.opuszno)SIOan.
Pchni~ic kul4: l. Buras S40 cm, 2.
Maderalt 756 em, 3. Marrla Kauwa (Cudzynowice) 742cm.
·
S,.t...-er Bętbwsld

34,36, 2. Krxya:tof
2S,6&, 3. Patrdltcba
Rzut oszczepem: l. Bętk.•'lfdd 42,16,
2. Ręh3g,oo,3. Pa'lft'ł Sbdlura(t.opusz..
no)36,74.
P\JNKTACJA
l.o\CZNA LKSILZS
l. LltSIZI:IIa: Podzuacze liS ptt., 2.
SPfLZS Climielnik !OJ pkt., J. LKS 'lryw
Lopusmo 99 pkt., 4. LZS WMdsław 5)
pkt., S. LZSIZSR Oubynowiee 26 ptt., 6.
- 7. LZS Sędl:iRI6" l J..ZSII.dalk Z.,..
u6ikpo22 ptt.,S. LZS P.--.iii.S pkt., 9.
LZSt2SR Knelów -4 pkt.
{, -)
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* W Ostrowcu ponad 50 ha w rękach mieszczuchów
* Domki - prawdziwe dzieła architektury

Złodzieje

na działce

Ogrody działkowe w Ostrowcu zajmuj11 ponad 50 ha. Najstarsze
zne.lduill słt w relonie Cukrowni . ez,stoace•, najmlodsze - przy
ulicy lliec:ldej. Kilka lyslfCY osób w mieścle uzyskuje plony dzitkl
procy na swoich dzlolkach. Najwięl<szym problemem tych ludzi są
dewastacje l c:iłtgłe kradzłete.

Końskie

Bloki
i pawilony
Po taKli W)'bltlóe chudyc:la latach
w budownictwie wielorotb:innym, j ut
w tym ruku Konecka Spóldrltlnia
Mieszkaniowa wieikle ruzpoc:zyna
budo'II'UIIe.
Jak nam powiedział prezes KSM,
Tadeusz Dworak, na początek, do
bloku nr 24 przy ul. WarszawskieJ
zostaną dobudowane dwie klatki
z ok. 25 mieszkaniami. Ponadto,
przy ul. Pilsudskiego KSM rozpocznie budowę pawilonu handlowego.
Być mote najege piętrze bę'dą sytuowane mieszkania. Taka jest koncepcja.
Przyszłość pokaże, co z niej
wyniknie.
(mak)

Pierwsze ogrody działkowe powstawały w okolicach cukrowni, przy
obecnej ulicy Świętokrzyskiej, Drukarskiej. Chodziło o to, by m•eszkailcy miasta na wypożyczonym
kawałku ziemi m<>&li uprawiać
potrzebne
rodzinie
warzywa.
W latach pięćdziesiątych i sześć
dzies:il!tych największe ołf"Ody powstały
przy ulicy Zeromskiego
i Zagloby, które ł4CZnie zajmują
obecnie ponad 32 ha. Swoją his10rię
mają także ogrody przy ulicy Szewieńskiej (ok. 4,5 ha), Grabowieckiej (4,7 ha),Niskiej(ok.I2,5 ha). Do
najmłodszych zaliczane są ogrody
przy ulicy Iłieckiej (10,8 ha), Prusa
(5,8 ha), Rzeczki (3,5 ha).
Działkowicze otrzymują w ogrodach jedne z najwytszych plonów
rolnych. Do maksimum zagospodarowują nicwielkie kawałki ziemi.
Dużo trudu wkładają w urządzenie

domków. Niektóre z nich naletą do
prawdziwych dzieł architektury.
Działki są dla ludzi miejscem utrzymywania kontaktów sąsiedzkich.
K.a1dy obszar ma swój wybrany
przez wszystkich zarząd. Działko
wicze dysponują często swoimi
świetlicami, które wynąimowane są
na różne uroczystości okolicznoś
ciowe.
Niestety, zmorą działkowiczów
są ciągłe kradzieże. Najczęściej giną

z domków kuchenki gazowe, butle,
sekatory, wąie ogrodnicze. Wyrywane są zamki, wybijane szyby
w oknach. Łupem złodziei padają
uprawy. Często dochodzi do zniszczeń na olbrzymią skalę.
Na
niewiele zdają się interwencje policji, bo tylko niektórzy odzyskują
swoje mienie. Ubezpieczenia są
kosZiowne i nie stać na nie ludzi

koląium.
Czrić koryta gospodarzjuż pasz~
rzył, ni~ zrobił tąo j~dnak

z poltaniem.

