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WYDANIE RADOMSKIE
RADOM. TARNOBRZEG· KIELCE

350-400 NR INDEKSU

ROK XLV

CZWARTEK 7 WRZEŚNIA 1995R.
NR 'NT (13910)

CENA 50 gr (5000 zł)
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Przyjechał

"Elektrim"

Przedstawleiele warszawskiego " Elektrimu" rozmawiali
wczoraj z wojewodą Zbigniewem Kużmluklem o możliwo
ściach Inwestowania w woj. radomskim.
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Jak nam powiedział po spotkaniu
Maclej Tn.askowskl, dyrektor Wy-
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Pohtyki RegionalneJ i Prze.
Własnokiowyc:h UW, do na-

wiązania

komkłów

z •.Elektrimem"

doszjowCZCfWCUbr.nawgachwPomaniu. Warszawska finna, notowana
na giddzie, chciałaby mwestować

przede wszystkim w

br.mży

energe-

tycznej oraz rolno-spożywczej .

_współpracę

m.in. z ,,Entrgopremem"

i ZlJffi, kl6re potm:bują wzrn;x:ruenia
kapnalowego, a taldc z ,,Hortexem"
i Radomską Gicldą Rolną. Poniewai
..Elektrim" wchodzi w skł ad konsorcjum autostradowego, ~~ również
zaintere:;owany kooperacją z producentem prefabrykatów budowlanych
w Bogucinłe - powiedział nam d)'T.
Trzaskowski.

(,..,)

. Zaproponowalii'ny ,,Elektnmowi"

Niesłowny

Mario

19 wrześn ia odbędzie się licytacja majątku spółki
" Okland-Fab" , należącej do Stanisława Okły, ojca znanego radomsklego biznesmena, Jerzego Okły. Firma postawiona jest w stan upadłości, ale syndyk uwaia, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest niemoż~
llwe, bo nie ma na to pieniędzy.
.,Okland-Fab" jest jedną z kilku
do członków rodziny
L1łożooa. w 199()-.
przez Jerzego i Barba~ Oklów. Zajmowała si~ produkcją obuwia. Jej kapitał założycielski wynosi ł 740 mln
starych złotych. Funkcje kierownicze
pelniliwniejbyliprominenci .,Radoskóru", m.in. dawna główna k.si~go
wa zakładu Jolanta Lapieniecka

sku

si~

przychyli! i wydal stosowne
19 lipca. W uzasa.

spółek należących

po~tanowienie-

Oldów. 1..mlala

dniemu~ianapisał:,.Spólkaza.

Spółka dla ojca
2 marca br. dotychczasowi udziałowcy sprzedali spółk~ Stanistawowi
Okle, ojcu Jerzego. Jednym z pierwszych po.wnięt nowego wła.(cicicla był
wniosek o ogłoszenie upadkllici finny.
&p Gospodarczy w Radomiu do wn io-

przestala płacenia dlugów Jej zadłu
żenie wynosi 6 mln zl, a wano~ majątku 1.3 mln zł ". Na likie wierzycieli "Okland-Fab-u" znalazły si~
m.i n. Bank Gospodarki Żywno~io
wej w Radomiu, ZUS, Skarb Pań
stwa, .,Gazeta Wyborcza".
Kłopoty ~Y si~. gdy do siedziby ,.Okland-Fab--u" wkroczył syndyk
masy upadł<*:iowej, by sprzedać to, co
z majątku fumy powstało i zao;poklrić
wierzycieli. Okazało si~. że w magazynach jest troc~ obuwia, którego
nikt wadniej nie chciał ku pić, kilkanakle pJdełek igieł i nici oraz tro-

Mario Cioli, \\-1akidel firmy "Tessitura Bresciana" w Pionkach,
nie dotrzymał obietnicy i nie odpow iedzial wczoraj na najnowszą
propozycję związków zawod owych w sp rawie rozwiązania konfliktu

w układ zie.
Jak ustalono weWIOI'Ck,poclczasne-
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za~rudnienia.

gocjacjiwU~MICjskimwPiofl.

dzają ~

lad! z udziałem wicewojewody Zbigniewa Gołąbka i posła Cezarego Miżejewskiego (PPS). M. Goli mial ~
sla:.': odpowiedi do godziny 12.00. Jed.
nak do godz. IS.OO związkowcy nie
otrzymali żadnego pisma z Warnawy, gdzie włakiciel ,.Tes:.itura Bre-

końca

sciana"naradz.alsi~z~mfir

my oraz prawnikami.
Związkowcy proponują kompromis. DomagaJą si~ wypłaty wynagrodzenia za czas przerwy w prncy, zaległejwaloryzacji plac za pierwsze pól-

W zamian zga-

na zawieszenie indeksacji do
zm1anę • w pr.ey-

IWopada br. i

s.dym roku · umowy socjalneJ.
Niezaleinie od propozycji ugody,
pionkows.ka ,,s·· .··za pośrednictwem
Komisji Krajowej • wystała pismo do
trt.eeh włoskich central związkowych
z prmbą o sprawdzenie dzialalnoki
M. Cioli w jego ojczytnie. Związ
kowcy clx:ą wiedzie(!, a.y włakiciel
.,Thssitura Bn:sciana" nie naruszył we
Włoszech prawa onz czy był .,bohałe
rcm" pcxlobnych jak w Pionkach konfliktów.
(san)
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Finna International Transport Spedytion rezygnuje z prowadzenia ~
§ci swojej działałntm, m.in. likwiduje
przewozy komunikacji miejskiej.
· Urząd Koniroli Skarbowej, bez wy_iaWenia sprawy do kąńca. zablokował
nam konia bankowe. Ząda wypłacen i a
ogromnych kWOI z tytułu za1eglo$ci
w podatku VAT
poi nformował
dziennikarzy A. M ichalezewski •
Cala sprawa :zac~la si~ w ubiegłym
roku. Kupili(my autobusy i opladll4my VAT. Un:ąd Skarbowy umai _Ied·
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Koncert

nak, że oakiy mam się zwrot tego
podatku. Kolejna kontrola z Urzę
du KontroU Skarbowej podważyla
t~ d«yzję. Otn:ymaliśmy nakaz
zwrotu poda tku oraz. Dpłaunla
kary trzykrotnie pn:ekraczaJilceJ
kwotę tego podatku. Teraz UKS
ąda zapłaty ponad 300 tys. zJ ł:ta·
nie z odsetkami.
Według A. Michal~go. obec·
nie prowadzona kontrola z US nie potwierdza wi~kszoiki zarzutów UKS .
• Złożylem skargę; do Ministerstwa Fi-

~ zaprasza
LIROV & Vivid

0~

·clel,

Komplikacje i kłopoty
Sytuacj~ spół ki dodatkowo komplikuje fakt, że jej wierzycielem może
stać si~ ... Jerzy Okla Pozru;tal on bowiem wł:clcicielem nierucho~i.
w której z.najduje si~ siedziba ..Ok·
land-Fab-u" i · teoretycznie • ma prawo domagać się zapłaty za dzierża.
w~. Radomski biznesmen za~ugero
wal to zresztą w piS"mie wysłanym do
syndyka 16 sierpnia. Pisze w nim, że
wymawta umow~ użyczenia i pro~
o spotkanic celem omówienia warunków korzystania pn.ez .,Okland-Fab"
z należących do niego pomieszc1.eń.
Powstałą ~ytuację syndyk skomen·
towal na't~pująco: ,,Zakrawałoby na
kpi~. gdyby syndyk płacił czynsz
dzieri:awny z masy upadłościowej
spółki, której J. Okla był wła<cicie
le m, gdy zaciągał kredyty. W ten
sposób bieżące zobowiązania syndyka służyłyby realizacji roszczeń osoby faktycznie odpowiedzialnej za
upadlo!ić spółki a nie roszczeń wierzycieli. Ze wzglfdów moralnych nie
mógłbym w tak.im stanie rLeczy pelnić runkcji syndyka".

18.U:. WSTilP WOLNY. Szczeg6fW w pl11tkowym
• .....ąnle aL • l w naaąm Radiu • Jut: wtudto• run..

państwa ?

19 września odbędzie si~ licytacja
spółki ,.Okland" Djętego
prlez Urląd Skarbowy. Nabywcy
będą mogli m.in. kupić ciągnik .,mercedes", 3 wartburgi. komputery. Na·
leżnoki spółki wobec skarbu pań
stwa wynoszą - jak si~ dowiedzieli~my - 539.42 1 zł.

ARKADIUSZ KUTKOWSKI

- na str. 5

Autobusy komunikacji miejskiej linii nr 3, 8 i 13 w każdej dtwii ntogą
rue wyj<cha<' na """""""" uti<e. w"."...; Zanąd .,._ ....."... się
z pRnem Adama Michalcze~ \\ołlHidela fumy ITS, który wypowiedrial mia'itu wnowę na §wiadczenie usług prr.ewozowych.

bio-

wyższz;ni:i:.wartOO:.':prt.e_ktegomajątku.

Satysfakcja dla

Skaudalista

Autobusowy wakat?

•••

stiu-ych skór. Reszt~ majątu zajął
Urząd Skarbowy. Syndyk nie znalazł
nawet :irodków na przeprowadzenie
inwentaryzacji firmy, weryfikaj~ bilansu i zapłacenie za ogłoszenia prasowe. W teJ sytuacji wystąpił o umorzenie p:t:aępowania upadio.{cio~'Cgo,
którego koszty byłyby wielokrotnie

majątku

ITS rezygnuje

".,

c~

naMÓW. ~.

by sprawa wstala wy·

j<Wtiona do końca
Finna przewozowa, która zatrudnia
6S pracowników, w każdej chwili
może Dpn.estać dz.ialalności. Nie ma
pieniędzy na paliwo, wypłaty dla pracowników,~ zamienne.
ZJianiem Bogdana Lipy, zasl~pcy
dyrektora Zanądu Transportu Miejskiego, tle si~ stanie.. gdy w przewozach miejskich zabraknie konkurencji.
- Jdli autobw;y rrs nie wyjadą na miasto, zlecimy obslug~ komu nikacji in·
nemu pnewotnikowi. Pói.niej od~
dz.ie s~ przetarg na linie obsługiwane
obecnie przez niebieskie autobusy.

ALEKSANDER
KORNATOWSKI

Dealer Huty Ostrowiec S.A.

LiRoy wraca do Kielc!?
O skandalizującym idolu

młodzieży

jeszcze raz

pisze Dariusz Materek.
A poza tym:
e CUD OCALENlA: o człowi e ku z Gór Swlęto lozys
łdch, który prz.dyl ~-lasnlł śmie li - w reportażu Krzysztofa
1.mudzlna.
CZYSTE RĘCE WSKARtYSKU: dlac:uco "Solldar-

e

nośt" umożliwiła

awans

był e mu

stkntarz.ow:l partii - w

artykule Andneja Gołdy.
e POMfl.KA .Ś MJERa : zagadkę lragłczoego strzału
policjanta w Ostrowcu rozwilłzqj e Andrzej Nowak.

e MALOWANE WOJSKO: ay może istni e~! annia
szkolona wgodrlaach od 7 do IS? - wartykule Udil Clchod dej.
e BIUST ANI OLA: niezwykły ksiądz, niezwykłe mauzoleum,lllSla dla zw:ie~t- w reporta:lu J oanny IAmparsldej.

JUŻ JUIRO W MAGAZYNIE!

(jijJ ~ ••

Radom, ul. Lubelska 32A, tełJfax (0-48) 519-94
Kie lce, ul. Zagnańska 228 , teiJfax (0-41) 31 -00-87

(bo)

Dzięki

nam koniec lata może być przyjemny
czytaj na str. 7

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Superprodukcja radomskiego teatru

.Jaś mówić

angielski Sezon w technikolorze

Kilkanaście szkól do

• Musimy coraz więcej pracować, by uzyskiwat takie same efekty
l nie stracić dobrej marki • powiedział ,.stowu" Władimir Gordiejew, prowadzący szkołę języków obcych ,,PM School" w Radomiu,
gdy zapytal~my go o konkurencję w tej branży.
Podobnego zdania jest widu uczą
cych. W 1991 rol<u w Radomskiem
tylko trzy szkoły niepubliczne, w których można było uczyć si~
j~zyków. Dzi~ j~t ich już k.Jikana.(cie.
Osoby z zasobnieJszym portfelem decydlją s~ na lekcje JliYW&trle. Po krótkiej lekturze chociażby ,,Anonsów"
znajdujemy kilkan~ie telefonów do
anglistów, kilka do gennanistów or.u
pojedyncze oferty nauki włoskiego,
dzialały

hiszpańskiego,

francuskiego.
- Lckqi udzielam w domu, cena

godzi~

z.a
wynosi 8 zlotych - W)'Ja.<niala

:d za

godzinę u:garowlł - poinformował nas W. Gordiejew, absolwent pe·
tersbun;kiej filologii ang1elsltiej. · Je·
.fli komu~ nie odpowiada nauka u nas,
już po kilku lekcjach może z niej zrezygnowat:.
Od tego roku rozpoczyna dzialalrmt Szkoła Języka i Kultury Francuskiej prowadzona ]XZCZ G~ Garncarczyk, romanistkę. kt~ra zdobywała
wykszta1ceniemJn. naparyskiej Sorbonie. Za rok nauki w tej placówce
trzeba zapłacić 580 złotych.
- Propooojemy naukę osobom w róż.
nym wieku • powiedziała rum G. Gam-

can:zyk. - A wszystko wedlog metod
Instytutu Francu!Jtiego w Wan;zawie.
Umożliwiamy równici zdawanie egzamil1ll mię:dz)'M'OOOwego DAlE wAmbasadzie Francuskiej.
Profesjonalny poziom nauczania,
lektorów z Wielkiej Brytanii lub Sranów Zjednoczonych, przygotowanie
do matury lub do egzaminów na wyższe uczelnie proponują takie inne placówki: np. ENGER (tu uczą nawet rosyjskiego), LING UAUNK (kurs dla
dzjeci do lat 14 kosztuje 300 zł za rok,
starsi uczący ~ przy komp.wach musą zapla!X dwa razy tyle) GREENWIOł INTERNATIONAL Lm i OXFORD STIJDY CENTRE • pierwsze
w Radomiu filie prywatnycłl szkól angielskich, opłlllę za~ w.talily w wy·
sokoki 640 złotych.

W stycwiu lub lutym przyszłego roku obejrzymy na radomskiej
scenie slynny musica1 Andrew Uoyd Webbera i Tima Rice ,Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat'' (.Józef i jego cudowny
płaszcz snów w technikolorze'"). Kwestie związane z tą superprodukcj:t zdom inowały wczorajsą konferencję prasow:t w radomskim
"Powszechnym" .
Koszt przygotowania musicalu
li osób. Dyrekcja ..Pownedmego"
szacuje się na 1,8 mld starych zlo.
tych, czyli tyle, ile wyni6sł kord 1. .
roanego Falhr.llu Gombrowioowsldego. • Zamierzamy zebrać te pteniędze u sponsorów. Liczymy również
na wi.W mieJskie i wojewódzJoe ·po..
wicdzial dyrektorteatru Wojc:kchKęp

czy{Nd. - Pienię:dzy na spektakl tUe zamierzamy czerpat: w żadnym wypadku z bodiełu na ~ bieŻąCą
dzialalrUć. Z1tsz1ą n)emaw nim§rod..
ków nav.oet na przygotowanie spektaklu

z dwucxiobowlt chadą.

tamej,cusarrut~grupytrzy-,czte.

Do musicalu potrzeba 29 aktorów,
24 dzieci i 9 muzyków. Zagra w nim

roosobowe. Najc~tnicjpracujęzucz
niami szkół ~rednich i studentami.

niemal cały zespól aktooki radomskiego teatru, liczący w tym sezonie

nam absolwcnlka anglistyki. ·Aby było

ANNANOWSKA

Jak wynika z ogłoszeń. kzyka można
uczył się ze studentem bądt studenlką.
w domu klienta lub w dorro nauczycie-

Jeśli kolegia ds. wykroczeń nie zostaną wpisane do Konstytucji RP, będzie to Jednoznaczne z Ich likwidacją. - Jest
to zgodne z oczekiwaniami wielu osób - mówi sędzia MacieJ Gwiazda, rzecznik Sądu Wojewódzkiego. - Kolegia są
jedynie agendami sądów, a tylko niezawisłe sądy powinny
orzekać o winie l wymierzać kary.

Bez kolegiów?
wają

tysii!CC wniosków. Na przyklad
w Lipsku w tym roku rozparywanych
bylo osiem'ICI spraw. W~ęk.~ z nich
dotyczy zaklócania porządku w miejscach publicznych i wulgarnego za.
chowania. Rozpatrywane są również
sprawy drobnych kradzieŻy, kolizji dJo.
gowych 1 sąsiedzkich nieporozumień.
• Je~i kolegia zostaną zlikwidowa-

ne, to kt61'y

wydział sądu

pr7.eJmie te
sprawy? - pytają sędziowie. • J uż teraz brakuje miejsca na nowe teczki
z dokumentami.
Mimo i:i wielu prawników opowiadasięzausunięciemzKonstytucji za.
pisu o kolegiach, trzeba się z.astanowi~. co mo:ie je ustąpił. • Tych .,poważnych" sprawjest już wystarczają

co dużo. Kto .,.,ięc zajmie się wykroczeniami mniejszego kalibru? (e:ska)

Śmierć pod

prywatnego Zakładu C hemicznego
w Kozlnkach koło Zakrzewa.

kolami Stara

Ogień

W Przy~usze wydarzył się wczoraj
tragiczny wypadek drogowy. 12-letni
Józef O. wtragnąl nagle na jezdni~
wprost pod kola Stara kierowanego
przez 29-letniego Jarosława F. i poniósł 'mierć na miej scu. Kierowca
,,ciężarówki" by! trzefwy.

Op)

ogólnopolski konkurs na ob-

~spektaklu.Doprzesluchati, ktÓI'e
rozpoc~ s•ę

w przyszłym tygodniu
koilca wnd.nia, zgłOSI lo
blisko stu amatorow i zawodowych aktorów (m.in. z Teatru M uzycznego w Gdyni). Oczekiwani Slł
kolejni chętni.
Dyrektor Kępczyński zapytany na
koniec konferencji, c:z.y z nowym musicalem wybiera się na Broadway,
odrzcld: • Na Broadway nie, ale może
do Kielc. Mamy naclzie.K;, ie spektakl
~na l)'le dobry. że będziemy go

i

potrwają do

się już

pokazywać

w

całej Polsce, wszędzie

tam. gdzie p odpowiedniO duża scena.
(łOI)

Neurochirurgia po remoncie

la. Pytając o zapłatę - waha się ona od
10 do 20 zlotych-należy dowiedzieł
si~ o jaką godzinę chodzi: lekcyjną
czy zegarową. Zaj~a odbywają się
najc'lę:kieJ po poludniu, w soboty do uzgodnienia.
We wspomnianej już •.PM School"
pracuJą lektOI"l.y z USA i Niemiec.
Nauka odbywa ~ię w grupach 8-osobowych.W innych pllłC~wkach ,,klasy.. są 10-i 12-a.-.obowe.
- Opłalę pobieramy mle!>l{ttllie - 6,5

Do koległów d~. wyboczeń dzia1ają
cych przy ~ Rejonowych. wpły

ogłosiła

Poiar

stralł11

we wtorek

Za Wielgie
pod sąd
Na 28 wrześ"nia Sąd Rejonowy wyznaczy! datę pierwszej rozprawy p17.eeiw Ryszardowi K., bylemy Wojcwócl7.kiemu KO!'ISei'Wałorowi Zab)'tków
w Radomiu. Oskariony jest on o brak
nadzoru nad demontaLem zabytkowego kokiola w Wielgiem koło Lipska
Świątynię • pr.typamniJmy - rozebrano na polecenie probibzeza w hstopad.tie 199Jr. WiękS7.o~ elementów drewnianej kon~uucji uległa zniszczeniu.
opinii pokur.Kury, odpowiedzial-

w

~zazniszczenickościolaspadana

konserwatora zabytków.

(aku)

Dyżurka pielęgniarek na korytarru,
lekarze ,,odpoczywają"' w niewielkim
pokoju z rozlatującymi się ltleblami,
nie dla wszystkich pacjentów wystarcza miejsca w dwóch ciasnych salach.
Od lutego rado1mb neurochirurgia
wci~nię:ta nuędzy chinugię: l a ,.naczynió~" pracuje w bardm cięikich warunkach. Ale do końca Yłl'l.tŚnia oddzial
powinien być pr.tenie!>łooy na dawne
miejsce • w tym miesiącu zakończy
:.ię tam grun1owny remont.
- Powstała nowa, duża sala intensywnej terapii i dla pacjentów po operacjach • powiedzial nam 1bmasz Świ
goń. 7.astępca

dyrektora

Wąjev.'6dzkie

go Szpitala Zespolonego w Radomiu.
- W~dzie położono nowe podłogi,

Jak Izba z
Radomska Izba Prttmyslo~łbn

Wop{ldzJd chdał)-by
współpr.KOwać lqlitj nii dotycha:łs.

dJowa i

Ur.ąd

'Dlklt dddarację dożyli wczonj ~·oje
woda Zbłgnk!w Ku:1nUuk onz prt'Z)'·
dent RJPH Krzysztof' M alek.
Bylo to pierwsze spotkanie woje·
wody z nowym zarządem Izby, wybranym w czerwcu br. Postanowiono,
że obie strony zorganizują w pat-

:::::osa~::~ti!~k=~

nowym• kafelkami. Nie stać nas na
nowe łóżka dla chorych, te które mamy poddamy je renowacji.
Nie ma też pteni~zy na nowe meble dla pcn;onelu, dlatego pracownicy
albo zadowolą SI~ tym co jCSt. albo ...
kupi~t Je u: ~woich składek. Na zakupy
raczowe zamiast l i mld lltarych zło.
tycłl szptal da;taje zaledwie 5, czasa.
mi 6 m1e.sięcznie. Już teraz chelny
musz.ą kupowat: za własne pieniądze
s~ jednorazowego użytku. W tym
roku WSzZ otrzymał od wojewody
dodatkowo 2 mld zlotych, które prze·
znaczył na remont klatek scllodowych.
(rMna)

Urzędem
dziemiku konferencję naukową poS'więconą funkqonowaniu radomskie·
go bi1MSu, ~ą też wspólprncowały
pny organ•zacji imprez targowych
oraz realizacJi ,,Porozumienia Marowsze". Wojewoda i prezydent RIPH
mają również wymieniać 10ię mformacj ami o finnach, które chciałyby inwe.~tować w woj . radomskim.

Splooęla ~ hali produkcyjnej,
kotły, pojemniki z formaliną i instalacja energetyczna Jak ustalila policja,
przyczyną pożaru było zapalenie się
oleju, który wyciekł do paleniska piecagrzewczego.
(aku)

Z głębokim :łałem zawładamlamy, że 5 września 1995r. zmarła

śp. ALEKSANDRA WÓJCIK
Msza św. odprawłona zostan'e 7 września 1995ł'.
o godz. 16.00 w kościele NMP przy ul. UrzędniczeJ.
Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Plaskt

Rodzina
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Napastował dziewczynki

XI
lk

czę:U

i chemia

m

Lubieżnik

(~

• recydywista?

Już drugi raz radomski Sąd Rejonowy odroczył sprawę Pawia J.,
oskarionego o dokonanie czynu lubieżnego na nieletniej. Pawel J,
w lutym 1992 byl już skazany przez sąd kielecki za takie same przestępstwa, a w kwietniuub. roku został zwolniony warunkowo z kieleckiego Aresztu Śledczego.
Paweł J., student radomskiej uczelni, prowadził sklep z komputer.łini na
jednym z radomskich osiedli. By lepiej wypromować placówkę:, prosil
dzieciaki o rozno!;zenie ulotek o nowej li nnie. W.(ród pomocników Pawla J. była również li-letnia Agnieszka Pod koniec czerwca 1994r.
dziewczynka przyszla do ~klepu po
kolejną partię ulotek. Paweł J. zawolał dziewczynk~ na zaplecze - kilka
minut przebywał w 1oałecie, po chwili
wyszedl do Agnieszki z rozpiętymi
spodniami i obnażonymi narządami

płciowymi . Dziewc:z.ynka bardzo wystraszona wybiegla u: sklepu. Jej rodzice postanowili o wszystkim zawia-

domić policję.
Paweł

J. podczasprzesłuchania przyznal się do dokonania czynu lubieżnego,
tłumacząc się 6-tygodniową przerwą

która była wteNie prey·
znal się jednak, że byl karany za podobne przestępstwa oraz że był pacjentem
szpitala psychiatrycznego w Morawiwe wspóliyciu z

żoną.

dy w zaawansowanej

ciąży.

cy(potemleczył si\li")'Watnieuleka

rza psychiatry).

Zeznania te uzupelniają infonnacje
z kieleckiego sądu • Paweł J. Z05tał
skazany na 3,5 roku pozbawienia woJnoki za usilowanie i dokonywanie czynów nier.tądnych z nieletnimi (zwol~
ny warunkowo 9 kwietnia 1993 roku).
Niektóre z napastowanych doznały
obrażeń ciala - były np. dusmne. Jak
wynika z akt sądowych, tylko od wrześ..
nia do li.'ilopada 1990r. Pawel J. napa·
stowal 10 dziewcząt, z czego aż trzy
jednegodnia
Kolejną rozprawę wyznacz.ono na
28 wrzdnia br. Za prt.eSIWsiWO popeł
nione w warunkach recydywy Pawłowi
J. grozi kara od l roku do lO lat pozbawienia wolno~i.
Ze wzgl~ na charakter przestęp
.'ilwa imiona i inicjały nazwisk osób
wymienionych - w lekkie zostały
zmienione.
(nova}

Redaktorzy wydania:
Grzegorz Ściwiarski
Wojciech Szczepański

http://sbc.wbp.kielce.pl

Redaktor depeszowy:
Marek Maciągowski
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Prezydent podsumowuje kadencję

Wybory prezydenckie
- 5 listopada
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powinniśmy być w
Zdaniem prezydenta Lecha Wał,sy, Polskajuiod dawnajest gotowa
do przystąpienia do NATO; łstnieje także wiele płaszczyzn, na których
_mimo różnic ekonomicznych- mogłaby współpracowat z Uni11 Europejską. Na pierwszej z zapowiadanych cotygodniowych konferencji
prasowych Lecha Wałęsy 6 bm. prezydent podsumował Swojfl 5-letnią
działalnośt w dziedzinie polityki międzynarodowej . Zapowiedziano, że
następna konferencja poświfcona bfdzłe sprawom bezpieczeństwa
narodowego.
MówiąCO postępach,jakich przez
minione 5 lat dokonano na drodze
Polski do integracji ze strukturami
międzynarodowymi,
p rezydent
stwierdził, te Polska -jako kraj jed·
oolity etnicznie, jednej wiary i bez
kłopotów z sąsi adami, dawno jest
jut gotowa, by znaleźć się w NATO.
Przypomniał, te niezaletnie od
polskich starań, to od drugiej strony
zależy decyja o włączeniu Polski do
tych struktur. "Jeśli chodzi o NATO,
to decyzje powinny być jut dawno
pod,k:te. Nie tylko nie weszliśmy, ale
jesteśmy
w ogóle spóinieni"
-powiedział Lech Wałęsa.
Przeszkodą w przystąpieniu do
Unii Europejskiej są rótnice elr.onomicz ne. Motna jednak czekać aż
tych rótnic będzie nieduto, a motna
tet- tam. gdzie tych rótnic nie ma
- włączać Polskę do struktur europejskich-mówił prezydent. Dodał,

~

ly
~

•)

,.

ly
oh

,.

-stwierdził.

Pytany, czy jego zdaniem
potrzebna jest ogólnonarodowa
debata nt. przystąpienia do NATO,
Lech Wal~ odparł, te jest przeko-

Zdaniem Jana Olszewskiego

m

,.

te Polska ma propozycje takich
obszarów współpracy, w które jut
dawno powinna być włączona.
N ie mamy innego wyboru nit
NATO i UE; innej drogi w XXI wiek
nie ma - podkreślał Lech Wałęsa.
Zdaniem prezydenta, tatle UE
powinna b )t zainteresowana wspól·
pracą z lr.rąiem o 40-milionowym
rynku. Dodał, te czas przed przystą·
pieniem Po\.ska powmna wykorzys~
lać na zastanowienie się, co naleta·
loby zachować ijakie waności,lr.tóre
Europa zagubiła w hałasie i pośpie
chu, Polska mot:e wnieść do UE. ,.Ja
chciałbym, byśmy zachowali wiarę:
naszych ojców i zauwatyli, te nie
samym chlebem człowiek tyje"

-

Obietnice koalicji
w edukacji bez pokrycia

Kandydat na prezydenta Jan
Olsze-.skl uwab, f.e zapowiadane
przez obecn11. koalirję ~dzl!,ą
refonny system u eduk..acyjnego pozosbly, ,jak'Aielelnnychupowiedzi,w
sferzeobietnicbez pokrycia...
Na środowej konferencji prasowej Olszewski przedstawił program

NATO

nany, te więlr.szość Polaków chce
włączenia do NATO i UE i te zdają
sobie oni sprawę, te będzie to kosz·
towne. Dodał, te .motna dyskutować w celu utrudnienia wejścia do
NATO, ale tet i wcelujego przyspie·
szenia", dlatego najpierw trzeba
określić kto i w ja.lr.im celu podej·
muje dyskusję. Prezydent dodał, te
naletaloby wyjaśnić, czy propozycja
wiceministra ON, który dzień
wcześniej wystąpił z inicjatywą
takiej debaty, była "stanowiskiem",
czy tylko .,niezręcznością wypowiedzi", która mote zdarzyć się każ·
de mu.
Prezydent, pytany o ocenę francuskich prób atomowych powiedział , te jako laureat Polr.ojowej
NaJrody Nobla jest przeciwny
metodom siłowym, ale do wyrate·
nia oficjalneJO stanowiska w tej
sprawie upoważnione jest Minis·
tersiwo Spraw Zagranicznych.
TillewgestiiMSZietywnioskowanie o odwołanie ambasadora
Polski w Moskwie Stanisława
C ioska. Prezydent sam nie zamierza
tego zrobić, gdyt, jalr. powiedział,
choć wywodzą się z rótnych opcji,
darzy Cioslr.a dutą sympatią; zresztą
kadencja ambasadora
dob ieJa
końca.
(PAP)
W Ośrodku Doskonalenia Klldr
Ministentwa Sprawiedliwośd w Popowie otwarto w łrodę Giełdę Promocyj~
Wyrobów Przywięziennych. Możrla było
podziwlat wykonane pnu pensjonl.ńu
sry układów lr.arn.rch meble, spnet
spo rcowy, ubrania roboae, a talr..ie lllUnduf}' dla swych opiekunów- dużby wię
ziennej.
Fot .•CAF/PAP

koniecznych - jego zdaniem
- zmian w polskim systemie oświa·
towym.
W opinii kandydata, niezbędne
wydatki państwa na cele edukacyjne
powinny być stopniowo zwięk·
szane, at do osiągnięcia poziomu
10 proc. PKB.
(PAP)

lAS E).
Spotkanie

kosmonautów

z

całego świata będzie okazją do sze·
rnlr.iej popularyzacji badań kosmicz-

nych je

,.,."

po informował

6 bm. prezes

PołskiegoTowarzystwaAstronauty

cznego prof. Piotr Wolański.
,.Kongres przyczyni się do lep-

~
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Powołano

Polski Sondaż Wyborczy

Grupa~ wybitniejszycli polskich politoloców l socjoloców powołała Polski Sondaż
W]"borczy(PSW). Zanpiowelwtę Diezale~ inlcjatywę uczeni jutwluóteeprzepro
w~pienrsą analizę stosunku Polaków do wyboniw prezydenckich, nalicąc:ej 4 tys.
os6b,losowejreprezentacjielektoratu.
·
Dr Radosław Markowski, wicedyrektor CBOS i kierownik Pracowni Badań
Wyborczych Instytutu Studiów Politycznych PAN, który stoi na czele zespołu PSW
powiedział, te sondaze będą prowadzone przy o~i wyborów prezydenckich i
p.arlamentamycb.

~
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Trzech co chciało
ukraśćmost
Trzech mę"h:zym na go"'cym
uczynkukradzidy mostuwmiejsro1f0śd Barkowo (woj. wroclawslde)
ujęlipolicjanci zkomisarbtu w ŻmiE
rodzie- poinrormowa16 bm. rzecznik
Pt'llso")' KWP we Wrocławiu.
Dariusz Z.~ Czesław B. i Bogdan

K. przy pomocy palnika acetyleno·
wego cięli konstrukcje metalowe
mostu i ładowalijena samochód cię·
tarowy. Straty materialne spowodowane przestępczym działaniem
oszacowano wstępnie na 200 zł.
(PAP}

Do tej pory 30 osób złosiło chęć
ubiegania s1ę o najwytszy urząd w
państwie. Katda z nich musi zebrać
pod swoją kandydaturą 100 tys. pod·
pisów i zarejestrować się w
Państwowej Komisji
Wyborczej
jako kandydat na prezydenta.

Kojarzenie seksu z polityką
zagraża demokracji

<id.
W czasie wtorkowej konferencji
prasowej w Warszawie stwierdzili,
wolr.ół podręcznika nie toczy się
dyskusja merytoryczna.

te

światową astronautyką"- stwierdził
prof. Wolański. Jego zdaniem, bada-

w dwudziestym dniu od chwili ogło
szeniazarządzeniawyborów.