zgodnie
(on)

grup~ zuchwałych złodziei działko

wych, którzy zabierali niemal
wszystko z ogrodów przy ulicy
Zagłoby, Zeromskiego. Wynosih
wykładziny podloaowe, urządzenia
elektryczne, naczynia. Ich dom
wypełniony był najr6tniejszymi
rzeczami. Wiele z nich od razu
upłynniali za niewielką kwot~, inne
od kilku miesi~cy zawalały mieszkanie od podłogi do sufitu.
Niedawno chuligani włamali si~
do sześciu altanek przy ulicy Grabowieckiej. Uszkodzili w nich zamki,
wybili szyby, zdemolowali wn~tn:a.
Niczego nie ukradli, ale straty
wyniosły kilkanaście milionów sta·
rychzł.

Stani ludzie, którzy są najcz~iej
właścicielami dzialek,niesą wstanie

sami zaprowadzi; porządku. Jeśli
jednak dewastacje będą następować
w takim tempie jak dotychczas,
zmuszeni będą podjąć nadzwyczajne działania.
(an)

Dom na drodze
Wiele emocji budzi budowa domu

rzekę

Wojewódzki Zakład Melioracji
JJrzqduń Wodnych w Ki~lcar:h,
oddzial r(jonowy w Starachowicach,
wydal pof«ml~ przywróania pluwotnąo stanu ruki l zabezpi«unia
jd brugów. Jdlipra~ ni~bfdq *)'kona n~ w okreilonym tumini~. wklad
wyda d~f administracyjną i ulwn~ ni~#"omąo gospodarza przed

nąi·

lU~Ia

mieszkalne~:o ~ c:zę~ usłu1ow~

Miuzkani« Szn;;n~j. gmino
Bodur:hriw, zasypał cąić rzeki Szt!Wnianki o dlugoid 60 m. 11umaczy sif,
że rz~ko zmimila koryto i chciał w W1
spos6b zabapi«Z))ćpol~ prz~ powothlq.

W ostatnim czasie policja

Starachowice

Zasypal

i

w podeszłym wieku, którzy są
czę:ściejwłaścicielamidziałek:.

Znakowanie rowerów
Od kilku miesięcy br. konec:cy
polkjanc:i pruwa~ akcję malr.owania ruwerów. Na ramie wybija się
numer,jakl właśddel roweru posiada
w dowodzie osobistym (pesel).
Ostatnio, w kilka godzin policjan-

ci oznaczyli ponad 80 rowerów. Każ
dy pojazd zaopauzono w nalepkę:
,.Mienie oznakowane", a nadto wpisany został do policyjnego rejestru.

Jak nam powiedział komisarz
ZdJislaw Bn.ozowk:z z KRP w Końs
kich, następne znakowanie zostanie
przeprowadzone 25 czerwca (od
godz. 9) na parkingu przy ul. Wojska
Polsi.iego w Końskich. Pótniej ~dą
cechowane rowery w Stąpori.owie,
Rados:zyc:ach i innych miejscowoś
ciach.

zlo-

kalizowanelow pobłii:u S~du Rej onowelO w Starac:howic:ac:h. Powodem
niepokojów j est zamknięcie dotyclic:zasowero pnej kia obok q du od
strony nc:hodnłej i ~nie 10 do
placu budowy.
Bezsprzecznie
właścicielem
"spornego" terenu jest Janusz Ćwie
luc:la. Jego rodzina nabyła prawa
własności jeszcze przed wojną. Po
1945 roku znaczna część rodzinnego