Lew Starowicz

ni e mdl a d emolr.racjiwPołsct!-u.,.·aża

szegozrozumienia przez społeczeń
stwo
zadań
stojących
przed

niakosmiczne są ważne zarówno dla
poznawania
otaczającego
nas
świata, jak i szerokieJO ich wylr.orzystan ia dla potrzeb nauki i gospo·
darki. ,.Spotkanie kosmonautów
w Polsce pozwoli przyblityć gronu
badaczy przestneni kosmicznej
nasze osiągnięcia i motliwości w tej
dziedzinie" -dodał prezes PTA.

Zarządzenie marszałka i kalen·
darz wyborczy, olr.reślający w jakich
terminach upływają poszczególne
czynnosci wyborcze, w tym termin
zgłaszania kandydatów, będą ogło
szone w najblitszym Dzienniku
Ustaw. W tej sprawie marszałek
zwróciłsię do premiera.
Marszalek przypomn i a ł, te ter·
min zgłaszania kandydatów upływa

au tor podręcznika pro r. Zbigniew Lew
Staro"fli aljego wycbwra- prezes oficyny wyda"flniaej BGW Roman Gór-

Kongres kosmonautów
Pod hasłem "Kosmos a nowoczesne spoleaeńst'A·o" obradont
będzie 11 - 17 "IITI:dnb w Polsce
XI Swtatowy Kongres Stonrzys:zenia
Uczesmików Lotów Kosmiczn ych

Wybory prezydenckie odbędą się S listopada. Jeśll żaden z kandydatów n te otrzyma wymaganej większości głosów, do drugiej bJry dojdzie
19 listopada, powiedział wczoraj w telewizji i radiu marszałek Sejmu,
Józef Zych. Zgodnie z konstytucją, marszałek wydał zarządzente w
sprawie wyboru prezydenta RP.

Nadsld na księgarzy, by nie sprzedawali podręcznika .,Nowoczesne
wycho.-anie seksualne", 5:11 zagrote-

H

•)

STRONA 3

Starowiczstwierdził,telistepis·

kopatu w sprawie podręcznika
zawiera nieprawdziwe zarzuty, te
propaguje on biologizm, a jego

wydanie jest działaniem politycz·
nym. Profesor uważa, te w ogólnym
upadku autorytetów w Polsce, episkopat przyczynia się do upadku
własnego autorytetu, wypowiadając
tezy nieprawdziwe.
Zarówno autorzy, jak i wydawcy
ksiątki podkreślają, te jest ona zapi·
sem stanu wiedzy na temat tycia
płciowego, nie jest poradnikiem
tycia seksualnego, a wybór proble·
mów omówionych w ksiątce został
dokonany na podstawie doświad·
czen autorów, zaleceń Swiatowej
Organizacji Zdrowia i oczekiwań
młodziety.
(PAP)

Prosto z Wiejskiej

"Quorum weszło" - stwierdził z ulgą
senator Stefan Pastuszka
••. przewodnicząc obradom Komisji Konstytucyjnej. W środę prace
komisji przebiegały jak po grudzie. Jak nte reasumpcja głosowania
poprzednio już przyjętych artykułów, to odroczenie głosowanA~ albo
kłopoty z frekwencją. Sen. Pastuszka coraz to stwierdzał : ,.Nie ma quorum".
Niemniej parę kwestii udało się
przesądzić. l tak np. Komisja Konstytucyjna postanowiła, te w nowej
konstytucji zostanie zapisane, it
,.kaidy ma p111wo do wynagrodzenia
szkody, jaka została mu ~zona
pn.ez niezgodne z pnwem działlanie
oqanów władzy publicmej" oraz it
,.ustawa nie mote nikomu zamykać
drogi sądowej dla doc hodzenia
naruszonych praw i wolności".
Członkowie Komisji Konstytucyjnej byli równiet zgodni co do
tego, te w konstytucji powinno się
zapisać zapewnienie sędziom stosownych warunków pracy i wynagrodzenia, odpowiadających god·

ności

urzędu.

Taką

propozycję

przedstawił

wicemar5Za/ek Sejmu
Cimoszewicz. Jego
zdaniem, przepis ten, zawany
w Ustawie Zasadniczej, stanowić
będz.ie jedną z istotnych gwarancji
materialnych sędziowskiej niezawislości. Przepis ten jest spotykany
w konstytucjach innych państw
demokratycznych.
Do przesądzenia pozostała kwestia, czy, tak jak obecnie, minister
Włodzimierz

sprawiedliwości

ma jednocześnie

pełnić funkcję prokuratora Jeneralnego, czy tet prokuratora generał·
nego ma powoływać Sejm na S-letnią kadencję. No i sprawa orzeczeń

http://sbc.wbp.kielce.pl

Trybunału

Konstytucyjnego. Czy
ostateczne, czy tet ostatnie
ma naletoć, tak jak dotychczas, do Sejmu. Niektórzy członko·
wie Komisji Konstytucyjnej uwatają, iż przyznanie Trybunałowi
Konstytucyjnemu prawa do osia·
tecznych decyzji we wszystkich rozstrzyganych sprawach mote doprowadzić do tego, it będziemy mieli do
czynienianie z systemem parlamentarno-gabinetowym, ale z rządami
.trybunalskimi". Niemniej sporo
jest zwolenników nostateczności"
mają być

słowo

orzeczeń trybunału.

Gros pracy nad konstytucją komisja ma jut za sobą. Jak dobrze pój·
dzie, w końcu grudnia zakończy
prace nad nową Ustawą Zasadniczą.,
a" w styczniu przekaże jej projekt
Zgromadzeniu Narodowemu.
RYSZARDA KAZIMIERSKA

SLOWO

LUDU

NUMER 207

Nu

Mimo protestów świata

Francuska
próba atomowa
Wznowienie przez Francj~ prób
atomowych, zawieszonych przez
prezydenta Francois Mitterranda
wiosną 1992 r., zapowiedział jego
nast~pca Jacques Chirac 13 czerwca
br. Decy:rj~ t~ uzasadnił koniccz·
nością utrzymania wiarygodności
francuskiej siły odstraszania.
Od decyzji tej nie odstąpił, mimo
gwałtownych protestów w wielu
krajach, szczegółnie Nowej Zelandii, Australii, Japonii, a taktc intensywnej akcji ugrupowań ekologicz·
nych. Decyzja Chiraca wywołała
powat.ny kryzys w stosunkach mi~- ·
dzynarodowych Francji. Równiet
sami Francuzi nic zostali przekonani argumentami szefa państwa:
w sondatu
przeprowadzonym
w sierpniu br. 63 proc. zadeklarowało si~jako przeciwnicy wznowie·
nia prób. Stanowis.lr.o prezydenta pierwszej bomby jądrowej na Hirooceniła bardzo krytycznie prasa
szim~ w sierpniu 1945 r.
francuska. Większość komentatoPragnąc
załagodzić
kryzys,
rów wskazywała na wyjątkową wywołany decyzją wznowienia prób
niezq:czność wyznaczenia terminu
atomowych, Francja zapowiedziała
rozpocz~cia prób atomowych (od
w sierpniu br. na &enewskiej konfewrześnia) w okresie, kiedy cały świat
rencji rozbrojeniowej, te z chwilą
przypominał 50 roczni~ zrzucenia
podpisania układu o zakazie prób

Krótko

l

ze

Samoloty NATO straszą

świata

Zidentyfikowano
szczątki cara
Mikołaja 11
Rosyjscy l amerykańscy naukowcy ustalili, ie ~tkl, które
odnalerlonowl991 roku w pobllfu
~

Jekaferynburga

szClJłtkami

ostatniegocaraRosji Mikolljall.
Poinformowal o tym w czwartek w Waszyngtonie zespó ł rosyjskich i amerykańskich naukowOOw. Ekspertyz~ przeprowadzono

w mstytucie badań genetycznych
armii USA w Rockville w stanie

Maryland.
Naukowcom udalo

się

dzić

szczątków

cara

autentyczność
Mikołaja

11

dzięki

stwieranalizie

porównawczej kodu genetycznego brata M1kołlija, księcia
Georgija Romanowa, którego
szczątki ekshumowano na potrzeby badań. Badania te wykazały
ponad wszelką wątpliwość, że
struktura kodu genetycznego
DNA szczątków odpowiadają
strukturze DNA księcia Georgija.

Dziennik
podróżyJFK
Znalezionozapiskipóbtlejszego

prezydenta USA Johna FiCZgel"'lda
Kennedy· ego z podróiy do powojennejEuropy,wktórychopisaiS1'1·e
.nfcnla za.róno na temat odbudowyNiemiecipostaclHitiera,jak
i Niemek. Dziennik ma zostat opubliko"A..ny w listopadzie -podal
w ttWartek amerykaftsld tygodnik
,.PubllshersWeekly",
Dziennik Kennedy ego - pre·
zyde nta USA w latach 1961 - 63
- ukat.e si~ 22 listopada, w 32 rocz·
ni~ śmierci zastrzelonego w Dallas polityka.
!52-stronicowa książka ~dzie
zawierał opis podróży do Europy,
Jaką w r. 1945 odbył John Ken·
nedy- jako 28-letni reporter koncernu prasowego Hearsta. Kennedy odwiedził wówczas Angli~.
FrancJę, Niemcy i lrlandi~. (PAP)

Karadzić się _
nie bo~
Samoloty NATO rozmyślnie nie
atakują stanowisk artylerii serbskiej
w rejonie Sarajewa, teby dać boś·
niackim Serbom szan~ wycofania
dział - pomformowały w środ~
Narody Zjednoczone. ONZ pod·
kreślajednak, te jej cierpliwość nie
jest nieograniczona i te pov.-ściągli
wość w rejonie Sarajewa nie ~dzic
trwać wiecznie. "Taka jest bietąca
polityka. Dowódcy mogą ją zn1ienić,
jeśli utrzyma si~ obecna sytuacja,
jeśli broń nie zostanie wycofana, na
przykład
dzisiaj" - powiedział
rzecznik ONZ Alcxander Jvanko.
Lotnictwo NATO wznowiło we wto·
rek ataki na pozycje i obiekty serb·
skie w Bośni, ponieważ Serbowie
zlekceważyli ultimatum, które naka·
zywało im wycofanie - do godz. 23
w poniedziałek - broni ci~tkiej
z rejonu Sarajewa i zaprzestanie
ostrzału innych ONZ-owskich stref

bezpieczeństwa. Cywilne władze
Serbów bośniackich zapewniały

ONZ na piśmie, te działa zostaną
spod Sarajewa wycofane. Nie zasto·
sowa! si~jednak do tego dowódca sił
serbskich w Bośni, generał Ratko
Mladić. Obecnie przedstawiciele
ONZ i NATO próbują rozmawi.E
bezpośrednio z dowódcami serbskimi w rejonie Sarajewa.
Lider Serbów bośniackich Radovan Karadzić zaapelował w wywia·
dzic dla amerykańskiej TV CNN
o wstrzymanie natowskich nalotów
napozycjejegotolnierzy. Dodał, te
Serbowie nic mogą wycofać wi~cej
broni nit to uczynili. Jego zdaniem,
NATO wznowiło naloty, mimo te
Serbowie wycofali cz~ swej broni
z rejonu Sarajewa. Podkreślił, te
Serbowie znieśli blokad~ bośniac
kiej stolicy.
(PAP)
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wym wystąpieniu telewizyjnym.
Wtorkowa pro ba była 205 dokonanil

_,

nejd

przezFrancj~.

Francuscy eksperci przyznali, te
3 próby spowodowaly skat.enie śro
dowiska. Twierdz.4 oni, te obecna
seria prób atomowych nie niesie za
sobą takiej groźby.
(PAP)

2 ofiary śmiertelne, 21 rannych

temu
za~;; h~

prez)

q
do

Wypadek polskiego

autokaru we Włoszech
Dwie osoby zginęły, a 24 odnloslo
ob!"'U!nla, w większości lekkie,
w środę !"'no, w wyniku zden.enia
z samochodem clęfarowym autokam
"Aio~cego polskich pielgrzymów na
sobotnie spotkanie Jana Patt1a 11 z
mlodzieh\ katollc~ w Loreto - podal
Reuter, powolujĄcslęnatródla policyjne.

W północnej Korei

Chciał pogłaskać

tygrysa przez kratę
M~tczyma.

neco

który chciał poJ/a.skE jed·

z siedmiu cyrkowych

lyłf)'sów

W wypadku, który zdarzy! się na
autostradzie do San Marino, w pob·
litu Rimini, zgin~li - jak twierdzi
policja - kierowca i jego zmiennik.
W innym wypadku, do którego
doszło na wybrzctu liguryjskim w
poblitu Livomo, obratenia odnio·
sto 25 młodych Niemców. Ich auto·
kar uderzył w szlaban kolejowy.

w

Galway, na zachodnim w~brzetu lrtandi~.
stncil obie r~. Kiedy wsadZił przez

otwór do kamnenia ~.tygrysy odgryzły
jeponiteJłotciizjadły.
(PAP)

Powódź,

cholera i głód
powodzi, jaka w lipcu l5lerp·
nlu nawłrdzlla Koreę Pólnocn~. poz·
bawiła dachu nad glo~ co n~mnlej
pół miliona mieszbil~ów. 200 Koreań·
czyków zmarło na epidemię cholery,
szet'Z4q się w rejonach dotkniętych
klęsk.!!. Stnatymaterialneszacuje się
na ponad 15 mld dolarów- podaly we
wtorek i środę irodła ONZ..owskle i

Początek

winobrania
w Beanjolais

południowokorealiskie.

W środę w •innlcach Beaujolals
(środkowo-wschodnia Francja) rozpo·
c:zęlo się

':'9

......
'._
•.
.
Po serii zamachów bombowych w Paryżu pocijęto nadzwyczajne
Na zdjęciu: składanka ukazujlłt:8- spec;jalistę

środki bezpieczeństwa.

od materiałów wybuchowych, przygoto'ft'ującego do eksplo:Qi podejrnmą torbę na śmieci, z.nalezionst S bm. w lO dystrykcie Pary:b - tym
razem nie była to bomba.

sld er

niek

Klęska

oficjalnie wlnobl"'nle, na
ty.Weńwcześnlej nltprzettidywano w
pierwszych dniach sierpnia.
Ku wielkiemu
zaskoczeniu,
chłody z ubieglego tygodnia nie
zahamowałydojrzewania winogron.
Ta wcześniejsza dojrzałość owoców
jest "gwara ncją jakości", zwłaszcza
te winorośle nie zostały dotkni~te
żadnymi chorobami, a warunki klimatyczne są sprzyjające- twierdzą
csk.perci, zaznaczając, te jestjednak
jeszcze za wcześnie, teby ostatecz·
nie wypowiedzieć si~ na temat jako·
ści nowego Beaujolais. z którego
przeci~tnie rocznic uzyskuje si~ ok.
1,3 mln hektolitrów.
(PAP)

""'

"'"'
"""'
"Pol

Francuskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek na
krótko przed półnOCłl, ie o godL 23.30 czasu paryskiego (taki sam, jak
warszawski) ne atolu Mururoa na Pacyfiku została przeprowadzona
próba atomowa. Jest to pierwsza zzapowiedzianych 7-8 prób francuskich. Jej moc była niższa niz 20 kiloton.

Fot. PAP/CAF

http://sbc.wbp.kielce.pl

Korea Północna oficjalnie szacuje, te tegoroczne powodzie spo·
wodowalystrat~conajmniej 1,9mln
ton ziarna, głównie rytu, stanowią·
cego podstaw~ wytywienia Koreań·
czyków. Władze północnokoreań·
skic poinformowały przebywają·
cych w Phcnianie przedstawicieli
Międzynarodowego
Czerwonego
Krzyta, it tegoroczna kl~ska przy·
niosła utrat~ prawie połowy rocz·
nych zbiorów rytu. Wezbrane wody
zalały ok. 33ltys. hektarów pól upraw·
nych, znis:zczyly l 974 km kanałów
nawadniających. Zginęło 482 406
sztuk bydła - twierdzi Phcnian.
Koreańska
Republika Ludowo-Demokratyczna zwróciła si~ ostat·
nio z bezprecedensową prośbą o
pomoc tywnościową do mi~dzyna·
rodowych organizacji.
(PAP)
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Kandydat bez kartki
Z prof. ADAMEM SlRZEMBOSZEM, kandydatem na urząd prezydenta RP, rozmawia Lidia Zawistowska

...

nym.

- Jak pan profesor ureagowal na
pytanie prezydenbl Le(:ha Walę!>"J,
skleronne do uczestnikOw debaty
:wrganizonnrj dla kandydatOw na
u~d prezydenta RP przez tn:odnik
" Polityka": czy się palisłwo Boga nie
boicie?
_ Spośród obecny_(:h na debacie
niektórzy z pewnością Boga s1.~ n1e
boją, bo nie bardzo w m egow1e~.
Myśl~. te po S latach dośwmdczen
pan prezydent ma doskonałe rozeznanie ci~taru urz~du l rótnych
zagroteń, z którymi musi si~ borybt.
Dlatqo jego pytanie do nas było
poważnym ostrzetemem. Ale apel
ten specjalme mkogo me poruszył.
- Co pan ~dzi o pierwszym publkmymspotkanlu nljpolrażn\ejszyc:h
kandydatólr do Palacu Namiestnikowskiea:o?
- Mam uczucia mieszane. Katdy
przygotowa ł wystąpienia na zadane
z góry tematy i wygłaszał długie
autorek lamiarskie monologi. Ja
uważam, te kandydat na prezydenta
powimen umieć mówić krótko, syntetyczme i bez kartki. Zabrakło tywszej wymiany zdali mi~dzy kandydatami.
-Czy 'll'ląłby pan udzilllł w pubł kz
nej debacie I):Jko z łAch em Wlllłę~?
- N1e mialbym nic przeciwko
temu, pod warunkiem jednak, te
zachowywałby si~ tak, Jak mot na od
prezydenta oczekiwać.

Wybornej" wynib. :te pana profesorapopie~lłclónie ludzi ez11'Yi

szym trykstta lcenlem i po SO roku

tycia. W Sblracho1ricach

spotkał się

pannalekc:jizmłodzietl!;szkoln".Czy

-Wystartonlpanlrli'Jborachprezydenckl ch na pro~bę kilku partii prawicowych. Nieda•mo z poparcia dla
pana •ryc:oflllla się Koalicja Konsenratywna. Czy nie obawia się pan, U nobill: Co Uikże in ni pra~1c:owi liderzy?
-Są takie ugrupowania, które się
na pewno nie wycofają. Mam głębo
kie przekonanie o ich lojalności.
Kierują mmi ludzie o wysokim standardzie etycznym. Mogliby to zrobić tylko za moją zgodą i zachętą.
- Od pra~1e roku mhi się
o wyborte jednego kandydata u grupo-

nli pra1riC:Oli'JCh na urz~td prezydenta, a tymczasem pra~icy przybył
kolejnyamatorp~zydencklegofolela

-IA(:h

Kaczyński.

- Bardzo zaskoczyła mnie tll
informacja. Wcześniejsza odmowa
kandydowania przez pana Lecha
Kaczyńskiego,
którego szanuJę,
u wata m za dobrego prawmka i mąd
~go człowieka, wzbudziła we mnie
pewien respekt. Alekatdyma prawo
do suwerennych decyzji.
-Z analizy wyników badań przeprowadzonych na zlecenie .,Gazety

jest to sposób pozyskl,.ania młod
szego elektoratu?
- Mam bardzo dobry kontakt
z młodzie~. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wykładam,
na spotkanie ze mną przyszło dwa
tysiące studentów. Na spotkaniach
w Szczecinie, Łodzi i Krakowie rów·
nie1 było tłoczno, a dyskusja bardzo
tyczliwa.
- Na spotkaniu z bezrobotnym1
lrStaracho~icach powledział pan, ie
dzieci to jest ogromny majątek, a zasiłek rodzinny niejest lask11,.Jaki syslemzasilków pan proponuje?
- Podatek powinien rozkładać si~
na cale gospodarstwo. Nie tylko na
męta i ton~, ale takte dzieci, które
z nimi mieszkają. To byłby bardzo
opłacalny dla państwa sposób dofinansowywania rodzin wielodzietnych. Są one błogosławieństwem
dla kniju, jeteli zalety nam na
odtwarzaniu populacji i jeśli nie
chcemy, by ujemny przyrost naturalny nie zakończył si~ likw i daCJą
calegonaszego narodu.
-Jakbumerangpolt'Ticapylanie:
dlaczego ~·ybory odbrw!Ulł się przed
uch•aleniem no~·ej Ustawy Zasadniczej?

- Sądz~. te rządzącej koalicji na
tym nie zaletalo. Dlatego Komisja
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego działała zgodnie z zasadą:
Spieszmy się powoli. Gdyby konstytucja została uchwalona, a naród
w referendum ją odrzucił, pod zna·
kiem zapytania staloby kandydowanie do urzędu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Watdemara
Pawlaka. Nowemu prezydentowi
kadencja prawdopodobnie upłynie
pod rządami Malej Konstytucji.
Dąje ona prezydentowi dute uprawnienia, które mogą być wykorz.ysty·
wane,jeśłi głowa państwa ma mocne
oparcie w parlamencie, czyli co najmniej jedną trzecią z naddatkiem.
Prezydent mate wówczas zawetować katdą ustaw~. bo jest silniejszy
nit parlamentarne dwie trzecie.
- Kampania prnydencka robi
coraz baniziej brutalna. Jak pan
wnlejc:zuje?

się
się

-Sądzę,

te jeszcze taka brutalna
nie jest. Kiedy zgłosiłem chęć kandydowania. wezwałem kontrkandy·
datów do prowadzenia kampanii
pozytywnej. Poparl mnie pan Jacek
Kuroń. Niezaletnie od tego, jak się
będązachowywOC inni kandydaci, ja
nie b~dę prowadził kampanii negatywnej.

Qągle udąje, że czegoś nie rozumie, szczególnie, gdy komuś coś się należy. Kiedyś wpadł
do hali i zenvał kartkę z ogłoszeniem o przerwie śniadaniowej.- Pauze?! Pauze?! Co to jest?
-wrzeszczał. Włosi mąją nas za nic- mówią w pionkowskiej "Tessiturze"

Z drugiej strony skóry
Robotnicy z pionkawsklej "Tessitury" swoim włostdm kolegom najNrdziej z.azdrOSZCZIJ delegacji, wynoszącej ni mniej ni witcei tylko 500 łysifCY
złotych za )eden dzień . A do tego Jeszcze pens;a. No i ten nowiusieńki SAAB
u 1,2mklzfołych, którym je ;Idzi pełnomocniczka właściciela. Nłcdzfwnego,
że dla Polakówwystarcza ledwo na głodowe pensje po 2,5-3 miliony. Mimo
tobyli-ja k dziś twierduj- nadzwyczaj cierpliwi. Znosili zimno w nie ogrza.
nych halach, przynosili z domu własne ubrania do roboty. W kolicu nie wytrzymali i .postawili sit"· Tenjedenjedyny raz. No idocukali sit. Nazajutrz
po głosowani u pierwsza zmiana zastała zamknittą bramt zakładu.
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lat 80 był szefem polsko-włoskiej
zawodowej grupy kolarskiej DianaAnimex, w której pierwsze skrzypce
grał Lech Piasecki. Do Pionek zaglądał
często. Przyjeldtał, zwiedzał, rozmainteresował si~ wszystkim, ale
·zmwestycjami zwleka!.
Do pospiesznego zło.tenia oferty
w U~dlie Wojewódzkim w Radomiu
~u_siłago konkurencja ze strony wło
skleJ firmy "Crespi", która właśnie
~cz~ła coraz !Xlwatniej przymierzać
s1~ do kupienia "Tekspuru". ,.Tessitura" zaproponowała podobne war~n~i co "Crespi", ale do te&o dorzuCiła Jeszcze ~eden, najwa1niejszy- tadnych zwolmeń przez trzy lata. Poskutkowało. W lipcu podpisanaw U~dzie
Wojewódzkim stosowne umowy.

w!al,

Tl\iemnicze inwestycje
Włosi mieli zapłacić gotówką S mld
starych zlotych, spłacić zadlutenie
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych i Urzędu Skarbowego V(}'Jloszące
wtedy 70 mld złotyc h, nie zmniejszać
zatrudnieniaprzeztrzylatai zainwes-

~~E~= m~d::w·~~:~

-Ttssitura" jak dotychczas wypełn ia
bez zastrzeleń warunki umowy. Zainwestowano jut - zdaniem wojewody3 mln dolarów, płacone są re&ulamie
ZObowiązania wobec ZUS i Urzędu

Skarbowego. Z drugiej strony wiadomo, te Włosi uzyskali ulgi podatkowe i znaczne umorzenie zadłutenia
zezasów "Tekspuru". Niebardzo wiadomo tel opierając się na jakich
danych wylicz.ono kwotę inwestycji.
Duta część zainstalowanych maszyn
to podobno mocno "przechodzone"
urządzenia, które sprowadzono z
Włoch. Na razie Włosi skupili swoją
uwagę na imporcie gotowych skór z
włoskich fabryk Mario Cioli.- Próbowal~ my interweniował w Ministerst·
wie Przemysłu, te do Pionek zjeldtają
z Włoch cale tony skór gotowych,
które prz~granic~ przechodzą bezcła
jako półprodukt. Bezskutku-twierdzi
członek Komisji Zakładowej ,.Solidarności" JózdMonkOSL l 31,.Tessitura"
przeję:la przynajmniej cz~ rynku opa·
nowanego niegdyś przez"Tekspur".

Dziwaczne polecenia
Zarazposprzedaty ..Tekspuru" nikt
z pracowników nieśmiał głośno krytykować poczynań Włochów, choć coraz
częściej wzruszano ramionami na
dziwaczne polecenia włoskich przelatanych. Konflikt z właścicielem zaczął
siędopiero napoczątku zimy. Nie wiedli et czemu właśnie wtedy zdj~to
okna i odłączono ogrzewanie. Wtedy
to po raz pierwszy nie wytrzymały
związki zawodowe. litądano włączenia
c hoć prowizorycmego oyzewania,
zaopatrzenia robotników w ubrania
robocze i przywrócenia prawa do posiłków regeneracyjnych. Reakcja Wło
cha wprawiła wszystkich w osłupie nie.
-TuL. Rozumiem. Nie maprobiemu
-mial powiedzieł Mario Cioli -chcecie posił ków - Hobimy gOOzinną
przerwę na lunch. Rzecz jasna nie

~~~~~l~i~~:::ii#::cyN~

obiecano dokupić jeszcze trochę ręcz
ników. Po długich i tmudnych negocjacjach udało siv wreszcie wytargoWBI:. troch~ ubran roboczych 1 kilka
innych postulatów związanych m.in. z
podpisywaniem nowych umów o
prac~. W marcu ktoś ze związków poskartylsi~wlokalnej prasie na właści
ciela - a to, że zimno, te nie szanują
pracownika. Odpowiedi przyszła za
kilkadni-większaczęśćzalogimanie
przychodzić
do pracy, siedzict
w domu i czekać nawezwaniedopracy.
Takzdecydowała dyrekcja. Za przestój
dostah pieniądze, tyle te ,.golą"
pensj~, bez dodatków. Przymusowy
urlop potrwał trzy miesiące.

Sprzeciw stu
Prawdziwe

kłopoty

zacz~ły

si~

w lecie. ,.Solidarność" i związki bran·

towe coraz głośniej zacz~ły dopomimlĆ si~ o podwyt:k~. Jeden z punktów
umowy socjalnej, stanowiącej integralną część umowy kupnasprzedaty,
mówi!, te pensje będą rosły o tak i sam
procent jak inflacja, obliczana przez
Główny Urząd Statystyczny. 4 sierpnia
Mario Cioli osobi~cie przedstawił załodze swoją propozycj~: pracownicy
będą zarabiać więcej jeśli wartość zło
tówki będziespadać w stosunku do lira

lub dolara. 21 sierpnia ponad stu pracowników firmy miało przeglosować
propozycj~ Wiocha. Wszyscy byli
przeciw. Nazajutrz pierwsza zmiana
zastała zamkni~lą bram~.

- Niestety, musz~ wrzucić kamyczek do ogródka związkowców
-mówił na konferencji prasowej Zbigniew Kufmiuk - to właśnie związki
..poganiały" nas do szybkiego podpisania umowy sprzedaty i to właśnie
związkidornapłysięabysprzed~ .. Telspur" nie tomu innemu tylko panu
Cioli. -Rok temu nikogo nie dziwił o,
te negocjacje na temat pakietu socjalnego wyglądają troch~ nienormalnieprzekonywał wojewoda- pan Cioli bez
zastrzeteń zgadzał się na wszystko, a
nawet obłecywał, te dorzuci coś jeszcze
ekstra. Przecieljut wtedymotnabyło
podejrzewk, te nie wszystko tu gra.

Fot. W. Matlok

Nieporozumienia

Nie urazić kapitału

językowe

-Z konfliktu w ,.Tessiturze" naJmniej zadowolony jest Urząd Woje-

Najbardziej podobno ,.nie zagrał"
Tak przynajmniej bronił się
MarioCioli, którywyjaśnił osłupiałym
związkowcom, te nie wyjaśniono mu
co znaczy słowo .indeksacja". Nie było
to jedyne niepo rozumienie ,j~zy
kowe".- To artysta- przekonuje tłu
met koczujący przed portiernią. Znamy go przeciel dobrze. Ciągle
udaje, te czegoś nierozumie, szczególnie gdy komuś coś si~ nalely. Gdyby
pan go widział w akcj i. Kiedyś wpadł do
hali i zerwał kartkę z ogłoszeniem o
przerwie śniadaniowej. - Pauze?!
Pauze?! Co to jest?- wrzeszc.zat. Włosi
ml\ią nas za nic - włącza si~ kolejny
informator.- Za,.Tekspuru" pracowalem w laboratorium- pótniej przestawiono mnie do szwalni, nasl~pn i e
byłem ślusarzem, potem spawaczem, a
teraz kierowcą. Przeganiają ludzi z
kąta w kąt byle tylko zaaonić do jakiejkolwiek roboty, wszystko jedno czy
potrzebnej, czy całkie m ~dnej.
tłumacz.

http://sbc.wbp.kielce.pl

wódzki,którystarasięz.achęcićzagra

niczny kapitał do inwestowania w
naszym województwie. Zdaniem
wojewody ZbigniewaKufmiuka katda
tego typu awantura kieruje zainteresowanie zachodnich biznesmenów w
stron~ innych c~ci kraju. l ego zdaniemdla załogi pionkowsk.iej firmynie
ma w tej chwili lepszej alternatywy nit
kompromis z właścicielem. Unieważ
nienie umowy sprzedaty,jeśli w ogóle
byłoby motliwe (np. pod pretekstem
niewywiązania się właściciela z reali·
zacji umowy socjalnej) pochlon~oby
ogromne koszty, przede wszystkim
społeczne. Wycofanie si~ Włochów z
interesu, biorąc pod uwag~ rodzaj produkcji pionkowskiej firmy i struktu~
zatrudnienia, oznaczaloby najprawdopodobniej natychmiastowe bankructwo fabryki i utratę prawie 200 miejsc
pracy.
JANUSZ PETZ.
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Impet przyhamowany
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Na środowej sesji WIG prawie
.dotknął" poziomu 8.7tys. pkt. Kontynuowany był wzrost z którym

z,
czeń!

mamy do czynienia od początku bietygodnia, jednak z wyratnie
mniejszym impetem. WIG wzrósł
bowiem zaledwie o 0.2 proc. Liczba
spóld. rosnących i malejących była
wyrównana, ich stosunek byłjak 16
do 15.13walorówniezmienilonotowań . Dotychczasowy niekwestionowany lider .,Budimex" stracił wczoraj na wartości 3.6 proc. i sprzedawany był ze znaczną nadwyżką
sprzedaży. Dobrze wypadł kielecki
Exbud, który po nieznaczneJ wprawdzie zwytce, zanotował kolejne
maksimum cenowe w ciągu 52 tygodni. Oprócz "Exbudu" literk~G przy
swojej nazwie mial także "Stalexport". Utrzymały się: dość wysokie
jak na ostatni okres obroty, które
były tylko o 75 tys. zł nitsze niż w
rekordowy pod tym wzglę:dem wtorek. W związku z nadal trwającym
zawieszeniem dogrywek wystąpiła
znaczna nierównowaga rynku,
wyrażająca się: jedenastoma nadwyżkami sprzedaży i ośmioma nadwyżkami kupna. Jak ustaliliśmy w
Biurze Maklerskim Banku PKO SA
w Kielcach przed zamknięciem tego
numeru nie było inronnacji, o
odwołaniu dogrywelr:wdn1u dzisiejszym, tak więc inwestorzy odzyskają
najprawdopodobniejjeden z instrumentów oddziaływania na rynek.
W skatnik WJRR podobniejak jego
starszy brat WIG w niewielkim stopniu wzrastał osiągając poziom
1.265,5 pkt. Spośród dziewię:ciu finn
rynku równoległego 3 rosły, 2 spadły, a 4 pozostały na nie zmienionym poziomie. Nieco spadły obroty,
które wynosiły 5.486 tys. zł. Ciekawostką był 80- procentowy spadek
ceny praw poboru "Krakchemii",
które wczoraj można było kupić za l
grosz od sztuki. Była to najnitsza jak
do tej pory cena tej opcji. Przypomi·
namy, że prawa te bę:dą w obrocie
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Pancerne targi
Transportery opancerzone "pandur", "panhard", "pirania", kilka
wersji nowego wozu bojowego na
podwoziu "mercedesa", nową wersję: czołgu "twardy", premierę polsldego stawiacza min, transporter
opancerzony z Huty "Stalowa
W ola" i tysi4cjeden innych ,.drobiazgów" służących do obrony
i ataku, ogłądać mogą goście rozpoczynającego się: dziś w Kielcach III
Mię:dzynarodowego Salonu Przemyslu Obronnego. Mieszkańcy
mogą zwiedzać wystaw~ od soboty.
Na dzisiejsze otwarcie swój przyzapowiedziała duta grupa
, z premierem Józerem
Oieksym na czele. Gośćmi targów
będą też przedstawiciele Sztabu
Generalnego
WP,
wojskowi
armii, attaches wojskowi,
To dla nich oraz innych
gości przeznaczone

-J:;;, -<;_,~'r-f.(;
:-;: . . "~!~
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Bez telefonów
TP S.A. Zakład Telekomunikacji w Kielcach zawiadamia abonentów,
że w związku z koniecznościtt usunitcia u szkodzeń
nas~pltt przerwy w łączności:

kablitelefonicznych

a dla abonentów centrali w Piekoszowie- 7.1X.95 r., po godz. 16
a dla abonentów centrali Śródmieście w Kielcach, mieszkających na
osiedlu KSM -od godz. 20, 8.1X.95 r. do godz. 14 w dniu 9.1X.95 r.
TP S.A. Zakład Telekomunikacji w Kielcach przeprasza za ewentualne utrudn~nia w korzystaniu z naszych usług .

PRACA W KIELCACH
I OKOLICY

będą pierwsze dwa dni MSPO, zamkni~te

dla zwyklej publiczności. Na
oprócz zwiedzania MSPO
przez oficjeli, zaplanowano otwarci e wystawy laureatów Konkursu
Osiągni~ Gospodarczych COP '95
orazogłoszeniekonkursu na najlepdziś,

szestoiskoinajłepiejreklamującego
się wystawc~. Po południu odb~dzie
się uroczysty lunch, a nieco później

-bankiet dla wystawców. Jutro wloskafirma"Otto Breda" podczasspecjalnego pokazu zaprezentuje motliwości wystawianych przez siebie
wozów opancerzonych. Również
w piątek na stoisku szwedzkim
i Grupy Zasady odbędzie się: promocja ksiątek Wydawnictwa Bellona
- .,Zestaw rakietowy Bill-l" oraz
~Lekk i wóz bojowy ,jet"". Sobota to
mię:dzy innymi wizytaattaches wojskowych akredytowanych w Polsce,
konkurs strzelecki (tylko dla zapro-

wy, knw(flfll - RWIK':lb,

łl•un.

szonych) oraz - w samo południe
- parada orkiestr wojskowych na uL
Sienkiewicza. Rozstrzygni~cie konkursu dla wystawców, i uroczyste
zamkni~cie targów nastąpi w ponie·
dzialelr: po południu.
Od soboty do poniedziałku ekspozycję: 150 wystawców oglądać
będą jut mogli wszyscy. Cen~ biletów organizatorzy wyznaczyli na 5
zł, bez zniżek. Ekspozycja czynna
b~dzie od godz. lO do 18. W poniedziałek- do 16. Ze wzglę:du na ograni czoną liczb~ miejsc parkingowych
(płatnych) i prawdopodobne utrudnienia w ruchu, do Centrum Targowego przy ul. Zakładowej lepiej
wybrać się: autobusem specjalnej
linii targowej (będzie kursowal
w sobot~. niedziel~ i poniedziałek).
Przystanek początkowy - naprzeciwko dworca PKS.
(pol)

111111111n

PRACA W RADOMIU

e Przedsi~biorstwo Budowniawa
Przemysloweso _ KOŁDICQ- utrudni:
openlora .,ostr6wb", aperato111 koparki
K-611, mechanika i eleklr}b samocbodowq:t, 111tchuib spnętu ddki~. mar.l"l)'. Tel.li-IS-66iubll-IS-28.
e Nowo powstaj4cy układ krawieeki

Nowo powstała firma zatrudni pra·
Samochód mile widziany. Radom,tel.500-54,504-30wgodz.8-IS.
e Ariel-Hurt sp. z o.o. producent
obuwiasportoweaoprzyjmiedopracyna
atrakcyjnychwaruntachs:rnczki.WJród
pracownic, które przep111cuj4od 15 wrzd·
niadoJOlistopadabr.rozlosowanezosta·
n,nagrodywpostai:isp~tu lłd i rtv.
Zgłoszenia Radom, ul. Bl~oWlka 10.
e Kolmet Tarnów zatrudni na stale
w Radomiu ~~ękz_Jzaę w wieku 20- 35 lat
nastanowiskosprzedawcy.Milewidzianc
wykształcenie budowlane. Jnrormacje
Kielce, ut.Sciesienneso 257, teł. (0-43)
61-32-l&,wsodz.B-16.
e Zakład Obuwia ~Sedyko• Radom,
ul. Puławska 14118 zatrudni szna:kę do

-IJIIbn.llpl~er,kDcllan-ktłaer.

poszukujeknwcowydlzdoświadczeniem.

Tel. domowy 267-98. po &odz. 18.
e Zatrudni~ b•rdoW\ w godzinach
pracy8-17,wynagrodzeniedouzgodnienia. SMAK BAR, Kielce ul. l Maja 206.
Tel.dom531-IJ.
e Zakład Remontowo - Budowlany
wKielcach,ui.Żytnial4przyjmiedopra

cy:41)11bnyulyllki poc:ietlioaeilW)'kje,2
małany elewaeyjaycłl. Tel. 66-69-83
w godz. 7-li.Poaodz.20,593-l4.

e

Hurtowniaw~lin.,JUWEX•zatru·

dni~UplJlłienlw-ipRtdawtłw.Kontakt

osobisty, Kielce, ul. Zamkowa4.
e Kobktę de opieki aad dzi«kiem u
lfllic\,tel.558-ó2.
e Akwizy1or611' do zbieranil zamówień na monlit f.alur,ji. Wysoka prowizja,
tet.66-08-ll
e Pnceoib do pracy na budollfic,
tel.32-26-56.
e Firma utrudni bię&O'I'\ z min.
2-letn~praktyąnaCiły lub 112ela1u.
KH:ice,tel.61-88-39,wp:xlz.20-2l.
e K-tyakę do pbinctu"' Pińczo
wieutrudn~. KH:lce,tel 6S-76-041ub
61-91-67.

http://sbc.wbp.kielce.pl

czenie1
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~o1111ill6w.

szyciar~kawic.

e Finna instalacyjno - budowlana
Radom, ul. Czarnoleska 17, lei. 316-471
utrudni bbcbru-debrza i łlydnal1b.

KTO ZATRUDNI?

e Zaopalruaiewiee, badlowke, eb·
a..astazprawemjazdy W. BCDE, samochodem osobowym, z dOIIwiada:eniem
w zaopatrzeniu, Kielce, tel. 491-96 rano
lub wieczorem, pisemnie: Kiclee UP 25,
skr.poa:t719.
e P!Uody, wykształcenie ckonomicz·
ne,znl,jomoitj~zykaniemieckieao,prawo

jazdy poszukuje pracy, Kielce, tel
(iar)
61-ó7-ó7.
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Ubezpieczenia społeczne - w odpowiedzi czytelnikowi

Reforma

koniecznością

z uwagą przeczytałem list Czytelnika dotyczący reformy ubezpieczeń społecznych. Sprowokowany tą wypowtedmt natychmiast wyjał·
nłam że na tamach . Słowa Ludu" byłem tylko przekaźnikie m projektu
reto~y. Miałem na celu zapoznaniedużej rzeszy Czytelników z jej zało
żeniami.

Wątpliwość Czytelnika po co
reforma i komu ma siutyć JCst pewnym nieporozumieniem. System
ubezpieczeń społecznych mus1 być
bowiem dostosowany do społecz
nych i gospodarczych zmian, które
wyst~puJą po 1990 r. Nte JeSt tajemnicą, te obecnie ube~pieczema społeczne spelma}ą JCdyme cz~
zabezpieczenia społecznego, pojmowanego jako system urządzeń
slutących zaspokąjaniu
potrzeb
obywateli, którzy doznali utraty

zdrowia lub mają ograniczon4 zdolność do pracy. W poj~cie ubezpie·

czeniapowinno także wchodzić zaopatrzenie oraz pomoc społeczna, co
jest zasygnalizowane w założeniach
reformy.
Projekt zakłada, że świadczenia
ubezpieczeniowe ~dą wypłacane
przede wszystkim ze składek osób

acek

pracujllcych,aświadczenianiezwią

zane z ubezpieczeniem mają być
finansowane z budżetu państwa.
Projekt zakłada istnieniejednego
systemu
ubezpieczeniowego
z wydzielonymi sześcioma funduszami, co bę:dzie pewnym zabezpieczeniem wypłaty świadczeń.
Na postawione przez Czytelnika
pytanie: ..Czy słuszne jest likwidowanie wcześniejszych emerytur?" trzeba odpowiedzieć twierd~co.
Chodzi tu bowiem oto, :łJebyzubn
nycb od wszysddcb pnco'lłlllk6w
składek nie mn.rut p~Jejów dla
wybranych. Projektodawca stawia
warunek, aby przywileje ktoś finan-

~~~"~f.

'ekonzyste
ponie·

sował

(budżet.,

branże,

zakłady

pracy, itp.). Emerytury wcześniejsze
dla kobiet bę:dą likwidowane przez
okres \O lat. Podobnieprzywrócenie
przywilejów branżowych bę:dzie
możliwe po ich wykupieniu.
Likwidacja okresów nieskładko
wych powinna doprowadzić do wyeliminoWllnia istniejących obecnie
anomalii prawnych, np. takiej, która
po tygodniu pracy dawała możli
wość otrzymania pełnej emerytury.
Okresy nieskładkowe ~ie można
wykupić, np. wojsko za okresy czynnej służby powinno zapłacić ubezpieczalni składk~. co da możliwość
zaliczen1a okresów służby do stażu
pracy. Kobietom przebywającym na
urlopach wychowawczych projekt
stwarza motliwość dobrowolnego
kontynuowania ubezpieczenia.
Podzielam pogląd Czytelnika
o nietrafności renty państwowej.
B~dzie ona prezentem dla tych, którzy nie byli zainteresowani pracą.
Zgadzamsi~równietzpołiądem,te

renta socjalna powinna być wypła
cana z budżetu państwa.
Poruszony przez Czytelnika problem poniesienia strat w wysokości
emerytury po nowym wyliczeniu nie
polega całkowicie na prawdzie,
ponieważ projekt zakłada zamroże
nie świadczeń, które po wyliczeniu
b~dą wytsz.e (tzn. przez pewien
okresświadczenie nie ~dzie podlegalo walom:acji).
Bl~dnie
zostało
zrozumiane
przez Czytelnika prawo do pracy
emeryta. Projekt nie zabnnla pncy,
alt wprowadza większe Ołf'Ullcztnia

u.robkonnia. Po pierwsze: zostanie
wstrzymana wyplata cz~ci eme·
f)'lury (tzn. renta państwowa), zarobek lączn1e z emeryturą me bę:dzie
mógł przekroczyć podstawy jej
wym1aru.
Niewłaściwie także został zrozumiany 15-letni, minimalny okres
składkowy, aby uzyskać prawo do
emerytury. Nie jest to skrócenie
stażu pracy do emerytury, lecz okres
minimalny, który po dodani u dzisiejszych okresów nieskładkowych daje
251at pracy(obecnie ustawa dopuszczazahczeniei/Jokresównieskład

kowych do okresów składkowych).
Fundusz kapitałowy me polega
na tym, te obecnie ZUS posiada
rezerwy, które wykorzysta, lecz
bę:dzie tworzony ze składki ubezpieczemowej, a także z prywatyzacji.
~dzie on siutył do ~tab il izowania
innych funduszy.
Wprowadzenie renty szkoleniowej jest słuszne i w~cz konieczne,
gdyż wielu ludziom, zwłaszcza mło
dym, których los skrzywdził i w
wyniku tego stracili motliwość
wykonywania
dotychczasowego
zawodu, da możliwość przestawienia si~ poprzez wyuczenie nowego
zawodu. Dzięki rencie szkoleniowej
staną si~ samodzielnymi, zarabiają
cymi ludźmi z zupełnie innym psychicznym poczuciem w ~rodowisku.
Podzielam natomiast wątpliwości,
czy jesteśmy jut przygotowani organizacyjnie do takich działań. Jako
m~czyzna nie b~d~ wypowiadał si~
na temat wyd łutenia wieku emerytalnego dla kobiet.
Uważam, te -choć wcz~ci- rozwiałem W]\tpliwości i wyjaśnłlem
n iejasności .Stałego Czytelnika...
Oczekuj~ na kolejne listy z uwagami
i opiniami.
TADEUSZ FATALSKI

Pomeczu
kontra radni

duchowieństwo

AGENCJA ARTYSTYCZNA .GEORGE MUSI C COOPERATION" Kielce, ul
Struga 8/JS,tel. 31-49-29organizat01" imprezy pt.. Wielkie manewry pi ud sportu
i estrady", 3 wrzclnia 1995 roku składa nlijserdeczniejsze podzi~ko"·ania patronom:
Zarqdowi M1asta Kielce, redakcji ,.Słowa Ludu", Telewi1Ji Kablov.ej Kielce, Radiu
KJELCE SA przy licznym zaangażowaniu firm sponsorujących: Cementowni
"MALOOOSZCr, Agencji Marketinsu i Usług Finansowych ,.KREDYT- SERWIS", Ruchowi S.A. OddziałŚwi~tokrzyski, PKO BP l Oddział Ki e!re, KPBP- BICK
SA, Kieleckim Fabl)'kom Mebli, "PROMONTOWJ", Firmie FonograficzneJ
,.AJM" -J~rzejów, MPO Kielce,,.Batero"S C. T. Wenus- R. Horodyski, Browarowi
Kielce, PKS Kielce, "Dywanolexowi" Kielce, ul. Domaszowska l W, Przc:dsi~bior
stwu Handlowemu "MAM", PPB .,Sibet", ,.Spedpol"- Spedycja Pol;ka, Kieleckiemu
Przedsi~biorstwu HandluArtykułami Technicznymi "ELMEr- [olberga9, Zakła
dom Przetwórstwa Mi~snego - Ryszard Hochel, Zakładom Przemysłu Wapienniczego,.Tn:uslawica", Domowi Książki, Odlewni Żeliwa Stąporkó•v, "lnweslprojektowi Świ~tokn:yskiemu", ul. Targowa, Zakładom Urqdzeń Kotle-wych Siąportów
S.A., MZK Kielce, Koneckiej Fabl)'ce Farb Suchych "Fidor", Zaliadom Chemicznym .Dane hem"- Nowiny, ZETO S.A. Kielce, Bankowi Śląskiem!. Oddział w Kielcach, Przedsi~biorslwu Przemysiu M1~nego S.A. Kielce, ul. Zagnahka., PZU !Inspektoratowi Kielce, PSS .Społem" Kielce, "Chemarowi" S.A., ~Kie,czance", Zakła
dom Przemysłu Wapienniczego"Bukowa", Wylwórczej Spółdzielni 0 racy .Społem"
Kielce, Urzrdowi Gminy Sitk6wta-Nowiny, Krytej Plywalni .Peria• Nowiny, ul.
Kubusia Puchatka, PIK- Elektronik, Centrum Muzycznemu. VaniiX", Wydziałowi
Prewencji KRP w Kielca<:h, Straży Miejskiej w Kielcach, Sklepovd Muzycznemu
.Bal)'ton", "Sigmie•, .,Orbisowi", Stadionowi Wojewódzkiego Szkolnego CMrodka
Sportoweso w Kielcach, "Fides•, FORMASTEROWI.
Specjalne podzi~kowanie dla zawodnikówobu drutyn meczu piłki nożnej: duchowieństwokontraradni.
Łączymy

pozdrowienia: Jerzy LICHACZ i Zygmunt PACHOTA.
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OlofPalme
zamordowany przez pomyłkę?
Parę milionów S:oredów oglii!.dalo z
napięciem dokumenlalny program
tele11il)jny,wklórym 1!'edlugzapo11iedzi prasowych mialo byt ujawnione nan~isko zabójcy premiera
Olora Palmego. Wiele wskazuje jednak nato, i:ezagadklllego morden111'a, dokonanego blisko l Olal temu w
centrum Sztokholmu, pozosł~e nadal
niewyjdniona.
Aulor programu, Stig Edling usiłował udokumentować cez~. i~ Palmego zascrzelil przez omyłk~ znany
kryminalisia i narkoman, Chrisler

Petersson, który był już oskarżony
o ten czyn i skazany w pierwszej instancji, ale potem uniewinniony w
drugiej z braku wystarczających
dowodów.
Zdaniem Edhnga, Pecersson
chcial zabić nie premie ra, lecz pewnego handlarza narkotykami, którego oszukał na du~ą sum~ i któremu ukradł rewolwer. Handlarz byl
zewnętrznie bardzo podobny do
Palmego i cz~sto chodził ulicą, którą
w noc morderstwa premier wracał z
kina.
Krótkowidz
Petersson,

•

widziany tej nocy pod kmem, nie
miał nasobie okularów i był przekonany, ~e strzela do handlarza, na
którego czyhał.
Powyższa teoria ma pewne cechy
prawdopodobieństwa, była już je dnak gruntownie badana przez prowadzących śledziwo i odrzucona w
związku z wieloma faktami, które ją
wykluczały. W trakcie procesu
Peterssona nawet o nieJ nie wspom-
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Nie budzić eksponatu

(PAP)

W poniedziałek, 4 bm., w londyńskiej galerii Serpen tint

oł'lfar1owystawę

pt. ·

,.TheMaybe.,za..ktofłutTII~S11inlon(manii!.Zr..lmu"Orlando")wrolijednego

Clinton nauczycielem
Prezydent Clinton, który wykładaf prawo na uniwersytecie stanowym w Arkansas zanim zainteresował si~ polityką, u progu nowego
sezonu politycznego w Ameryce,
rozpoczynającego si~ tradycyjnie
wraz ze Świ~tem Pracy w pierwszy
poniedziałek września, powróci we
wtorek za katedrę, by poprowadzić
lekcj~ historii dla ok. 25 uczniów
ósmej klasy szkoły średniej im.
Abrahama Lincolna w S cIma, prowincjonalnym miasteczku w Kaliforni i, na południe od Fresno. Przed
powrotem do Białego Domu Clinton postanowił wystąpić przed uczniami i ciałem pedagogicznym

liceum dla zasygnalizowania swego
niezmiennego poparciadla oświaty,
na której republikanie w Kongresie
chcą oszcz~dzać:. "Wykladowcy,
uczniowie i ich rodzice powinni
mieć świadomość, że nasze inwestycje w edukacj~- przyszłość naszych
dzieci- znalazły si~ pod groźbą bezpośredniegoataku ze strony republikańskiej większości w Izbie Repre·
zentantów" - podkreślił w poniedziałek w liście do nauczycieli amerykańskich szef sztabu Białego
Domu Leon Panetta w związku
z planami cilił w wydatkach budżetowych na oświatę:, forsowanymi
przez opozycj~.
(PAP)

Ta piękna 23-łetnia modelka australijska prezentuje Diwryldy okaz biiuterll
- złotqo słonia wysadz.ane&o bardzo n.adkimi róiowymi diamentl.llli. SI oD. ten został
ozdobiony ai 357 srlachetnymi kamłenlami, w Cym 26S różowymi diamentami,
pocbocWtcrmi.t australijskiej kopalni Argyle, B5 białymi diamentami l 7 rubin.ami.
W)Tóh tenjest dziełem sznJcarsldej firmy "Qopard".
Fot. PAP/CAF

Sposób
na korki
w centrum
Bangkoku
S tolica Tajlandii od dana jest
koszmarem dla kierowców. Ulke ą
notorycznie .,ukorkonne". Po raz
kolejny w/adze postano'lriły len prohJem rozwiĄzał, a przynajmniej złago
dził. Nadzieje puklada się tym razem
w... cDerodniowym tygodniu pracydla
urzędników.

Rzecznik rządu Phonghtep
Thepkanjana podkreślił, że koncepcja
takajest rozwatana calkiem powatnie.Zamiast pracować przez pięt dni
w tygodniu po osiem godzin dzien·
nie, urz~dnicy pracowaliby tylko
cztery dni tygodniowo, ale za to po
10 godzin każdego dnia. Władze są
przekonane, te liczba samochodów
na ulicach Bangkoku zmniejszylaby
si~ dzi~ki temu o jedną trzecią.
Wszystkie dotychczasowe próby
poprawy sytuacji na ulicach Bangkoku niedaly oczekiwanych rezultatów. Korki w stolicy kosztują60 milionów bahtów (2,4 miliarda USD)
rocznie- są to główn1e koszły spalanej bezproduktywnie benzyny, a
tald.e leczenia chorób, spowodowanych zatrutym spalinami powietrzem.
(PAP)

Chińczycy mają
słabszą głowę
Chi6aycy opij~' łłę latwiej nit inne
narodyzpowodu a.ltdoborueiiZ)'IIIu,który
ntt~tnlizqjettanol -stwierdzilinaukowcy

zChil'csll:iejAbdtmUNaukwpracyopubllkowuej osialilia w Pekłaie.

Naukowcy, którzyzalecają w związku
z tym, by na chiński rynek produkowano
napoje z nitszą z.awutości.lj alkoholu,
ustalili tet skal~ wytrzymałości na ałko
holgłówn}'(:hgrupludnościkraju:otó1

stan upojenia alkoholowego osiąga
szybkoSO proc. Hanów, tj. Chińczytów
właściwych, w porównaniu z 30 proc.
Mongołów

i 25 proc.

Koreańczyków.

N

z wielu eksponatów. Jako eksponat spędu ona osiem godzin dziennie łp~c w
szklanej gablocie •·śród wystawionych wokół niej róbtych dziw.acznych prudmiotów- niedopal b cygara bf)'lyjskieco Winsłona O.urchllla, potic:r:ochy królowej Wiklorii, czeku podpisanego przez Virginię Woolf, pudelka lekówn.aleą
cych do słynnego truciciela, etc. Zlriedl.~Jlłcym wysta1tę nie 11"0/no siukat w
szybę,• w pobliżu n.ad snem aktorki CZU11"~iil. strainlcy. Przezostatnie dn tygodnie, poprzedzaj~ otwarcie wystawy,34-letnla TIIda S'lrinton preygolowynla
się pllnie do swej no11·ej roll, przesta'łl'i~iii.C się na spanie w dzJd.
Na zdjęciu autorki 'lf)'Siawy:TIIda Swinton (podczas mu w pblode) i ComeHa Parku.
Fot. PAP/CAF
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Strajk więźniów
z powodu zakazu
filmów porno
Zlikwidowanie cotygodniowych
pokazów filmów pornograficznych
z kaset wideo doprowadziło do
strajku w jednym z wi~zień w Hongkongu. Tysiąc dwustu wi~niów
odmawia od poniedziałku przystą
pienia do pracy- poinformowało we
wtorek kierownictwo zakładu karnego.
Spór o pornograficzne seanse filmowe rozpoc.ząl si~ w kwietniu,
kiedy to władze wi~zienne wykreś
liły je z programu "rozrywek•. Strajk

wybuchł po odrzuceniu w ubieglym
tygodniu prze:z sąd wniosku wif;tniów o przywrócenie pokazów.
W razie kontynuowania tej akcji
protestacyjnej strajkuJącym zagrożono
krokami dyscyplinarnymi,
w tym pozbawieniem zarobków lub
zamknię:ciem
w pojedynczych
celach.
Wi~niowie, wśród których jest
wielu skazanych prawomocnymi
wyrokami gwałcicieli, pracują normalnie 6-8 godzin dziennie. (PAP)
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Na pnedmieściach Sydney

Plaga jadowitych
węży i skorpionów
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Niespoeybne o tej porze roku w Australii susze l upały spo.-odowaly w Syd1M!ypla:ęlkorplonów l jado11itych węł;y.

Australijski
resort
zdrowia
we wtorek mieszkańców
miasta - przede wszystkim dzielnic
odległych od centrum - przed plagą
jadowitych skorpionów i w~ty. kryjących si~ n ie tylko w ogrodach, ale
takte w skrzynkach na listy i wewnątrz domów - w łazienkach, szafach czy nawet butach.
W ostatnich tygodniach miejskie
slużby medyczne udzieliły pomocy
ostrzegł

ponad 40 osobom, ugry:zionym
w najmniej spodziewanych sytuacjach przez tego rodzaju nieproszonych gości. Do tej pory nie odnotowano ofiar śmiertelnych. Departament Zdrowia Sydney ponownie
jednak ostrzegł, że ugryzienia skorpionów, a tille kilku gatunków
miejscowych gadów mogą okazał
si~ fatalne w skutkach, przede
wszystkim dla dzieci, gdy pomoc
medyczna zostanie udzielona zbyt
pótno.
(PAP)
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Kara śmierci
dla samozwańczego
proroka

KIELCE. Klub •.SHL... 26.XI.95. godz l8.

Welcometo the

Club

Premiera nowej płyty
30 pażdz l ernlka 1995 ro(c)kulll
B1lety w sprzedazy JUZ od 1 wrzesnJallt

już

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Trybunat islamsld w lJeciDoaoayck
Emiratach Anbsldch skazał 111 karę

7H

łmierci35-letlliegoira:óskie&o,ntiDJ'I·
łowca HasWII. Chołamhossda.a Dmę u

ws

podawanie się u proroka.
Irańczyk został aresztowany przed
rokiempodunulemmalwerucjifinansowych, ale w zeszłym miesiącu skazano
gojakoapostat~,gdyżwwi~eniuzacząi
głosić, że jest wysłannikiem prawdzi-

wego Boga Sąd wSzardzy uznaJ Dan~ za
zdrowego na umyśle, wymierzył kar~
śmierci, ale dal mu 10 miesi~cy na wyrażenieskruchy.lrańczykoświadczyłjed

lr'ak,

że

nie

odwoła

swych

twierdzeń.
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Wielu kieleckich harceny mówi: nie ma rady...

Tylko w Bieszczady!
PrzeZUzytyvodniesierpnl•120 Mrceny z Kielc i Ostrowal obozowMow a;.
szc;zadac:h. Po raz kolejny rozbili namloty wWołosatem, u stóp góry T..-nicy, w
m+ejscu doskOMie znanym setkom naszych Mrcerzy.
Tuprzecie1.przezcałe

lata przyje!-

dtahrodz.iceniejednecohaccerz.adzi.siąi

dopiero rozpoczynająceao swoi4 przygad~ z zielon)m mundurem. TutiJ tet
co roku przybywa wielu kielczan, teby
wziąć udział w orpnizowanym przez
Stanic~ Kielecq ZHP słynnym Bien-

..r'- ·

czadztimPrze~ePiose.nkl-jednejz
na.~watniejszycb imprez kulturalnych

województwa krośnieńskie~.
Sentyment do tych okohc jest tak
silny, U: obóz bez prurwy k.loś odwiedz.al. Nawet minister edukacji narodoweJ, senator Ryuanl Cur.:r, znalazł
czas, teby wraz z toną przez kilka dni
od~ w Wolosatem i ruSZ)( napiesze ~drówki 111 Rlwti i Potonin~ Caryńs~ Nie byloobawy,tezgubio\ droc~.
bo za przewodniki mieli harcmistrza
Stanlslan Atlamczab (na co dzień profesora, pcarownika naukoweco Politechniki Swi~totrzyskiej w Kielcach},
jedynego harcerza, który od 1974 r. brał
udział we wszystkichakcjach bieszczadz1ich,byl członkiem CJliPY inicjatywnej(}peracJi"Bieszczady-40"iwspółza

łotydelemzespotu"Wołosatki",aprzez

161at prowadził staną

kielecą.

Komendant "Halicza"
niezadowołony.•.
Wspaniale warunki do wypoczynku
na terenach Bieszczadzkiego Parku
Narodoweco mieli takie sami harcerze,
którzypodzieleni byli na trzy podoboey.
Trzonkatdeaostanowilajednadrutyna:
73 Kielecka Drutyna Harcerska (podobóz ..Tarnica"), 29 Kielecka Orutyna
Harcerska ,.Bukowina" ( ,.Halicz") i 06
Niez.aletna Srodowiskowa Drutyna
Harcerzy Starszych ,.Szarotki" przy SP
nr 7 w Ostrowcu ("Wierch"}.
- lałotenit było takie - mówi harcmistrz Gnf&Ołl NIHtój,jut po ru.trzeci
komendant stanicy- te katdy podobóz
mial pełno\ swobod~ procramoWJt. Jako
stanicauczestniczyliśmytakU:wlmpre-

zachBieszcz.adzkiejA.kcjiLetniejiprzycotowywal~my 22 Bieszczadz..ki Pru,..
l11d Piosenki.
-Wszyscy miel~my dosyt tego przeclądu p1osenki - twierdzi przewodnik
Piotr Kucharcqk. komendant podobozu
"Halicz". - To była prawdz.iwa harówa.
MtUieliśmy rozbit osiem namiotów i
wnidć do nich łótta. Inne roboty przy
festJwalu zdezorpnizowały tydzieil
obozu, z którego ogólnie nie jestem
udowt~lony.
- W moim podobozie - powiedział
podharcmistrz Robert Ropla, komendant ,.Wierchu"- katdy był przyaotowanyna to,te mamyzorpnizować prze..
&111d piosenki i byt możur.awet go nie
obejrzymy. N1kt na nikoconie spoglo\dał
tylkorobiliśmyto,cotrzeba było uobit.
HarcerzezOstrowcatakpracowali,tedo
nikozonie mam najmniejszych pretensji.
-Z obozami harcerskimijut takjestwyjaśnia komendant Grzegorz Niestójteniktzanasoiaer;oniezrobi.lciml~>
dsiicistanimuszącośzsiebiedać.Od

luteao było wiadomo, te motemy brać
udział w imprezach orpnizowanych
przez inne stanice i było wiadomo, te dla
innych przygotoMJjemy przegl11d pi~>
senki. Bez wysiłku nie moglo si~ obyt,
lecz na pewno nie byla to praca ponad
nuzesily.

... ale przegląd udany
Harówa czy łatwizna, jedno nie ulep
wątpliwołci: 22 Bieszcz.adzt.l Prucllld
Piosenki zachwycił i rozbawił półtora
tysi4t1 osób, które z obozów harcent.ich
i wędrownych, przyjacielskich biwaków,
z najodleglejszych stron pnybyły do
wspaniale połotoneco amfiteatru stanicy kieleckiej nad rzeczą Szczawinklj.
Mimo te od dawna dochodziłysłuchy o
likwidacji imprety - ku czemu zmierza
dyrekcja Bicszczadzt.ieco Partu Nlll~>
doweco - miłośnicy piosenek o Bieszczadach i urokach ~drowania nie uwierzyli w czarne proroctwa. Doc.ą:ści kon-

Zaprawianie ziarna
Wokresiesiewówzbó!ozimych nalety
parrn~ut o zaprawianiu nasion siewnych
uprawami chemicznymi. Jest to podstawowy, najskuteczmejszy i na.;w'lszy
nbiecchemicznywochromezbóiprz.ed
chorobami crzybowymi przenoszonymi
przez &lebę i ziMnO tatimi jak: qorzele
siewek, &lówn~e łm1eci, pleśń b~ecowa i
U'lne.
Do uprawiania ziarna psunicy ozimej
l pszcntyta zaleca s1~ stosować jedl\.1 z nut~puJ4Cfc h zapraw wdawee TU IOOk&ziarTU·
.baytanuniversall9,S"(DS,WS)-200s;
"rud 02WS"-150&;.preludespccjal51
WS"-200c;~quinolateduo"-200a;za

prawa .oxafun T'- 200 &; zaprawa "fuJl.lben T' - 200 c; "panoctme 300 l.S"
-0,2l;.vJtavax200FS"-0,3-0,3Sl;"vincit
OSOFS" -0,21;"beretOSOFS" -0,21
Nastona jęczmienia ozimego nak:iy
zaprawilt jednym z preparatów w dawce
na 100 k&ziama: "bayun universall9,S"
(OS, WS)- 200 &: .fenu 440 FS" - 0,4 l;
.preludespccja.JS1WS~ -200&;.raxd0,2
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WS"-IS0c;.trimiscnl5,3WS"-150g;
.vincitOSOFS"-0,2l;zaprawa.oxafunT'
-200a;.beretOSOFS" -0,21.
Do uprawiania ziarna Ż)1a nale!y stosowatwdawcena lOOkg ziama:"baytan
universall9,S"(DS,WS)-200&;.dithane
75 WG" -200s;"nemispor80 WP"- 200g;
.panactme300LS"-0,21;,..stbutoi"(DS,
WS)-150a;zaprawa"funabenr-200g;
.beretOSOFS"-0,2l
W celu prawidloweco i stuteczneco
"'Ykonaniaz.abie1uzaprawiania7iama,a
t)'m samym lepszer;o zabezpieczeniJ.
Przedchorobamizaprawiać naletywzaprawiartach,najlepiej bezpośrednio przed
siewem, i c~ Ie przestncpt d:a11'ek i metod
SIOS011'aniat.apf111'1WiellDYth.
l.apra"ll'ione riamo sitne może byt
uiyte~edesie"II'U,n.ie11'olDoco

przezbaK u «<e koDSumpcyjDe lUli u

Zaprawy oznaczone symbolem OS
s!osujesi~ na sucho, symbolem WS na
mokro, a z symbolem LS ą roztworami
przeznaczonymidozaprawianiaziarnaw
zaprawtartachdoZDprawQcklych.
W okres1e s1ewu zbói ozimych mo.tna
przeprowadzić zwalczanie miotły zbo!oweJ, która JCSt yoinym chwastem we
wszystkich uprawach zbót powoduj4C)'m
znaczn~ obnitl.~ plonów. Wzrastające
nasilenie występowanil 1e1o chwastu
w ostatnichlatach stwarzadutezagro!epaszę.

niedlauprawzbótwnast~pnymsezonie

we1etacji
Zwalczanie

miotły zboł.o.",·ej

przeprowadzićjesienią

mo!na
bezpośrednio po

siewiezbót.
W uprawach pszenicy ozimej, pueni:ylaiżytanale!ystosowlłjedenzprepara

tówwdawcenalha:"dicuran80WP"-2
kl;..lentipur80WP"-2kg; ,.tolurex80
WP" - 2 k&; .stomp 330 EC" - 3,5 - 4 l;
"stomp400EC"-3-3,SI ;~quartzsuper

5SOSC"-2-2.Sl; .. racer25EC"-l-2l;
"arkade800EC"-4-SJ;"coupr600SC"1,25-I,Sl;wpszenicyozimej"racer"stosowai:wdawce l-21nal ha.
W upraW3Gb jęa:mieDia ozlmfłO stosujes iępreparatywdawcenalha :,.stomp

330E"-3,S-4l;,.stomp400SC"-3-3,Sl;
"quartzsuperSSOSC"-2-2,Sl;.arkade
800EC"-4-Sl;.coupr600SC"-1,2Sł,H

Wytszedawkipreparatównaldysto-

kunowej stanęłoponad 20 zespołów. Po
przesłuchaniach dopuszczono 16, ale
Rysurd Po.orsld, przewodniczący jury,
utyskiwał

nad icb poziomem
WZ&I~em anyst)'Clllym nam- przecllld byłsłabszy
nit w ostatnich latach. Losy imprezy
- Pod

powiedział

watytysi~przecie1.przezwielemiesi~y.