~u~~~~ ~f:~! =~~J.nĆ~

Juch otrzymał stosowne zezwolenie
na budowę domu z Urz~du Miejskiego.
Od początku idea wzniesienia na
dotychczas nie wykorzystywanym
placu, prywatnej budowli budzi

emocje. Po ogrodzeniu terenu
budowy tablica informacyjna była
kilkakrotnie niszczona. Również
niektórzy urzędn icy nieprzychylnym okiem patrzą na rozpoczę:tą
budowę. Mimo to prace postępu~
szybko.
Mieszkańcy osiedla Majówka nie
kryją swojego oburzenia.
- Tyle lat chodziliśmy tamtędy
i nikomu to nie przeszkadzało
- twierdzą. - Czy nic mo:tna b)'ło
zachować tej ważnej dla nas drótki?
-pytają.

Zdaniem naczelnik Wydziału
Architektury i Nadzoru Budowlanego JaniDy Adamc:Q-11. władze
miasta planują w przyszłości wyku·
pienie od właściciela części terenu
i wykonanie tam chodnika.
(ol.)

(mak)

"Kolarze"
z wolnej stopy
Pięciu z sied miu zatrzymanych
niedawno w Skarżysku złodziei
rowerów górskich opuściło areszt
tymczasowy. Wypuszczono ich po
wpłaceniu kaucji wwysokośc:i S mln
starych złotych za katdego z nicb.
Będą odpowiadać z wolnej stopy
- mówi Marek Kopac:z, prokurator
rejonowy w Skarżysku. - Są podejrzani o kradziet co najmniej sześciu
rowerów górskich.
Zatrzymani, to młodzi Judzi
w wieku 19-20 Jat, którym nie
chciało się ani uczyć, ani pracować.
(Bok)

"Turyści"
Starachowtce znów przeżywają
inw~ę turystów zza Buga. Na
obydwu placach targowych, przy
alei Armii Krąiowej i ul. Targowej,
maj\ swoje wydzielone rewiry.
Handlują czym się da. Wódk~ prze·
szmuaJ.owaną w kanistrach przez
aranicę:, aparatami rotoarafK:znymi

zza Buga
.,zenit", majtkami, budzikami, a niektórzy nawet własnym sumieniem.
Można u nich nabyć tandetne
guziki, pilniki, nocniki oraz noże
sprężynowe. Cieszą się one, zwłasz·
cza wśród mlodziety, dutym popytem. Na zdjęciu: rozlotony na ziemi
kram ,.wielobran1owy".
(mb)

Najładniejszy sklep wmieście?
Jedyny i chyba ostatni z wielkich
sklepów koneckiej PSS będzie po
wielu latach remontowany i modernizowany.Zarz.ądSpóldzielnirozpi-

sal przetarg na wykonanie remontu
i wystroju - oczywiście nowoczes-

nego - wnętrza parteru Domu
Handlowego przy ul. Piłsudskiego.
Według wstępnych danych, po
remoncie OH będzie najładniejszą
placówką w mieście.
(mak)

Krewkie bezrobotne
lnterwem;jq polit;ii zakończyło sir
dla barobot·
nych w ub. czwartek w Rdonolł)'m
UnrdŻie Pracy w Skarżysku.
Tego dnia ka~erko wypłaca/a
zasiłkidla bnrobotnych, których nazwisko zaczynaly sif no litery: A i B.
wypłacani~ zasiłków

WkoiCcunalazloslfkllkakobl~t.

których stan WJkazywal na spożycie
r:ząoi mocniejszego. Ich nazwisk nie

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

było na czwartkowe liide, ale haro·
botne liczyły, że pi~nlqdze dostaną.
D!uga koldka i upalne południ~
nie podzialaly dodatnio na peUntki.
Z mrczone oczekiwaniem rozpOCZfly
ustawianie kol(iki, co doprowadzi/o
w ifekdt do ,.zadymy•, zamknlrcla
kasy l wezwania polir:yjnąo radiowozu.
Spragnione barobotn~ zdąŻ)'IY sir
ulotnić przed przybyd~m stróiów
prawa.
(Bole)