Ogranicunia parku, których koruekwencją był brakjakiejkolwiek promocji ze
strony stanicy kieleckiej spowodowały,
te do rywalizacji pfZYSI\pily pupy
aotowe niejako z marszu.
Publicznośćjedna.t: nie narzekała, a
fundatorzy na&ród nie mieli ~mniej
szych trudności z wyborem faworytów.
Główna napoda - ministra edukacji
narodowej - przypadli arupie ,.Do
czasu"zesta.nicywrocławskiej.Prawd.zi
wym przebojcmprze&14<1u stałasi~nato

mitst piosenka ,.Potecnanie z Bieszczadami", zaprezentowana przez stanicę;

Fot. autor
śmieszną przysi~"

i pan młody mógl
nawet poealawać pann~ mlodlj. Potem w
namiociebyłydwie minuty intymności i
na podstawie efektów dtwi~kowych 24
osoby dopuszczono do udziału wCzarze
Par. NQtrudniejszą konkurencji! było w
nim przeprowadzenie suroweco jajka z
lewej nogawki spodni do prawego
r~kawa koszuli. Niektórym nawet si~ to
udało.

1dańską.

Po czę:ści tonkunowej wielocodlinny koocen zachwyci! i rozbawił
aości stanicy kieleckiej. Panuje zcodna
opinia, tenaletal on do najbardziej uda·
nych w ostatnich latach. Wyst~py

,.Pajączki" zdobyły po trzy sprawności i sporochodziły po górach.

,.WołosatH.",JenqeFilan.,LeszbKop

-Z tych wycieczek- mówi podharcmistrz En Ropłińska, komendantka
•Tamicy"- harcerze cieszyli s i~ nąjbar
dziej. Zdobywano przede ws.zystkim

da, Starteo Dobreco MaUeMtn, Olb

Tamic~pokonujljcprzyol;ujiRozsypa

Grotcnnkiteo l MaJaosi Zwierzrhołi'Sk.lcj
oraz cigantów polskiej muzyki szantowej - Marb Siurałi'Skitco l Jurb Po-

niec, Halicz, Szeroki Wierch, Knemień
i Bukowe Berdo. Wspinano si~ na Poło
nin~ Caryńsk.lj i Połonin~ Wetlińskl!,
Rlwki i Kremenaros, cdzie styk.ają si~
trzy yanice: polska, słowacka i ukniń

rębsk.lep-trzymalywidz.ówdotrzeciej

111dranem.
- Wszystko si~ nam podobało mówią harcerki z zast~pu l podobozu
"Tamica" Mqdaltu Baltya, Mqda.łena
Fran.bwlcz, Matzonau~Aitksu

U. Jarh l Jouw Massalsb, które nazwalysi~.Pa.i4czki".-lzwiadterenowy,i

prezent.acjatotemówzpiosenklj,ip*
dowisko. Fajnybylchrzesttych, którzy
poru. pierwszy przyjechali w Biesz·
czady, choć nadawano brzydkie nazwiska: Smatona Flegma. Latryna M~czy

•"W podobozie ,.Halicz" spnr.wności
zdobywało 16 osób (najwi~ej MiltDI
Sk1l'llrk, drutynowa 4 KDH), a Marcin
Jaroa.ik otworzył próbę: na twika. Pobyt
w Bieszczadach zapami~t.aj" zapewne
najlepiejW.IIuKo11'11lczyk1JerzyKot,
którzyzlotylitu PrzyrzeczenieHarcerskie oru. Hubert Kośb, który zaczął
próbę:ZHP.

dupa,PółMetraZywca.Najlepszebyły

śluby

obozowe

Harcerze mieli Id motliwośt porozmawiania z Jenym Huasrmo"ll'ic::zem o
i zdobycia uprawnień organizatora turystyki, czym zajmowali si~
Jeny Kapukińs.ld, znany kielecki regio-

jecopoe~i

prznotowane prnzzast~pz4 Kielec-kiejDrutynylłarctrsk.iej.Paryskladaly

cm, pnykrywając ziarno dokladnie &Jeblj.

Podcw "ll')'koaywaDia cbemlcmych uble&611'othroD:ftośll.a należy pmstnept
usadbeąi~ccostos011'11JlialrodkÓ11'

cbemk:mych zcodniu instrukcji! na opako11'111liu.
Wojeritizb Stacja K11'111Utway
l Ochr..,.y RośliD "Kitkaell

na zewnątrz,
wcentralnych imprezach Bieszczadzkiej Akcji Letniej. BeK~ czyli Bieszczadzki Kabareton wygrała grupa złotoni z
harcerek 7J KDH i zespołu ,.Awers",
prznotowywana przez podharcmistrza
Marks Clubę, a 11 miejsce w Manewrach
Techniczno- Obronnych zaj~li harcerze
z .Wierchu": Artur Lada011'sld, Artur
~ljk, Jarosła" ~4k. Lubsz Rak,
Domlaik Rola, Rem!chru Wobdakl Pnemysla11'ZupJ.
Na takich zaję:ciach bardzo szybko
obozowy czas. Tym przyjemniej-

minął

szy,teniktnawetraznienarzekałanina

posod~.

ani - ja.ktc watne- jedzenie. O
tolądki zadbala szefowa kuchni Teodora
Ko11'11ls.b, której nieustannie pomapł
SI..Uilsła" Knko11'iak, specjalista od bieszczadzkich tatarów. Agdywszyscyjeszcze smacznie spali, w drodze po prowiant byli od dawna kwatermistrz, harcmistrz Cneeon Bukołi'Sid i przewodnik
ZefiaNiHI6j.
Jdllwlęc to WSZJlllkO ubrK "jNno l
cłodat jmru nlw.pomn.iaDe "Widoki,
tWejak chotby nleumo"ll'ity "II'Kh.W kslę
iycazzac4r,rozplddl.onenltbo,rozle&lepnestmniepolonin,lonlcdzhmqo,
i.etakwleluk.lelcuadccyduje:oieiDirad]'
-tylko11'Bicszcudy!

CEZARY JASTRZĘBSKI

Zielone hobby

Wariacje na temat wierzby
Wierzba jest pięknym drze."em niemaile tiTOśniętym " polsld kr:ijobru.
Wszyscy m ~~.A ~ienbę ljt'j 11'dDęcznie nisajliJce pędy uk"ll'ie<:one wcusnliJlriosn~

"kolbmi".

Ale równiet wierzbie ogrodnicy
i hodowcy nie dali spokoju. W ostatnich latach bardzo modne stały si~
karlowe ptunki idealnie dostosowane do małych ogrodów czy nawet
tarasów i balkonów. Mmiaturowe
formy plenne uzyskuje s1~ przez
szczepienie atrakcyjnych wierzb
krzaczastych np. plotących gatunków górskich na p~dach wierzb silniej rosnących. Tak powstają
drzewka o wysokości ustalonej podkładką, a to znaczy, te większe nie
urosną. rozrastał ~dzie si~ tylko
korona. A korony mogą mieć
bajeczne ksztalty i kolory.
Wśród wielu gatunków można
wyrótnit formy o zwisających
p~dach (ulb: caprea ,.Pendula") rozwijające dute srebrzyste "kotki" jut
w marcu. Salłx integn Hacuro-Nislllkl ma bialo-rótowo-zielone liście
i kulistą koron~. Sałlx helvutica srebrne liście i wyniesione do góry
posk~cane pę:dy, u Sallx bock.ll

i pochłaniającą szkodliwe dlaśrodo
wiska substancje. Wierzba wiciowa
produkujeogromne ilości tlenu przy
rocznych
przyrostach
cz~ci
nadziemnychsi~gających 3 metrów.

Jak wszystkie wierzby, i te przeds·
tawione najlepiej lubią stanowiska
w pobhtu zbiorników wodnych,
gdzie do woli zaspokajają swoje
dute potrzeby wodne, ale równie
dobrze czują si~ w ogródkach skalnych lub w pojemnikach. Są
odporne na mróz i przez cały rok
nawet w Ztmie wyglądają bardzo
dekoracyJnie zarówno w kompozycjach z innymi roślinami, jak i samotnie nad małym oczkiem wodnym
w ogrodzie.

Ry$.M.. Wawro

Ostatmo bardzo popularne stało
obsadzanie balkonów i tarasów
w pojemnikach. Motemy
w sklepach ogrodniczych wybrać
naprawd~
eleganckie i pi~kne
donice ceramiczne modne w całej
Europie. Pami~tajmy tylko o intensywniejszym nawoteniu i podlewa·
niu. Poza tym wierzby są naprawd~
łatwe w uprawie. Prosz~ podać laciń
ską nazw~ wierzby wykorzystywanej
do produkcji mebli i koszyków. Na
odpowiedzi czekamy w Agrocentrum, 25-502 Kielce, ul. Paderews·
kiego 38. Rozwiązanie poprzednich
konkursów za tydzień.

spełniać roi~
osłony przeciwśnietnej i przeciw-

WWOZIMIERZ POPĘDA

roślinami

.,kot.k.l."poja~l!sięjesien~.

A prawdzi11'}'tD prubojem jest
wierzba wiciowa 082., która ~dzie
wielkąradościądlaekolosów.Jest to
szybko rosnący klon wierzby specjalnie wyhodowany do celów sanitarnych. Charakteryzuje si~ bardzo
silnym wzrostem, rozbudowanym
systemem korzeniowym tworzącym
w glebie zwartą sieć zatrzymującą

wietrznej przy trasach komunikacyjnych, chroniąc przyległe tereny
przed skaieniem, motna sadzi!: ją
przy wysypiskach śmieci, ściekach,
obsadzać tereny zdegradowane lub
nabrzeta rzek ijezior stanowiąc dla
nich filtr przeciwnawozowy.

si~

sowaćna&lebacb~t.szych.Zbo.tenalety
wysiewaćnajednakoWI!&I,bot~2-3

nalista i nitej podpisany. Najle~ wiedzą krajoznawczą wykazali si~ JtUI)'DI
B1111ch i podhlłtlll.istn TIKIWl Upb.

Wierzba ta mote

http://sbc.wbp.kielce.pl
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nigdy więcej ...
Rocznice tragicznego września '39 obchodzi sio w naszym kraju
ze szczególną czcią. Obfitują one w uroczystości patriotyczne,
wspomnienia byłych iDłnlerzr, filmy o tematyce wojennej. strach,
bil, zniszczenie -ten tragiczny rozdział w historii Polskljest l•i
zamknloty. Znamy te okropnośc i tylko ze szkolnych lektur,
podrocmlków, opowiadań starszych.
Nie wszyscy jednak mają to szcztścle ... Kolejna rocznica wybuchu wojny jest pretekstem do rozważań na temat obecnej sytuacji na świecie. Na terenach państw uawlkłanych w konflikty
zbrojne kaidego dnia giną ludzie ...
Regularnie, za pośrednictwem mediów, do naszych domów docierają wiadomości o kolejnych bombardowaniach, masakrach,
przykładach łamania podstawowych praw człowieka. Pomlmo
wytętonych starań wielu organlzacjltr.lędzynarodowych 11 mcz
utrzymania pokoju, wyniszczające walki trwają nadal.
Wojny prowadzone były od zarania dziejów ludzkości. Powody
konfliktów od wieków pozostają takle same - władza, plenią·
dze, różnice religijne. lmlenla sit tylko rodzaj uztJrojenia, na
które władze państw pmznaczają coraz więcej pieniędzy. Ludzkość, pomimo mnot,.cyh się krwawych przykładów z historii nie
zaprzestała nigdy wzajemnych morderstw.
Obserwuj'IC obecne wylłln:enla w byłej Jugosławii czy Czeczenii nasuwa się nlepokO)'ICe pytanie: jakle będzie jutro wobec
oznak odradzającego się faszyzmu, rosnącej nletoleraacjl, uprzedzeń rasowych???
Polskle społeczeństwo równjet nie jest wolne od tych problemów. Powszechna jest nlechtć do Żydów l Cyganów, coraz cztśclej organizowane są manifestacje nazlstowsłlle. Najbardzlej
jednak niepokol fakt, te postawy takle reprezentuj~ ladzie mło
dzi, od których w duteJ mierze zalety przyszłość. Mole warto
sto nad tym zastanowić, wspominaJąc tych, którzy musleli odefść,
by Inni mogli tyć w pokoju.
AIIIIA

kvator chce

do

szkoły???

"kotem" być
Kic~ łic~ łctii- ttWmi 010 ~ntm'Oł}'!ł·oucvUo-..i~

ni~ gnrM J~dMJc pi sama ttwi~rdVlo.
ka1dy l nas pawinkn przygoto'M-of sobU

zml;rjbwły.Jałor.d]i~-mw·
...,qsi(odgryftUJto,Urołt~mullnisanU

kiiJ:Dbrltłi:himdod)JIIydlpdmdt,llltna
WJ:elliW)~Kungtflntlnu~-łtniunłt

niami" prt)'l4'itoli
byli

~łowni",

a

naJ

sumi

lł"i(c hóły pi~rw·md

ellrust prujJt lfUUi. Na srr-.,Pck, pi sif
sami pr-Jiwnoliimy. MUCTJ'C'itlt srarają sif
łtJrltmltJK·at pnc-t:J11/JnM2 SllJnl:JCII

Do którtj klasy .,dłodzl" kuralor ~lł1aly Kazimltn Rutko'I'Skl l ay bfcWt cbdal sieclzt« w jednej lawet z "icłpmydcntma
Ryszardem Falkiem?
Żartyżartanu, Ue ci panowie lak napraw~ mai'łszk~jużza~(niktnie mówi, ż.enauk~)icicb.we,ayclrielibywr6;ićdo.w:ze.
ni~hlaticiągaćkoleżankizawartocze~

ua:·

nWw. Na p,-zyłlod, W)'Ciw>M'rllłą)'rli przy·
dzit/ila rltlopc:om l mnfrj leJosy ~ttehmtliarzy~ • cłtlnp6ków z klas Cllł'tlffych. WlaJnkonibfdqtlboJioiO,Dhyniłl ~ł.otlw ~

:dan;)ł sił ja::a:e pn:)podti l(pimio płDY.-.

~ pmtijajqc bdtki wyslfpalaotUi

itd·

nLgtJ l ~kol1w~. Wszynłn dotydlc-..as orro·

llictJl sir do djM-nycll SptJjruń i uJ..-.
szJców drugn- i t~ Mq,r,
rtadzkjr, łr na l)'m Ji( sJDia:ll: Bo nie dol(

tr ldr_i.t są SITO.'ttM, łl i MfXU''"'~ M-yc:łtotm

siFzkllimstrachtlf'/..

(AsP)

SZKOLNE ZOO, z op6blic:niem, ale zawsze, iyay wszysiki m uczniom, by wakacje przyszły jak najszybciej.
Rtdlkcja

Na każdego klo chciałby pisK w ..Szkolnym 'ZOO", czclwny w każdy wtorek o godz.. 17.00 w siedzibie redakcji ..Siowa Ludu"
w Radomiu przy ul. Ż:l'tii1skicgo 65.

Do"l.aźni"

SOPOT '95

Sopot ' 95. Orień pierwszy nie zapowiadał się 2byt ciekaWie. Po prostu konku~.
Ale byłaj(dna frajda: OIUCk Barry. kdnak
jego wyS!fp otazal si~ niewypalem. Kon.
certbył fajny, ludz.iebawili się; {wietnie,
ale.HNo wlmie. Gdy pzysztd cza.~ na ~sy.
ooopt,l~silniesęd:lpofrinala.ria

Vanessa Mz zadziwiła wszystkich nie-

lejmlodej, słedellV\aSlOietniejskrzypaczki,
v.iwatu,Rcnastoj,pliproszącobis.

Babm~Zpotał:śv.'i:mym~V...
~.Arricl..cmcD.""'YJ*Dc!Dio..lc:dnak

pyll!Dc.:czyjłlyzamaloll'llzaplacili1

JUI1Yłilamsę..A.L.v.)'tmllakił.a~.

z niecic:rpli~. Mialy

wystąpić same
gwiazdy. JakopierwszypojawitsęYarious
WJ!fO\"lldziła rw w liryczny

Manx. Anita

nasuój,ak niepopisalasięniczymspecjal

nym. N~ polsq piazdą_ była EdytJ
Gómiak. Niekt&ych zadziwiła oryginalnym ubiorem, innych pop-ostuw\:un)'IL
Po W)'StWte polskich gwiazd przyszła

pora na zagraniczne slawy.

szkoła

zklór)ch~IO:"Nomcre l love
yoo"'i,$\lalatam"'. N:llicmafłbawiła~

..,.,..__

Sopotzi'Okunarokrobi~corazbat
dziejin~mSu,Rcyidlatezoteżznieciefrli-

BIAŁA

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

Dwienagrody-GrandPrixina~pu
blicznoki - zdobyla nasza rą:rc:unlanlb Ka'iiaKowal5ka.Gn~tulujemy!

=duży wydatek

Kochani . .,nare:ucie" możtmy chodzX do szkoły! Na pewno~ :r. Was IN
już~.le'il)'ty,ild..ale~lcila.'")',kmyczekai.\W~dJwiliz~pomb

~rli:IXf-Actnysą<łr.N:Dc!Śmbaa:nazmy~UI~nlSzł.Naiąlubr~~)'(IZW-~ti)koszru.Płlll.Wt:js.mrjccBcącł5wki!

•

5-tlti: tacy. kiÓay nic ma,H jelizcze płtcakó-..lchceuy ą Mjlóżnicjsze. NajWbl:e

kosztu}łnie>hlcleponad307l.allłjdroż:.l.epowylq IOOzł.A~~:itsobickn-

pll! tnmpb1 Pnygotujcie !lię na W)'da&clc rzędu 10 zJ.
MMny IWIC:lię: lbienmy cal)' rok, aby Łupit 'IObieootf extra. • tu_ lr'l:et. dobyć
do fWÓLV.u rodzimego

Powodzenia!

BlALA

Wystąpilimiędtyimymi;AiicjaM3jewska,

ruszyć

głową

samowi~ muzyą. ZaprezentoWała się
zwielustroo,gr3jącCbopina.jakiprzcbój

.,Couon eyeJoe". Pllbl~doceniłagrę

zOOrbąpycmicWnóo.>.il. Naustac&ie~

Na drugi dlkń festiwalu yuty cukaJ

czas

koncert w amfiteatrze
w~. 2 wrzdnia, o&yl się uroczySiykoocertzobzji 15-k:cia.,soli<lanloki".

Ryszard Rynłowski, Marcin Danir.c. CezaryPazumiinni.Bnllk~yorazpaslrud

na pogoda qJOWodowały, i.c amfiltatr zapcłniłsięjed)'nicwpolowie.

Na~~laAitcjaMajcv.'Sb.
Nieslcty,..zamrożonq"i~jpubliczno.

Radomski Klub Środowisk Twórczych..Latnia"koncenemkapeli~

HAY WAY uprasza zmarzakończeniem wakacyjnej
bby Of1I.Z ~iwych- ZIChwyconych
pocLllkicmi'OkusD:olncJO.
HAYWAYtorock,blues,funkzodjazdowym wokaliS14 Pawkm FIOdordzieżowej

lwionych

czukicm.IITIJIIUI~si~jutro

w czwartek 8 wrzclnia- o godz.l8.00.
Bilety w cenie 2 zlotych do nabycia
w,,Ł.atni.

~.1:16nlniedalasięrozruszałnajwię:kszy

mi przebojami z repenuaru gv.iazdy, nie
pomogły najlepsze dęci piosenkarki. Byl
jeslczcfacetparodiu.Mcyznanychludzi,
kabarct,,PodSpodcm"iwreszciena:stąpil

wyslgl cłlyba najbardziej oczd;iwany. NiestctyMan:inDanieckrótkogatilnasccrie.
Od 1tj pory widownia~~ bawit się.
nacalego.CezaryPazun~trafilna.,umbio
iq"publi~.Jegoprogrampodobalsi~
prawielakjakOańca.

Gwotdzicm pnl!nlffiU, v.ieńcz4cym inr
Ryszard Rynk:owsk:i. Jego pi<)-

jnlł. był

LEKCJA
Qnz ....~młodych ludzi nie mogąc znalełt imcgu wyjj;:ja_
decyduje się na najpsze - samOOójstwo. PowOOcm nie mus;o~ byt
kłopoty rodziMe, sztotneay sprz.tCZb zsympati'- Qnz~
powodem jest utrata autoylel6w, ideałów, dosuzc:żenie lego, że nie
wszyscy ludric ą perfekcyjni, bez wad.
NierazVI'fSUICZYI:aydbpogoda,DrpskinaslrÓji~za

stanoWienie się nad swoim życiem. Wtedy człowiek dochodzi do
IÓŻJlych wniosków, nic:kicdy bolesnych i ~wiat zaczyna mu~ walić pod nopmi. Wledy tylko jeOOo słowo, pretensja wypowiedzianaprzezkogoS:,może~~-

bun~ się, gdy k~go niszczy i zmieniaobowi~jące w nim
prawa.laczynasiębuntować i dącpcbzał ~du~ i odwa--

" ' 1arp się na swo;e życie. Jednak malo kto jest na 1yk Silny. by

wszystko zaplanować od ~u do końca i najczękiej, w przypływie zJem i depresji, łapie się za ży~ i uc:ieb. do brienki. Do
lakich sytuacji da;:hodzi czasami na imp~UłCh. Wltdy najlatwlej,
patrącnainnych,~sv.-ojeiycie ifnYPOITlniełJObie

pod wplywemjakicp trunku, ~biące nas nieprzyjcrnno:{ci. Na
szcz#ciczawsz:c majdzje~ ktcl{lltttwy, zauważy ch~ nic~danej osoby i w ostatniejchwili ~jdńedolazienki.Jdli

Moje pokolenie staje się coraz mniej odporne na stresy, niepowodzenia i nieraz nawet drobne. ale dosadne uwagi dot~ na-

zoblczyprzyjacidawtakiejsyluiC:ji,tojużnigdylegOniezaporooi

s:zegocharakleru,~czysposobum~eni.a.. Każdyma

uczy...

jaki~lwój§v.ia&ek.któryrądzisięwłasnymiprawamii

zaczyna

i niezdccydujesięnapróbę:samob6jstwa.Brutalnald:cjajednat

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Radomskie zagłębie paprykowe

Problem

Jastrząb

Vtl sprzedaży

w ty n1 roku rolnicy z w ojewódzlwa radomskiego planują zebrał
ok.

19tys.

to n papryki, co stanowi ponad

75

p roce nt produkcji kra-

j o wej. Najwiękseym problem e m h odowców nie j est jedn a k uzysk a n le wysok ich zbiorów, a s przedanie wyp rodukowan ego to w a ru. J ak
sami twierdzą, na gieklach warzywniczych t n.eba spędzOC dni i noce.
Tuż za Przytykiem zasadniczo ZI11JC.
plony ~ jeszc:ze wyisrL Szaruje ~
nia si~ wygl:td gospodarstw rolnych. ŻCrllO&'łaliągl\ąćnawct 19tys.łon.
Na polach .oortlinujll: tunele roliowe,
NaJwi~k..zym problemem hodow·
w klórych uprawiana )CSt paprykL ców pt spn.edaż tak dużych Haki
Od pi~iu lat wojewódziwo radom- papryki. Bruku,e hurtowych odb10rski~ nazywane jest paprykowym za.
oów. Rolną jei.d;ą na giełdy do
gl~iem. Jest lU JlłŻ ponad 1200 hoWarszawy, Gdańska, Wroclawia i lodowców. N3Jwi~j upraw znajduje dzi. Czasami trzeba tam s~ kilka
si~ w gminach: Kłwów, Przytyk, Radni, by sprzedać prz)'Wieziony towar.
dzanów, Potworów. Wcdtua Ma ria na
• W tym rolr.:u pod_Kii~my już dziaJ aneaka, dyrektora Wydziału Rolnic- łania, które w pn)'SZłm::i powinny
twa UW, ~ejony upraw papryki ~ rozwiązał! 1e problemy - mówi J aSię: !OZ..Q.CI"l.a)ll: • zwlasll:z.a w kierunku
nusz Lesisz z CMrodka Doradztwa
Wyś"mierzyc.
Rolniczego w Radontlu.. - Powstała
Papryka uprawiana jest w ponad 14 pierwsza zorgani7.owana grupa protys. tuneli roliowych, o CJB'6łnej ~ duccntów papryki. W jej sklad wewierzduli 300 ha. W ubieglym rtb roi- szło 15 rolników m.in. z Wru.sza.o...
nicy zebrali ok. 12tys. łon. W tym roku wa i Glimc. Sprzedaj• oni wspólnie

wyprodukowane warzywa. Wspólnie

~ż~~~ =:P~!i!
dużych 110 ~i papryki, znacznie obm-

ia kOS7lY produkcji. w pn:y1>Zio~i
producenci my~1ll: także o budowic
sortowni, która umożliwi segre~ papryki. Myślą także Ó na\loiąz.aniu ści
słych kontaktów z pcłdami rolnymi
w Radomiu. Lublinie i Wan;zawie.
Przed producentami papryki stoją
jednak poważne problemy. Rynek
krajowy nie przyjmie wi~j niż 25
łys. ton tych wanyw. Istniej" wi~
poważne obawy, że w przyszlo~i ze
sprzedażą papryki powstanie ten sam
problem co z truskawkami czy porzeczkami.
Według J ózda Móla. zastę:pcy dyrektora ODR. problemu tego można
umknąć . . Upn~wa tych warzyw na
dui1 skalę: jest możliwa. trzeba jed·
nak pomy~eł o marketmgu i !worzeniu grup produkcyjnych. Ważnym

Jesl. też, by skoncentrować ~it;: na kilku odmianach papryki, a nie uprnwiać kilkana.\tU · jak do tej pory.
ODR pomoże także u7yskać ś"rodki
z różnych funduszy.
W ub. roku opracowali~my program uprawy papryki w wojewódz.
twic radom.~kim. Pomob:: on rozwią
zać wszystkie probkmy ,,paprykarzy''.
Również Urząd Wojewódzki zamierza wspierać rolników z "paprykowego zagłębia".
• Pomożemy w opmcowan1u programu, większe $rodk.i będziemy
przekazywać na inrrastrukturę, glówme budowę wodociągów · zapewnia
M. Janeczek. · Bez biel;_.cej wody nie
można myśleł o nowoczesnej uprawie. Olcemy również zamteresować
banki, które na dogodnych warunkach moglyby kredytować producen·
tów papryki.
ALE KSA N D E R

KORNATOWSKI

~----~~~~--~~~~~~~~
Pod patronatem ,,Słowa Ludu"

Po plony do Chlewisk
W najbl iższą niedzielę, tO wru(nia, IJlSlJł św. w miejscowym k~
kicie, rozpocz:lt'l: się gminne dołynkL Gospodarzem u roc:zystoki
będzi e wójt J a n Czubak. a starostanU ·Bożena Tarka i R o man Mad ej. P a tronat nad impreą objęła nasza redakcja.
W c~i anystyc-tnej zapłanowa·
ny rostal wystw kapel i ludowej
..Swojaki" z Pawłowa, zespołu ~tewaczego ,,Pawlowianki", zespołu ludowego ,,Konyc", kapeli ludowej
z Wieniawy. zespołu .,Osałki" z Ostalówka, ludowego zespołu dzicciooe&o
z Sienna Of1lZ kapcli podwórkowq
z SICfilii ,.U Maksa". O godz. 19.30

24.00.
UroczyJ.tokiom dozynkowym lowarzyszyt ma również wystawa maszyn i u~ ogrodniczych, loteria
rantowa oraz miniwystawa dawnych
instrumentów ludowych ze zbiorów
muzeum w Szydlowcu.

żyna

wyscąpiz.espól.~ispółka:"zBii-

(eska)

Pieniądze

i rozpocznie s~ zabawa taneczna.
imprezy planowne jesl na

O wprowad zeniu zmian w budkde gminy l podziaJe pieniędzy z Gminnego Funduszu Ochrony Srodowlska rounawlaU na wczorajszym posiedzeniu członkowie Zarądu Gminy l Miasta w Błalobrugacl1.
• Do budżetu wprowadzona została dotacja wojewody przeznaczona na dodatki mieszkaniowe - poinronnował burmistn ADdruj M a tysiak .• Gmina
otrzymała zalegle za l kwartał 10 tyL zł i 26 tys. na III kwartał tego roku.
Zarząd zdecydował również o podziale Yodków z G minnego Funduszu
Ochrony Środowiska. Okolo 20 tys. zł przeznaczonych zostanie na kupno kontenerów na ~mieci. Nowe kosze na ~mieci powi nny się; również wkrótce pojawić na ulicach Białobrzegów.
(eska)

MIASTA PIONKI

26-940 Pionki, ul. Kolejowa 97, teJ. 123-396
l. Ogłasza pn.ewg nieogranK:zony na wykonanie: konserwac:ji, oznakowania poziomego i pionowego znaków dro,owych na te~en ie
miasta.
2. Formularz zawierajltC}' specyfi k~ istotnych waru nków zamówienia
można odebrać osobikie w Urzędzie Miejskim w Pionkach, ul.
Kolejowa97.
3. Zamkn1~ll: kopertę; zawierając\ orerty należy złożył w U~zie
Miejskim w Pionkach w pokoju nr 3, w terminie do 18 wn~nla
199Sr. do godziny 16.30.
4. Ol:w.ucie orert nastąpi w słedzibie zamawiającego 19 wrzd nla
199Sr., pokój nr l .
5. W przetargu mog• wzi~ udział wykonawcy spełniający warunki
Art. 22 USL 2 Ustawy o zamówieni ach publiC1'11yeh (Dz. U. Nr 76
z 1995r.)
1

Zarząd

Miasta Pionki

W dniu 6.09.1995 roku wydrukowali śmy ogłoszenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu dotyczące przetargu.
Z winy redakcji pominiętp w nim informację brzmiącą:

..Ogłoszenie w sprawie pm!targu nleogranlc2onego".
Za zarstniałą nieścisłość przepraszamy wszystkich zainteresowanych.

Po raz kolejny radni Jastrzębia
nic doszli do porozumienia w ~
wie wyboru WÓjta. Trndycyjnie ,iui~
opuc<cila saę_ Do wybrania
nowego sufa UG z.abraklo quorum
O to \tanowl\ko ubiegało si~ sześ"ciu kandydatów.
Wtorkowe posiedzenie rady
gminy było 01>1atni"ł ~na wybrarue wóJta. W naJbliższy poniedzia.lek ~prawą tą zajmie sit;: Sej·
mik Samon.ądowy Województwa
Radom.~kiego. W trakcie obra<i
zaopiniowany zostanie kandyrlal na
~ komi~mego gminy.
(ko r )
opozyąa

Chotcza

Szkoła

bez zacieków
Wostatmchdniachsielllniawymieniono dac:h na budynku szkoły
podstawowej w Tymienicy.• Prace te należało wykonać już daw·
no, ale wciąż brukowalo pieniędzy
· poinfonnowal nru. wójt J an usz
Wltczak . . Tymcz.a.<iem budyoek
niJ;zc7.al. Po każdym wi~k.szym
de.\.zczu twor.tyły si~ zacieki na
kianach, często trzeba było malowaćw~rze.

godzirę

podzielone

Komisarz
w drodze

Na remont dachu pieniądze dało
Kuratorium Oświaty i samort.ąd .
Roboty kosztowały ponad 20 tys.
zł . · Nie jest to jednak koniec remontów - mówi J. Witczak. - Pozostałe prace wykonamy ju.l we
własnym zakresie.
(ko r )

Zakończenie

Białobrzegi

ZARZĄD

11

zamiast targowiska
Targo wisko m iejskie zajmuje na ra:de rozJegly teren przy ul.
Pod.tamae. Handlową działalnośt trzeba będzie jednak nieba w e m
przenieśt w inne wymac:zone d o tego miejsce.
W miejscu, gdzie teraz cdlywa się:
koQyczkowa, stanic: dWOI"l.C'C
PKS. Wokól budyniw dworca ustawione zostaną pawilooy handlowo-usługowe. Plany budowy dworca już są, wykonawcy wyłonieni zostaną podczas
przetargu. Terenjest uzbnljony i wszy.
!!1ko wskazUJe, że wkrótcerozpocznie
s~ budowa. Na razie pod_kto uchwaę o lip7Jtdaży 7 działek budowlanych
o łącznej powierzchni 400 m kw.
Pierwsze oreny już naplywaj" do
U~u Miasta i Gminy. Sposób za.
.spr.adaż

gospodarowania działek zależ.eł ~
dzie od starachowickiej Dyrekcji PKS
i z nią będą ITI.Isieli pertraktować prz.yszli użytkownicy terenu. Dotyehczasowe usytuowanie stanowisk przyjaulu i odjazdu autobusów na placu
w centralnej c~ mia.~ta jest niekorzystne. O przeniesieniu się: na obecny plac targowy vis i vis restauracji
"Rycerska'" mówiono już wielokrotnie. Teraz, gdy zapadły decyzje, jesl
to już tylko kwestia czasu.
(mad)

Lipsko

Maraton
rockowy
I nteresująco zapowiada si~ sobotnia impreza w Lipskim Cen·
trum Kultury. Na scenie wystąpi
ki lka zespołów rockowych, m.in.
dwa z LCK. z LO w Pulawach,
,,Małe jasne" z Iłży. Impreza rozpocznie si~ o godz. 15.30. Wedlug
organizatorów, jdli publ~
będzie si~ dobr1..e bawiła, maraton
rockowy może trwać do północy.
(ko r )

Kuratorium przekazuje szkoły

Moje, twoje, wasze
- Wziąć czy nie wziąć? - spekulują gminy, które od stycznia przejmą nadzór nad szkołami podstawowymi. W Radomskiem do tej pory zdecydowało się na to 11 gmin. Dwie
z nich, Wlerzblca l Pnlewy, wzięły podstawówki na wła
sny garnuszek od początku roku szkolnego.
W~ród

dyn:ktorów

pcxb1awówd:

,,kwaloryjnych" kJV.ą <lpO'Nidci o niesamowitych zarobkach i ~Tlym ży
cNna~wikcie..Zkolei

dyrektorzy ,,samorządówek"' z IUZCZllleniem wspominaj" czasy nadzoru Jw.
ralayjnego i cht;:tnie wróciliby pod
sknydla o.<wiaty (ta znsz:tą całkowicie
nie wyparła si~ swoich ,,dzieci". nadal
prowadzi nadzór pedasogiczny nad
szkołami ).

• Nie wiadomo, ro jesllepsze - ponam pragnący z.achowłll"! a»
dyrektor jednej z podradomskich podstawówek..· Teraz nie mam
praktycznie nic do powicdz.enia tyłko
wiedział

nimo~

w sprawach fl!la1SOW)'Ch. Kiedy przejmie nu gmina, być może nie ~
m1ał w ogóle nic do gadania ...
w lli.y, która przejrrie Q{wi~ od
stycznia 1996 roku, dyrddorzy szkól na
spoikartiu Komisji Q{wiaty omówili już
z U:społem Administlllcyjnym Szkół
sposób przejmowania placówek..
- Nasz zespół obsługuje 12 gminnych placówek • informuje dyrektor
ZEAS Halina Wójtowicz. · Ich dyrek·
ton:y chcą. abyfmy po przekazaniu
szkól samorządowi nadal prowadzili
obsług~ fi nansow~. Współpracujemy

ze

soblt

już

między nami

prawie 20 lat, nie bylo
.,zgrzytów".

http://sbc.wbp.kielce.pl

Szkoly

decydlją sę

na takie

rozwią

z.anie.porueważwi~znichnie

ma odpowiednio przygotowanej kadry
do prowadzenia m.in. rozliczeń płac,
-Pm:kaz:ujcmygrnniernajl;ekowarIO!fci ponad 10 mld starych złol:ych,
mamy też w tym roku spory budżet,
prawie 22 mld • wyja,gnia dy~ek.tor
Wójtowicz.. • Trzeba to zrobić systematycmie i powoli.
Radomskie kuratorium prosi ło burmistrzów i wójtów o przejmowanie
szkól z poczl!,tkiem roku szkolnego,
a nie kalendarzowego. Jednak samorządy obawiały sę tego, przede wszyst·
kim ze względu na olbrzymie zadłu
żenie placówek (OIII:wilła radomika ma
ponad 170 mld długów). Od 1996 rtb
sUoty llOSlaflll: ~ przez S2 gminy. Tylko dwie - Wltl"7bica i Pniewy ·
~ty według wskazM\ kuratorium.
MAŁGORZATA

PIONKA

S TR ONA

N U MER

SLOWO LUDU

12

.

.....

Co, gdzie, kiedy? Co, gdzie, kiedy?
Dził

czwartek, 7 wn.dnia, 2SO

d:defl 1995 roku.
d ą:

lm łeniny

obcho-

RADIO-TAXI 96-21 (bon. 15 ~)

POrrÓJ TAXI -li. \Yalowa:63-36-ll

Rtglna l M elchior.

POMOC DROGOWA- 98 1, ul.

RADOM

dz. 7.00- 15.00; osiedle Gol~biów-

Warszawska; czynna codzienNe w goTEATR

PO WS ZEC HNY

IM.

J ANA KOCHA NOWS KlEG O (lei.

czynna cal~ ~PARKINGI

l

STACJE

ODS·

MAŁA

G AI. ERIA - nieczynne.

PUNKT POMOCY DORAiNF.J
- czynnycalą~.telefoo 14-2 1-09.

K INA:
,.Ailantic" (Id. 274-JIJ) - dolby Sle-

lów: ul. Królowej Jadwigi 2, Sobies-

apteka pny

- ul. Radomska 40.tel. 14-56-60.

ŁUG I - Centrum: ul. Kelles-Krauz.a l,Ustronie:ui.Gagarina2,Micha-

2 1 ~-nieczynny.

-dyżur pełni

APTEKA

ul. Wamawskiej 6.
POMOC DROGOWA - 24 godz.

LIPSKO
KINO "Oskar., - nieczynne.
LIPSKIE CENTRUM K ULTIJ-

kiego 18, Gol~biów: ul. Andersa l.
STACJE CPN - całodobowe: ul.
Grzeeznarowskiego (tel. 521-70), S ło

menc ie";

18.00 i 20.00.

wackiego (529-95). Struga (487- 18),

Czynna 8.00 - 18.00.

W O KISz " Resursa" (teł. 142-63)
-nieczynne.

Żólkiewskiego (439-68), MaratOOska

Slala wysuwa
historii Zierm Li(&
kiej". Czynna w godz. 10.00- 18.00.

rco pro-logic: .,Kasper" - 1...5A, bJo.,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

p

" Hd" Kino S tudyj ne (Id. 254-35}
• dolby stereo; Na
"M łode

życzenie

widzów:

wilki"- pol.., l. 15, godz. 13.30,

15.30il7.30;Premiery:..Karmazynowypn:ypływ''-USA,I.l5,godz.l9.45.

M UZEUM OKRĘGOWE - Rynek
I ł - nicczynne (zmiana ekspozycji).
M UZEUM

S ZTU KI

(31-35-33). Czynne do godz. 19.00

RY - ,,Pol.ski

AYrEKI: Dyżur (4- 10.09.) pełni aplekaprzy ul.Giówna2.

SERVISCO - prz.esylici ekspresowe -teł. 5 16-04.

MUZEUM

WSI

-czynne od poniedział ku do piątku
w godz. 9.00. 14.00.

OROŃSKO
CENTRUM RZEŹBY
KlEJ - teł. 2 19- 16, w. 214.
Pałac

BIAWBRZEGI

~pianki".

,z

TELEFON STRAŻY MIEJSKIFJ
- ID<?-15 '""""' "''"""').

1939 w doku-

dolin ie

S ZKO LNE

- ul. Waru.awska (404-93).

WSPÓL--

Wrzesień

,.W

połowy

POLS-

- W n;tna dwookie z drugiej
XIX wieku (W}'!IU.wa staJa); Ga-

CZES NEJ - Rynek 4/S. Wystawy:

MGOK - ,,Przynxla- zwienyna" wy-

.,Kolekcja po ru czwany - Nacht,

.staWafi:qrafiCZllaArd?.ejaWcrzbieńca.

gorzary Threwicz; Muzeum Rzeiby

Bnowwski,

BlBUOTEKA PUBUC'.UlA - wystawaMichali nySuligowskiej.,Wyci-

ny Abakanowicz; Ka(,IO - wystawa

Nowosielski

i

inni"

i ,Jan Lebenstein - Babyliony oraz
inne gwasze i rysunki". Czynna: wto-

CZARNOLAS

niedzie la 10.00- 17.00.

MUZE UM WS I RADOMS KIF.J
• ul. Szydłowiecka 17, teł. 315-928.

1\.tuZEUM lM. JANA KOCHA·

Wystawy stale: Dworek z Pieczysk -

NOWS KIEG O - ekspozycja stała:
,Jan Kochanowski - życie i twór-

ekspozycja wn~trz z XIX w.; Stodola

~".

w godzinach 8.00 • 15.00, w soboty

kacji Ziemi

i niedziele 10.00- 17.00.

GRÓJEC
i głup

f>I.Y"- USA, godz. 16.00 i 18.00.

Czynne: wtorek - piątek w godz. 9.00
• ł7.00; sobota - nied"ltela w godz.

APTE KA - calodobowa sprzedaż
leków- Pl. Niepodlegl~i 19.

pultek 8.00-16.00, niedziela

18.00, sobru. i poniedziałek nieczynne.

PO LMO ZBYT - czynny w godz.
8.00- 22.00, teJ. 37-13.

GA.L ERIA " RESURSA" - Stała
galeria plakatu filmowego; ,,20 lat

IŁŻA

(ZdJ~a.

dokumenty, afisze, druki re-

klamowe);

Wystawa

biograficzna

"Gombrowiczowie- dziedzictwo".

K$T "LAiNlA''- wy.-;~awa Barbary

Joscpy~>zyn.

MCKilM - ul. Traugutta 31133
-wystawa ryMJnku

1

grafiki

.,Katyń

Pneciwko WOJnie i Przemocy".

KINO

w

DOM U

K ULTU RY

MUZEUM REG IONALNE -wystawy:stała-,.Dziejemiastairegionu

od czasów naJdawnicJnych do chwili

medziel~

RFSTAURACJA

INFORMACJA P KS • 267-76.

Andn.ej K.

Ale-

l

kompozytora"

Btcńkow~ki.

Czynne: wtorek - piątek w godz.
8.00 - 15.00, w soboty i nicdziele
APTE KA - codziennie do godz.
teł.

22-29.

SZYDW WlEC

- rezerwacja

CAFE - GALERIA J> K- wystawa

K INO "Paradi.st' CafTc" - brak
terminarza.

MUZEUM LUDOWYCH
l

LOKA L

NOCNY - ,.Rycerska" - teł. 30-36,
czynna w godl.. 10.00- 4.00.

piątek

INFORMACJA PKP - 63-29-SO.

lkmbl ńsklch),

etnografa. folklorysty

10.00- 15.00.

wgodLI6.00-2200.

Pogotowie cieplne - 993.
Pogotowie energetyczne - 991.

BERG A (Ow6r

21 .00,

w Wan.zawie.
MAŁA GAI.E RIA- Gemrum Kultury ,,Poludnie" - wystawa sckqi pla-

Pogotowie kanalizacyjne - 400-65.
Pogotowie gazowe - 992.

M UZEUM IM. OSKARA KOL-

i okolicznych o::-rodków. Czynne od
poniedLiałku do soboty w godz. 9.00-

'"w'"wion\wMo=mLitorntooy

Oficer dyżurny policji - 997.
Komenda policji- 29 1-91.

w godz. 8.00 - 16.00.

obecnej"; czasowa - "Garncarz - zawód ginący" - SZ!uka gamcar;ka Ilży

15.00, w

Pogotowie Ratunkowe - 999.
Straż Pożarna - 998.

piątku

"Świat obok nas • obnzy 1 fotografie"

- brak terminarza

mallli"Siwa Wojciecha J~dry. Czynna

TELE FO NY

Czynne: od ponicdziallru do

"Oskar Kolberg - życie i twórc7ilić

GALERIA W8P- ul. Plhucbkiego
12. malarstwo Tadcuna Więciorka;

10.00 - 20.00, soboty 10.00 - l 5.00,
medziele 11.00 - 17 .00.

wa Ogólnopol ~kiego Konkursu im.
l. Malczewskiego.

jaWOPłl, te1.22-48.

"Rozmowa z Gombrowiczem" - wy-

stycznej. Czynna: wtorek -

Autopontet u - Wystawa pokonkurso-

PRZYSUCHA

-czynnacalądobę;.

WOJewódzkiej dzialalnnki Resursy"

PIONKI
KINO "Kasyno" • ,.Epidemia" USA, I.l 5,godz.. 17.00.

STACJA CPN • przy obwodnicy

Sztuki UJdowej. Czynne: wtorek 10.00.

8.00 -

RY • Galeria " Format., - l Triennale

KINO w CENTRUM KULTIJRY
REGIONALNEJ -"Głupi

z Wilkowa Wystawa "Historia Ruchu Ludowego" - Dom Ludowy.

10.00 • 18.00. Kawiarnia i Galeria

pilfek:

15.00,sobotai niedziela 10.00- 16.00.

MIEJSKI OŚRODEK KULTU·

chłopskie - ekspozycja w~tn; Skansen banniczo..psz.czelan;ki; Wystawa

"Od nitki do ... tkaniny... Spichlerz

skiego. Czynne wtorek -

Czynne od wtorku do pi ątku

z Grójca • M-odki transponu i komuniRadomskiej; Zagrody

Wspólcz.esnej - wystawaprac Magdalo-

.,Trad)ąe historyczno-lrulruralne Oroń
ska" (wystawa stała); Galeria "Wau:Jwnia" - wysuwa prac Macieja Szańkow-

nanki anystyczne".

rek- czwanek, w godz. 10.00 • 15.00,
piątek·

leria .,Oranżeria"- wystawa prac Mal-

TRUMENTÓW

(zamek) - wystawy: stała - "Pobkie kape\e Judov.-e i i~menty TTil1Z)"CZne";
..Cytryicymbaly''-(zbiorymm:um).

KOZIENICE
WARKA
MUZEUM IM. KAZ IMIERZA
PULASKIEGO - wystawa poplene-

ska"; •.ŚCieżki w mroku dziejów -

rowa:

,.Pieśń

Wisły":

ma, co pu~ opiewa" - wy-

stawa rzei.by ludowej; "Kultura materialna mieszkańców Ziemi Kozienickiej". Oprócz poniedzi ałków czynne
w godz. 9.00-

ł 6.00.

DOM K ULTIJRY • Galeria Cafe
- wystawa malarslwa .,Sztuka zza
krat". Czynna w godz.. 16.00-22.00.

"Warłta

'94".

DOM K ULTURY - wystawa malarstwa i grafiki. Czynna 11.00- 19.00.

ZWOLEŃ
MUZEUM REGIONALNE - Wy-

stawy •.Fakty i hipctezy'' oraz ,,Lowcy
rnarrutów".

Czynne: wtom, Uody, czwartki,
8.00- 15.30.

piątki:

- ...................... ...
'

.

..

~

~.A

• Stronnklwo Narodowe zaprasza

gomcry.

naspotkanicotwarte,któreocłędzie~

dzińska,

~ (7 bm.)

Hofman, Feliks Galecki.

o godz. 18.00, w sali ka-

techetyczneJ kokiola ,w, Józefa (Pallotyni) przy ul. Wqskiej 2 w Rldomiu
(Miodzianów). Temat spotkanta- ., Poł
slul oczekuje na nfego prezyden ta"
• Miejskie Centrum Kultury i lnrormacjł Międzynarodowe-j z.aprana
dzisiaj (7 bm.) o godL 19.30 na redtal Jana Jakuba Nalety tego. Przy
fortepianM: Marius& OubraMki. Bilcty (4 zł 50 p") do nabycia w MCKiiM.
• Kino ,.AIIan tk" zaprasza w piJttek (8 bm.) o godz. 20.00 na premie~ amerykńkiego przeboju filmowego
,,Babnao fOI'n'ft"".
rolach glówfl)dl: v.ll KiUrner i
Kidman.
•KJmSCudyjnr:.,Her'rówrld. wpilttdt o godL 20.00 z.apr1'lza na premio~ film u ., Wa!eane sertt'' w reżyse
ti Mcla Glbsona, który gra także
glówną roi~. G ibsonowi panneruje
francuska aktorka Sophie M aruau,
żona znanego polskiego reżysen1 Andrzeja ŻU ł awskiego. "Waleczne set"·

w

N._,.

oe"IOdrugi film wreżyserski m dorobk.u

Mela G ibsona. różni.y;:y ~bardzo od
jego debiutu. kameralnego "Człowieka
bez twarzy". lC"Sl to epdie widowisko
kostiumowe, któfego rozmach i wymowa metaforyczna przywodzą na my~
słynną " Misji;". Na u~ zasługuje
fakt,żeepoka~tak~o

powiern:hownie traklowana

przez twór-

m.in.:

Grażyna

Bro-

Ewelina Hańska, Aleksandra

Wyjazd w sobotę (9 bm.) o godz.
IS.OO.Worrnacjelzgklszenia w godz.
9.00.19.00, 1d. 442-0'7.
• Do 15 wrzdnia trwa kiermasz.
szkolny na ul. Żerorn.Wego (przy Parku
KcKiusili) zorganizowany pruz SIO-wanyszenie Kupców i Usługodawców.
• Wojc:wódzka Bibliołdta Pubłk:zna
w Radomiu, ul. Pil.sud:ikłego 12, cd l

--bdoW)'<llulo<qo
Poszczególne agendy u-

tza'IU prą.

pmzają CZ)ttlników w ciągu tyJOdnia
(od poniedziałku do ~) w godzinach: wypożycz.alru gl6wna, czy1clnia
opilna, czytelnia czasopism. czytelnia
regjonałna od 9.00 do 19.00; wypoży
czalnia dla dzieci, czy1dnia i sala zabaw
,.Gcrltjna Rado§a~' cd 10.00 do 17.00;
czytelnia IWZ)O'lU. i zbiorów ~
eycznych, wypożycr.alnia kaset vU.o od
13.00 do 19.00.
soboty agendy c:zynne w godz.9.00- IS.OO.
• 1\Docbidowy Dom Kułlury ogła
sza z.apisy do kół zainteresowa/\: tanecznego, teatralnego. pla.'itycznego,
muzycznego, rotoaraf~CV~ego, rehabilitacji, akrobatyki, pilki siatkowej,
szachowego, filatelistyki, rekreacj i,
infonnatyki, makramy, redakcyjnego,
pracowni językowej, biblioteki z czytelnią oraz orkiestry ml odzieżowej
"Grandioso".
tnfonnacje l zapisy w sekretartad e MDK, uL DtttyMkiego 5, leL
606-202, 606-020.
• WOKiSz " RtsurU" zaprasza
wszysOOch c~ydt do ~a udziału
w 1 Wojewódzkim Przeglądzie M łodzie

w

ców filmowych, zestala prtc:Z Gibsona
~w~ wybitnie n:alistycmy.
Poza tym kino " Hel" zaprasza na
stale cykle. l tak w cyklu .,Na życu
nie widzów" można obejrzeć film Jarosława Żlmojdy .,.Młode •ilki'', ,,Premiery" to - wsponvliany wyżej film

_,__,kló<y

"WaleczneliiCrce", ,.\Vpa.sECZyszalc6-

cd:ędrie si~

b-a"-~horrorz Samem

Ndlcm w roli gl6wncj (cd 15 bm.), .,Prawo
Bromu"-reżyseriaigłówna.rola- Robert De l'o'iro (00 22 bm.) 001Z "F'nmaulci' (od 29 bm.) - frnnruski film
tv.-órcy,Jidxhin.., RtgisaWargnlera.
W każdą ~ wieczorem (ostalm
liCal'i IWa) ,,Hel" ~ do Klubu
FUmmn~go. 20 wrt..dnia znstanie wy.(wietlony amerykański film " 1492 • wyprawa do raju" - reżyseria R. Scott,
muzyka Va ngclis, w roli głównej Gerard e lkpa rdleu. tydzień pófniej 27 bm. - .. Prawo Bronxu". •
Dla naszych Czytelników kino pn:ygowwało trzy podwó;ne v.oej.<ciówki na
dowolnie wybrany film zdowołnegocy
kllL Wystarczyzgłosif~doka'o/Zak·
tułanym egz.cmplancm ,,Słowa".
Kam::! (!O zł) upowalnia doobqrn~nia

w dniach 29-30 WJ"ZCWa
br. W imprezjc mogą wziąć OOzial zarówno grupy wykonawców, jak i soiOO
w rwtępujących kategoriach: rockowa
IWZ)'ka,.garażowa",poezja.(piew:n,

teatr

ahemarywny. akcja plastyczna

Zglos:u:nia przyjmowane są w ,.Rc;ur!.lc", ul. Malczewsldego 16, do 18 wr.t:e~iabr. Blih"zeinfonnacjenatentc:mat
można uzyskał pod nr teł. 63-26-25,
242-63lub 2!55-84.
• Oficyna Wydawnicza .,Libdl us"
ogłasza otwarty konkurs poetycki.
Warunkiem I.ICZCWlictwa w kookur.;ie
jest nadesłanM: jednego zestawu m..ech
nigd7je nie publikowanych i nie nagradzanych utworów poetyckich. Prace
w.ru z krótką notką biograficzną na·
leiynadesłaćdolS "'n..IŚ!ła br. naad

5dol.ldnychfilrrllww~9Y)6.

re. ,.Libellus"', ul. Kunidoego :Hi, 41-711
Ruda Śląska Zwycię:h:'f otrLymafl nagrody: l - 300 zł, 11 -200 zl, III- 100 zł.

• Dom KuJtury ,.Obozisko", w ra·
machcyklu ,,Scena i estr.ldau !>ąSiad:l',
cwganimje koleJny WY.J3Zd do Tearru
Muzycznego ,,Roma" w WalUilwie.
Tym razem na spekt.akl ,,Błękitny za.
mek" wg powidei Lucy Maud Mont-

R~gnięcie konlo.tr.iu nastąpi 10
pahlziemika br. O wynikach UC7CSlnicy
powiadomieni poc-llą. 0rganJ7.atony konkursu zOOowiązują si~ do
zwrotunOOeslanychJnC.
(m a t owa)

l

zostaną

INs- KRONJKA POLICYJNA

MUZYCZNYCH

M UZEUM REG IONA LNE, ul.
Parkowa Sb· wystawy: ,.Przyroda Pusy;zy Kozienickiej- ostępy i uroczyprehistoria doliny 'rodkowej

207 R

.
• J eden z mieszkańców Radomia
zgłosił policji, że został napadni~y
przez ~iadów. Według zeznań poszkodowanego, sąsiedzi wyciunęh
go ~i lą z domu i pobili na kl atce ...chodowej. Nast~pnie weszl i do jego miosz.ka.nia i zabrah radiomagnetofon.
• W KacpnMicach (gm. Wolanów)
fiat 126p, z nie wy}Wiionych przyczyn.
zp:hal na lewy pas ruchu i zderzył si~
czołowo z nadjeżdiającym z przeciwka maluchem. W wypadku ucierpieli
obaj kierowcy i troje pasażerów.
Obrażenia okazały si~ jednak niegrofne - po badaniach iekmkich Wf>l.ystkie osoby zostaly 1.wolnione do domu.
• Na wnlosdt KRP w Kadeoicach,
tamtejszy prokurator zastosował :{rodek z.apobiegawczy w postaci pol';-

http://sbc.wbp.kielce.pl

l
_

czcnia majątkowego oraz tymczasowego z.ajęcia mienia wobec 39-letnicgo mieszkańca Grójca podejrunego
o posiadanie znacznych ilości alkoholu i papierosów bez akcyzy.

Komunikat
Wdniu7slcrpnlal99St:około

godz. 22.00" mie~~ Dlfbrówka
Nagóma czerwony fiat 126p potrąci!
pieszego. Kierowca nie udzieli ł poszkodowanemu pomocy i odjechał
z miejscazdarzenia
Swladkowie lego wypadku prosu:ni Sil o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Radomiu,
uL 11 Ustop.ada 43, pok. 715 łub leld"onla.nłe 45-25-26, 45-25-GS.
(w.s.)

SŁOWO

NU MER 207

LUDU

STRONA ! )

W prezencie do końca września: radio Toyota mode/96 z g/ośnikami i antenq!
Jut dz iś oferuj emyCorol lę 1.4Xli
z dodatkowym wyposateniem
przygotowaną na przyszły sezon.

DODAlXOWE ŚWIAllA STOPU,

~rlj\'~~<J}~~NAOWOZIA,

Jeszcze

#

Corolla ,96
więcej

zalet!

• centralny zamek
• zegar cytrowy

• obrotomierz

• wzmocnienie boczne drzwi
• kontrolowąne strefy zgniotu
IIIVlKll

bogate wyposai:enle

Hurtownia

CGD

Kwiatów Doniczkowych
Kielce, ul. Częslochowska 27,
tel. 66-95-38

Auól

EXBUD - Autoryzowana Stacja Obsługi Wl i Audi
607foc
KIELCE, ul. ŚCiegiennego 262
tel. salon
61-60-95

1 wneśni a br.
wprowadza do sprzedaży
kwiaty cięte,
dodatki kwiatowe,

KOMUNIKAT

ceramikę.

NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Wyrób i sprzedaż
wieńców i wiązanek ślubnych.

Narodowy Bank Polski informuje. te Zgodnie zart. 108 ust. l i 2 ustawy z) l stycznia 1989 roku- Prawo bankowe
(Dz.U.z 1992 r. nr 12, poz. 359, Dz. U. z 1991 r.nr6, poz. 29, nr28, poz. l27, nr 134,poz. 646i Dz.Umz 1994 r. nr80,
poz. J69, nr 121 poz. 591 oraz Dz. U. z 1995r.nr4 poz. 18) Zarządzeniem nr 56195z 1.1X. I995r. PrezesNarodowego
Banku Polskiego zanądził z dniem 6.1X. I995 r_zawicszcnie działalności Banku Spółdzie l czego w GnoJnie (woj
kieleckie) i,ednocześnie wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z wnioskiem o ogloszeniejego upadłości.
Zgodnie z art. 109 pkt. l Prawa bankowego, w okresie zawieszenia Bank regu luje tylko zobowiązani a z tytułu
wkładów oszcz~dnościowych.lokat, rachunków bietących i kredytu refinansowego, przy czym z pierwszeństwa
korzyslilią zobowiązania wobec Oll6b prawnych l fizycznych nie ~dących udziałowcami banku. Regulowanie
innych zobowiązań ulep wstrzymaniu.
Za zobowiązania banku wobec osób fizycznych i prawnych orazjednostek organizacyJnych nie mającyc h osobowośCI prawnej. posiad111ących i rod ki pieni~żne na rachunkach bankowych od dnia ogłoszenia przez Sąd upadłości
banku odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny,działąjącyna podstawie ustawyz 14 grudnial994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyj nym (Dz. U. z 1995 roku n r 4, poz. 18).
Obowiązkowy system &Waran towania obejmuje ł rodki pieni~tne osób fizycznych i prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mąjJicych osobowości prawneJ z wyłączenie m :
- Skarbu Pailstwa
-banków orazspółek wykonujJicych czynności bankowe Z&odnie z art. 11 (l) ustawy z 31 stycznia 1989 roku
Prawo bankowe(Dz.U. nr72, poz. 359z 1993 r. nr6poz. 29, nr28. poz. 127 i nr 134. poz. 646, z 1994 r. nr80poz. 369, nr
12 1, poz. 591 o raz z 1995 r. nr 4 poz. 18)
- podmiotówdziałlljących napodstawie uSlawyz22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartoś
ciowymi i fu nduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. nr 58 poz. 239, nr 71 poz. ]l] i nr 121 poz. 591)
- podmiotówdzi ałających na podstawieustawy z28 1ipca 1990 r. o działalności ubezpic:czeniowej (Dz. U. z 1990 r.
nr 59 poz. 344, z 1991 r. nr S poz. 21 i n r 44 poz. 2{11 oraz z 1994 r. nr 4 poz. 17 i nr 121 poz. 591)
-człon ków zarząd u , rady (rady nadzorczej) banków wstanie upadłości orazosób peł niących w tym ban ku funtej~ dyrektora, jak równjet dyrektorów (kierowników) oddziałów banku w stanie upadłości.
Obowi~kowy system gwaran towaniaśrodków pien i~1nyc h obejmuje ś rodki gwarantowane (tj. ś rodki pieni~tne
zgromadzone w banku obj~tym ustawowym systemem gwarantowania ś rodków pie n i~tnych Zgromadzonych na
rachunkach bankowych. przez leJO samego deponenta. na które wystawiono dowody imie nne, w wal ucie polskiej
oraz w walutach obcych, bez wzal~u na licz~ umów zawartych z banklem. do wysokości okreś l onej ustawi\) do
wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunków gwarancji):
l) równowartości w złotych 1.000 ECU- w 100 proc. wartości hodków gwarantowanych
2) przekraczajlicerównowartość w złotych 1.000 ECU,a n ieprzekraczającerównowartości wzłotychl.OOO ECUw 90 proc. wart ości ś rod ków gwarantowanych.
Dla wy licze nia równowartości w złotych ECU przyjm uje si~ kurs wedługśredniego ku rsu Narodowego Banku
Polskieao zgodnie z tabe ll\ kUtsOWJ\ ogłasuną przez Narodowy Bank Polski, obowiązująq, w dniu oał osze ni a upad -

Zapras1.amy od 7 do 19.
Hurt- dc1al,
ceny konkurencyjne.

'"""
Przyjmujemy ogloszenia na miejscu u klienta.
Wystarczy zadzwonić pod numer
Kielce 32 -1 2- 79
Ra do m 63- 97- 88
natychmiast przyjdzie nasz przedstawiciel

RODZICOM, RODZEŃS1WU
i RODZINIE
tragicznie zmarłego ucznia
Sztuk Plastycznych
im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
Państwowych Szkół

URBANASAPY

łości.
Kwotyobj~ t e obowiązkowym systememgwarantowania określaj!\

maksymalni\ wysokość roszczeń deponenta w
i na ilu rachu nkach posiadał depo nent łrodki pie-

wyrazy

stosunku do Funduszu , niezaletnie od tego, w jakiej wyso kości
ni~tne w bank u .
Deponent nie traci prawa do dochodzenia swych roszczeń od banku ponad kwot~ wypłaconą z tyt ułu gwarancji
llWk
Bankowego Fund uszu G warancyjnego.

Zarząd

Dyrekcja Zespołu Szkół

Rolniczych w

Krzełowie

ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksowe
czyszczenie
instalacji
kanalizacyjnej w obiektach
szkoły i Internatów o dh.Jg oścl

1200 mb.

Rodzinie

śp. JANA PIWOŃSKIEGO
WJI1lZJ &lębokiq:o współczucia

sitlada

Rada Osiedla Swiętoknyskiej
Spóld:r:ielni Mieszkaniowej w Kielcach

lllłl/1

Koleiance

Zarząd Radomskiej

ELŻBIECIE JUSZCZVK

Spółdzielni Mieszkaniowej
oferuje w atrakcyjnym punkcie lokale w budowanym
budynku przy ul. Zbrowskiego 108:
1) dwa lokale utytkowe po 100m kw. p.u. z motliwo~
cią ich połączenia, garaż i taras o po w. 64 m kw. do każ

wspólczucia

składa społecznośt szkoły

Gminy w Brodach

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie odnowy nawierzchni odcinka o długości 1 km
drogi wojewódzkiej nr 15927 w Krynkachwrazzprzebudowąłukćwpoziomych. Przetarg odbę
dzie się 20.1X.1995 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody, pok. nr 18 o godz. 11 .
Wadium w wysokości 2500 zł nalety wpłacić w kasie LIG na godzinę przed rozpoczęciem
przetargu.
Szczegółową informację można uzyskać w pak. nr 35, tel. 71-13-77.

głębokiego

wyrazy szttere&o wspók:r:acia :r: pewoda ili•ierri

MAMY i BABO

sitlada

dyrekcj• i wspólpracownicy :r: m Liceum
iiD. C.K. Norwid• w Kielc.cb

()gólaob:r:blące&o

1)))71.

degolokalu

Oferty pisemne nalety
w sekretariacle
w terminie do
26 wrześn ia 1995 r.
Przetarg odbędzi e s ię
29 września 1995 r.
Bliższyc h
informacji
udziela sekretariat szkoły.
składać
szkoły

2) dwa mieszkania o po w. po 100m kw. z mot/iwością
w jedno mieszkanie dwupoziomowe oraz

połączenia
garaż

3) sze~ mieszkań o pow. od 36 m kw. do 65 m kw.
Termin oddania budynku do utytku 30.X 1995 r.

Serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie

śp.

Atrakcyjne ceny.

MARO STAOIERA

Kontakt pod nr te/. 63-83-75 lub biuro RSM

ul. Andersa 7.

lllł91'

Skł a d re klam: "Exbud lJ" Biuro Re idam "Sł o wa Ludu" , tel. 448-58, Kie lce, ul. T argowa 18.

Mąż

um1,

Stanislaw
z dziećmi

RedakcJa me o<lpowtada za treść zamieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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OGŁOSZENIA
USŁUGI
pionowe, poziome , karnisze,
dl"l'NI łlariTIOflijkow., produkcja. montaL
Kielce, Warszewska 199. tel.32- 58- 13, 1ax
66-6&-77.
12815/g

MALOWANIE oatrysk~- 32--lS-76.
12284/g

ffiANSf'ORT Izoterma 5 ton. VAT. tel.
32-37 - 11 .
12199/g
PRZ.YtĄCZA instalacje: gazowe, wod.kan . No'll'oc.zesne ~·my gn~W"Q:e.
Klelce, 49- 236
12396/g

DROBNE

NAPRAWApralek. 31-35-25. 11873/g

TAPETOWANIE, malowanie, 32 - 21-43
12505/g

tALuZJE

NUMER 207

HJRTOWNIA 11m-~ ralirwl'il Gdafl-

NAPRAWY. przestra)anil, piloty, glow\ce. Tei.521-83Komar.
12165/g

OCIEPLAN€clom0wv.try5kow.. Klełce,
111-171
12046/g

UKŁAOANIE boezeril, P~~nelt zabudowy,
rachunkiVel Tel61 - 28-19, 61 -39-34
13229/g

TRA.NSPOAT 1,5 tony, . mercedes 201",
tel.32-54-23
1315&'g

USŁUGI

dt-Mgowe. Kielce, 68--44-46.

UKI.AOANIE glazury, tarakoty, matowania, tapetowanie. tet. 23- 21 4
13016/g

towe. Klelce, 31-29-83.

.BEsr

ŻALUZJE,kamiue, rolelkl materlalowe.
rolokasety, mar1Uzy,kraty. 31 - 29-38
567/llk

- dodlltkowe drzwl, 61-1 7-86.
12118/g

Al.AAM'f, domy,blura Kielce, 434- 79

11956/g

VIOEOFOTO. Kielca, 22- 924

NitPRAWA plecykOW

662/eg

kuchemych,

gazowych, hydrautlcuoe. 66-05-02
13084/g
OCtEPLANIE \!llryskowe
Kit lce, 11 - 70-29

budynkOW.
13051/g

GLAZURA malowanie. tapetowanie.
prace wykoflcz•nlowe. Klek:t . 31-52-24.
13119/g
INSTALACJA elektryCmego ogrzewania podlogowego. Ukladanle kostki brukowej Klelce,66-11-92.
749/gd
CZVSZCZENIE dywai"IOw. 31-75-64.
13109/g
PROFESJONALNE, układanie glazury,
1erakoty,hydraulika. 61-63-72. 13156/g
MALOWANIE, tapetowanie. SolldM.
563-01.
13112/g

NitPRAWA telt'tlllzorOW, magnttO'I'OI·
dów,lnt. Krysiek. 61-01-69.
MALOWANIE, tapetowanie,

13092/G

wyrOwfr/-

wanle,wyglłldzanlestarych.!IOW'fChtclan
llPfiiChiiiQii)IOWił.

HADES-dodalkow.dl"l'NI, równie t &ta·
12700/g

59/~

TRANSPOAT 1.2 t lub 9 osób Kielce,
68- 60-31 .
12926/g

ZAKŁAD Ua/~JgC~Wy

AUTOGAS SERVICE- gwarancja. raty,
homologacja. Kielce, Pornoraka 35.
486-74.
676/gd

ZAKŁAD ln~ ..lacjl anten tv Tłldauu
Dulnik.tet68-94-78.32""""'-45.
13111/g

AUTOAl.AAM'f .SIUCON", lmmobilłaery, radiomontaL Klel<:e. -i34-79. 5&'1g

TRANSPORT . mercede s" 1,8l Kielce,
12765/g
68- 95-61,61-38-24

HYDRAUUKA. Kielce, 61-10-68

tALUZJE

12975/g

31--45-58.

W'ff'OtvCZAL.NIA

aamochcXIOW.
12-i28/g

Kielce. 26-888.

TRANSPORT do 2 ton. 61-Q.ł-ł2.
11954/g

NAPRAWApralek.4-i1-41 .

13189/g

WYI<ONUJEMY gialwt, lerakott. malo_.l
tapetowanie. Tel. 61-79-10.

13080/g

ZAKŁAD Elektromechaniczny. Kielce,
ul. 1 Maja 73, tel. 538-31 ofer~e: przezwajanie allnlkOW, bramy garat.c:IIM l o;rodDntow..~ala,garate,oapraw,wag,znl·

cze w aztde, znlcll w plastyku, wypralld.

-i75111k

TRANSPORT do 2 ton, znajomość
)tzylulnlemlecklego. Kielce.68-9-t-55.
13074/g

ZESPOt. muzyczny .LeY!etan• syntezator- oauka gry w domu ucznia. Kielce,
-i7 1-93.
13303/g

WYI<~ kraty stalow.
bramy, beluatr•dy. dmM
32-34-33.

języków

ul. Sw. Leonarda 18,
p. 11, pok. 206
te!. 463-50, 465-41.

Prywatna S zkola
dti«iimfłNkidJ>

~
......

wwitki4 7-J6 1Rt

JiRiPiETil

naro.t.nJiolny l 995-96
lnfonn11ąe

i

flłPU:Y:

PSJA ul. Kar-

aówkowska5a,p.4/,rtl.68-76-22
wgod:./4-17.
UlUla

OBWIESZCZENIE O 11 LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Kolf'IOfnik Sądu Rejonowego Rewir l wJędrzejowie mający kancelarię
w Jędrzejowie przy ul. 11 Ustopada 74 na podstawieart. 867 kpc. podaje
do publicznej wiadomości, te wdniu 13.1X.1995 r. o godz. 9 w Małogosz
CZ\J odbędzie się druga licytac)a ruchomości, stanowiących własność:
Zakłady Obuwia •WIERNA"
zam. 28-366 Małogoszcz. ul. Jędrzejewska 43.
Przedmiotem licytacji jest obuwie na każdy sezon dla dzieci, młodzie.ty
i dorosłych- 16 pozycji o łącznej wartości 92.419,20 zł .
Wykaz ruchomości wraz z etaboł'atem szacunkowym znajduje sili! do
wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywolawczą ka!dej ruchomości w powytszej licytac~ Jest 1/2
wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1O
proc. ceny oszacowania w dniu i miejscu licytacji.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać
w dniu poprzedzającym licytację w miejscu zamieszkania dłuU!ika.
Komornik t rew. Sądu Rejonowego

•wi
Zarząd

Gminy w Oksie

ogłasza przetarg na wykonanie 565 mb. wodociągu komunalnego w Oksie, ul. Kościelna (przedłutenie istniejącego).

Oferty z podanieni kwoty za wykonanie wymienionego
zadania należy składał w sekretariacie Urzędu Gminy w
Oksie, ul. ~oszczowska 22 w terminie do 27./X. 1995 r. do
godz. 15 z dopiskiem na kopercie ., Wodociąg".
W ofertach należy podać miejsca wykonywanych ostatnio
wodociągów.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28./X. 1995 r.
9.
Dokumentacja techniczna zanjduje się w siedzibie Urzędu,
adres jw., w pok. nr 6.
Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz uniewatnienia przetargu bez podania przyczyn.

26/mg

AUTOSZVBY.
Spnedat,
montat.
oaprawa, ..,...,....e'łłi". Kielc:e, ul. Kol-berga2A,tel. 519-57.
39/tg;

FOR> -cztścl zamienne. Klel<:e, GómlkOWStaazlcowaklch15,502-52. 663/ag
AUTOALARMY - PflESTIGE AudloYoJI
USA l i zmiiMym kodem i liibezpieczeniem przed roxkodowanlem. Doda-tkowe
lkCISOI'illlblizpiecllłłtcelu!yłkowe.

WVaoklel

klasy rld'oodtwatucll i gloSnikt Znakowanil pojaWów AtA.oryzowane

13333/g

składana,

34,tel. 326-599.ui. Ptotrkowska 191 (.f'oł.
mozbyt1, 1el.68--32-07.
684/ag

SZVBY samochodowe -

apnedat.

AUTo-RAOIO-Al.AAM
WiBTR<NC.
Okrzei35.1Qelce,66-2H9.
666/ag

SKUPUJEMY aamoellody powypłłd·
kowe, wyeksploatowana .12fip", . 125p",
.polonel". 61-73-52.
13199/g

SCHODY dfbowe, tralki, POI'fCll. Tel.
68-46-43.
133&4/g

autoalarmy
(kod dynamiczny) 01'8l
.LEGEND", centralna zamki, znakowania,
radioodtwafDCll. Najltpaze w krału cenyoleruja .AIJI)I()POl". Kielce, Radloooft..,
429-67.
701/gd

13201/g

AUTO-MOTO
OSOBOWE busy, autobusy, blacl'lar·
atwo. ustawlenie geometrii. Leklemlctwo.
komora laklemlcla. Cztłcl zamienne.
Gwarancje do 5 lat. SukOW-Piplemla,
61-9-t-12.
20/mg
CZĘSCI

utywane do samocllodOw
-i82/hk
zachodnich. Kielce. 68-30-61 .
PETER-CAR - Czt$CI do aamocllodOw

JAf"'NsKICHizachodrllch.
SERWIS -wymlaoa oleJu (gre.Ua), klockOWhamulcowyeh.
KOMF'UTEROWE badanil emortyzatorOw, wymiana (rabat- 50 proc.) 01'8llnna
usługi. Kielce, Naruazaw\cza 33, tel.
66-08-57.
-i7/FG
NAPRAWY sllnikOW,
Kielce, 516-41.

Iłumiki

WALKER
756/gd

AMORTYZATOOYMONROE.-lllło2enle

gralla. Killce, KarczO.Wowaka 20. tel.
52-i--43,68--47-44.
582/hk

MARCO-SERVICE - Clfścl do aamochoó6w lllcłlodnlch ~ l utywana.
Kielce, KarczOwtlowska 20, tel. 52-i-43,
68--47--4-i.
583/hk
SKUP, sprzedat ratalna. komis.
zamiaoasamoehcXIOW. Kielce,SienkleWI·
55, 68-36-00.
60/fg

Clll

MOTOART; eutocztSCI ucllodnle.
Regenerac)a tarcz spnfgleł. Sklepy:
Kielce, Bodzentyńaka 33, 485-25, War·
SU1W$ka 34AI16, 68-16-07.
735/gd
MONTAl u~zen garowych w samochodach benzynowych, gatnikowych
izwtrysldembenzyny.IQelce,Kruszelnlc·
ki.231,555-27.
706/gd
AUTOLAKIERY - aerozole, wazystkil
kolory . .lEMAX". Kielce, WspOioa 1.
57-i-59.
717/ gd
CZĘŚCI do samochcXIOW zachodnich.

ze

składu.

oa umówienie. KIM AutoSklepy: IQełce. Targowa 18.

-cztłcl.
32-12-37,W.soła47149, 423-73. 7431gd

nUMIKI do samochodów zachodnich
firmy _90SAL" .•Motomas", Kielce, Wesoła
-i7149,-i23-73.
7-i2/gd
AUTOCZĘSCI .Bronowskl". Hurtowni•
czt$CI do aamocllodOw zachodnich.
Klelce, Wesola47/49,.oł23-73.

741/gd

BLOKADY WL-T-l.OCK. 68-78-33.
13168/g

Skląd reklam: ,."EXbu~ l.l~.Biuro R.ekl8lJ! ..,Siowa LudU", tel,. 448-58,'I<ielct:, ul. Targowa: 18.

łaldY l'ł'

2-i1910
13309/g

MEDYCYNA

NAUKA
ANGIELSKI. 508-()0 (8-16).

13252/g

STUDIO UNGUA - ifzyk angielski.

68- 14- 20.

-wn. 130.

570/hk

SZKOtA.JrtzykOWObeych .1--ESKA" a.c.
klKSy•ogietskleQo. niemieckiego, hlupańtklego, wloaklego. Kielce, Romualda 3
(pawllonyl1-i-t9,tei. 31-52-S4po19.
619/a
LEKTORZY Artgiłey, k~ay.
c;a. 81-11-31,.Pan-Por'.

~sa·

13136/g

PRYMUS najłańile luny kompute.
rowe. 56-348. 61-0<1-49.
13173/g

Ol-f' Kielce, ul. l.ll'zfdnic:l816,1el.
68---04-48 ogłasza rebOr dllewcl.llt l
chlopcówoa rok ukolnywllwodech ró:nycll.
12976/g
ANGIB.SKI
616-536.

-

korepetycje.
Tel.
1311-ilg

KURSY takt~owenLa. ksl4tld przycllodOW ł rozchcXIOW. • Computex". Kielce,

"32....()2.

565/1

JĘZYK niemiecki
66-13-22do15.

dzieci. Tel.

dll

1281-ilg

montat.,~hy . .Autolenlx" . ~

39 k. 01-. Nowiny, lelllax 592-05 oraz
Kielce, ••· Tamowake 26.
665/ag

meta.,__

Języka Angiel skiego

og/RSUIM66r

87. 61 - 52-74.

serwlay: Kielce,ui.Ma.nifestuU~

TAPETOWANIE, malowanle. -i53-11 .
13332/g

zaprasza
na kursy

o godz.

wazystklcll typów. Nlprewy.
12983/g

ELEKllM<A. 453-11.

br.

no-, utywarw, alAolakilty 200 000 .. ńllłl. Kielce, Sobie &kiego

artwuykalkulacyjnyt:h.~l.

w Kielcach

września

AUTOCZĘSCI

koazlorysowanil, mauynoptsanilkomputerowe. faktUfY VAT. tel . 32-53-60
12734/g

oferuje: twi;)Qeole

TAPICERKA d~ lllmki, talu$, vettleale- napr•wa. 66-78-86.
133S4/g

BiuroTWP,

OSOBO'NE busy, blacharstwo, ustawienil geometrii. Leklemlctwo. Kebine
takiemicla. Gwarancji do S IIL SukOW61 - 9-4 - 12. Sobieskiego 87,
27/mg

ROlOKASETY, taluz./8; pionowe. Cht·
Cifiska 18,68-41-33,68-7-i-76. 575/HK.

Regionalny

zapisy od lO do 25

11966/g

97/NK

ZGUBIONO pr•wo
le<:hJan. Giuzy9

-Pipiernia

NAPRAWA piecy!Wwgazowych Kielce,
61 - 26-87.

ZGUBY
ZIĘBAAnnezgubij•legitymacif~

ILORad<rn.

HAKIIIolowniCli.Klelce, 61-57-0<I
13195/g

CYKLINOWANIE, lakierowanie. Kielce,
22--i30.
12903/g

Tel. 11-00-63.13260/g

obcych:
-angielski
-niemiecki

sklej, Jedlicze,Gorlce, olerułaOLE.JE: silni kowe, prz•kladniowl przlf'nylł~.
arnaryoruEII,MoOII,Sheii. Cistroi.AQip,
Tedu. VAT Oolta- oa miejsce, dogodrw
formy płatnołcl. .MaJ:or. SuchedniOw
t0--4n 543-211, 543-no
753/gd

61 - 52-74

Towarzystwo Wiedzy
Powszechnej
Oddział

OPONY utywane lichodole - hurt,
detal Krakowskłl291 (obok .).Qrorny") od
!Odo 17. -i73-4-4po17.
568/llk

AMMERYI<ANSKIE

.ALCATRAZ"

- AUTOAJ..AAMY (zmienny kod)
- IMOBILAJZERY

-Podnotnlklazyb (ełektlycznel-eent·
ralrwlllrNd.
.CEBOX". Klelce,Poloa7, 461-38.
728/GD

PIANINO-r.uka,gry. Kiełce.22-766.

121152/g
ANGIELSKI, Mmleckl, wloskl. NOIAIM.
Tel. 68-30-55, 68-40-55.
662/hk
TRENINGpamlfcl. Te1.689-153.
13 19-4/g
~ ~ fl8 wuyatklch polbmach. Przygotowanil do matury. Roayłakl
wbluoesle. Jtzykengillskl-kur.doagza·
minu. lnstyttA.u Pitmonl w landynie .
Uceum Zarządzanil ł Administracji, Mielczarsldego -i5, tel. 66-31-86.
12997/g

ENGUSH ClUB - kursy Jtzykso angielskiego do agzamlnOw: AAST CEATlflCATE.
maturalnego l wstft)OYCh na UCZlinie wtt.ue. Kielce, 31-64--80, 66-20-82.13351/g
PRZY~oapraktykfuczniówWZ8WG

dlil likiernik samochodowy. Cedzyna
137.
763/GO

RÓZNE

STOLARKA BUDOWLANA

LOMBARD, 68-22--42, oatyctmiast~
potyczki pod zastaw. Kantor w hotelu
.BriStOl" takte w ~. 68-22-24,

PH .OKPOL" S.C.
Narely
Okna- plastikowe
Okna - drewniane

nocny 66-00-65.

"'""-""""""'

579/ag

.AANO & STYL" - ~eda1 - Mtwil
pianin l fońeplanow. ścieglennego 37, tel.

Dl"l'NI-MWI'IfłrUII

Orzwi-wej$Ciowe
OI'ZVII4- garatowe, aluminiowe
Folia dachowi
Parapety PCV. monta1.
Kielce, ul. e.tallonOw Chłopskich 77,
tel . 571-91, 526-01, wewn. 3-i.
Kotlskle, ul. Kielecka 1, teł. 2-4-7-i.
611/s

OPRAWA OBRAZÓW
OlEJNYQ-ł, grafik. •kwarel. luster.
Klelce,Chtcińska 1-i,61-37-49. 11127/g

SZKLARSTWO

61-24-18.

12169/g

TKAN!NY, dodatki krawieckie. Hurtownia .INES" Kielce, ŚCilgilnMQO 40,
61-50-79.
12850/g

PROOl.JCENT FIAer- kurtek sztucznycli
upraszeodblorcówlutowych. detalicznych. Realizujemy umOwieola li1dywldualne po ceoacll konk~encyjnych z mate·
riałOW lllchodnlch. Kletce, ul. Prosta nr 33,
tel . 68-7o-38.
12974/g

UWAGAI Nowa dostawa atrakcyjnej
odliety utywanej w hurtowni Oełrowiec, ul.
Gulifiskiego 16 (047) 62-79-76. Zlpra64/FG

szamywgod:.8 - 17.

TURYSTYKA

.CENTRUM SZKlA" KIELCE
- NASTOKU 118b,32-56--37

szvey ZESPOlONE

oldenne, ornamentowe, bezpieczna,

zbl'~ ~CZEiilsTWA

·-

- dekora·

cyjM.
- TURYSTYCZNA 1, 31-54-79
szlifowaole szkla i luster. wszelkie

-PIEKOSZOWSKA39. 500-29
oprawa luster, obrazOW, usługi 754/gd

,_

LUSTRA. opra- obrazOW, luster, azUfowanleszkla,
ws.zelkleusluglazkllrslde
Klelcl , Na Stoku Pawlon 118b.
32-56--37. TuryStyezna 1,31-54-79,Piekoszowska 39. 50-029.
663/gd
R~akc).a

nie

2851mb

MONAC..uM. Norymberga (czwe.rtkl,
soboty) -regularnie. (0-81155-13..{)6.
piątki.

""""

-i25-79.
12639/g

PRZEWOz

osób Klelee - Frankfurt.
wynajem busa. 68-25-66.
12928/g

HSZPANIA 68-45.........

regularne

przlt\lofOZY.
1267-ilg

PRZEWOZV osób do Hazpanll.. Kielce,
26-495.
13319/g

odpo,wiada~ treść

http://sbc.wbp.kielce.pl

Kartsrulle.

.KIELCZANIN"- Pnejazcty do Madrytu.
Wynajem mikrobusów. Kielce, 31--40-34.
11834/g

ffiZEJAZOY Frankfurt-

SZVBY TERMOIZOLACYJNE,

oltienne, omamentow., blizpieczne,
przeclwwyblclowe.
FOLIE DEKORACYJNE, blizpieczetls-

•

FRANKFURT, Mannheim,
Lipsko, (0--48) 780-307.

zamiesz,czonycb, ogłop:eń.

SŁOWO

NUMER 207

LUDU

OGŁOSZENIA
TANIO sprzedam .lorda

NAJTANSZE pustaki

1

13278/g

trłoflłP(Irt~

irozładunklełii,KIIIce,68-64~po201ub

(G-~335-3-45

bolbk

.t25p" (&4 r.).61-11-94

13227/G

SPRZEDAM .poloneza 1500" (79/87),

tel511- 16po 15

13308/g

.CITFIOENA lX" 1,4 {92 r.) 75.000 km,
biały,stanblrdzodobry.Busko-Zdroł,

tel
13281/g

(0496)34"""4-

SPRZEOAM.Iiaza" (90r.) + pnyczepe D
17B, 3 osie onu: clltgnik .ursus 914".
Pachol Janusz.. Podchojny 12, tel. (0-498)
639-52.

13282/g

SPRZEDAM .125p" (80/81) ltlon b.

dobrY- Kielce, 32-20-33.

13310/g

C1t<JoZ.JA, billcNo -tnope:t, nitki- hlbrycznieltllllowaM3mx0,7mx0,75nvn,

(21 .000.000 zł).
Kielce.31-41-8CI(po 19)
13306/g
100m kw -cena 2100

zł

68--96-20po 17.
12307fg

KAMERĘ.tony-a-

.PSJG:EOTA305"1,60(80).Cena3tya.
Klek:e.61-&1-63
13299/g
(68

,GOLFA"

r.)

stan

bdb. Tel.
13297/g

SIATKI ogrodlenioM. Kielce, 22-924.
6671eg

31-95-15.

KAMERĘ .pam~sonic" M3000 oraz M25

.FSO" (87) benzyna-~ Kielce,
11-09-76w 327
13298/g

Killce,114-583

13241/g

PRIMIERĘ"

,NSSANA
114-583

.POLONEZA" (88r.)_
(0-49)521-145

(91 r.). Kielce,
13242/g

~zimleru~ Wlelke

39/TP

,PEUGE.OTA 605" SV 3.0 (90 r .). Tel.
470-68.
13334/g
SPRZEDAM .amlgf 600" - 2 Me RAM z
boQ&tym oprognmowanlem TeL 22-928.
13349/g

DOGA niemieckiego tóltego po championach. KtakOW(012) 67-10-05. BoJGC

31-29-79

SPRZEOAM lex: ,penesootc" -.z z
numerem telefonu. Tel. 61-79-10.130781g

.aTROENA C-250" bus (92 r.) wysoki.
Klelce,473"""4
60011-1(

BOAZERIE- Hstwy, p~~nele

boazeryłne,

lakiery, 0rzw1 l'llrmoni)(Owe, kaNtony,

moub. Kletc., Mile

14,
733IGO

kanio-tli,
566-22.

SPRZEDAM ,pe.ntiac lran$p()tt" (90 r.),
.yameha PSR 510". Klelce,68-28-41 .
13271/g
SPRZEDAM .stera 200" (92), akledak,
13149/g

llktw11 VAT. Kleb,61-99-70.

BOAZERIA, listwy wykOńCZe~.
kasetony,illklery.Klelce,Czernowskl14.
11162/g

ROTTWEILERY. Kielce, 61-<42-76.
12851/g

.POLONEZA" (89)
Busko-Zdrći.

~

,almsonll".

Tel. 37-27
,clnquecłlnto

SPRZEOAM

Cena okolo Hi.OOO.
po15.
"lASTAWĘ

Klełca.

199/b
31-42-30
13317/g

1100"(79r.),27-280od 15.
13312/g

PILN!Esprzedam,ollclte"(92).Kiełce,

325-326.

133 15/g

SPRZE0AM .golfa III B" (93 r .), ,IIW
peasetll"kombiB. (91 r.).tel.66-71-51.
133181g
działk' budowlaną

45 er.
13320/g

• PEUGEOTA 505". 2.5 IIKbo diesel
sprudam. Tel. 68-41-37 po 16.
13187/g
WOZKJdzleclteflprodukcja,spn:edai.
cenyllurtowe.Kiełce,ui.PiaskiMII!e5.tel

31-76-78.
SPRZEDAM ,125p" (83 r.).
wlecrorem.

.RENAULT

19"

16A" tanio. Kleto.,
13346/g

chatnade

12750/g
teł.

59-&54
13196/g

SPRlEOAM ,mercedese 208" (92) po
wypadku l Inne. Kielce. 31-32-25,
68-30-61.
13269/g
ATEST - sprzeda!. naprawa wag. Tel.
573-24Klelce,Kolblrga4.
61/Fg

13325/g

Sf'RZEOAM .FSO" kołt slonlowll (88),
tel.114-530.
13323/g
SPRZEOAM garat bleszany. Bocianek.
31~7.
13326/g
.FAVORir (90), cykllnlarkf, QaZY ape-lnłcze.Klelce,TelfUir'lskl118.13327/g

SPRZEDAM ,dlaclt 1310P" (84)

SAMOoZELNE mieszkinie dtłl uczennlc..Kieice,491-&9.
13267/g
SPRZEDAM .126p" (90 r.) przebieg
13243/g
7000km. Klelce,68-&1-02.
.FIATA 125p, 126p" sprewne. Kielce,
13277/g
66-28-89.

13329/g

M EDYC Y NA

POSZUKUJĘ mleszk.lrU, domu do
~.kupierU. 6a-03-29.
53/Fg
KUAĘM-4,M-5.31-54-80.

13293/g

12tonzegregatem. Tel. 68-30-08, 66-71-<l5. 13331/g

SAMOCHOo dostlwc.zy .opel combo"
1.70 (94 r.) 35.400 D.

Mo.21łwy
,.ty.Klelce,teł.68--10....25.

leasing lub
630/a

(PodkllrczOwka),
lei.
13288/g

POKOJ do ~la
Kletc.,31-69-76.

studentkom.
13153/g

POSZUKUJĘ M CZłlrnowie pomleu·
M
dzlełaloość
o~wiat~

czenia
689-153

13193/g

KJELECKAGIElDAt<.ERUCHOMO$CImiewb.nla. Kielce. Słowac
~ 12,463-63,Sienkiewlcu 28.
429-73.
668/ag

domy,dzlałll.l,

KUPNO-.Pfledet.. wynajem, umiany
mieszka l\ domow, dziełek. .Mediun'ł-Ser
wi8".NOT-parter,68-<l7-74.
669/ag
SPRZEOAM sklep apotywczy, mały
Klelce.WariJZłlwska159.
13286/g
SPRZEOAM pawilon Planty. Kielce.
521-55.
13284/g
ZAMIEMĘmleszkanie 46 m kw. Sady na
60mkw Sady.Kielce,491-89. 13268/g

SZKOl..A.GiobaJVIIIage"poszukujew
Kielcachi Starachowicachmieszkań dla
nauczyclellngranicZnychMokres1roku.
Tet543-68(12-18) lub61-50-39 (po 19).
13279/g
na sklep
13300/g

lokilu

poszukuję.Klelce,31-72-06.

DO wtneitcle
31-30-75po11.

M-3

Slicho'lke.
13335/g

WYNAJMĘ

Hotel

murowany garlit na ul
Kielce, tel. 490-45.
13352/g

SPRZEOAM M-3 50,5m kw, Teł. 436-82.

132901g
WYNAJMĘmegezynpow, 150-200mna

hurtownlf, tet_55()....68,

NIERUCHOMO$Ct

132301g

,WogtO'Illlka",

Wasole 51,68-75-88.

13291/G

1.41 (95 r.) 32.000 zt.
631/a

OWUPOKOJOWE w Kielcach, pilnie
kuplf,tel.540....55po 16.
131111g

.PONTlAC TRANS SPORr (94 r.J
58.000.00 D. (92 r.) 42.000,00 zt. Bogate

PROWADZIMY u.pisy na mieszkania
kllt.M-4, M-5, M-& zgariZam (u!Qe podatkowa, ,.ty) - odbiOr IX. 1996. Agencje
.Kontnlkt", Slenklewlczl 76, V plftro,
pol(. 7. 68-33-22,66-33"""5.
62311

,Of'LA

ASTRĘ"

Klelce,teł.68-10-25.

wypOU!enle. Klek:e, 111. 68--10....25. 6321a
.DACIĘ" (90 r.)
66-29-35(17-20).

5.400 zf.

Kielce,
13353/g

.FIATA 126p" (85), lei. 561...00.13216/g
.JEL.Cl.A"~·(86).Kostomlotyl

45 e, lei. 975,

-wn. 23-27-oo.

13355/g

.MERCEDESA 210"1od0wtta mlnus 30

st. C (1993). Tel. 68-44-77. 65.000zł.
601/hk

SWIĘTOKRZYSKAGiełda t-leruchomo-

tcl wynejem, kupno, sprzedat, zemlat111
Kielce, Sienkiewicza 67, 66-05--93,
61611
66-13-&1.
POSZUKLL.IEMY domów,

KJLKANASCIE:propozycjlpracynastlłfl
(dobrze ptałnl!). Wymóg: samocnoa..

Klelce,32-24-84

13082/g

PRACA.dlae~ntOwlnletylkood

araz.PracanastełeKielce,68-33-98.

657fag
ZATRUDNIĘ

Iachnike dentystycznego.
13246/g

Końskle,52-93.

PRACA w
wlęrtnlczych,

68-46-68.
13324/g

na piatlormach
mrobkl410-680 DM dzlen...
Norw.gił

nle.lrliomlacje:~JaReklemowe,
41"""00Mysłowice1,boJ:49.Proalmyzałą

czytZI'IIICZeku1.80zf.

mleszklłl

.Kontrekt". 68-33- 22,66-33-45.

622/s

SPRZEDAM M""", 11 piętro, PodklrczOwki.INTERLOCUM, 453-62.
635/s

1119/k

rozbitego .!lala

KUPIĘ

16- 13-43.

wszystkie

kategorie

poslada.IY'flł"poazuk!.łlpracy.Ołerty

13128.Sl"Klelce.
wymagająCli

rzetelnośCI podeJmę.

Kielc-.

13 1281g
konstruktywne!

Oferty 13285 .SL"
13285/g

Teł.

loatj.

68-47-91 lub (o-90)

33-54-Ut.

517/hk

.IZOBLO" - ekskluzywna, dechOwb
c.re~szane..

.OECRABONO"
trwalalestetyczna dacł'IOwkfo bltumiCZr1ll
oraz.papypotimet~.ICOPAL "dachO\rrlka
cemeotowa .BRMS". Kielce, Hauke
Boaaka2, teL 61-20-93.
117901g

KURSY przygoC.owawcum~ ~
z uczelni) PMSZ Kraków,
straszew.sklego2S(012)21-91-49.
1161/k

(wyldadoWcy

WYKONAWSTWO poluy(: dachowych z
blechflńsklch.azwedzkk:hlkraJowyl;:h.

~mowaolezlecet't

ska

BUDOWNICTWO

28

(boc:znl!

W00R0L ""-er-

Wotosa),

tel.

31-38-11.

(041)

13163/g

PARKIET, mozaika, kleje do patkletu.
drewna, ociepleń . .,AlEX", Nowiny, Przemysłowa 7, 593-76 (8 -16)
671/GO

ZBROJONE IolM decnowe • TECTOTHEN". Kielce, 68-01>-27, ul Sienkiewicza

BOAZERIA - hurt. Ptlrklety, mozalld,
schody.Klelce,68-41"""2
11163ig

68-00-27,ui.Sienkiewicza25/16.12846/g

TARTAK tarcica,
konstrukcje
dacho\114, deski podłogowe Kielce>. róg
l.Odzka-Hubllczyk.ów,
11164/g

Klełce,

25116.

12844/g

SUFITY

~eszane

.OWA". Kielce,

PUSTAKJ $łyfoplanowe .ISOHOME".
68-00-27. ul SlenkleYiłeza25116

12845/g

EKSPRESOWE

SffiOPVTeriYa-.UNISffiOP"Ob~o

rekk.Kielc,tel.11-04-931ubwktczorem:
484-26, 61-<l1-81.
12927/g

SPRZEOAM .poloneu." 1992. Skorze13409/g

~IOBA.

.MABUO"- przedstawiciel CemenlOwnl
,Malogo~zcz"

oferuje amen! 350 l 450

orazsiporeka,cegl,blalą,pe.lon.ttllnne
mellfiały budowllne. Ceny konkurenZegnańskl72.1el. 484-19,
fax493-92, Sknetlew$k.a4, teł. 68-44-40
573/hk

cyjne. Kielce,

OKNA.. Orzwl,

materiały

.MABUD" Jfdn:lljów, ul.

budowlane

DołiZd

613-52.

1,

teł.

565/hk

KUPUJunlmwuołnleVATI NajwlfkiJZłl
kielecka hurtownia płytek ceramlcznycłl,

e1ewacyjnyt:h. Sprzedlit ratalna. c.dro-Miwr 1 (c.dzyna, obok cmenłlfUI).
68-<l1-&5.
671/eg
ARMA

TANIO CUKIER

oferuje

handlowo-uaługowa

paczkowany, workowany
herbaty, kawy, mąki, kasze,

alporekawcenachhurtooo.ychzdoslawąna
mlajsce.Klelce,ui.BIILCłllopsklehl70,teł.

68-45-34.

syrop;,0g§~~~&f,P~~~~~fe i inne

13135/g

TARTAK - Stoiamia polece:

RAFPOL

tarcą,

krokwle,belkl,~ryllnnenletypowe.

Wykonawstwo

budowlane.

255-903.

sk~u~:~:~cl~ ~~-63

Tel. 0-90
3281mb

oraz Zagnańska 84,
tei.JI-11-41 wewn.I706JJI,.

TECłł'IIKl MOCOWAN- .UPAr, .DON

QUICHOrrE", .GUEX".

KOTWY. kotld rozporowe, dyble, zewleala,uctrwyty, wkrfly, nity, irubowane 1\CZ·
niklrozporowe.
GWOtoztE pler:tclaniowe, skr,tne,
ogOinobudowlene. taSmowe do wbłjerek.
NOWOSćl MULTI-MONTl (1-EKO)
wkrfty t1o drewna l betonu - gwint ząb

GWURY l TERAKOTY

BMF -ll~tCU konstrukcyjne do drewne.
Hurtownia .EV'IIP", Zbotowa 21. (0-41)
43o-76(dawnabazePTiłN).
659/eg

. . . KI . . LCRCH

HU R T O WNI A

-

HISZPAŃSKIEJ

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

,_."

BEZPOŚREONI IMPORTER

~.ILCłlfdńeb14a,telllax6&-74-ł3

ROZBITE,
16-14"""3.

Sprzedam solarium
20-lampowe
"Maiami Sun".
Atrakcyjna cena.

126p", lei
13160Jg

nłełwmpletne

auto
13321/g

Kielce, 430-1 O,
komórkowy 090 - 395-434.
BOIRitJOd

SAMOCHODY rozbite, wyekaploatowane,spra'Mlfi.Klelce,61-85-31.13073/g
SZVBĘ
przednią.
lampy,
.skoda120".Kielce,55--221
KUPIĘ

semochód

Klełca,474-35.

ciętarowy

zderzaki
13322/g
wywrolkf.
13275/g

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEOAM segment - oeJedle Pulasklego-Konskie,tel.27-31,po20. 13144/g
WYOZIER2:AWIĘ plac 2000 m kw. na

parXingstrzetony

Klełce,66-03-13po18.

764/gd
KlEROWCA

GII'EKOLOGICZNE oblegi Oo 24 tygodni- renomowane kllnikl (gabinety) ey~
pejskle - OOIIIotkowane ceny. Telefono.
-ć: .Martd~ lOdt, 30-23-28,
32-73-49(10-18).
101/nk

do

KUPNO

PRZYJf-E culdemika. Kletce. Przemy13012/g

M

wynajfcłe.Oferującyniflpta~Pf(I'Ml.ll.

PRACA
siowa 52.

PIANKI - ceny nurt~- PH .Chemlftar
,...._chlów-Koltornlot 269 (pny Iraile

POSZUKUJĘ do~ mleszk.lrU
2-ł)Oko;owego

541-60.

TANIOnaczltPłCI'Iłodnit

PRACĘ

,JELCZA3W3 17" (87) pi7YCZepa wywr,
(88).lukowa 32. teł. 154-563.
13280/g

+

Clfśei.Klelce,Toporowsldego73AI54.

FARBY, LAKIERY, ROZPUSZCZAl.JłKI,

LOKALE

ATRAKCYJNEGO

ZAffiUONĘ cukiernika.

SPRZEDAM po wypadku .BMW 730",
.lorda lranzill" bezwyp&dkowe, ,peugeota" 605 1 405". Kletce. 31-32-25,
68-30-61.
13134/g

(89/90)

68-25-62.

903' (93).

.POLONEZA TRUCK" (93) diesel abudoweny. Plec, c.o. .lekoqo" 'tellwny 3,4 m
nowy sprzedam.. Teł.59-708.
13314/g

SPRZEOAM
tel.305Bieliny.

LOOOWK.A .mińsk

DROBNE

transit~~"

(95)
~lubzarnlenitnatańazegobuea
OI'U .ople" (92) kłobrlo, tel. 88-63-$41.

SPRZEDAZ

STRONA 15

INWEST~ - kupno, sprzeda!, wynejem, w,ocena. Kielce, Targowe 18, pok.
435-50.
13019/g

SPRZEOAM domy Zwląlkowlec, KSM,
PodkerczOwkłl,
BlreOCJwrek,
Zalesie.
6181a
.tnter1ocum". 453-62.

DO WYBORU OFERTY 4

NA

SPR:Z:ĘT

BANKĆVV

RTV i AGO,

OVERLOCKI, MASZVNY DO SZYCIA
NAJTANSZE TELEWIZORY ,,TELESTAR''

SKLEP "HIPOLIT"
TEL. 425-51; KIELCE, HIPOTECZNA 2

MEBLE- JAWEX s.c.
JAWEX-WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL

LUBUSKICH FABRYK MEBU
180 ....... pn>cL -

_

_"

POLECA

!Arf.szkoine)
: biUrc»VV4B
:

Ceny fabryczne

~

~

:
- Strzegom, Wrocław, Poznall
~
0e:'t,o;':~1 ~!:,.o;::
: lłllftownia"Peplrus"Klllce,ul~20. ~
: •QOdz.8·11,soboly8 · 13,
JWOO 1
, 11!11.490-11,w.163,pogodt 15,490-14
~

l

SPRĘii!ARKI

* funkcjonalne komplety wypoczynko- watrak-

- układy pneumatyki 1elementy hydrauliki siłoweJ

* komplety młodzieżowe l dziecięce.

wr~zLzO~~~:·~~~~::!:~~~~~emonlrlnepraWJ
-zszywacze tapicerskie
-wiertarki l wkrtta ki pneumatyczne
-szybkozłączki-szeroklasottymen t
- przewody gumowe l p olietyl enowe
- •e regat prl(dolw6rczr 220/12 Y 2 , 2 kW

BEST

OFERWE PH-U-P

~nt!Gib ll.~ll

Skł:d~;;~;:~l;b:d""JJ:Biu~--R;kJam ,.Siowa Ludu", 1et. 448- 58, Kielce, ul. Targowa 18.

.._504-6J,łll.lłu SU-n
•Oł1l311,tŁ poclł. U4

cyjnej kolorystyce i różnych zestawieniach

* nowoczesne l stylo-zestawy pokojoI{ORZYSTNA SPRZEDAŻ RATALICA do24 raL

JAm ZAPRASZA oo SKLEPOw:

KJELCĘ OS- ŚWiętoknyskie, uL Manifestu Upcowego 61,

ul. Manifestu Upcowego 11

(koło

Klubu . Sabet'"},

teł.

32-23-28

MEBLE-JAWEX
Redakcja nie odpowiada za treśt umieszczonych ogłoszeń.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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PRAL~~IE,

MIKROFi

O MEBLE

STRONA 16

.

LODÓWKI, " zAMRAŻARKI,

WITRYNY,

z

N

"oi
c

.... WYKLAD Z lNY

c

c

~Ha/pol~

z
o

...
a:

o

!

Radom, ul.

Żeroms~~~ 11-4, tel./fax 269-86

Radom, ul Wyszyńskiego 15 tel 63-30-62
Końskie, uL Stra2:acka 3, tel. 12-26-30

j

N

~

.

PRZV ZAKUPIE POWYŻEJ 15mb.- 5 % RABATU

~

RATY -

;
z

:: & DJII W TYGODNIU, RATY BEZ Żl'RAIITÓW, IEZPUTIY TIWtSPORT, ZAMÓWIENIA TELEFONICZIIE .!"
I'J :!IIZOINQO"'HO •nniYZSRS 'I)INA."'W 'A.SiUidS)I:!II •r)IM9YIM0)10S

DYWANY
-

bez ~iervvszej vwpłaty ::
bez zyrantóvv

Oprocentowanie- 1,2% miesięcznie
Nowy DOM HANDLOWY .KIER". Kielce. ul. lagnariska 119
::nzysupermarkec, t MAX tel 3'-48-92.godz otwarc,apn -pt 10-19.scb '0-16

BIURO RAOfUNKOWE
.,BILANS"
przyjmle,roWidl.enie:
dlupóletz o.o..,
spóleteywilnych,osóbfizycznych
- podattowych kstąa: przychodów
i rozchodów
-ewidencji podatkuzryezaltowaneto.
-pełnej kst~JOWołci

WydziaJ Zan,.duni•
i Adminislncji WSP
wKielach
przyjmuje do ZO wn:dnia
2gloszeni• n•
PODVPLOMOWE STUDIUM
~ROWANIA SZKOLĄ.

Przedsiębiorstwo

Cr'"lif"iLiS-

lnfonnacje: dziekanat.
ul.Mielczarskiego4S,
tel.66-34-23.
lll16/a

Kielce, ul. Urzędnitta9A/8,
tei.66-34-38wco"-8·1~ 31611 •

iT~i;ił

spó/kazo.o.

Rrma Holdingu 25-953 Kielce, ul. Sienkiewicza 43, tel./fax 477-57, 66-21-11
Busko, ul. Boh. Warszawy 14, teJ. 40-26

,... Komputery OPTIMUS
2 lata gwarancji, He/pLine, Multimedia, ISO 9002

OBWIESZCZENIE

,.. Kasy Fiskalne
Zerowa stawka VAT, 65o/o odpis od ceny zakupu

Komomik S,.du Rejonowego Rewiru l w Jędrzejowie aa po4J:tawie
ar1. 953 kpc:. w zwi~b z art. 9SS kpc. uwiadamia, ie w dniu
12.X. I995 r. o godz. 9w kancelarii Komornika polotonej w Jędrzejo
wie przy •1. li Ulitopada 74 pok. 4 odbędzie się

,... Sieci Strukturalne
15 lat gwarancji MODTAP ~ Certyfikowany Instalator

PIERWSZA LICYfACJA
nieruchomości poiożonej

w miejscowości:
Jędr~ejów pr~y ul. Sienkiewicza 73 , stanowiącej własnQ!ŚĆ dłutnita:
Rar•nJaceki BaranBarbara
zam. J~druj6w, ul. SienklewiCD 73
posiadającą zaletoną ks1ęgę wi eczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych
Sądu Rejonowego w nr KW-11759
Nieruchomość oszacowanajest na kwotę 57.559,23 zł. Cena wywoławcza
w powytszej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę
43.169,43zt.
PrzystępUJący do licytacji zobowiązany JeSt złot)'Ć rękoJmię w wysokości
lO proc. ceny oszacowania nieruchomO!tci n:Jjpó.tniej do godz. 15 dnia poprze·
dza.jącego licytację w gotówce lub w postaci ksiątea.ki oszczędnO!tcioweJ.
4H/j
Komomik s,du Rejonowego.

Cukier
Zakład

Obrotu
Towarowego
Kielce, ul. Magazynowa 4

~ ~~:s:~~

KSEROKOPIARKI

REWELACYJNY

Najniższe

Samochody, wyposaienie

ceny

Gwarancja l rok
Bez limitu kopii
PHU AKAPIT

Id 681

LEASING
i e~~Jz~~t:ruP~i~Tclw
PTL .MIKROTECH".
Kielce, teł.ltax 68-13-17,
ul. warszawska 34.
Radom, tel.ltax 3 1-25-88,

~K2

' WNn l' r;'I1111Q

,_X'IIII . ~ .• :.>... .. .. ,... ""·' "'"'""/

o\9</UI

OSTATNIA SZANSA!
MARYNA PRZEDŁUŻA KONKURS DO 29 WRZEŚNIA !

Drogi konsumencie ! Drogi sprzedawco !
2 Fiaty Cinquecento, dwuosobowe wycieczki do
Tunezji i na Cypr·oraz 50 robotów kuchennych.

Nagrody

czekają...

Wytnij z opakowa1l margaryny do pieczenia "Maryna"

DoWolny dowód zakupu margaryny do pieczenia "Maryna"
pod adresem: 00-967 Warszawa 86, skrytka poczto·
wa 101, dopisując na kopercie: "Konkurs Maryna" {po raz
ostatni skrytka pocztowa zostanie sprawdzona 29 września
o godzinie 18) i weź udz iał w losowaniu samochodu dostawczego Fiat Uno Van {możesz otrzYmać jego równowartość
wyślij

3 postacie Maryny;
w wyposażeniu sklepowym) oraz 3 lad chłodniczych (ich
do koperty i wyślij pod adresem: 00-967 Warszawa 86, równowartość możesz otrzymać w gotówce).
skrytka pocztowa 101, dopisując na kopercie: "Konkurs
Maryna" (po raz ostatni skrytka pocztowa zostanie sprawdzona 29 września o godzinie 18).

włoż je

Wyniki konkurlu zosia~ ogłoszon. w codzienn.j ptasie ogólnotJOiskiej. Ponadto wszysey
laureaci zostan4 zawiadomleni o wygranych listownie. W konkursie nie mGQ\ brać udziału
pracownk:y ZPT w Warszawie, ptacowniey agencji reklamowej Ol'az ich rodziny.

Skład

reklam: .Exbud 13" R1uro RekJam

,.Słowa

Ludu", te!. 448-58, Ki elce, ul. Targowa 18.

~~~~

\V ytnij Wyślij Wygraj

RedakcJa m e odpowl.tda za

http://sbc.wbp.kielce.pl

tr~:SC

zamieszczonych

ogłoszeń.
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LUDU

Sport

STRONA 17

Sport

Sport

Sztafeta Biegu Nadwiślańskiego pożegnała ziemię kielecką
6.00
7.45
8.00

Olimpijskie nadzieje
Jakjut lnrormowaJiśmy od "1orku Kie.l«czyzna coki uc:ustnlkchr utalety Biegu
NalhriślaMidego, prumie~~ych nasz knJ z S)10hollcz.nym zniczem, prom.qlłC,
organizację

Letnich IP"lY!lk Olimpijskich 2012 roku w Warszawie. Wczo~ w samo
poludnie młodych biepczy poiegnały gościnne Koszyce, w kilka godzin póflliej
olimpijsld ogień opuścił rwu trojeridztwo, rtncz~~ na ziemię tamobn:es~.
Kolejnym miastem etapowym biqu był Polani«.
Z rynku w Koszycach punktualnie
o godz. 12, towarzyszący 10 wyQ;ynGwym biepczom ucmiowieSPzPnemykon prumierzyli t~ 56 km wiodącą
przez Piotr.-ke, Opato..·iee, Snlsławl
ce, No111')' Korczya, Bnostków, Oblelioli.,
Ra~t, Komorchr do Gac Sluplttkich,
sdzieoaodz..J6.4S nastąpcloprukazante
znicza dziewelf'tOm i chlopcom na liemJę: tarnobrzesq. Dodajmy, te Bieg
Nadwiślański, któreao &Jównym inicjatorem l orpniz.atoremje5t Towl.l""l)'ltwo
Ol.irapijczyłuhr Połlki na czele zjeao pre·
zesem R)'UMde. Pu,.lsklm potrwa do
17wrzcśni&, kiedytosztafell po pokonaniutrasy,odtródełWislywBanniejGó

rzezamelduje się: u jej ujścia do Bałtyku
wGdaAsku.
Głównym sponsorem Jarzysk Warszawa 2012, a zarazem Blep Nachrlśb6skłep jest finna "Phlllps", która dla
szkół podstawowych trzech najlepiej
zorpnizowanych etapów sztafety ufunduje w nqrodę: kolorowe telewizory.
Dziś jeszcze raz wracamy do wtork~
WC!O świę:ta w Koszycach, które z pew-

wciunię:cia na maJzt ohmpuskicj nagi
aospodarze gminni na czele z wójtem
Stulslawtm Iłybakiem oraz działacze
Sz.kolneso Związku Sportowego i Ludowych Zespołów Sportowych przYlot~
waJ i bopty provam imprez towanysZIIcych.
Jut w &odzinach przedpołudniowych
ponad setkadziecieków z Koszyc i kilku
okohcmych szkól podstawowych miała
okazję: spotkać się: i porozmawiać z kieleckim olimpijczykiem znakomitym kiedyś pię:iciarzem Lfszkiem Dreccw:tm.
Oprócz wspomnień z wielu niezapomnianych wyst~pów na rinpch całeao łwiata
nic obyło się:, oczywiście, bez autoarafów, które dla dzieci pozostan4 trwat4
pamiątk4. B)t mote nicktórzy z młodych
uczestników spotkania przywdziej'
dresy z białym orzełkiem jut podczas
Letnichl&rzysk01impijskich2012roku
w Warszawie bę:d, kontynuatorem suk·
CC3ÓwpanaLcszk.aiwieluwspaniałych

polskich sportowców, których nic sposób tu wymienić.
Glównym sportowym akcentem po-

noścl4nadluaopozostaniewpamię:cijc-

południabylymłodzietowebiegiprzela

JO uczestników. Oprócz samej eeremGnii powitania biepczy ze zniczem oraz

jowe wokół boiska Sueniawy w Koszycach. Wzi~o w nich udział podan 200

dziewc14t i chłopców- uczniów okolicznych szkól podstawowych. Wielkim
przciyciemdlanichbylfakt,itwrohhonoroweaostartera rywaliza<;ii na symbolicznymdystansie2012metrówbylznakomitynie(!dyśnaszlekl;.oatleta,mistrz

olimpijski z Rzymu w bicsu na 3 km z
przeszkodami i rekordzista ~wiata na
tym dystansce Zdzisia..- Krzyu:kotrlak.
Otonazwiskana_ilepszychbicaaczeki
bcegaczy:
BIEGI Gł.OWNE (2012 m) - ABnleszb Marr:ee, Beata Lój (SP Ksi4f:mce
Wielkie), ltroaa Kalls (SP Jab1ce), Bar-

bara Fudałej, Kalłn:)'na KuJc:zyt., Agllieszka M~ (SP KOIZ)'ce) oraz Gnecon
Kloda (SP Koszyce), Sebastian Lactyk,
Rafał Llanłdewlcz (SP Przemytów), Lukasz Polak (SP JaUice), GrttJOrz Wd-

llłak, Ralal GĄ,!ówka (SP Ksi~nice Wiel-

kie).
BIEGI DODATKOWE (&rupa ll12-latków) - Katarzyna Krawc::zyt (SP
Jaksicc), JOaDna Zaknewska, Apłeszb
Olrobak (SP Ksi4tnicc Wielkie) oraz
DarłiiSl. Baczek (SP Ksi~nic:e Wielkie),
Muda WidolllSkJ (SP Koszyce), Dalitłu
lMzyt (SP Przemytów); (yupa 9-10latków)- Wiesława Cepiebal (SP Ksi~
nice Wielkie), Ewtlina Kwiatkowska (SP
Koszyce), Itrona G. .k(SP Przemytów)
oraz Muclal.anytkł, Lukasz GarO (SP
Jaksicc), Plotr Grzęda (SP Ksi~nicc
Wielkie).

DARIUSZ WJKW

t.MJodzieiowasztaretazsymbollanym zniczem Igrzysk Olimpijskich
Warsza-n 2012 wbiega na stadion w
Koszycach.
2. Grvmklmi branml powitano
byłych polskich olimpijczyków Zdzisława 1\nysrll:owlaka, Leszka Drogosza i Ryszarda Parulskiego.
3. efektownym pokazem
piły na stadionie Sn-eniawy judoczkł

z

wrn.-

kie1Mkiego1..ka.
4. Tak niczono na Bnlsz.owych
metrach mlodzieiowqo biep na symbolicmym dystansie 2012 metrów.

http://sbc.wbp.kielce.pl
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bardziej serio i nie pójdzie na żadne
,.układy·. Życz~ Polakom sukcesów
i dzi~kUJ~ PZPN za bardzo dobre przyj~de w waszym kraju.

Sport
Na innych stadionach

W rozegranym wczonU na stadionie Górnika w Zabnu eliminat)jnym meczu pilkarskich Mistnostw Europy reprezentacja POLSKI zremisowała z narodo~ .jedenas~,. RUMUNII 0:0.
Polska: Wobliak- Jaskulski, Zieliński, Wałdoch- Bednarz (od 62 min Bukalski), Kofmiński, Swierczelt~ki, Wies:zczydd (od 67 min Podbroiny), Iwan (od 76 min Czerwiec) - Kosecki, Juskowiak.
Rumunia: Stelea- Petrescu, Prodan, Popescu, Mihali- Lupescu, Lacatus (od 85 min Racmit.a), Saban,
Vladoin (od 65 min Panduru), Munteanu (od 74 min Gilca), Sylymes.
Sędziował D. Gallagber (Anglia}. Widzów 20.350.
Żółte kartki: Swierczewski, Bukalski, Mihali, Lacatus, Saboin, Giłca.
Po raz kolejny przyjdzie nam na,iprawdopodobniej oglądać Mistrzostwa Europy w telewiZJi. Po wczorajszym remisie z Rumuniądrużyna Henryka Apostela ma już tylko teoretyczne
szanse zaprezentowania si~ na angielskich boiskach. Jeszcze raz okazało si~.
że nie mamy zespoi u na miar~ oczeldwań. Na stadionie Górnika bialo-c.zerwoni, owszem, walczyli, ale nie potrafili strzelić tej jednej, decydującej
bramki. Początek spotkania należał do
naszej drużyny. W 11 min po rzucie
wolnym, egzekwowanym przez Koseckiego, na polu kllmym Rumunówpow-

ni~ pierwszej polowy. W 40 min mocny strzał Wlesz.czyctiego pnenedł tuż
obok słupka. W 44 min ten sam zawodnik po dośrodkowaniu Śwleraewskle
co miał wyśmienitą okazj~, ale spartaczył z 1m.
Po zmianie stron biało-czerwoni
zasrali, niestety, jeszcze słabiej. Dużo
było biegania, walki, ale przy agresywneJ postawie Rumunów nasi vacze
niewiele mogli zdziałał. Na,ilepszą
okazj~ zmamowal w tym okresie słabo
grający Roman Kosecld, który w 66 min

stałoogromnezamieszanie,leczżaden

wybił piłk~

z naszych futbolistów nie potrafił kopnąć piłki do siatki. Przewaga Polaków
trwała do 25 min. Od tej chwili goście
znacznie przyspieszyli i niewiele brakowało, by najpierw Vladoln, a potem
Lacatus pokonali Wotnlaka. Nasz zespól zaatakował energiczniej pod ko-

miałprzedsobątyikobramkllrzagości.

Niestety, Kosedti strzelił słabo i Stelea
nogami.
Ostatnie 10 min meczu o mało nie
przyniosło gola Rumunom. Kilka
kontrataków w wykonaniu Syly.esa
i Sabau byto bowiem przedniej miarki
i tylko dzi~ki nieskuteczności goście
niezdobyli gola.
Po meczu cieszyli si~ tylko nieliczni

kibice

rumuńscy,

których

okolo

100 przybyło do Zabrza.
Na pomeczowej konferencji prasowejtrenerzy powiedzieli:
AngbeiJordanesca: -Nasz. cel został
osiągni~ty. Nie graliśmy dzisiaj może
najładniej, ale dla nas najważniejszy
był efekt końcowy. Polacy dominowali
na boisku i kontrolowali gr~. mając
wiele dogodnych sytuacji podbramkowych. Nasi pilkarze popełnili w tym
meczu sporo bl~dów, ale na szcz~cie
wszystko skotlczylo si~ dobrze. Wiedziałem, że gospodarze nastawią si~
w tym meczu na atak, dlatego oddaliś
my im środek boiskL Moim zdaniem,
widowisko nie było ni,Jiepsze, ponieważ w obydwu drużynach brakowało
po kilku dobrych piłkarzy. Mecz był
jednakemocjonujący idokońcatrzy

my.Chcieliśmywpierwszych20minu

lach natrzeć zdecydowanie na rywala
i zdob)t bramk~. a tymczasem począ
tek należał do &ości. Dopiero po kilkunastu minutach naszzespół zaCZ:~~~ grat
tak, jak oczekiwałem, wypracowując
bardzo dobre sytuacje strzeleckie Juskowiakowi i Wieszczyckiemu. W drugiej polowie teżzdecydowanie przewataliśmy, ale nie potrafiliśmy zdob)C
JOla nawet w tak dogodnej sytuacji, jaką miał w6S min Kosecki. Trudno, stałosi~. zremisowaliśmy z Rumunią. ale
nie ma co z tego powodu rozpaczał.
Musimy crać w tych eliminacjach do
końca, a traktując poWlinie slowa trenera lordanescu, iż Rumuni walcz)t
będ' jak najbardziej serio z Francją.
jest jeszcze promyk nadziei na awans.
Oczywiście my ze swej strony musimy
wygrać dwa ostatnie spotkania eliminacyjne. W naszym zespole wyratnie
brakowało dzisiaj w drugiej linii Piotra
Nowaka. Równiet atak, grający w Ze5tawieniu Juskowiak, Kosecki, nie był
takgro!ny,jakdwójkaJuskowiak,Kowalczyk.Jeszczerazvatulu~JOŚciom

awansu do finału ME.
MACIEJ CENDER
Na zdj~iu panitej o piłk~ wałtz4
TomaszlwaniGheerggheMihall.

l

Porażka

HenrykAposttl:-Dz~kuj~zasłowa
pochwały skierowane pod adresem naszej drużyny. Chcę pogratulować Rumunii awansu do finałów ME. Mecz
nie potoczył si~ tak, Jak zapłanowaliś

N

Izraela

Wczoraj także na kilkunastu innych stadionach rozgrywano mecze
eliminacyjne Euro-96. Nas nąibar
dziej interesowały pojedynki w
,.polskiej" grupie.
W Koszycach zespól Słowacji pokonał Juatl l :0 (0:0).
Bramk~ strzelił Jancula w 54 min.
W chwili zamykania numeru gazety trwał jeszcze w Parytu mecz
Fnn<:jl z Azerbejdbnem.

l.
l.
J.
4.
5.
6.

Ramaaia
POLSKA
Francja
Słowacja

hr-nl
Aztr\tjlłiaa

8
8
7
8
8
7

18
1Z
11
11
9
O

U- 6
13- 8
1- l
10-15
11-11
l-17

Oto wyniki kilku innych meaów:
GRUPA III Szwe<:ja - Sl'!l'ajcaria
0:0, Turcja- Węgry2:0(2:0). Bramki:
Hakan 9, 32 min.
GRUPA IV Litwa- Ukraina 1:3
(1:0). Bramki: Mac:lulevlczius 17
min.- dla Litwy; Gusejnow 67, 71,
Gusin 84 min.- dla Ukrainy.
GRUPA V Luksemburg - Malta
0:0.
GRUPA VI Lotn- Liec:hleDSteln
l :0 (0:0). Bramka Zeiberiinsh 82

mał kibiców w napi~ciu. Zapewniam
trenera Apostela, te Rumunia ~zie
z Francją w Bukarencie jak naj-

grała

do
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najszybszy wśród amatorów
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fk~ Przypomniał się Rodrigues
Korespondencja wlasna
Ih111 etapy rozegrali "·czoraj kolane uczestniCZlłC)' w52 Tour de Pologne Open.
Mimo to w klasyfikacjach nie nasłlłpilywiększezmiany. Nljnłniejsza, to zmiana
lidera, którym po .,czas6wce"zostal Eddy Graguszamerykańsldej grupy MontgomeryBell.Pi~temlejsrezajlłiTomaszBro:lynazgrupyDEKMeble-JokoRomar,
ustępujll,cnieznacznietylko czterem kolarzomzawodo"l'lll. Po południu,

na etapie

z Przewonka do Sanoka, polskim kibicom pnypomnial się Portugalczyk Quintino
Rodrigues- nljlepszy "góral" ubieglorocznego touru.
IV etap - jazda indywidualna na
czas na dystansie 15,5 km ulicami Zamościa- był zdecydowanie za krótki,
abyoddał w pełni układ sił w peletonie. Trasa byłajednak bardzo trudna
technicznie, preferująca kalany
mocnych i doświadczonych. Tylko
pi~ciu zawodnikom udało si~ zejść
ponitej 20 minut. Zwyci~zca Eddy
Gradus(czas 19.21 min) otrzymał nagrod~specjalną- ~fiata 126p". Drugi
był
Marek LeSnlewskl (Rotan
ABPOL)-19,23min,atrzeci dotychczasowy lider Zbigniew Spru<:h (Lamp re) - 19,29 min, który wystartował
z opatrunkiem na prawej ręce, mocno
potłuczonej podczas kraksy na poprzednim etapie. Czwarty był Tyler
Harnilton
(Montgomery
Bell)
- 19,44 min, a piąty Tomasz Brożyna
-19,59 min. Miejsca pozostałych kieiczan: 30. Kazimierz Stafiej (DEK
Meble- loko Romar)- 20,46 min, 43.
Zbigniew Pirttek (Rotan)- 21,21 min,
44. Andrzej Syp)1kowski (Rotan)
-21,33min.
Po tym etapie z wyścigu wykluczonych zostało aż ośmiu kolarzy za
przekroczenie limitu czasu. W klasyfikacji indywidualnej prowadzenie
objął Gragus, przed Ldniewskim,
Sprudtem i Brofrnlł. W pozostałych
klasyfikacjachniezaszły zmiany.
Z Zamościa wyścigowa kolumna
przejechała do oddalonego o 110 km
Pneworska, na start do piątego etapu
z metą w Sanoku (137km). Chybajuż
dawno 'kolarski wyścig w Polsce nie
zsromadzil w jednym miejscu tylu
widzów, co w Przeworsku. Z zatło
czonego rynku, wśród szpaleru Judzi
wystartowali kolarze do etapu, który
miał stanowić przedsmak ściganiasi~
w górach. Gdy w pierwszym szeregu
zawodnikówustawił się Qulntino Rodrigues z portugalskiej grupy Sicasal,

jeden z najlepszych "górali" na świe
cie, jasne było, te zamierza wygrał
pierwszą górską premi~ w tym wyś
cigu.
Peleton przejechal zaledwie 6 km,
gdy na czoło wysun~ła si~ piątka zawodników: Rodrigues, Ja<:ek Mi<:klewicz (Rotan), Mariusz Bilewskl (Krupiński ABPOL Suszec), Tomasz Kłoa.
ko (Dek Meble - loko Romar) i Slawomir Chrzanowski (Zibi Casio Cz~
tochowa).
Zgodnie pracując, grupka ta szybko uzyskała S minut przewagi, a lotną
premi~ na 54 km w Nozdrzcu wyrał
Mickiewicz, przed C1uunowsldm
i KI~. W tym momencie wśród
uciekających nie byłojuż Bilewsldego,
który miał defekt. Zgodnie z oczekiwaniami, premi~ górską wygrał Rodrigues, przed Mickie"iczem, Kł~
i Chrzanowskim. Na drugiej lotnej
premii, na 83 kilometrze (1. Chfll.nowski, 2. Mickiewicz, l Kloczko)
przenga nad peletonem wynosiłajut
ponad 6 min. Tneba jednak 11iedziet,
iekażdyzCXII·OrkJu.wodnikówzljmo

wal po czterech etapach daJne miejsre
w klasyfikacji i nie zagrażal pnodownikom.Sądbrakkontrakcjizestronype

letonu.
WSanokujużpople~ej rundzie z
czolówld odpadł zmęczony Kloako i do
końca wyścig prowadziła pozostała

trójka. Z czasem peleton przyspieszył, zmniejszającstratę do uciekinierów. Na trzeciej rundzie w peletonie
bylakraksazudziałemkilkunastuko
larzy. Ucierpieli m.in. Zbigniew Pi:~~

tek i Marek LeSniewsti.
Na mecie licznie zgromadzona

przejechałojq trzech nast~pnych kolarzy, a kilkadziesiątsekund pótniej peleton
przyprowadził
Zbigniew
Spmch. Czas zwyci~zcy - 2.59,58
godz.
W klasyfik.acjach (poza gónką) nie
nastąpiły zmiany.
Indywidualnie prowadzi: Gragus
- 12.57,50 godz., 2. Leśniewsk.l
-12,57,51,3.Spruch-12.57,52,4.8ro#Jna - 12.58,28, 9. SYJI}tko"'Ski
- 12,59,30, 10. Jacek Bodyk (DEK
Meble - Joko Romar) - 12.59,47,
13. Paweł Sosik (DEK Meble- Joko
Romar)-13.03,42.
Drutynowo: l. DEK Meble- Joko
Romar - 38.57,47 godz., 2. Rotan
- 39.04,12, 3. Montgomery- 39.09,18.
Nąiaktywniejszy:
l. Grzegon
Gronkie"icz (Zibi Casio) - 40 pkt.,
2.JacekMi<:kie"icz-21,3.Quintino
Rodrigues 15.
Klasyfikacja górska: l. Rodrigues6pkt.,2Micklewicz-4,3.10oczko-3.
Klasyfikacja punktowa: l. Gragus
-61 pkt.,2.Sprucb-60,3.Stnen de
Jongh(lVM)-51.
Supersprinter: l.DariuszBaranowskl (EB Victoria Rybnik) - 3 pkt.,
2.Gronldewicz-3,LaisColace(Sicasal)-3.
·
NaJwszechstronniejszy: J. Gragus
-69 pkt.,2.Spruch- 64,3. Gronkiewicz
-56.
Klasyfikacja do Jat 21: l. Gnegorz
Gwiazdowski (DEK Meble- Joko Romar).
DziśofZ6sty etap Sanok - Sanok,
długości 222 km po Pętli Bieszczadzkiej,zsiedmiomapremiamigórskimi.
Zaczyna si~ prawdziwy wyścig.
Drlękujemyfimóe BA KAMA za pomoc w zbieraniu inrormaQi.
SLAWOMIR SIJER

intc

Już ćwierćfinały
Ostatni tegoroczny wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open rozgrywany
na kortach Flushing Meadoww NowymJorku wkroczył w decyduj~Cll, razę. Poznaliśmy jut trzy z czterech p61finalistek tumJeju gry pojedynczej pań oraz kompłwiertrmalistów "·śród panów.
Spmr6dtenisislek}akopierwszedonał

lepszej czwórki nowojorskieso turnieju
awan50walyrozstawionaznriNiembStcm
Graf po wypanej z Amerykanką Amy fndcr6:2, 6:3, Arsentynta GabrXIa Sabatioi,
któnzwyci~tylaAmerykank~MaryJot feraaotbó:l,6:3oruMollibSflts,pokonując

7:6,6:2CzcsU~JaoęNoYoi114Wtwierćlinalac:h tumiCJU py pojedynczej tenisistów zmiel'L\ si~: ADdn Ap.ui

(USA) - Pdr Korda (Czethy), 8oris Becker
(Niemcy)- Patrkk Md:auoe(USA), Mkluaeł
Cbn&(USA)-JimC.Urin(USA)oraz8)TOD
BI-t (Zimbabwe)- Pcte Siłlipras (USA).
Otorezultatyostatnichtieka~uythpoje
dynk6wczwarttjrundysinglam~yzn: Micluad Cbn1 - Miellad Tebbill (Australia)

W inauguracyjnym meczu o mistrzostwo europejskiej superligi pąl
scy tenisiści stoiowi po dramatycznym pojedynku pokonali zespól
Niemiec4:3.
Punkty dla naszego zespołu zdobyli: Lucjan Blaszczyk 2, PiotrSkiersld i Tomasz KReszewsld po l; dla
Niemców-PeterFranz,SterJenFet:t-

publiczność oczekiwała zwycięstwa

Polaka i tak si~ stało. Z podniesionymi r~kamiJako pierwszy minął "kresk~"Cbrzanowsld, przed Rodriguesem i
Middewiczem.. Niecałąminutę potem

(

let

6:2,6:2, 4:ó,6:3, Byroo Bladl- Micbel Stkłl
(Niemcy) 6:4,6:4,3:6,2:6,6:3, Ji• Celilitr •
nomuM11Sttr(Austria)6:3,6:0,7:6(7-4),
PdeSampru-T"dMartiD(USA)7:6(7-4),
6:1,6:4.
Niespodziewanajestl'A'1aszaaprzeJTana
rozstawionego w turnieju z nr J Austriab
Mustera,jtdnak znaCZille lepiej nuje si~ na
kortachonawierzchnina!uralnej.
Także i my mici~my wcwr;ij powody do

""'

radośc:i.WtumitjudebiowymjuniorekKata
nyoaSir.pyp,jącwpam:zBI)1yjk4Mtpll
Millet-pokonały2:6, 7:S,6:3debe1Sioltbn

'""

Drakt-Broduaaonrudi Mucnve (Auslnllia), nalomiut AleW!Hin Olsza wraz z Rosjank4~Kumiko~wyzały 7:6,1:6.6:1
z Gialq CamU i fnnft:Sbi Lllbilłll.
(d)

""''
rro

Zaczęli

od wygranej
nerw grach pojedynczych oraz podwójnej.
Był to prawdziwy pingpongowy
,.horror" bowiem Polacy przegrywalijut 1:3.
(d)

LOTEK

DUZY

EXPRESS
LOTEK

19, 31, 38, 41, 42,43

20, 26, 28, 29, 41

http://sbc.wbp.kielce.pl
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Medale warte dwa

.,
f
i
'"

Autorzy naj\łiększej niespodzianki tego roku, rloci medali(d mistnostw ~wiata w kajakarstwie górskim, zawodnicy Cerlacha Drze.
wica Krzysztof Kolomański i Michał Stanisuwski oraz ich trener
Robert Korunitwski o t rzymali wczoraj uroczysit podziękowania

od

władz

woje"·ództwa, miasta i

Spotkanie ocworeyl wojewoda mdamski Zbigniew Kutrmuk. który obu
zawodników nazwał amba.\aclonmi mdofnskjegoJol)Ortll.Mcdali~odgospo

dana regiooo ocrzymali również nagn>

"' w'""""""

dwód>bohalerom
"""" ...
Scroecznegratuiagc:
z ,...
Nol-

tingham złożyli talde sckretan Polskiego KomitcW Olif11Jijskiego i ~
PZK • 'Tadeusz Wr6blewsłó cnz szer
wysrlr:olenia Związku • WiłOlei Paweiec.
Obu ofJCjdom poclzi!i=kował trener Robert Kouxniewski. który powiedział, iż
7Jotymedaltotakżeichz.askiga.

Połskiego Zwązim

Kajakowego.

. Przez tny tygodnie mogli~my trew Anglii • powiedział szkolemowiec. - A jakie ma znaczeme zapoznanie sifi: z torem, na którym odbyw:K! Sifi: miała rywalizacja. nikogo nie
now~

mus~ przekonyw~.

Potem prmnawiali jesu::zt prezes
klubu Gałach - Anlhq Sosnowiec i dyrektorzaklad.i patronackiego- AntheJ
Kurzawa.
Podczas uroczystoki nie obyło sili=
bez wspomnieti. Lez wvuszenia nie
kryły matki kajakarzy. Pani Stlriszewskawsponunała.żeniedanejej byloll>

Fiat z kolarzami
Dodatkową atr.akcją Tour dt Połogne były prezentacje najnow·
szych modeli fmta, zorganizowane pruz glównego spomora wyścigu

• Fiat Auto Poland. W Radomiu, w salonie Polmozbytu przy ul. Kielet:kiej, moina bylo obejrz« hit turyńskiej fabryki - Fiat Coupe '95.

"'

Auto o po_~emnoki 2 litry. styhrowane Jest na starych modelach z lat
szdćdziesilł'ych. Ma nadzwya..aple pa-

"'"""'---208kmlh.
zużyc iepaliwaprzy pręd;.IŃ:i90kmlll

- 7.4 litra. Po raz

pierwszy w Radorruu

~wiano również modeł Punlo

c.

brio ocaz Uly~-Bus. NaJW~ksu: z.ainteresowanie budziła luksusowa Lancia o pojemno::ci 2.4 l (p~k~ max -

215kmlh). Samochody znajdą sili=
w przys-dorocznym kontyngencie.
Wra.yscy, którzy odw1edzili salon
przy ul. Kieleckiej wzi~li udział w loM~Waniu tnzch rowerów górskich. ufundowanych przez •.Polmozbyt". SZCZ!i=~iwcami ok.az.ali ~i!i= mieszkaticy Ra·
domia: Btta Strojdl:, Jan Borowski,
Irena Pornek. Nagrody do odebrania
wsakriej:nyul. Kieleckiej 16. (lłiJa)
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Koniec kłopotów Czarnych?

tysiące CLM sponsorem strategiemym

t.:zyćwtelewizjldrugiego,j.akżeuda

nego pm:jazdu dnewicłoej pił)', gdyż
w czasie transmiSji ... wył.-zooo prąd.

1'\nX ogrormc: emocje

pn.eżywaly też

oblubienice sportowców. Danuta Kołomati~ka · żona Krzywora - przyznała. U dopiero po kilkakrotnym
obejrzeniu nagT1lllego na video przejazdu uwierzyła w zdobycie pnez fn!i=Ża
złOlego medalu.
Uroczysto~ z.alr::oticzono wzniesieniem toastu za pomy~1~ i przywlezienie medalu • najlepiej w tym samym kolorze ze zbliżających si~
Igrzysk. Olimpijskich w Atlancie.
Dzi~ Mkhał Staniszew:;ki i Krzysztof Kołomatiski odznaczeni zostaną
w Warszawie przez ministn. Sterana
Paszczyka złotymi medalami za wybitne osiągniii=cla sportowe..

PIOTR DOBROWOLSKI

Żal po radomsku, czy•••

Prowincjonalizm
po warszawsku?

F'uma CLM z Szydlowca będzie prawdopodobnie gló\łnym sporwomn
siatkarskiego zespołu O;amych • takie ustałenie zapadło po waor1\F;:zym
spotkaniu "iadz miasta i województwa ze sponsorem i szefami khtbu.
a..M jest znanym proó.renlem masy kach jestdmy na dobrej drodze do
podłogowej . Jego wyroby są eksponokilkudzir..~ię:ciu krajów.
• Do sfinalizowania konkretnych
umów dojdZie z.a 2-3 tygodnie. Prawdopodobnie jednak CLM ~zie pokrywaJ wi~ksw~ kosztów utrzymywania siatkarzy Czamych i zabezpiecu.ł finansowo funkcjonowanie klubu
- powiedział ,,Słowu" tuż po zakoń
czeniu rozmów Cezary Udński, szef
Oddziału Kultury Fizycznej UfZ!i=du
Wojewódzkiego. Przedstawiciele wojskaobcc:Rnaspotbniunieklylizacb.
wolenia z lakiego rozwi~ia. Gtomo
mówi ~ nawet, że siatkarze wystąpią
w rozgrywkach pod dwuczłonową nazwą Cz.ami-CLM . ZadowołOfUt minii=
miał także prezes a..M AJeksander
Mazur, ale żądnych mformacji dziennikarzy odsyłaJ do prz.e<Nawicidi UW.
Kierownik WKS Czarni mjr Witold
Kall<;lak rozmawiał we wtorek wieczorem z dwoma zdolnymi młodymi
siMkinami • Roberkro Pryglem i Artumn Pldnlaklem. • W obu przypad-

wane do

zwerbowania ich do naszej <kużyny
-stwierdzi!. W~ele W1Jcazuje nato, że
Prygiel mimo wszy~tko pozostanie
w Cz.arnych, a grający dotychczas
w AZS Czfi:~tochowa Pidniak byt
może zostanie nowym rozgrywającym
radomikiego kltb.l.
Prezesi· Mazurza..M i pplk ~
guslaw Oeja z Czarnych • po wyjkiu
z gabinetu wojewody udali s~ na dalsu rozmowy do salonu Otroc:na • tym
razem już we włNiym. i::isłym gronie.

Czyiby w szybkim cmrie Czarni
z Kopcius:zkJ. laóry kdlw .",iqml kom«

z knńctm mieli peytodzjt.sif w ligowego
pnterJtara? Za

wc--~lnie M

tnkU sądy.

Cie~ sif z uda~go mt.~rioiu UWMj
jinny z -...'ł'Jjskiem u:utmaawiam si(, dlacugo w Radomiu dobre pomysły pojawiają sif zwyłJe dopiero w krytycvtym
mamef!Ck. l dlocugo popruwa sytUaCJi

w lduJM wymagafn zaangatowania aulnl)fetu.somegowojewody?

Pnedst.nickit radomskkil wladz

1organlz.atony Tour de Polognt są
zbul"~-ani zadło"wtkm

jednego

z waruawsJdch tbknnikar.ey podc7as
poetapowej konferencji prw;owej.
lak si~ dowiedziełi.(my. dziennikan
"Rzeczypospolitej" Marek J. jako jedyny nie uszanował pro.(by organiz.atorów i podczas przemówienia WOJewody rozpoczął rytmiczne ~tukanie
w klawisze maszyny do pisania, wypuszcuj~ z ust kłii=b>' paplerosowego
dymu. Zdaniem OIJanizatorów zakłóciło to dobry nastrój uroczystoki
zakończenia etapu.
• Jak na nasze możliwok:i MworeyliMny uczestnikom wygcigu optymalne
warunki - mówi' rozżalcni działacze.
We wtorkowej .,Rzccz.ypospolitej"
Marek J. opisał radomslci etap m.in.
takimi słowami : "Woda lejąca się na
lóżka w miejscu zakwaterowania drużyn. Przemówienia wojewody połączo
nezkoolump::jąna~polb.a.~pra
cydziennikarzywbiurzepra~( ...)
~wiadczy też,

niestety,

że

wYód wielu,

którzy~gorganiZJJją,niewiełuroru

rrie, czym siii= zajmuje".

(past)

Mobilizacja na

Koronę

W najbl iższą niedzie l ę Hl-ligowy zespół Radomiaka
zwyk.Je przestiiowy mecz z klcl(!(:ką Koroną.
Ostatnio wiele mówiło sili= o pmił
kach z Zabrza. Kibice liczyli, że wy·
pożyczeni z Gómika zawodnicy wystąpi' już w naJbliższym spotkaniu.
Tymcz.asem ~~ się, że do ich pozyskania nie dojdzie.
- Rozmowy utkoii=IY w martwym
p..mkcie i na razie prawdop:ldobnie nie
.{da.gnicmy do Radomia nowych pilkarzy • powiedział w rozmowie z report&
rem •.Słowa" prezes Jerzy Maj. Nie
należy jednak panikować. Myflfi:, że i
z zawodnikami, którymi obecnie dysponujemy stać na pokonanie Korony.
Ostatnio co prawda nie miełi.(my
szczękia, ale liC?~, że karta wreszcie
si~ odwróci. Zresztą, gdzie mamy
zdobyw~ punkty. jak nie na własnym
boisku? Zyczyłbym sobie, aby zespól

~~~~~~g~a~7~iez~~~ ł::~~t~
Wtedy o wynik konfrontacji z Koroną
byłbym spokojny. W drużynie, mimo
ostatniej porażki panuje dobra atmosfera. Klub nie ma wobec zawodni-

rozegrają

nie-

ków żadnych załegłoki finansowych.
Pensje zostaną wypłacone do końca
tego tygodnia. Korona jest w znacznie
lepszeJ sytuacji od nas. Ostatnio sekcja piłki noinej tego klubu otrzymała
od Rady Miasta Kielce miliard zło
tych. Fakt ten z pewnokią stanowić
będzie dla na.'i.Zych rywali dodatkową
motywa;::.iii= do gry. My natofnia.;t mamy
problemy z podłączeniem ciepłej
wody. Mimo to wie~. że chłopcy
podejdą do tego meczu szczegółnie
zmobilizowani i zwyci~ą - zakończył

J.M'IJ.
W nicdziełii= do Radomia wybiera
sili= spora grupa kieleckich kibiców.
Aby nie dopukić do ich starć z ranami
Radomiaka, zmobilizowane zostały
~łużby porzltdkowe. Obok. policjantów z obu miast nad bezpieczetistwem
na stadionie czuwać będą dodatkowo
pracownicy klubu. MieJmy nadziejfi:.
że w pn:eciwietistwie do wczdniej~zych potyczek obu drużyn, obejdzie
~ifi:bezawantur.

(pd)

Chwalą l ::~ym~g~:,~:_~~E~~~uK":.km, z ki~:.u.k~~~y?. km, w~k:~~~~;~J
nas
ją ligowe rozgrywki tenisistki stolo-

Nasz dodmek poiwitcMy wyidgoTour de Poiog~ zyslwi pochlebne
rttefltje nie tylko w/rod czytelflików
i działaczy kolarskich. Spodobał sit
n'lwfliei knkgnm /Hl pióru z .. Pruglqdu Sponowego ~. Oto en nopi.sann
we wcwmjszym wyda11iu fłlłjwirk.suj
fJ(JI..skUj ga:~ty spono ....-ej: .. Słowo LM.du ~ (wydaflie radomskie) przygotowało barriw profosjOfW/nq wkładt, M
przyjazd lwlarzy do Radomia. Inne gaury termowe f10'K-'inny brot przykład."
(rp)
wf

(<)

wy

(d)

]

Nasz
telefon:

632-064

we. W ekstraklasie zagra zespoi Garbarza PIGG Broti Radom. którego
sponsorem jest Połska Izba Gospodarcz.a Garbarzy. Z Pobkiego Zwiy.ku
Tenisa Stołowego otnymałi.(my list~
rankingową na l rundę oraz tenninan..

Ciuh - Siarła Tt1171obrur
l. U Yue Uog
2. Apleszk.a Gitraga
3. Anna J aniiSl)"k
4. Kinga Srdamka
S. Mlao Miao
6. Lian&: Na
lł'tvu:la Krak6w
l . Jolanta Sz:atko-Nowalr.
2. Ałlcja Kaczanowska-Put
J. Anna Kursakawa

4. Wanda

Utyńska

s. Anna ląab

3. Magdalena .śmkchowska
4. Ikrnadetła Plotrowska
S. Anna Plachta
6. Agnieszka Zawadzi.6sk.a

Sp61d:klca Plod
1. Olga Borowok..Siwratowska
2. Matgonata Przybylska
J. Joanna Przybyłska
4. Aneta Ni:dołet
S. Katarzyna

Gabrydxnńcz

6. Wioletta Cuduwkz
Bronowianka

Krał6w

l. Margerita Piesocka
1 \\'"IO&etta tl-btus
3. Małgorzata Frdiszk.a
4. Małgon:ta Namysł
S. Anna Felpd
6. Elibida Skrzypek

6. Apftszk.a Wojdrchowska

BUTZII»Toci:rw
l. Edyta Wab1nnder

tJvodnik. K1zrpoJia Bielsko Bialo
I.Jobnta Prusimt:

2. Danuta Grabima
~Wiesława Romanlak

2. Jolanta Langau

4. Anna Wlkoa
Anna Kaa:man)-k

3. Katanyna Dudelr.
4.Agnks"lbWarta

s.

S. Bof.ena SZCJ.tSnt-Nitpsuj

GorwviD Gon6w

l. tlobrina Babicz.ewa
2. Kamila Kulczytka
~ Joanna Gorzdak
4. Marlena Ratajaak
S. Anna Szafran

AZS WSP OlnJ]n
l. Inga Jaworowskaja
2. Katanyna Danldewlcz
3. Ewa Stawkila
4. Ag:nkszka Mltn.tjewska
Z uwagi na niedo~łnienie forma!nmti, sprawa przynależnoki klubowej zawodniczek: Aliny Mikijaniec,
Joanny Nart.iewicz., Marty Orzechow·
skiej oraz Miao Miao zostanie rozstrzygni!i=la 10 wrzclnia.
Zawodniczki najwyżej sklasyfikowane w rankingu muszą grać odpowiednio jako A lub X. Ustawienie pozostałych tenisistek jest dowolne.
Tennina n:
16 wndnill: AZS Olsztyn - Siart.a,
Gorzovia - Wanda, Karpatia - AZS
Cąstochowa, GARBARZ - Bronowianka, Burza- Spółdzielca.
23 wruf,.i4: Siarka . Gorzovia.

·-http://sbc.wbp.kielce.pl

s. Marlena Kohs-

AZS WSP Czpl«lwwa

l. Maria Prejs

Garban - PIGO • Brori Rtulom
1. Oma Kownm

~--

• Burza, Spóldzieka • GARBARZ,
Bronowianka. AZS OLsztyn.
30 wrulnill: AZS Czii=stochowa Siart.a, AZS Olsztyn • Wanda, Karpatia - Bronowianka, Burza - GARDARZ. Gorzovia - Spółdzielca.
7 pa!Jlt,hrnik.a: Siarka - Burza,
Wanda - Bronowianka, Spółdzielca Karpatia, GARBARZ - Gorzovia.
AZS ~tochowa - AZS Olsztyn.
ZIJ pa!.Jiriernika: Bronowianka Siarka, Buna • Wanda, Gon.ovia •
Karpatia, Spółdzielca - AZS Czii=stochowa. AZS Olsztyn - GARBARZ.
li listopada: Siarka · Spółdzielca,
GARBARZ- Wanda, AZS C~tochowa - Bronowianka, Gorzovia - Burza,
Karpatia- AZS Olsztyn.
1/J listopada: Siart..a - Karpatia,
Wanda - Spółdzielca, Bronowianka Gor.rovia, AZS Olsztyn - Burza, AZS
~tochowa- GARBARZ.
2 grudnia: GARBARZ • Siarka,
Wanda· Karpatia, Burza- Bronowianka, Gorzovia • AZS C~stochowa,
Spółdzielca - AZS Olsztyn.
16 grudnia: Siarka- Wanda, Karpatia- GARBARZ. Bronowianka- Spóldzielca, Burza • AZS C~tochowa.
AZS Olsztyn - Gonovia.

(zp)

l

SŁOWO

LUDU

NUMER

WPEC ostrzega spółdzielnie

Będzie

zimno?

Zadłużenie spółdzielni mieszkaniowych wobec Wojewódzkiego Pfzedslęblorstwa Energetyki Cieplnej wzrosło
do 20 mln zł. Przedsiębiorstwo ostrzega, że w listopadzie
radomlanie będą mleć zimne kaloryfery. Ciepłownikom
brakuje bowiem pieniędzy na zakup węgla.

JUiro prezesi SM-ów,

Sesja
Rady
Miejskiej
Dzisiaj o godz. 9.00

w sali

Urzę

du Stanu Cy"ilnego pn:y ul Moniuszki 9 rozpocznie .się kokjna sesja Rady Miejskiej.

Radni

zapoznają si~

z

informiK:ją

na temat wykonania budżetu miasta
za pierw~.-ze półrocze oraz dYJikutO-

wOC będą nad ewentualnym wprowadzeniem zmian w tegorocznym bu·
dżecie. Porządek obrad przewiduje
również

władze

mia-

sta i dyrekcja WPEC-u spotkają si~.
by omówić ten problem.
- Chcemy odpowiednio wczdniej
ostrzec wszystkich odbiorców ciepla,
że w nadchodzącym sezonie nie ~

dzie żadnych ulg - mówi Andruj
Krupa, dyrektor WPEC.• Zarządy
spóldzielni mieslbniowych znów
zlekceważyly na2e 05lrzcienia i podpi-

sane wczeMiej umowy
spłaty naleino~i.
sną,

obecnie

Ich

Dla porównania - w
przekraczały

16 mln

dolyczące

długi ciągle

ro-

do 20 mln z!.

dochodzą

ubiegłym

zł.

WWd

roku
dłuż

ników przodujlj: SM "Ustronie", "Poludnie", ,.Budowlani". Sytuacja po-

się jedynie w ,.Naszym Domu", w SM ..Lucznik" i ,.Inżynierii". Te
:dnimst111Cjc sysu:mMyCZnie Dmiejszają zalcglo6ci.
WPEC nie ma też p"Oblemów z SM
,,Michalów" • od tego roku rozlicza
się ona bez~reatio z Elektrocie·

1prnwila

płownią.
Według dyrektonl Krupy, do tak
drastycznych. kroków zmusza WPEC
sytuacja ekonomiczna firmy - brakujepieni~dzyna~giel,akopalnienie
chcą słyszet

o sprzedawaniU go na
kredyt. Zapasy wystarczą jedynie na
kilka tygodni. Elektrociepłownia nie
chce kredytować spółdzielni mieszkaniowych.

Mia5to, które od lipca jest wlakicielem WPEC, stoi na stanowisku, ie
dlu&i mun.ą zostać wyegzekwowane
za wszelką cenę:. SilfnOrZ.ld.me może
dopłacać do utrzymania przedsiębiof·
stwa, a pomoc jest możliwa jedynłe
w procesie restrukturyzacji firmy. To
z kolei ma doprowadzić do obniżenie
emy ciepla, modemiz.cji sieci ciepłow·

niczych i wprowadzc:ma konkurmcji.
Na dzisiejszej sesji radni mają zdeo ewentualnym gwarantowaniu kredytu dla WPEC-u. • Pienią
dze potrzebne .są m.in. na przebudo.
w~ sieci cieplowniczej i likwidac_k;
lokalnych kotlowni - wyj~nia Andrzej Krupa. - Na przyklad, na restrukturyzację techniczną w ci~
trzech najbliższych lat wydamy 18
mln zl. Tak w~ego kredytu może
udziel~ jedynie Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska.
cydować

ALEKSANDER
KORNATOWSKI

z.aciągnii(Cia

przez

z

nieruchorno~i.

Rada zapozna się także z pi'mami
w sprawie targowiska przy ul. Ślą·
skiej, bezpłatnych przejazdów auto-

transmitowanie obrad Rady Miejskiej

"Dami".
(nika)

- Na

~j

podstawk

(KlffU M~jskkgo ustalił

lof7iłd

Troru-

opUuf m do-

w~z.knk

D-Lisi aj
w godzinach 14.30-16.00
w redakcji ,,Słowa Ludu"
przy ul. Żeromskiego 65
bezpłatnych

prawnych

porad

udzielać ~e

Bożena

Zawada.

na fwtnisarial policji ~su
bord)"WWW1)'Ch lub podpitych amarorow ja:.dy .. na gtJM" mi~j.skimi autobusami w wyroknid 900 ziorych '!!
Przn:~ż to jaki! obsurd! Ni~ VltlCzy
to, broń Boż~. ż~ juhal~m na gapf,
dowi~tli mni~ na komirariot i ki:lt~~li
ttqXacit 900 z)otych. Po prostu p~·
czywl~m taką infonnacif w j~dnym
z autobusów i po prostu włos mi slf
Tjdył na głowi~.
Zygmunt B.
(nazwisko do wiodonwici mJołcji)

"Karan" dzieciom i młodzieży

Nie jesteś sam
- Cbcieliby~my zaczął spotkania z mlodzieią szkól §rednich jeszcze we wrzdniu • powiedział nam Andrzej Gołębiowski, kierownik Stowarzyszenia "Karan".- Już zainteresowało się naszymi p~
pozycjami kilka placówek z Radomia i województwa.
Program psyelloedukacyjny ,,Nic
musisz byt sam" obejmuje 12 spoprowadzone są przez te·
rapcutów. Mlodzicż będzie miała
możliw~ rozmowy np. na temat
.. Dlaczego czasem trudno byt z innymi ludimi i czego się obawiamy"
Or.IZ ,Jak to zrobić, by poczuć się jak
najgonej i jak tego nie robić?''
,.Karan" proponuje równiezzajęcia
integracyjne dla klas l szkól ~rednich
(mogą się one odbywać w ramach
godzin wychowawczych, w budynku
szkoły lub poza nią), spotkania pod
ha5łem ,,Powiedz NIE!" i ,,Młodzież
przeciw AIDS", podczas których
omawiany Jest program profilaktyki
narkomanii i AIDS.
- Oferta .. Karanu" na rok szkolny
nie ogranicza się tylko do spotkań

tkań. Zajęcia

z młodrieżą • mówi Andrzej

Golę-

midi suche knlny.
Pracownicy Wodocilł&6w Miejskich szybko uporali się z ustc:rk.ą,
chociaż dolarcle do instalacJi wodnej
bylo utrudnione: woda wydostawała
się u: szpary między jezdnią a krawę:mikiem.

Trzeba

było zerwać

kawal

asfałtu,lbyodslonićuszkodzenie.

- Musie!ifmy też voezwać t13 pomoc energetyków • powiedział nam
kieruj4Cy brygadą napraw, mi~ Jaa:k Zawisza. - Run WJa bhsko słupa
ofwietleniowego. fa:howcy musieli go

"""""""'"""'"- ·

Usterk~ zauważono i zgłoszono ok.
godz. 9.00 rano. Tuż pned 12 robotnicy zakończyli naprawę sieci. zasy.
pali dziuft.. DzisiaJ miejsce zostanie
załatane asraltow~ wstawką.

- Więbzo~ sieci wodociągowej
w midcie jest skorodowana .• uważa
misłn Zawisza. - Niemal axlziennie dostajemy sy1flllły o poOObnych awariach.

(pM>na)

rehabilitacją

Centrum Medycyny Szkolnej :zostanie utwonone przy ul Olszty6sldej. Będzie Iączyt Przychodnię Medycyny SUolnej l ~rodek rehabilitacji dla dzieci i mJodzieiy niepelnosprawnej.
Pierwotne plany układały utwoKolejowej - powiedziała nam Magrzeme w budynku nie dokończonego dalena Szczepanlk, koordynator ds.
przalszkola )Cdynie o.{rodka dla dzieci osób niepełnosprawnych w Urzędzie

busruni miejskimi dla honorowych
krwiodawców i wyra1.enia zgody na
Kablową

Powainie wyxhtdała w~su.

awaria $ied wodocbtgow~j na ut.
Jac:ka Jena: z ""niętej rury 1'"0da
plynęla potoldem wullui knw .....
k6w, lokatony pobliskkh biok6w

Poradnia

Zan.ąd

Miasta pożyczki na restrukturyzację;
systemu ciepłowniczego i sprzedaży

przez Telewizję

Rura
i dziura

Centrum przy ul. Olsztyńskiej

rozpatrzenie uchwal m.in.

w sprawie prabzania do MOPS-u
przyznawania dodatków mieszkaniowych,

207R

biowski. • W siedzibie Stowarzyszenia, w budynku przy Lq. Żeromskiego
27, codziennie. już od 9 wrzcinia,
w godz. 15.00-18.00 czynna będzie
:(wietlica dla dzieci. Proponujemy im
bezpłatne zajęcia plastyczne, muzyczne i teatralne. W'iil..yscy, któny
będą miet problemy w szkole, mog~
również tu liczyć na pomoc. Dla nich
zorganizowane będą zajęcia socjoterapeutycz.ne - indywidualne i grupo-

Od redakcji. Jak n.t.S poinfonnowal Bogdan Lipa, za.st~!Xa dyrektora
ZTM ds. przewozów, oplata za dowiezienie na komisariat policji została ustalona na podstawie odpowiedniego rozporządzenia ministra transportu. - Cenę biletu nonnalnego mnożymy pr-~n 1.50. Bilet kosztuje w tej
chwili 60 groszy, co razy 1.50 daje 900
złocych-

wyjao:nil B. lipa.

(nova)

Prezydent
wzywa
~~=~~~

handlującydl

prezydent Kazimin-z
Wlazlo. Jutro bo~iml rozpocznie
planowana pnd>udowa ulicy.
17 marca 1994 roku Rada Miejska
uchwaliła
miejscowy szczegółowy
plan zago.~~wania terenu mię
dzy ulicami: Ślą.""ą. Gnecznarowskiego.Staroopa~.~iKolejową.Ulica

Stąru_zostanicprzesuni~

W rozwiązywaniu probłemów mlodziciy pomagać będą terapeuci i Jl"Y·
cholodzy.
Wszyscy 7..aintcresowani programem ,.Karanu" mogą uzyskać szczególowe informac_JC pod numerem telefonu 220-46.

SKOMOROWSKA

~~~ ~g~cl!!il~:.•. nie resł;~~)

BOŻENA

Wojewódzkim. - Zostanie ona równici poszctZOOa o specjalistyczne gabinety. Waine jest jednak to, że Centrum pneznaezone łtęd.zje zarówno dla
dzieci zdrowych, jak i chotych oraz polączyporadnictwozrehabilitacj'ą.
Jak pomformowal d"nennikarzy preZ)drt KaDmien Włazlo, Centrum
Medycyny Szkolnej zostanie ()(warte
n&Jprawdop:xtobniej w liSlOJ*izic.
{eska)

Dach przecieka, bo...

Ludzie się kochają
W mieszkaniu na XI pi(trze przy ul. Osi~dlowej 14 t~~loło sufit. LokiJtor posesji int~rweniowal w administracji SM ,.Ustron~" w~lokrom~. PoczqtkoK--o
podtjrzor.wro, ie Rymud L chce wyłudz.it od.niodowan~. Sp«ja/na komisja
stw~rdzii!J jednał lJUadno~ ro.rzcwl lokiJtom.
Ki~rownił działu t«hniCZMgo SM .,Ustron~" Stanislow Tomczył poinfor·
mowa/, U remonty docMw prowadzi slf systttriOlyCU!it. W ubi~glym roku
pruprmwul.l.INW 42 napro~ w l)m pn:.rwidzialw jeszcze 30, ldwni~i przy uL
Os~dlow~j 14. - Ws.zystk~mu winni są ro~Wrzylci, ktdrzy M dochoch organizują kolarski~ rojdy • twi~rdz.i Stanisław TomczyŁ • ZdartJJ sir tti. sza.tgóln~
wi~rowq porą. U t~~kochani pozwalają sobit na pitszczory w t}m ustronnym, chocioi. ni~#Mtpi«Z!!ym m~jscu. Natrafiono nawet n.a dz.lury w popie po
domsicich szpilkach.
Lokntor, bóremu nadal kap~ z sufitu uważa, U nitudolni sq wykonawcy,
bowion łatają dziury był~ jak. Ttroz.. gdy skotlczylil im slf umowa gwarqriC)jna zt Spdidz.klniq. za naprawy trztba bfdz.ie płacit powtórn~. z. pi~nirdzy
~mad)

czjookowskich.

poszerzo-

na, a na uw. dzikim targowisku ma
stanąć pawilon handlowy i garaże,
prawdopodobnie zostanie też utworzony parking dla kupującyeh (ku!Xy
już od kilku miesi~y wiedzieli
op!""lrl!udowie,jednal:niekwapili się
do opuszczenia terenu).
.,Wszystkie osoby zajmujące teren
przemaczony pod przebudowę ul. Ślą
skiej wzywam do natychmia.'il.owego
opuszczenia go wraz z własnym mie·
niem znajdującym się na nim oraz do
zaprzestania tam jakiejkolwiek dzialaloo§c:i" - czytamy w specjalnie wydanym komunikacie podpisanym pn:ez
prezydenta Wlazło . .Je.(Ji kto;: nie pod~je
stę
nakawwi, gmina
"podejmie niezbędne dzialania, na

wo.

i młodzieŻy niepełnospr.a'NI1Cj. Mogłoby tam przebywać około 30 dzieci.
Przed poludniem maluchy w wieku
3-7 lat. pb południu 7-15-latki. W płacówa: miały byt prowadzone min.
specjalistyczne za_Keia z kmezyterapii
i fi:eykOłefllpii oraz hydrocerapii.
- Pierwotne plany znacznie się
zmienily. W obiekcie bowiem znajd7.ie si~ miejsce dla Pnyehodni Medycyny Szkolnej, przeniesionej z uL

Prognoza dla miasta
Zarząd Miasla podpisał umowę
z Biurem Planowania Rozwoju Warszawy. Warszawska firma przygotuje
program służący planowaniu inwestycji w zakresie budownictwa mie-

szkaniowego, (){wiaty i służby zdrowia. lak powiedział dziennikmoro
jRZ)dcrt Kazimierz Wlazło, program powinien być gotowy za dziesięć miesięcy.
{eska)

WYJAZDY DO SLOMCZYNA
organizuje MPK sp. z o.o.
na giełdę samochodową w każdą niedzielę.
Wyjazd z Dworca PKP o godz. 6.15.
Bliższe

Informacje: ul. Wjazdowa 4, p. 26, tel. 31-30-43

http://sbc.wbp.kielce.pl
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